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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการค่ารายหัว
เด็ก 

เพื่อให้เด็กมีการ
เรียนรู้และ
พัฒนาการ 

เด็กมีการเรยีนรู้และ
พัฒนาการ 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละ 100 
ของเด็ก ศพด. 
ทั้ง 2 ศูนย ์

เด็กมีการเรยีนรู้และ
พัฒนาการ 

กอง
การศึกษา 

 

2 จัดพาหนะในการ
น าเด็กของ ศพด.
ไปส่งยัง
สถานพยาบาล 

เพื่อให้เด็กได้รับ
การช่วยเหลือยา่ง
ทันท่วงที 

จัดหางบประมาณใน
ด้านค่าพาหนะเพื่อน า
เด็กไปส่งยัง
สถานพยาบาล 

2,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
ร้อยละ 100 
ของเด็กศพด. 
ทั้ง 2 ศูนย ์
 
 
 
 
 

เด็กได้รับการ
ช่วยเหลือย่าง
ทันท่วงที 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับอาหารเสรมิ 
(นม) ท่ีสะอาดและ
ปลอดภัยถูกหลัก
สุขอนามัย 

2. เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับสารอาหารที่
มีประโยชน์ และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ร่างกายทุกวัน 

3. เพื่อให้เด็กเล็กมี
ความรู้พื้นฐานทาง

1. เด็กเล็กทุกคนไดร้ับ
อาหารเสริม(นม) 
อย่างเพียงพอ  
2. เด็กเล็กได้รับอาหาร
เสรมิ(นม)ท่ีมีคณุภาพ 
สะอาด ถูกหลัก
อนามัยต่อร่างกาย มี
ความรู้ และพฤติกรรม
บริโภคที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
 
 
 

900,000 950,000 1,000,000 1,050,000 1,050,000 2  แห่ง 1. เด็กเล็กทุกคนได้รับ
อาหารเสริม (นม) ที่
สะอาด และปลอดภัย
ถูกหลักสุขอนามยั 

2. เด็กเล็กทุกคนได้รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน์ และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย
ทุกวัน 

3. เด็กเล็กมีความรู้
พื้นฐานทางโภชนาการ 
การเลือกรับประทาน

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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 โภชนาการ การ
เลือกรับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ และ
การมีพัฒนา
พฤติกรรมการ
บริโภคทีด่ี  
4. เพื่อให้เด็กเล็กท่ี
ขาดแคลนและมี
ภาวะทุพโภชนาได้
อาหารเสริม(นม)
อย่างเพียงพอ 

 
 
 
 
 

อาหารที่มีประโยชน์ 
และการมีพัฒนา
พฤติกรรมการบรโิภค
ที่ดี  
4. เด็กเล็กทุกคนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และ 
การเจรญิเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการอาหาร
กลางวัน  
 
 
 

1. เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับประทานอา
หาที่สะอาดและ
ปลอดภัยถูกหลัก
สุขอนามัย 

2. เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับสารอาหารที่
มีประโยชน์ และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ร่างกายทุกวัน 

3. เพื่อให้เด็กเล็กมี

1. เด็กเล็กทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน อย่าง
เพียงพอ  
2. เด็กเล็กได้
รับประทานอาหารที่มี
คุณภาพ สะอาด ถูก
หลักอนามัยต่อ
ร่างกาย มีความรู้ และ
พฤติกรรมบริโภคที่
ถูกต้องเหมาะสม 

 

400,000 450,000 500,000 550,000 550,000 2  แห่ง 1. เด็กเล็กทุกคนได้
รับประทานอาหาร ท่ี
สะอาด และปลอดภัย
ถูกหลักสุขอนามยั 

2. เด็กเล็กทุกคนได้รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน์ และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย
ทุกวัน 

3. เด็กเล็กมีความรู้
พื้นฐานทางโภชนาการ 

กอง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ความรู้พื้นฐานทาง
โภชนาการ การ
เลือกรับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ และ
การมีพัฒนา
พฤติกรรมการ
บริโภคทีด่ี  
4. เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ 

 
 
 
 
 

การเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 
และการมีพัฒนา
พฤติกรรมการบรโิภค
ที่ดี  
4. เด็กเล็กทุกคนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และ 
การเจรญิเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ส่งเสริมการศึกษา
ตามอัธยาศัยและ
การศึกษานอก
ระบบ                           

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพทาง
การศึกษา 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพทาง
การศึกษาให้
ประชาชนในต าบล 

80,000 
 

80,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1 แห่ง ประชาชนในต าบล
ได้มีความรู้และมี
การพัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชน
บ้านดอนกระเบื้อง 

เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป
พัฒนาและเรียนรู้
ด้านข่าวสารและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน บ้านดอน
กระเบื้อง จ านวน 1 
ศูนย์ 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป
พัฒนาและเรียนรู้
ด้านข่าวสารและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการเครื่องเล่น
สนามเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดทอง
ประดิษฐ ์

เพื่อให้เด็กมีเครื่อง
เล่นส าหรับเล่น
และออกก าลังกาย 

มีเครื่องเล่นสนามเด็ก
เล่นประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   

100,000 100,000 - - - 
 

1 แห่ง มีเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่นประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

 

8 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่อให้บุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

อบรมบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 2 แห่ง บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการส่งเสริม เพื่อให้ บุคลากร อบรมบุคลากร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง/ป ี บุคลากรทางการ กอง

แบบ ผ. 02 
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และและพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา 

ทางการศึกษา 

มีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

ทางการศึกษา 

มีความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

ศึกษา 

มีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

เพื่อให้ผู้ที่อบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอนามัย
และโภชนาการ 

ผู้ที่อบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อนามัยและ
โภชนาการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอนามัยและ
โภชนาการ 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ชุมชน
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารข้อมลูอัน
เป็นประโยชน์ 
 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1- 7 จ านวน 7 
แห่ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

7 หมู ่ ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

12 จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 
 
 

เพื่อให้ความส าคญั
แก่เด็กและ
เยาวชน 

 

-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ของขวัญ ของเล่น 
ขนม ฯลฯ 
-จัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็ก
ได้เข้าร่วม 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

1 ครั้ง /ป ี เพื่อให้ความส าคญั
แก่เด็กและเยาวชน 
 
 

กอง
การศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 
 

การส่งเสริม
สนับสนุนการ
เรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการ
เรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษา
ให้เด็กปฐมวัย  

ส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษาให้
เด็กปฐมวัยภายใน
ท้องถิ่น โดยการ
จัดซื้อวัสดุ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80
ของเด็ก
ปฐมวัยต าบล
ได้มีความรู้
และมีการ
พัฒนา
ศักยภาพทาง
การศึกษามาก
ขึ้น 

ท าให้เด็กปฐมวัยใน
ต าบลได้มคีวามรู้และ
มีการพัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษามากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน
การศึกษา ส่งเสริม
การจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียน 

เด็กปฐมวัยได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น
ก า ร ศึ ก ษ า ร้ อ ย ล ะ 
100 

- 620,000 630,000 630,000 630,000 ร้อยละ 100 
ของเด็ก ศพด. 
ทั้ง 2 ศูนย ์

เด็กทุกคนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น
การศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ 

15 พัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
พัฒนาศักยภาพใน
กา รด า เ นิ น งาน
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร
ศึกษามีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
ด า เนิ นงานประกั น
คุณภาพการศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 พัฒนาหลักสตูร
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

เ พื่ อ จั ด ท า
หลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห ลั ก สู ต ร ก า ร จั ด
การศึกษาปฐมวัยที่
สอดคล้องกับบริบท
ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ 
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร
ศึกษามีความรู้ ความ
เข้ า ใจ ในการจั ดท า
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห ลั ก สู ต ร ก า ร จั ด
การศึกษาปฐมวัยที่
สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 



261 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 เด็กปฐมวัยสาน
สัมพันธ์ด้วยการ
กีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กรู้จัก กฎ กติกา 
มารยาทในการ
เ ล่ น กี ฬ า รู้ รั ก
สามัคคี มีน้ าใจกัน
ในหมู่คณะ 

เด็กเล็กรู้จัก กฎ กติกา 
มารยาทในการเล่น
กีฬารู้รักสามัคคี มี
น้ าใจกันในหมู่คณะ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี เด็กได้รู้จัก กฎ กติกา 
มารยาทในการเล่น
กีฬา รู้ รักสามัคคี  มี
มารยาทในการเล่น
กีฬา  

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการค่าย
ส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. เพื่อส่งเสริม
การศึกษาค้นคว้า 
ความคิดรเิริม่
สร้างสรรค์และใช้
ทักษะ
กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาของ
นักเรียน 
2. เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนคิดค้น
ผลงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ อีก

ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
นักเรียนวัดใหม่พิบูลย์
ผ ล  ที่ เ ข้ า ค่ า ย
วิทยาศาสตร์มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะกระบวนการ
ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
สามารถน าความรู้ไป
ป รั บ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี 1.นักเรยีนมีความคิด
ริเริม่ และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
2. นักเรียนน าความรู้
ที่ได้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนต่อไปได ้
3. นักเรียนทีม่ีความ
สนใจทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้มีโอกาส

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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ทั้งมีเจตคติที่ดตี่อ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
3. เพื่อให้นักเรียน
ที่มีความสนใจ
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้มี
โอกาสแลกเปลีย่น
ประสบการณ์และ
ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 
4. เพื่อให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองมากขึ้น 
และมผีลงานเป็น
ของตนเอง 
5. เพื่อให้นักเรียน
ท ากิจกรรมร่วมกัน
ในโรงเรียน และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
 

แลกเปลีย่น
ประสบการณ์และ
ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 
4.นักเรียนวางแผน
การท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน 

เพื่อให้เด็กก่อนวัย
เรียนได้รับความรู้
จากประสบการณ์
ต่าง ๆ 

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ
ค ว า ม รู้ จ า ก
ประสบการณ์ตรงใน
ก า ร ศึ ก ษ า พั ฒ น า
ศักยภาพผู้เรียน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี เด็กก่อนวัยเรยีนได้
ความรู้จาก
ประสบการณ์ตรงใน
การศึกษาพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการค่าย
ส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
 
 
 
 

 

1.เพื่อให้ผูเ้รียนใช้
ทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ใน
การแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีใน
หมู่คณะและใช้
กระบวนการกลุ่ม
ในการท างานให้
บรรลเุป้าหมาย

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนโรงเรียนวดั
ใหม่พิบูลยผ์ล ท่ีเข้า
ค่ายคณติศาสตรไ์ดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพ
และฝึกทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์จาก
ประสบการณ์ตรง 
และน ามาประยุกต์ใช้ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี 1.นักเรยีนมี   ความ
ริเริม่และสรา้งสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
2. นักเรียนน าความรู้
ที่ได้ในวิชา
คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาต่อ 
3. นักเรียนมีความ
สนใจทางด้าน
คณิตศาสตร์ได้มี
โอกาสแลกเปลีย่น

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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ร่วมกันได ้
3. เพื่อให้ผู้เรียน
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
คณิตศาสตร์ และ
มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรูเ้รื่องราว
ต่างๆที่สัมพันธ์กับ
คณิตศาสตร ์
4. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครู 
ในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้เชิง
บูรณาการ 

ประสบการณ์และ
ความเห็นซึ่งกันและ
กัน 
4. นักเรียนวางแผน
การท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ
และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้
5. นักเรียนได้น า
ทักษะกระบวนการคดิ
อย่างมีระบบมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



267 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการค่าย
ส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

1 . เ พื่ อ พั ฒ น า
ทักษะการอ่านจับ
ใจความนักเรียน 
2 .  เ พื่ อ พั ฒ น า
ทักษะการเขียน
ส ะ ก ด ค า ข อ ง
นักเรียน 
3 .  เ พื่ อ พั ฒ น า
ทั ก ษ ะ ก า ร รั บ
ข้อมูลข่าวสารด้วย
การฟังและดูอย่าง
มีวิจารณญาณของ
นักเรียน 

ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
นักเรียนโรงเรียนวัด
ใหม่พิบูลย์ผล ที่ เข้า
ค่ายภาษาไทยมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะการใช้ภาษาไทย
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี 1.นักเรียนมีทักษะการ
อ่านจับใจความ 
2. นักเรียนมีทักษะ
การเขียนสะกดค า 
3. นักเรียนมีทักษะ
การรับข้อมูลข่าวสาร
ด้วยการฟังและดูอย่าง
มีวิจารณญาณ 
4. นักเรียนใช้ภาษาได้
ถูกต้องและเหมาะสม
กับสถานการณ์ 
5. นัก เรี ยนมีความ
ตระหนักในคุณค่าของ

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



268 
 

4 .  เ พื่ อ พั ฒ น า
ทักษะการใช้ภาษา
ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
หลั ก ภ า ษ าแ ล ะ
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์ 
5. เพื่อสร้างความ
ตระหนักในคุณค่า
ของวรรณคดีและ
ว ร ร ณ ก ร ร ม
ท้องถิ่นของไทย 

ว ร ร ณ ค ดี แ ล ะ
วรรณกรรมท้องถิ่ น
ของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการ
ภาษาอังกฤษ      
พาเพลิน (English 
is fun) 

1. เพื่อพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาทั้ง
ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และ
การเขียน 
2. เพื่อสนับสนุน
และสร้างทัศนคติ
ที่ดีของนักเรียนต่อ
วิชาภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อเป็นการ

1. ส่งเสริมการสร้าง
ทัศนคติที่ดีของ
นักเรียนต่อการเรยีน
วิชาภาษาอังกฤษ 
2.การให้ความรู้และ
พัฒนาความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของ
นักเรียนให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูรภาษาอังกฤษ 
ให้เหมาะสมกับวัยและ
ธรรมชาติความ
ต้องการในการเรยีน

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี 1. นักเรียนได้รับการ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง
นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  ทั้ ง
ทักษะการฟัง การพูด 
ก า รอ่ า น  แล ะก า ร
เขียน  
2 .  นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ
สนับสนุนและสร้ าง
ทั ศ น ค ติ ที่ ดี ข อ ง
นั ก เ รี ย น ต่ อ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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สร้างบรรยากาศ
ให้นักเรียนมี
ความรูส้ึกผ่อน
คลายในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อเสรมิสร้าง
ความมั่นใจ ความ
กล้าแสดงออกทาง
ภาษาอย่างเตม็ที่ 
4. เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 

ของผู้เรียน 
3. นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
4. การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษอังกฤษ ใน
การทดสอบระดับชาติ
ที่สูงข้ึน 

3. นักเรียนไดร้ับ
บรรยากาศการเรียน
การสอนอย่างผ่อน
คลายในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ  
4. นักเรียนได้รับการ
พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง
นั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึ กษา  เพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน
การทดสอบระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1.เพื่อฝึกให้
นักเรียนรูจ้ัก
รูปแบบการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมี
พระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 
 2.เพื่อฝึกให้
นักเรียนรูจ้ักวาง
แผนการท างาน 
เป็นทีม และรู้จัก
การแสดงความ
คิดเห็นอย่างเสร ี

1.นักเรยีนในโรงเรียน
ทุกคนรู้จักรูปแบบการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข 
2.นักเรียนรู้จักวาง
แผนการท างาน การ
ท างานเป็นทีม และ
รู้จักการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเสร ี
3.นักเรยีนมสี่วนร่วม
ในการน าเสนอ
แผนงาน โครงการ 

258,000 258,000 258,000 258,000 258,000 ร้อยละ80 
ของนักเรียน
ช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1 – 
3 ไดร้ับ
ความรู ้

1.ท าให้ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยของทาง
โรงเรียน 
2.นักเรยีนสามารถน า
วิ๔ประชาธิปไตยไปใช้
ในการอยู่ร่วมกันท้ังที่
บ้านและโรงเรยีนได ้

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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3.เพื่อให้นักเรยีน
มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม
ต่างๆของโรงเรยีน 
4.เพื่อให้นักเรยีน
สามมารถน าเอา
วิถีประชาธิปไตย
ตามหลักคารวะ
ธรรม หลักสามัคคี
ธรรม และหลัก
ปัญญาธรรมไปใช้
ในการด ารงชีวิต 

กิจกรรมต่างๆ เข้าสู่
แผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนอย่างน้อย 6 
เรื่อง 
4.นักเรยีนสามมาร
ถน าเอาวิถี
ประชาธิปไตยตาม
หลักคารวะธรรม หลัก
สามัคคีธรรม และหลัก
ปัญญาธรรมไปใช้ใน
การด ารงชีวิตได้อยู่ใน
ระดับด ี
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน 

1. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1  
ถึงช้ัน มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 จ านวน 
280 คน 

มีความรู้ ความ
เข้าใจ 

เรื่องโภชนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

สามารถ
ปรับเปลีย่น  

1. นักเรียนในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  
1-6 ในปีการศึกษา 

2562 จ านวน 180 
คน 

2. นักเรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ในปีการศึกษา 2562 
จ านวน 100 คน  
3. ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน จ านวน 20 
คน 

 รวมจ านวน 280 คน 

- 85,775 85,775 85,775 85,775 1. นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกาย  
การ
เจริญเติบโต
สมวัย ไม่เป็น
โรค 

ทุภโภชนาการ
หรือโรคอ้วน  
2. ครูและ
บุคลากรใน

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม/
รร.วัดทอง
ประดิษฐ ์

แบบ ผ. 02 
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พฤติกรรมในการ
บริโภค การออก
ก าลังกาย และ
พัฒนาทางด้าน
อารมณ ์

2. เพื่อส่งเสริมให้
คร ู

และบุคลากรใน
โรงเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ ์

 

โรงเรียน
สามารถ 

ขยายความรู้
ด้าน 

โภชนาการ 
พฤติกรรมการ
บริโภคที่
ถูกต้อง 
ตลอดจนการ
ออกก าลังกาย
ไปสู่ชุมชนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการวัยรุ่นไทย 

จิตแจ่มใสใจเบิก
บาน 

1. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักเรียนท่ีมีอายุ 
13 – 15 ปี 
จ านวน 100 คน   
ได้รับการตรวจคัด
กรองโดยแบบ
ประเมิน
ความเครยีด  
ซึมเศรา้ สติ 
ความสุข 

2. เพื่อให้นักเรียน 

ที่มีภาวะเครียด
ซึมเศรา้ไดร้ับการ 

นักเรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  
1-3  ในปีการศึกษา 

2562  จ านวน 100 
คน   

- 23,875 23,875 23,875 23,875 1. นักเรียนที่
เข้าร่วม 

กิจกรรมมี
ความรู ้
ติดตัวไปใช้ได้
ตลอด 

ชีวิตในการ
จัดการ
ความเครยีด
ซึมเศรา้ 

2. เป็นการ
ป้องกัน 

ปัญหาที่จะ
เกิดจาก 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม/
รร.วัดทอง
ประดิษฐ ์

แบบ ผ. 02 
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ฝึกสติ  เพื่อ
ยอมรับและพัฒนา
ตนเอง 

 

ความเครยีด 
ซึมเศรา้ 

ในวัยรุ่น  เช่น 
การ 

ฆ่าตัวตาย ท า
ร้าย 

ตนเอง 
พฤติกรรม 

ก้าวร้าว เกเร 
ใช้สาร 

เสพติดและ
ปัญหา 

ทางเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการส่งเสริม 

เยาวชนขับขี่
ปลอดภัย 

ถูกกฎจราจร 

ลดความเสีย่ง
อุบัติเหต ุ

1. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย คือ
นักเรียน ในช้ัน ป.
1-ป.6 ในปี
การศึกษา 2562 
จ านวน 180 คน 
นักเรียนในช้ัน  
ม.1-ม.3 ในปี
การศึกษา 2562 
จ านวน 100 คน 
รวม 

280 คน เกิด
ความรู ้
และทักษะ
ตระหนักและ
เข้าใจ กฎหมาย 

1. นักเรียน ในช้ัน ป.
1-ป.6 ในปีการศึกษา 
2562 จ านวน 180 
คน 

2. นักเรียนในช้ัน 

ม.1-ม.3 ในปี
การศึกษา 2562 

จ านวน 100 คน 

รวมทั้งสิ้น 280 คน  
 

- 49,475 49,475 49,475 49,475 1. นักเรียนที่
เข้า 

อบรม มี
ความรู้และ
ทักษะ เข้าใจ
เกี่ยวกับ
กฎหมาย
จราจร 
มารยาทใน
การขับขี ่รู้จัก
วิธีป้องกัน
ตนเอง 

ขณะขับข่ี
ยานพาหนะ 

2. มีแกนน า
นักเรียน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม/
รร.วัดทอง
ประดิษฐ ์

แบบ ผ. 02 
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จราจร มารยาท  
ในการขับขี่ รู้จัก
ป้องกันตัวเอง
ขณะขับข่ี
ยานพาหนะ 

2. เพื่อสร้างแกน
น านักเรียนในการ
ณรงค์
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับการ
ป้องกัน 

อุบัติเหตุจราจร  
3. เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน และสร้าง
ความปลอดภัย
ให้กับตนเอง และ
ชุมชน 

ในการรณรงค ์

ประชาสมัพัน
ธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกัน 

อุบัติเหตุ
จราจร 
 
 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการเฝ้าระวัง 

โรคตดิต่อในช้ัน อ.
2 

และช้ัน อ.3 

1. เพื่อให้เด็กใน
ช้ัน อ.2 และช้ัน 
อ.3 ไดร้ับการเฝ้า
ระวัง 

โรคตดิต่อ และ
เป็นศูนย์พัฒนา
เด็กปฐมวัยปลอด
โรค 

2. เพื่อพัฒนา
ทักษะ 

ครูผูส้อนและ
ผู้ปกครองให้เกิด
ความรู้ ความ
เข้าใจ และ
สามารถดูแลเด็ก
ในช้ัน อ.2 และ

1. นักเรียนช้ัน อ.2  
และ อ.3 โรงเรยีน 

วัดทองประดิษฐ์  
ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 45 คน 

2. ผู้ปกครอง 

นักเรียนช้ัน อ.2 

และ อ.3 โรงเรยีน 

วัดทองประดิษฐ ์

ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 45 คน 

 3. ครู โรงเรียน 

วัดทองประดิษฐ ์

ที่รับผิดชอบ ในช้ัน 

อนุบาลปีการศึกษา 

2562 จ านวน  

- 16,005 16,005 16,005 16,005 1. เด็กปฐมวัย
ในช้ัน อ.2 
และ อ.3  
ไม่เป็น
โรคตดิต่อ 

2. เด็กปฐมวัย
ในช้ัน อ.2 
และ อ.3 
สามารถ
ส่งเสริมดูแล
ให้เด็กปฐมวัย
ดูแลสุขภาพ
ไม่ให้เป็น
โรคตดิต่อต่อ
ได้อย่างถูกวิธ ี
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม/
รร.วัดทอง
ประดิษฐ ์

แบบ ผ. 02 
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ช้ัน อ.3 ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

 

2 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากใน
เด็กปฐมวัย ช้ัน อ.
2 และ 

ช้ัน อ.3 

1. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักเรียนช้ัน อ.2 
และ อ.3 ได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพ 

ในช่องปากด้วย
ตนเองและ
ผู้ปกครอง 

2. เพื่อรณรงค์ให้
ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัยช้ัน อ.2 
และ อ.3 มคีวามรู้
ความเข้าใจ 

ในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากอย่างถูก

1. นักเรียนช้ัน  
อ.2 และ อ.3 
โรงเรียน 

วัดทองประดิษฐ์  
ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 45 คน 

2. ผู้ปกครองนักเรียน
ช้ัน อ.2 

และ อ.3 โรงเรยีน 

วัดทองประดิษฐ ์

ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 45 คน 

- 16,665 16,665 16,665 16,665 1. เด็กปฐมวัย
ในช้ัน อ.2 
และ อ.3 ไม่มี
ฟันผุ 
2. เด็กปฐมวัย
ในช้ัน อ.2 
และ อ.3 
สามารถ
ส่งเสริมดูแล
ให้เด็กปฐมวัย
ดูแลสุขภาพ
ปากและฟันได้
อย่าง 

ถูกวิธี 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม/
รร.วัดทอง
ประดิษฐ ์

แบบ ผ. 02 



282 
 

วิธี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 



283 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการส่งเสริม 

สุขภาพด้วยการ
ออก 

ก าลังกายต้านโรค 

 

1. เพื่อให้นักเรียน
และครมูีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ
ที่ด ี

ลดภาวการณ์
เจ็บป่วย 

ด้วยโรคต่างๆ 

2. เพื่อเสริม
ภูมิคุ้มกัน 

โรคก่อนท่ีจะไป
บ าบัด 

รักษาโรคให้แก่
นักเรียนและคร ู

3. เพื่อให้นักเรียน
และ 

ครูใช้เวลาว่างให้

1. เด็กนักเรียน 

จ านวน 150 คน 

ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ในโรงเรียนเข้า 

ร่วมโครงการ 12 

คน รวม 162 คน 

- 30,140 30,140 30,140 30,140 1. นักเรียนมี
สภาวะ 

เจริญเติบโตที่
ดี  
มีน้ าหนัก/
ส่วนสูง 

ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2. นักเรียน
และคร ู

มีสุขภาพ
ร่างกาย 

แข็งแรงและ
ได้รับ 

ภูมิคุ้มกันโรค
ที่ด ี

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม/
รร.วัดใหม่
พิบูลย์ผล 

แบบ ผ. 02 
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เกิดประโยชน์ 

4. เพื่อป้องกันยา
เสพติดเข้ามาใน
เขตพื้นท่ีโรงเรยีน
วัดใหม ่

พิบูลย์ผล 

 

ปราศจากโรค
และ 

ไม่เจ็บป่วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการส่งเสริม 

สุขภาพและ
ป้องกันโรคด้าน
ทันตกรรม 

ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 

1. เพื่อลดการเกดิ
โรคฟันผุของเด็ก
นักเรียนระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียน
วัดใหม่พิบูลยผ์ล 

2. เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพอนามัย
ช่องปากและ
ป้องกันโรคฟันผุให้
เด็ก  ด้วยการ 

เรียนรู้การแปรง
ฟันอย่างถูกวิธี 

3. เพื่อสร้างสุข
นิสัยที่ดีในเรื่อง
การแปรงฟันให้กับ
เด็กและผู้ปกครอง 

1. นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียน 

วัดใหม่พิบูลยผ์ล 

จ านวน 30 คน 

2. ผู้ปกครองนักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียน 

วัดใหม่พิบูลยผ์ล 

จ านวน 30 คน 
 

- 20,220 20,220 20,220 20,220 1. ผู้ปกครอง 

มีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 

แนวทางการ
ส่งเสริม 

ทันตสุขภาพ
ของนักเรียน
ในระดับ
ปฐมวัยมาก
ยิ่งข้ึน 

2. นักเรียน
ระดับปฐมวัย
ในโรงเรียนวดั
ใหม่พิบูลยผ์ล
มีทักษะการ
ปฏิบัติที่

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม/
รร.วัดใหม่
พิบูลย์ผล 

แบบ ผ. 02 
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4. เพื่อให้ความรู้
เรื่องการป้องกัน
การเกิดโรคฟันผุ
ของเด็กปฐมวัย
ให้แก่พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง 

 

ถูกต้อง
เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพใน
ช่องปาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการสร้าง
เสรมิ 

พัฒนาการสมวัย
ใน 

เด็กปฐมวัย  

1. เพื่อให้พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง ใน
โรงเรียนวดัใหม่
พิบูลย์ผล ได้มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ 

สามารถน าความรู้
จากการอบรม
เสรมิสร้างเด็ก
ปฐมวัยไปปฏิบัติ
ได ้

2. เพื่อให้โรงเรียน
วัดใหม่พิบูลย์
ผลได้มีความ

1. เด็กปฐมวัย
โรงเรียนวดัใหม่พิบลูย์
ผล จ านวน 35 คน 
พ่อแม่ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการ 35 คน 
รวม 70 คน 

- 26,970 26,970 26,970 26,970 1. พ่อแม่
ผู้ปกครอง 

ในโรงเรียนวดั
ใหม ่

พิบูลย์ผล มี
ความรู ้
ความเข้าใจ 
สามารถน า
ความรู้ จาก
การอบรม
เสรมิสร้างเด็ก
ปฐมวัยไป
ปฏิบัติได ้

2. โรงเรียนวัด

ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบล 
บางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม/
รร.วัดใหม่
พิบูลย์ผล 

แบบ ผ. 02 
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เข้มแข็งในการจัด
กิจกรรมพัฒนา  
พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ได้อย่างมี
คุณภาพ 

3. เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคนใน
โรงเรียนวดัใหม่
พิบูลย์ผลได้รับ
การพัฒนาทุกด้าน 
เต็มศักยภาพ และ
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

ใหม่พิบูลยผ์ล 
มีความ
เข้มแข็งในการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองและ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ได้อย่างมี
คุณภาพ 

3. เด็กปฐมวัย
ทุกคนใน
โรงเรียนวดั
ใหม่พิบูลยผ์ล 
ได้รับการ
พัฒนาทุกด้าน
เต็มศักยภาพ 
และถูกต้อง
ตามหลัก
วิชาการ 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการเฝ้าระวัง
โรคตดิต่อ 

ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1.เพื่อให้ครู ผู้ดูแล
เด็ก ผู้ปกครอง ผู้
ประกอบอาหาร
และบุคลากร
ทางการศึกษา  
มีความรูเ้รื่อง
โรคตดิต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2.เพื่อให้ครู ผู้ดูแล
เด็ก ผู้ปกครอง ผู้
ประกอบอาหาร
และบุคลากร
ทางการศึกษา  
มีทักษะในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
และคัดกรอง

ครู ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน  
45 คน 

- 15,570 15,570 15,570 15,570 1.ร้อยละ 85 
ของ 

กลุ่มเป้าหมาย
มีความรูเ้รื่อง
โรคตดิต่อใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

2.ร้อยละ 85 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
มีทักษะในการ
จัดการ 

สิ่งแวดล้อม
และคัดกรอง
อาการป่วย
จากโรคติดต่อ

ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบล 
บางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ. 02 
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อาการป่วยจาก
โรคตดิต่อท่ีถูกต้อง 
3. เพื่อให้ครู 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง ผู้
ประกอบอาหาร
และบุคลากร
ทางการศึกษา  
มีทักษะในการ
ดูแลเด็กเบื้องต้น 

4.เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ที่ถูกต้อง 
3. ร้อยละ 85 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
มีทักษะในการ
ดูแลเด็ก
เบื้องต้น 

4. ร้อยละ 85 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
มีการสร้าง
สัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้าน
และ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการเฝ้าระวัง
โรคตดิต่อ 

ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1. เพื่อป้องกันโรค
ระบาด 

และโรคตดิต่อใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

2. เพื่อให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู 
รู้จักการ 

ป้องกันโรคติดต่อ
และวิธีรักษาความ
สะอาดให้ปลอด
จากโรคติดต่อ 

3. เพื่อให้ศูนย์
พัฒนา 

เด็กเล็กปลอดโรค
และ 

สะอาดปลอดภัย
จาก 

ผู้ปกครองนักเรยีน 

ครู และผู้ประกอบ 

อาหาร จ านวน  
50 คน 
 

- 14,332 14,332 14,332 14,332 1. เด็ก
นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดใหม่
พิบูลย์ผล มี
สุขภาพท่ีด ี

ปราศจาก
โรคตดิต่อ 

2. ผู้ปกครอง
และคร ู

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ได้น าความรู้
ไปปรับใช้ 

ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบล 
บางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม/
รร.วัดใหม่
พิบูลย์ผล 
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เชื้อโรค 

4. เพื่อสาน
ความสัมพันธ์ 

ที่ดีระหว่างบ้าน
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการเข้าค่าย
เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์
 

เพื่อท าให้ผู้เรียน
เกิดทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
ครบ 3 ด้าน คือ
การด ารงชีวิต,การ
แก้ปัญหา,และการ
มีบุคลิกภาพ 
 

นักเรียนมีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 และมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เรียนที่มี
ทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 
21 ครบทั้ง 3 
ด้าน 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ผ่าน
เกณฑร์ะดับชาต ิ

กอง
การศึกษา/
รร.วัดทอง
ประดิษฐ ์

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการเข้าค่าย
เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 

เพื่อท าให้นักเรียน
สามมารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ
ได ้

นักเรียนในระดับ ป.4 
- ม.3 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได ้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ภาษอังกฤษไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 50 

นักเรียนมีทักษะและ
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได ้

กอง
การศึกษา/
รร.วัดทอง
ประดิษฐ ์

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้นักเรียน
ได้แสวงหาความรู้
จากประสบการณ์
ตรงภายนอก
ห้องเรียน 
 

นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง
ภายนอกห้องเรียน
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียน
ได้เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์
และสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได ้
 

นักเรียนได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และ
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้จริงและ
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
 

กอง
การศึกษา/
รร.วัดทอง
ประดิษฐ ์

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
  

เพื่อฝึกให้นักเรียน
รู้จักรูปแบบการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนรู้จักรปูแบบ
การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 
ของนักเรียน
ของโรงเรียน
วัดทอง
ประดิษฐ ์
 

นักเรียนสามารถน าวิถี
ประชาธิปไตยไปใช้ใน
การอยู่ร่วมกันท้ังที่
บ้านและโรงเรยีน 

กอง
การศึกษา/
รร.วัดทอง
ประดิษฐ ์

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการเข้าค่าย
เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้กลุ่มสังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 

เพื่อยกระดับผม
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคม ศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

นักเรียนมสีัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ในกลุ่ม
สังคม ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมผา่น
เกณฑ์ประเมิน
ระดับชาต ิ
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เรยีนร้อยละ 
50 ระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
สังคม ศึกษาฯ
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 

นักเรียนมีทักษะ
จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 ละมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาต ิ

กอง
การศึกษา/
รร.วัดทอง
ประดิษฐ ์

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการเข้าค่าย
เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย 
  

เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุม่สาระ
การเรยีนรู้วิชา
ภาษาไทย 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มวิชา
ภาษาไทยผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับชาต ิ
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เรยีนร้อยละ 
50 ระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ภาษาไทยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 
50 

นักเรียนมีทักษะและ
สามารถใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารได ้

กอง
การศึกษา/
รร.วัดทอง
ประดิษฐ ์

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ด้วย
กระบวนการพัฒน
าทางสมอง (BBL)  

เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ผ่าน
กระบวนการพัฒน
าทางสมองของแต่
ละวัย 
 

ผู้เรยีนมีสมรรถนะ
ครบ 5 ประการและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เรยีนมี
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ
เพื่อใช้
ประกอบการ
จัดกิจกรรม
เรียนรู้
เหมาะสมและ
เพียงพอ 
 

ผู้เรยีนมีสมรรถนะ
ครบ 5 ประการและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ 
ตามเจตนารมณ์ของ
หลักสตูร 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการสร้างแกน
น้ าเพื่อดูแลและ
ช่วยเหลือผู้พิการ
ในชุมชน  

1.เพื่อส่งเสรมิ
สนับสนุน ให้ผูเ้ข้า
รับการอบรมมี
ความรู้เบื้องต้นใน
การดูแลคนพิการ 
2.เพื่อให้คนพิการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามศักยภาพ 
 

1.อาสาสมัคร จ านวน 
35คน 
2.ผูดู้แลคนพิการ
จ านวน34 คน2.
ผู้ดูแลคนพิการจ านวน
34 คน 
3.คณะท างานจ านวน
15คน 
 

 44,510 44,510 44,510 44,510 1.อาสาสมัคร 
และผูดู้แลคน
พิการจ านวน
34 คน2.
ผู้ดูแลมีความรู้
เบื้องต้นใน
การฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้
พิการ 
2.ผู้พิการใน
ต าบลบางเลน
ได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
อย่าง
เหมาะสม 
3.คนพิการใน
ต าบลบางเลน
มีคุณภาพชีวิต

ผู้พิการในต าบลบาง
เลนมสีุขภาพท่ีดีขึ้น 
 

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ 5 จ.
สุพรรณบุรี
(ตั้งอยู่ ณ 
วัดใหม่
พิบูลย์ผล) 
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ที่ตาม
ศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยปลูก
หญ้าและปลูก
ต้นไม้ หมู่ที่ 1 
บ้านดอนกระเบื้อง  

1.เพื่อให้ภูมิทัศน์
สวยงาม 
2.มีรม่ไม้ให้กับ
เด็กปฐมวัย 

1.งานปลูกหญ้าได้
พื้นที่รวมทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 233.5 ตร.
ม. 
2.งานเสริมดินปรับ
ระดับไม่น้อยกว่า 82 
ลบ.ม. 
3.งานปลูกต้นไม้ (ต้น
ปาล์มหางกระรอก
หรือต้นไม้อื่นท่ีราคา
ใกล้เคียง) ความสูง 3 
เมตร จ านวน 10 ต้น 

- - 34,000 34,000 34,000 1.งานปลูก
หญ้าได้พื้นที่
รวมทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 
233.5 ตร.ม. 
2.งานเสริมดิน
ปรับระดับไม่
น้อยกว่า 82 
ลบ.ม. 
3.งานปลูก
ต้นไม้ (ต้น
ปาล์มหาง
กระรอกหรือ
ต้นไม้อื่นท่ี
ราคา
ใกล้เคียง) 
ความสูง 3 
เมตร จ านวน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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10 ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการตรวจ
สุขภาพช่วย-
ประชาชน
ประหยดัค่าใช้จ่าย
และเวลา 
 
 

ตรวจสุขภาพให้กับ
ประชาชนในโรคตา่งๆ 
เช่น เบาหวาน ความ
ดันโลหติ มะเร็งปาก
มดลูก มะเร็งเต้านม 
ฯลฯ 
 
 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
1 ครั้ง / ป ี ประชาชนในต าบล

ได้รับความสะดวกใน
ด้านสุขภาพ 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต. 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ป้องกันโรคระบาด
ต่างๆ  
 

เพื่อป้องกันโรค
ระบาดต่างๆ ไม่ให้
แพร่กระจาย เช่น 
โรคไขห้วัดนก  
ไข้เลือดออก 
ไข้หวัดใหญ่ พิษ
สุนัขบ้า ฯลฯ 
 
 

จัดหาวัสดุและ
ครุภณัฑ์พร้อมออก
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
โรคระบาดต่างๆ  
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

7 หมู ่ ป้องกันการแพร่
ระบาดโรคต่างๆ
ภายในต าบล  
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต. 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ส่งเสริมการ
ด าเนินงานและ
บริหารจดัการ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

 

เพื่อให้บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน
แก่ประชาชน 

 

จัดตั้งศูนย์การแพทย์
ฉุกเฉินของต าบล 

 

100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
1 แห่ง ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกในด้านสุขภาพ 
 

ส านักปลดั 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 

จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น น้ ายา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ 
เคมีภณัฑ์ ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 ครั้ง / ป ี ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านการแพทย์อย่าง
สะดวกมากข้ึน 

 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 จัดซื้อครภุัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น เครื่องวัด
ความดันโลหิต 
เครื่องตรวจไขมัน เครื่อง
ชั่งน้ าหนัก  เครื่องตัดถ่าง 
ฯลฯ 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

- - - 1 ครั้ง / ป ี ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านการแพทย์อย่าง
สะดวกมากข้ึน 

 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 เพิ่มประสิทธิภาพ 
อสม. ภายใน
ต าบล 
 

เพื่อให้ อสม. 
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

จัดฝึกอบรมทั้งในและ
นอกสถานท่ีพร้อม
ศึกษาดูงาน 
 
 

100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
1 ครั้ง / ป ี อสม.ปฏิบตัิงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม/
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

7 สนับสนุนเวชภณัฑ์
ให้สาธารณสุข
ชุมชน 

 
 

เพื่อให้เวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ที่
เพียงพอแก่การ
รักษาผู้ป่วยใน
ต าบลบางเลน 

เพื่อให้เวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ที่เพียงพอแก่
การรักษาผู้ป่วยใน
ต าบลบางเลน 

100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1 ครั้ง / ป ี มีการบริการทาง
การแพทย์อย่างทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอบรม
ฟื้นฟูความรู้พัฒนา
ศักยภาพ 
อสม. ประจ า
หมู่บ้าน 
 

1. เพื่อให้ อสม. มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะ 
ในการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุข ได้
อย่างม ี
ประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืน 
2. เพื่อให้ อสม. ได้ 
เรียนรู้การ
ด าเนินงานด้านการ
แลกเปลี่ยนจัดท า
แผนสุขภาพชุมชน 
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดในชุมชน 
3. เพื่อให้ อสม. 
สร้างกระแสการ 

อสม. ในพ้ืนท่ี อบต.
บางเลน 
จ านวน 7 หมู่บ้าน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 80 

ของ อสม. 
ในพื้นที่ 
ต าบลบางเลน 
 

อสม. มีความรู ้
ความเข้าใจ และ 
สามารถด าเนินงาน 
เฝ้าระวังทางสุขภาพ 
ในชุมชนได้ สามารถ 
ค้นหาปัญหาสภาวะ 
ปัญหาสุขภาพใน 
ชุมชน และสามารถ 
จัดท าแผนสุขภาพ 
ในชุมชนได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ และ 
เกิดกระบวนการ 
แก้ไขปัญหาสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

แบบ ผ. 02 
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ดูแลสุขภาพ รู้ตน
ลดเสี่ยง ลดโรค 
เปลี่ยน 
พฤติกรรมในชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  



312 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการให้ความรู้
แก่ประชาชน 
เพื่อส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรค 
ในชุมชน  
ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
 

1. เพื่อให้
ประชาชน
ตระหนัก 
ถึงความส าคัญใน
การดูแล 
และป้องกันตัวเอง
ให้ปลอด 
จากโรคภัยไขเ้จ็บ
ต่าง ๆ 
2. เพื่อลดอัตรา
การเสยีชีวิต 
ของคนในชุมชน 
3. เพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 

กลุ่มเด็ก วัยรุ่น สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

หญิงตั้งครรภ์  และ
ประชาชนผู้สนใจ 

ในเขตต าบลบางเลน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ของกลุ่มเด็ก 
วัยรุ่น สตรี 
ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ หญิง
ตั้งครรภ ์

และประชาชน
ผู้สนใจ 
ในต าบลบาง
เลน 

1. ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญในการ
ดูแลและป้องกันตัวเอง
ให้ปลอดจากโรคภยัไข้
เจ็บต่าง ๆ 
2. อัตราการเสยีชีวิต
ของคนในชุมชนลดลง 
3. คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมกันแก้ไขปญัหา
และร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันรักษา
โรคภายในชุมชน

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต 
 

แบบ ผ. 02 
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ของคนในชุมชน 
ในการร่วม 
กันแก้ไขปัญหา
และร่วม 
แสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับ 
งานด้านส่งเสริม
สุขภาพและ 
การป้องกันรักษา
โรคภายใน 
ชุมชน 

เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  



314 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการควบคมุ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

1. เพื่อลดการเกิด
และการระบาดของ
โรคไข้เลือด
ไข้เลือดออกใน
หมู่บ้าน 
2. เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีส่วน
ร่วมในการควบคุม 
ป้องกันและแก้ไข
โรคไข้เลือดออก 
3. อัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออก  
ไม่เกิน 50/แสน
ประชากร 

พื้นที่ต าบลบางงเลน 
ทั้ง 7 หมู่บ้าน 

 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 80 

ของกลุ่มเด็ก 
วัยรุ่น สตรี 
ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ หญิง
ตั้งครรภ ์

และประชาชน
ผู้สนใจ 
ในต าบลบาง
เลน 

1. ประชาชนใน 
ชุมชนไม่ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 
2. ไม่มีการระบาดโรค
ไข้เลือดออกในต าบล 
3. ประชาชนใน 
ชุมชนให้ความ 
สนใจและมีส่วน 
ร่วมในการแก้ไข 
ปัญหา การ 
ป้องกันและการ 
ควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
โรคเอดส ์

1. เพื่อให้ความรู้ 
ความเข้าใจ 
เรื่องโรคเอดส์และ
เพศศึกษา 
แก่นักเรียนและ
เยาวชน 
2. เพื่อให้นักเรียน
และเยาวชน 
สามารถน าความรู้
เรื่องโรค 
เอดส์และ
เพศศึกษาป้องกัน 
ตนเองจากภาวะ
เสี่ยงได ้

1. นักเรียนหรือ
เยาวชนและบุคลากร
ในโรงเรียนในพื้นที่
ต าบลบางเลนท่ีสนใจ 
จ านวน 100 คน 

2. บุคลากร เจ้าหน้าท่ี 
และประชาชน 
ที่มาติดต่อราชการ ท่ี
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางเลน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90  

ของผู้เข้ารับ 

การอบรม 

มีความรู้ความ 

เข้าใจเกี่ยวกับ 

โรคเอดส ์

1. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
เอดส์เพศศึกษา และ
การป้องกันตนเองจาก
ภาวะเสี่ยง 
2. นักเรียนมีฤติกรรม 
สุขภาพท่ีถูกต้องและ
น าไปปฏิบัติในโรงเรียน
ครอบครัวและชุมชนได้ 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเองและผู้อื่นได้ 
4. การติดเชื้อไวรัส 
เอชไอวี (HIV) รายใหม่
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต 
 

แบบ ผ. 02 
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3. เพื่อลดการติด
เชื้อไวรัส  
เอชไอ วี (HIV) ราย
ใหม ่
4. เพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน
ในการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส ์

5. เกิดความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการ
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าป ี

1. เพื่อน้อมร าลึกใน
พระ 
มหากรุณาธิคุณ 
และแสดง 
ความจงรักภักดีแด่
องค์ 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้า 
อยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ 
และสมเด็จพระนาง
เจ้า 
สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
2. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่า

ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเลน 
และประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางเลน จ านวน 
100 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของข้าราชการ 
พนักงาน  
ลูกจ้างของ 
อบต.บางเลน 
และประชาชน 
ในพื้นท่ีต าบล 
บางเลน ท่ี 
เข้าร่วม
โครงการ 
มีจิตส านึกใน
การ 
อนุรักษ์ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มี 

1. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเลน 
2. ประชาชนทุกหมู ่
เหล่าไดร้่วมกันปลูก
ต้นไม้และดูแลรักษา
ต้นไม้  
มีจิตส านึกและ
ความรูส้ึกเป็นเจ้าของ
ป่าไม ้

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต 
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ไม้ใน 
พื้นท่ีต าบลบางเลน 
3. เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกให้ 
ประชาชนใน
ท้องถิ่นมี 
ส่วนร่วมในการ
บ ารุง ดูแล 
รักษาและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 

ความอุดม 
สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการรณรงค์ไถ
กลบตอซัง เพื่อ
บรรเทาภาวะโลก
ร้อน 

1.เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ให้
เกษตรกรไดรู้ ้
ถึงประโยชน์จาก
การ 
ไถกลบตอซัง 
2. เป็นการสาธิต
วิธีไถกลบตอซังที่
ถูกต้องและ 
เหมาะสมให้แก่
เกษตรกร 
3. เพื่อเกษตรกร
สามารถน าไปปรับ
ใช้ในพื้นที่ของ 

พื้นที่ท านาในต าบล
บางเลน จ านวน 7 

หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ของพื้นที่ท า
นามีการไถ
กลบตอซัง 

1. เพิ่มปรมิาณอนิทรียวัตถุ
และปรับปรุงโครงสร้างและ
รักษาระดับความเป็นกรด
ด่างของดนิให้เหมาะสมต่อ
การเจรญิ 
เติบโตของพืช นอกจากนี้ยัง
ท าให้ดินมีความโปร่งร่วนซุย  
อุ้มน้ าได้ดีย่ิงขึน้ 
2. การไถกลบตอซังเป็นการ
น าธาตอุาหารจากซังลงสู่ดนิ 
เพิ่มธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม 
ท าให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่าย
ในการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 
3. เกษตรกรรูจ้ัก
คุณประโยชนข์องการ 
ไถกลบตอซังมากย่ิงขึ้น และ
สามารถเข้าใจวิธีการไถกลบ

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม

รพ.สต 
 

แบบ ผ. 02 
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ตนเองได ้
4. ลดการเกิด
ภาวะ 
โลกร้อนท่ีเกดิจาก
การเผาตอซัง ซึ่ง
ท าให้อุณหภูม ิ
ของโลกสูงข้ึน 

ตอซังที่ถกูตอ้งและเหมาะสม
สามารถน าไปปรับใช้ในพื้นที่
ตนเองได้ 
4. ป้องกนัและบรรเทาการ
เกิดภาวะเรือนกระจกหรอื
โลกรอ้นได้ โดยการ 
ไถกลบตอซังข้าว จะสามารถ
เพิ่มอนิทรีย์ 
คาร์บอนในดินได้  ซ่ึงหาก
ด าเนนิการรณรงค์ส่งเสริมให้
มีการไถกลบตอซังข้าว 
เพิ่มมากขึน้  จะช่วยดูดซึม
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้
ในดินได้เป็นจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการรณรงค์
และส่งเสรมิการ
ลด 
ปริมาณขยะ การ
ทิ้ง  
การคัดแยกขยะ
และการก าจัด
อย่างถูกวิธี 

1.เพื่อให้
ประชาชนในต าบล
บางเลนมีความรู้
เกี่ยวกับขยะ
ประเภทต่างๆ
ตลอดจนทราบถึง
ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิด
จากขยะ 
2. เพื่อให้มีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการลด
ปริมาณขยะ 
วิธีการคัดแยก 
การน ากลับมาใช้

ผู้น าชุมชน ประชาชน 
เยาวชน  
กลุ่มสตรี ในต าบลบาง
เลน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ผู้น าชุมชน  
ประชาชน 

เยาวชน กลุ่ม
สตรีในต าบล
บางเลน 

มีความรู ้
ความเข้าใจ 

ในการทิ้งขยะ 

การคัดแยก
ขยะและการ
ก าจัดอย่างถูก
วิธี 

1. ประชาชนในต าบล
บางเลนมีความรู้
เกี่ยวกับขยะประเภท
ต่างๆ ตลอดจนทราบถึง
ปัญหาและผลกระทบท่ี
เกิดจากขยะ 
2. ประชาชนในต าบล
บางเลนมีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการลด
ปริมาณขยะ วิธีการคัด
แยกขยะ การน ากลับมา
ใช้ใหม่ 
3. ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการก าจัด
ขยะประเภทต่าง ๆ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต 
 

แบบ ผ. 02 
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ใหม ่
3. เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ
ก าจัดขยะประเภท
ต่างๆ อย่างถูกวิธี 
4. เพื่อให้ชุมชน
บริหารจดัการขยะ
ด้วยตนเอง 
5. เพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 

อย่างถูกวิธี 
4. ประชาชนในหมู่บ้าน
มีเป้าหมายเรียนรู้ในการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการรณรงค์
การ 

ใช้น้ า อย่าง
ประหยดั 

1. เพื่อสร้างความ
ตระหนัก 
ในการใช้น้ าอย่าง
มี 
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการ 
ใช้น้ า 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางเลน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 

ของประชาชน 

ในพื้นที่ต าบล 

บางเลนมี
ความ 

ตระหนักใน
การใช้น้ าอย่าง
มี
ประสิทธิภาพ 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางเลน
ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของการใช้น้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ค่าใช้จ่ายในการใช้
น้ าลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กสมวยั
ตามเกณฑ ์

1. เด็กที่เกิดปี 
2560 ทุกคน 
ได้รับการเฝ้าระวัง 
และติดตาม
พัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.พ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก 
เฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กตามวัย 
3. เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขคัดกรอง 
ส่งเสริม กระตุ้น
พัฒนาการ และส่ง
ต่อ 

เด็กอายุ 0 - 3 ปี ใน
ต าบลบางเลน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขคดั
กรอง ส่งเสรมิ 
กระตุ้น
พัฒนาการ
ร้อยละ 100 

2.ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ตามวัย ร้อย
ละ 100 

เด็กเติบโตด้วย
พัฒนาการสมวัย มี
ความฉลาดทาง
สติปัญญาและอารมณ ์

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต 

แบบ ผ. 02 
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4.บูรณาการงาน
ส่งเสริมพัฒนาการ
ให้เป็นระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริม
สุขภาพชีวิตการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน
และความดัน 

 

1. เพื่อให้
ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงของโรคในแต่
ละหมู่บา้นได้รับ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

2. เพื่อส่งเสริมให้
เกิดหรือพัฒนา
กิจกรรมการออก
ก าลังกายใน
หมู่บ้าน 

3.เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนทุก
ครัวเรือนใน

ในกลุ่มเสีย่งป่วย
โรคเบาหวานโรคความ
ดนัโลหติสูง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ในกลุ่มเสีย่ง
ป่วยโรค 

เบาหวาน 

โรคความดัน
โลหิตสูงได้รับ
การ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมร้อย
ละ 90 

1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ของโรคในแต่ละ
หมู่บ้านได้รับการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ 

2. เกิดหรือพัฒนา
กิจกรรมการออกก าลัง
กายในหมู่บ้าน 

3.ประชาชนทุก
ครัวเรือนในหมู่บา้น
ปลูกผักสวนครัวหรือ
สมุนไพรไว้
รับประทานเอง 

4.ภาคเีครือข่ายมีกอง

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต. 

แบบ ผ. 02 
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หมู่บ้านปลูกผัก
สวนครัวหรือ
สมุนไพรไว้
รับประทานเอง 

4. เพื่อให้ภาคี
เครือข่ายมีกอง
ร่วมใน
กระบวนการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ 

 

ร่วมในกระบวนการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญางาน
แพทย์ทางเลือกอยู่
คู่ครัวเรือนชาว
ต าบลบางเลน 

 

1พัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
แผนไทยท่ีมี
ประสิทธิภาพให้
เป็นศูนย์กลาง 
ต าบล 

2.การเสริมสร้าง
ศักยภาพให้
บุคคลากรใน
ต าบลเป็นแหล่ง
เรียนรู้และ
ถ่ายทอด 

 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ต าบลเป็น
แหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอด
งานแพทย์
ทางเลือก 

1.รักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2.ถ่ายทอดภูมิปญัญา
งานแพทย์ทางเลือกได ้

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
งานสาธารณสุขมลู
ฐานด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.บอกแนวคิดของ
การศึกษาสาธารณสุข
มูลฐานได้ 
2.อธิบายกลวิธี
ด าเนินงานการ
สาธารณสุขมูลฐาน 
3.ระบุข้อบ่งชี้
ความส าเร็จของการ
สาธารณสุขมูลฐาน 
4.เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ผู้น าชุมชน ,สมาชิก 
อบต. , อสม. 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
การแลก 

เปลี่ยนเรียนรู้
มีความรู้
เพิ่มขึ้น 

1.ผู้น าชุมชน สมาชิก 
อบต และ อสม.
สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ปัญหา
ในชุมชนตนเองได ้

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการส่งเสริม
ทันต์สุขภาพยิม้
สดใสฟันแข็งแรง
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1.เพื่อแก้ปัญหาเด็ก
ก่อนวัยเรียนให้มีฟัน
ผุไม่เกินร้อย 
ละ 50 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ดูแลทันตสุขภาพ
ของเด็กก่อนวัย
เรียน 
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง
และผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลรักษาฟัน
ของเด็กก่อนวัย

เด็กก่อนวัยเรยีน ใน
พื้นที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กก่อนวัย
เรียนมีฟันผุไม่
เกินร้อยละ 
50 

1.แก้ปัญหาเด็กก่อนวัย
เรียนให้มีฟันผุไม่เกิน
ร้อยละ 50 
2.ชุมชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ดูแลทันตสุขภาพของ
เด็กก่อนวัยเรียน 
3.ผู้ปกครองและผู้ดูแล
เด็กมีความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลรักษาฟันของ
เด็กก่อนวัยเรียน 
4.ชุมชนได้เกิดการ
เรียนรู้และมีกองร่วมใน
การส่งเสริมทันตสุขภาพ 
5.เด็กก่อนวัยเรียนมี

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต 

แบบ ผ. 02 
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เรียน 
4.เพื่อให้ชุมชนได้
เกิดการเรียนรู้และมี
กองร่วมในการ
ส่งเสริมทันต
สุขภาพ 
5. เพื่อให้เด็กก่อน
วัยเรียนมีสุขภาพ
ช่องปากที่ดี ลด
ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 
 

สุขภาพช่องปากท่ีดี ลด
ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก 

1.เพื่อส่งเสรมิ
อนามัยมารดาหลัง
คลอด 

2.เพื่อเป็นการ
เสรมิพัฒนาการ
ของเด็ก 

3. เพื่อให้สังคม
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
เด็ก 

4. เพื่อเป็นการ
รับขวัญเด็กตาม
ประเพณีไทย 

5.เพื่อส่งเสรมิให้

มารดาหลังคลอด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มารดาหลัง
คลอดและเด็ก
แรกเกิดได้การ
ดูแล ร้อยละ 
100 

1.มารดาหลังคลอดมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

2.เด็กได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการการ
ตามวัย 

3. ประเพณไีทย
รับขวัญเด็กคงอยู่ 
4. ไดร้ับการส่งเสริม
ให้พ่อแม่เลี้ยงดูบตุร
อย่างถูกวิธี และมี
พัฒนาการที่สมบรูณ์
อย่างต่อเนื่องดื่มนม
อย่างน้อย 6 เดือน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต. 

แบบ ผ. 02 
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พ่อแม่เลี้ยงดูบตุร
อย่างถูกวิธี และมี
พัฒนาการที่
สมบูรณ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการส่งเสริม
ให้ความรู้ผูดู้แล
ผู้สูงอายุและพิการ 

1.  เพื่อให้ผู้สูงอายุ
และผู้พิการได้รับ
ความรู้และ
สามารถดูแลด้าน
สุขภาพของตนได้
อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม 

2.  เพื่อให้
ผู้สูงอายุ  และผู้
พิการไดร้ับการ
ดูแลด้านสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีและ อส
ม.  

ผู้สูงอาย ุ, ผู้พิการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุและผู้
พิการไดร้ับ
ความรู้และ
สามารถดูแล
ด้านสุขภาพ
ของตนได้
อย่างถูกต้อง 

1.  ผู้สูงอายุและผู้
พิการไดร้ับความรู้และ
สามารถดูแลด้าน
สุขภาพของตนได้
อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม 

2. ผูสู้งอายุ  และผู้
พิการไดร้ับการดูแล
ด้านสุขภาพอยา่ง
ต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่
และ อสม. 
3.  ไดร้ับการส่งเสริม 
สนับสนุนใหผู้้สูงอายุ
เป็นสมาชิกชมรม

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต 

แบบ ผ. 02 
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3.  เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้
ผู้สูงอายุเป็น
สมาชิกชมรม
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ  
และมีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ   
และมีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการดูแล
ผู้ป่วยนอนติดเตียง
ที่บ้านแบบบูรณา
การอย่างยั่งยืน
ต าบลบางเลน 

๑. สรา้ง
สัมพันธภาพที่ดี
และเกดิการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระบบการท างานท่ี
ชัดเจนตาม
บทบาทของ ทีม
หมอครอบครัว 

๒. เพื่อให้กลุ่ม
ป่วยได้เข้าถึง
บริการ ได้รับการ
ดูแลโดยทีม
สุขภาพท่ีมี
คุณภาพและ

ผู้ป่วยนอนติดเตียงท่ี
บ้าน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ผู้ป่วยนอนติด
เตียงท่ีบ้าน
ได้รับการเยี่ยม
ร้อยละ100 

๑. เกิดการพัฒนา
บริการปฐมภูมิท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน 
(Service package) 
และบริการตามบริบท
ผู้ป่วย (Individual 
service package) 
๒. ดูแลผู้ป่วยแบบใกล้
บ้านใกล้ใจ 
๓. เกิดความเชื่อมโยง
ของการบริการสุขภาพ
ในทุกระดับ (ปฐมภูมิ,
ทุติยภูมิ,ตติยภูมิ)คือ 
ระบบปรึกษา และ
ระบบการส่งต่อ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

รพ.สต 

แบบ ผ. 02 
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บริการด้วยใจ 

๓. เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างทีม
สุขภาพต าบล และ
โรงพยาบาล เกิด
พัฒนาท่ีเชื่อมโยง
ของการบริการ
สุขภาพทุกระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการสร้างแกน
น าเพื่อดูแลและ
ช่วยเหลือผู้พิการ
ในชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ผูเ้ข้า
รับการอบรมมี
ความรู้เบื้องต้นใน
การดูแลคนพิการ 

2. เพื่อให้คน
พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีตาม
ศักยภาพ 

1. อาสาสมัคร 

จ านวน 35 คน 

2. ผู้ดูแลคนพิการ 

จ านวน 34 คน 

3. คณะท างาน 

 จ านวน 15 คน 

- 44,510 44,510 44,510 44,510 1. อาสาสมัคร
และ 

ผู้ดูแลคน
พิการ มี
ความรู้
เบื้องต้นใน
การฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้
พิการ 

2. ผู้พิการใน
ต าบลบางเลน 
ได้รับการ
บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพ

ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบล 
บางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม/
รพ.สต 

แบบ ผ. 02 
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อย่าง
เหมาะสม 

3. คนพิการใน
ต าบลบางเลน
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีตาม
ศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการตามพระ
ราช 
ด าริ ด้าน
สาธารณสุข  
 

เพื่อจัดท า
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ 

1.โครงการส่งเสริมความรู้
ประชาชนเพื่อคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูก 
2.โครงการส่งเสริมความรู้
ประชาชนเพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี และ
ป้องกันการติดเช้ือจากแม่
สู่ลูก  
3.โครงการรณรงค์
แก้ปัญหายาเสพติด To 
be number one 
 

140,000 140,000- 
 

140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 10 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 1 – 7 
ได้รับความรู้
ด้าน 
สาธารณ 
สุข 
 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีหมู่
ที่ 1 – 7 ไดร้ับความรู้
ด้านสาธารณ 
สุข 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

แบบ ผ. 02 



341 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

เพื่อให้การป้องกัน
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยการ
ฉีดวัคซีนในสัตว์
ตามที่ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณจาก
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

- เพื่อให้บริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าแก่สุนัข และ
แมวจ านวน 825 ตัว 
โดยเป็นคา่วัสดุและ
อุปกรณ์การฉดี ตัวละ 
30 บาท 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ100
ของประชาชน 
หมู่ที่ 1 – 7 
ปลอดภัยโรค
พิษสุนัขบ้า 
และสุนัข  
และแมวไดร้ับ
วัคซีน 

1.ควบคุมการแพร่
ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า 
ลดอัตราการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในคนท่ีถูก
สุนัขกัดในพื้นที่ 
2.สุนัขและแมวใน
พื้นที่ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

แบบ ผ. 02 



342 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีน
สัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า  
 

เพื่อส ารวจ
ประชากรสุนัข 
และแมวลงข้อมูล
ในระบบ
Thairabies.net
โดยการส ารวจและ
ขึ้นทะเบียนจ านวน
สุนัขและแมวในเขต
พื้นที่ปีละ 2 ครั้ง
จ านวนตวัละ 3บาท
ต่อคร้ัง(ปีละ 6 บาท) 

แมว และสุนัข  
ในต าบลบางเลนได้รับ
การขึ้นทะเบียนสัตว ์

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละ60 
ของแมว และ
สุนัข  ในหมู่ที่ 
1 – 7 ได้รับ
การขึ้น
ทะเบียนสตัว์  
 

แมว และสุนัข  ในหมู่
ที่ 1 – 7 ของต าบล
บางเลน ไดร้ับการ 
ขึ้นทะเบียนสตัว์  

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

แบบ ผ. 02 



343 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการตามพระ
ราช 
ด าริ ด้าน
สาธารณสุข  
 

เพื่อจัดท า
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ 
 

โครงการพระราชด าร ิ
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย  
3 โครงการ เช่น 
1. โครงการส่งเสรมิ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยและ
สุขภาพของเด็กฯ 
2. โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที ่
3. โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดหรือโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน

- 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 10 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 1 – 7 
ได้รับความรู้
ด้าน 
สาธารณ 
สุข 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีหมู่
ที่ 1 – 7 ไดร้ับความรู้
ด้านสาธารณ 
สุข 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ. 02 
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สาธารณสุข อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  



345 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

เพื่อให้การป้องกัน
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยการ
ฉีดวัคซีนในสัตว์
ตามที่ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณจาก
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

- เพื่อให้บริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าแก่สุนัข และ
แมวจ านวน 2,000 
ตัว โดยเป็นค่าวัสดุ
และอุปกรณ์การฉดี 
ตัวละ 30 บาท 

- 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

ร้อยละ100
ของประชาชน 
หมู่ที่ 1 – 7 
ปลอดภัยโรค
พิษสุนัขบ้า 
และสุนัข  
และแมวไดร้ับ
วัคซีน 

1.ควบคุมการแพร่
ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า 
ลดอัตราการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในคนท่ีถูก
สุนัขกัดในพื้นที่ 
2.สุนัขและแมวใน
พื้นที่ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีน
สัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า  
 

เพื่อส ารวจประชากร
สุนัข และแมวลง
ข้อมูลในระบบ
Thairabies.netโดย
การส ารวจและขึ้น
ทะเบียนจ านวนสุนัข
และแมวในเขตพื้นที่ปี
ละ 2 ครั้งจ านวนตวั
ละ 3บาทต่อคร้ัง  
(ปีละ 6 บาท) 

แมว และสุนัข  
ในต าบลบางเลนได้รับ
การขึ้นทะเบียนสัตว ์

- 12,000 
 

12,000 12,000 12,000 ร้อยละ60 
ของแมว และ
สุนัข  ในหมู่ที่ 
1 – 7 ได้รับ
การขึ้น
ทะเบียนสตัว์  
 

แมว และสุนัข  ในหมู่
ที่ 1 – 7 ของต าบล
บางเลน ไดร้ับการ 
ขึ้นทะเบียนสตัว์  

กอง
สาธารณสุข 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการเกษตรกร
ปลอด 

โรคผูบ้ริโภค
ปลอดภัย ต าบล
บางเลน   

1. เพื่อตรวจหาระดับ
ปริมาณสารเคมี
ตกค้าง 
ในเลือดของเกษตรกร 
ในต าบลบางเลน 
2.เพื่อให้เกษตรกร 
มีความรู้และตระหนกั
ถึงอันตรายในการใช้
สารเคมีปราบศัตรูพืช 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จ านวน 200 คน 
- 55,500 55,000 55,000 55,000 เกษตรกรกลุ่ม

เสี่ยงได้รับการ
ตรวจสารเคม ี

ในเลือด 

ร้อยละ 80 

ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบล 
บางเลนมสีุขภาพท่ีดี
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม/
รพ.สต 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการคดักรอง 

วัณโรค ต าบลบาง
เลน  
 

1.  เพื่อ ค้น – คัด
กรองผู้ป่วยโรควัณ
โรคในพื้นที ่
2. เพื่อขึ้น
ทะเบียนและรักษา
ผู้ป่วยโรควัณโรค 

1. ประชาชนท่ัวไปผู้
สัมผสัโรคร่วมบ้าน 
ผู้สูงอายุและ 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

จ านวน 600 คน 

2. อสม.ต.บางเลน 

จ านวน 106 คน 

- 110,360 110,360 110,360 110,360 1. ประชาชน
ได้รับการตรวจ 
x-ray ปอด คิด
เป็นร้อยละ 
100 

2. อสม.ได้รับ
การอบรมให้
ความรู้เรื่องโรค
วัณโรค ร้อยละ 
100 

3.ประชาชนไดร้ับ
การคัดกรองด้วย
วาจาไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 90 

 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม/
รพ.สต 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการเยาวชน 

ร่วมใจป้องกันภัย
ร้าย 

โรคไขเ้ลือดออก  
ต าบลบางเลน 

 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 
นักเรียน ให้มี
ความรู้ 
ในการ
ด าเนินการ
ควบคุมและ
ป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อให้
นักเรียน 
มีส่วนร่วมใน

นักเรียนช้ัน ป.4-ป.3 
โรงเรียนวดัใหม่พิบูลย์
ผล 

และโรงเรียนวดัทอง
ประดิษฐ ์
 

- 11,840 11,840 11,840 11,840 1. อัตราป่วย
ด้วย 

โรค
ไข้เลือดออก
ของต าบลบาง
เลน 

ลดลง 

2. นักเรียนมี
ความรู้และม ี

ส่วนร่วมใน
การควบคุมแล
ป้องกันโรคไข ้

เลือดออกใน
โรงเรียนและ

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม/
รพ.สต 

แบบ ผ. 02 
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การท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ 
ยุงลายในชุมชน 
3. เพื่อลดอัตรา
ป่วย 
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก 
ในพ้ืนที่ต าบล
บางเลน 

ชุมชน 

3. ม 

กิจกรรม
รณรงค์
ควบคุม 

ป้องกันโรค 

ไข้เลือด 

ออกอย่าง 

ต่อเนื่องใน 

โรงเรียนและ
ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร
จัดการกองทุน 

และพัฒนาบริหาร
จัดการ 

 

1. เพื่อให้การ
บริหารจดัการ
กองทุน เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของ
คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาคณะ 
อนุกรรมการ 
คณะท างาน และ
เจ้าหน้าท่ี อปท.  
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานและ
บริหารจดัการ
กองทุน 

คณะกรรมการ 

กองทุนฯ ,  
คณะอนุกรรมการ , 
คณะท างาน ,  
ที่ปรึกษากองทุน 

และเจา้หน้าท่ี 

ที่เกี่ยวข้อง 

- 61,000 118,000 118,000 118,000 1. การบริหาร
จัดการกองทุน
เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิ 
ภาพ 
2.
คณะกรรมการ 
และ 
คณะท างาน
กองทุน 
มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบล 
บางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการภัยพิบัติ
และโรคระบาด 

กรณีฉุกเฉินใน
พื้นที ่
ต าบลบางเลน 

1. เพื่อแก้ไข
ปัญหาทาง 
สาธารณสุข
เบื้องต้นแก่
ประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบจากเหตุ
ภัยพิบัติและโรค
ระบาดฉุกเฉิน 
2. ร้อยละของการ
สามารถลดปญัหา
ทางสาธารณสุข
เบื้องต้นและ
บรรเทาประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตภุัยพิบัต ิ
และโรคระบาด
ฉุกเฉิน 

ประชาชนชน 

ในพื้นที่ต าบล 

บางเลน 

กรณีเกดิเหตุโรค
ระบาดหรือภัยพิบตัิใน
พื้นที ่

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ประชาชน
ในพื้นที่ต าบล
บางเลนได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพ 

ป้องกันโรค 
รักษาพยาบาล
และฟื้นฟู
สมรรถภาพ  
กรณีเกดิโรค
ระบาดหรือภัย
พิบัติในพ้ืนท่ี
ต าบลบางเลน
ตามความ
จ าเป็นและ
เหมาะสม 

2. ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ

ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบล 
บางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม/
รพ.สต 



354 
 

การช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที/
ทันเหตุการณ ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน 

1. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1  
ถึงช้ัน มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 จ านวน 
280 คน 

มีความรู้ ความ
เข้าใจ 

เรื่องโภชนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

สามารถ
ปรับเปลีย่น  
พฤติกรรมในการ
บริโภค การออก
ก าลังกาย และ
พัฒนาทางด้าน

1. นักเรียนในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  
1-6 ในปีการศึกษา 

2562 จ านวน 180 
คน 

2. นักเรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ในปีการศึกษา 2562 
จ านวน 100 คน  
3. ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน จ านวน 20 
คน 

 รวมจ านวน 280 คน 

- 85,775 85,775 85,775 85,775 1. นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกาย  
การ
เจริญเติบโต
สมวัย ไม่เป็น
โรค 

ทุภโภชนาการ
หรือโรคอ้วน  
2. ครูและ
บุคลากรใน
โรงเรียน
สามารถ 

ขยายความรู้
ด้าน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางเลน 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 
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อารมณ ์

2. เพื่อส่งเสริมให้
คร ู

และบุคลากรใน
โรงเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ ์

 

โภชนาการ 
พฤติกรรมการ
บริโภคที่
ถูกต้อง 
ตลอดจนการ
ออกก าลังกาย
ไปสู่ชุมชนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการถมดิน
เพื่อก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บริเวณหลัง
องค์การบริหาร
ต าบลบางเลน 

เพื่อให้เด็กเล็กใน
ต าบลบางเลนมี
สถานท่ีส าหรับ
พัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆได้อย่าง
สมวัย 

ถมดินเพื่อก่อสรา้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

มีปริมาตร ไม่น้อยกว่า 
23,300 ลบ.ม. 

2,650,000 
 

- - - - 1 แห่ง เด็กเล็กไดม้ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
บางเลนไวเ้สรมิสร้าง
การเรยีนรู้อย่างท่ังถึง   

กองช่าง 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บางเลน  
 
 

เพื่อให้เด็กเล็กใน
ต าบลบางเลนมี
สถานท่ีส าหรับ
พัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆได้อย่าง
สมวัย 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลบางเลน
ขนาดรองรับเด็กเล็ก   
 

1,900,00
0 
 

1,900,00
0 
 

- - - 1 แห่ง เด็กเล็กไดม้ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
บางเลนไวเ้สรมิสร้าง
การเรยีนรู้อย่างท่ังถึง   

กองช่าง 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
และสถานท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงอาหาร 

เพื่อให้เด็กเล็กใน
ต าบลบางเลนมี
สถานท่ีส าหรับ
พัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆได้อย่าง
สมวัยและ
สะดวกสบาย 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารและสถานท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
แห่ง 

600,000 

 
600,000 

 
- - - 2 แห่ง เด็กเล็กในต าบลบาง

เลนมสีถานท่ีส าหรับ
พัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆได้อย่างสมวยั
และสะดวกสบาย 

กอง
การศึกษา 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 



360 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างห้องน้ า
ส าหรับเด็กเล็ก
และห้องน้ าคร ู

เพื่อให้เด็กเล็กใน
ต าบลบางเลนมี
ห้องน้ าท่ีถูก
สุขลักษณะ 

ก่อสร้างห้องน้ าเด็ก
เล็กและครู จ านวน 4 

ห้อง 
 

150,000 
 

- - - - 1 แห่ง เด็กเล็กได้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลบางเลนไว้
เสริมสร้างการเรียนรู้อย่าง
ทั่งถึง  
 

กองช่าง 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างสถานท่ี
พักส าหรับ
ผู้ปกครองรับ 

เด็ก 
 
 

เพื่อให้ผู้ปกครองมี
สถานท่ีเพื่อรอรับ
นักเรียน 

สร้างที่พักผู้ปกครอง 2 

แห่ง 
100,000 

 
- - - - 2 แห่ง ประชาชนในต าบลได้

มีความรู้และมีการ
พัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบ
อาคารเรยีน 

เพื่อให้เด็กเล็กใน
ต าบลบางเลนมี
สถานท่ีส าหรับ
พัฒนาทักษะด้าน
ต่าง ๆได้อยา่ง
สมวัยและ
สะดวกสบาย 

ปรับปรุงภูมิทัศรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
แห่ง 

200,000 

 
200,000 

 
- - - 2 แห่ง เด็กเล็กในต าบลบาง

เลนมสีถานท่ีส าหรับ
พัฒนาทักษะด้านต่าง 
ๆได้อยา่งสมวัยและ
สะดวกสบาย 

กอง
การศึกษา 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ถมดินพื้นที่
สาธารณะ (สระ
หลวง) หมู่ที่ 3  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้เป็นที่ส าหรับ
จัดกิจกรรม 

ถมดินพื้นที่สาธารณะ 
(สระหลวง) 

100,000 
 

- - - - 1 แห่ง ประชาชนมีพื้นที่
ส าหรับจัดกิจกรรม 
 

กองช่าง 

8 ถมดินหน้าตลาด
บางสาม หมู่ที่ 5 
เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ 

 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้เป็นที่ส าหรับ
จัดกิจกรรม
สาธารณะ 
 
 
 

ถมดิน ขนาด กว้าง 
30 ยาว 54   
สูง 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ถมไม่น้อยกว่า 
1,620 ลบ.ม. 

 

200,000 
 

- - - - 1 แห่ง ประชาชนมีพื้นที่
ส าหรับจัดกิจกรรม 
 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ห้องสุขาสาธารณะ 
ปริมาณงาน กว้าง 
5 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2.5 
เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการ ไม่
น้อยกว่า 30 ตร.
ม.  หมู่ท่ี 5 
 

เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 5 ไดม้ี
ห้องน้ าท่ีถูก
สุขลักษณะ 
 
 

มีห้องน้ าสาธารณะ
ประจ าหมู ่
บ้าน 

400,000 

 
 

- - - - 
 

ห้องน้ า 1 
แห่ง 

มีห้องน้ าสาธารณะไว้
ใช้ประจ าหมู่บ้าน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านไทยทรงด า 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านไทย
ทรงด าให้มีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ซ่อมแซมอาคารบ้าน
ไทยทรงด าที่มั่นคง 
แข็งแรง 

70,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง มีอาคารบ้านไทยทรง
ด า มีความมั่นคง 
แข็งแรง 

 

กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการ ก่อสร้าง
รั้ว 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน
ดอนกระเบื้อง  

เพื่อใช้เป็นที่
ป้องกันความ
ปลอดภัยให้กับ
เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบางเลน  

ปริมาณงาน  ช่วงละ 
2.5 ม. ความยาวรวม 
195 ม. ความสูง 2 ม. 
2. ประตเูหล็กยาว 5 

ม. บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

- 1,000,00
0 

1,000,00
0 

- - ร้อยละ 100 

ของเด็ก
นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย  
 
 
 

ท าให้เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง
อาคารโครงเหล็ก 
หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ออกก าลังกายใน
หมู่บ้าน  

 

บริเวณริมเขื่อน
ป้องกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างอาคารออก
ก าลังกาย หมู่ที่ 5  
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
10 ม.สูง 8.40 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. 

258,000 - - - - ร้อยละ 60 

ของประชาชน
ในหมู่บ้านได้
ออกก าลังกาย  

ท าให้ประชาชนใน ใน
หมู่บ้านได้ออกก าลัง
กาย มีสุขภาพแข็งแรง 
และห่างไกลยาเสพตดิ 

กองช่าง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
โครงเหล็กตาข่าย
กันฟุตบอล หมู่ที่ 
5 

 

เพื่อท าสนามกีฬา
ให้ได้มาตรฐาน  

บริเวณสนามฟตุบอล 
ริมเขื่อน หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างตะแกรงเหล็ก
ล้อมสนามกีฬา 
ปริมาณงาน ความยาว
รวม 60 ม. สูง 6 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 360 ตร.
ม. 

60,000 - - - - ร้อยละ 60 

ของประชาชน
ในหมู่บ้านได้
ออกก าลังกาย  

ท าให้ประชาชนใน ใน
หมู่บ้านได้ออกก าลัง
กาย มีสุขภาพแข็งแรง 
และห่างไกลยาเสพตดิ 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุง
อาคาร
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ ใน
เรื่องของประเพณี
ท้องถิ่น วัฒนธรรม
ท้องถิ่น กิจกรรม
ให้ความรู้
ประชาชนในระดับ
ต าบล ฯลฯ  
 
 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1   
1)งานเทพ้ืนขนาด
กว้าง 10.30 ม. ยาว 
30.30 ม. 
2)งานก่อผนังพร้อม
ฉาบ กว้าง 10.00 ม. 
ยาว 10.00 ม. สูง 
5.00 ม. 
3)งานประตู 1 ชุด 
งานหน้าต่าง 14 ชุด 
ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

 

- 476,700 - - - ร้อยละ 60 

ของประชาชน
ในต าบลบาง
เลน ได้มี
อาคาร
เอนกประสงค์ 
ไว้จัดกิจกรรม
มวลชนต่างๆ  

ท าให้ประชาชนใน 

ต าบลบางเลน ได้มี
อาคารเอนกประสงค ์

ไว้จัดกิจกรรมมวลชน
ต่างๆ  

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
เอนกประสงค์
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย ประจ า
หมู่บ้าน  

 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 4   
ปริมาณงาน ผิวกว้าง 
32.20 ม. และ 22.50 
ม. ความยาว 40.7 ม. 
และ 35.7 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,034 ตร.ม. 
 

- 770,000 - - - ร้อยละ 60 

ของประชาชน
ในหมู่บ้าน ได้
มีลานกีฬาเพื่อ
ใช้เป็นสถานท่ี
ออกก าลังกาย 
ประจ าหมู่บ้าน  

 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน ได้มลีานกีฬา
เพื่อใช้เป็นสถานท่ีออก
ก าลังกาย ประจ า
หมู่บ้าน และห่างไกล
ยาเสพตดิ 
 

กองช่าง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 



372 
 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการ ก่อสร้าง
รั้ว 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

หมู่ที่ 1 บ้านดอน
กระเบื้อง  

เพื่อใช้เป็นที่
ป้องกันความ
ปลอดภัยให้กับ
เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบางเลน  

ปริมาณงาน  ช่วงละ 
2.5 ม. ความยาวรวม 
195 ม. ความสูง 2 ม. 
2. ประตเูหล็กยาว 5 

ม. บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

- 1,000,000 1,000,000 - - ร้อยละ 100 

ของเด็ก
นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย  

ท าให้เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการขยายพื้น
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  
หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย ประจ า
หมู่บ้าน  

 

1.งานเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวกว้าง 3.2 ม. 
ความยาว 49 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 78.40 ตร.ม. 
2.งานลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ย หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.  
3.งานลงทรายพร้อมปรับ
เกลี่ย หนา 0.10 ม. 
 

55,800 - - - - ร้อยละ 60 

ของประชาชน
ในหมู่บ้าน ได้
มีลานกีฬาเพื่อ
ใช้เป็นสถานท่ี
ออกก าลังกาย 
ประจ าหมู่บ้าน  

 

ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน ได้มลีานกีฬา
เพื่อใช้เป็นสถานท่ีออก
ก าลังกาย ประจ า
หมู่บ้าน และห่างไกล
ยาเสพตดิ  
 

กองช่าง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการ ก่อสร้าง
รั้ว 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

หมู่ที่ 1 บ้านดอน
กระเบื้อง  

เพื่อใช้เป็นที่
ป้องกันความ
ปลอดภัยให้กับ
เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบางเลน  

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ปริมาณงาน  1. 

ช่วงละ 2.5 ม. ความ
ยาวรวม 50 ม. ความ
สูง 2 เมตร 

2. ช่วงละ 2.5 ม. 
ความยาวรวม 20 ม. 
ความสูง 2 เมตร  

 

- 335,000 - - - ร้อยละ 100 

ของเด็ก
นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย  

ท าให้เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง
เสาธงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านดอนกระเบื้อง 
บริเวณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปลูกฝังจืตสม
นึกให้เด็กปฐมวัยมี
ความรักชาต ิ

1.ก่อสร้างฐาน 
2.งานเสาธง 

- - 52,000 52,000 52,000 1.เสาธงพร้อม
ฐาน 

เด็กปฐมวัยมีความรัก
ชาติ 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก/หน่วยงาน
ที่ขอรับเงนิ
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ก่อสร้างศาลาที่พัก
และปรับปรุง
ซ่อมแซม หมู่ที่ 2 
บ้านทองประดิษฐ์ 
บริเวณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ทองประดิษฐ์ 

เพื่อเป็นท่ีพัก
ส าหรับผู้ปกครอง
ที่มารอรับ 

1.สร้างศาลาที่พัก 
2.ปรับปรุงห้องน้ า 
3.ปรับปรุงท่ีแปรงฟัน 
4.ท ากันสาด 2 ชุด 
5.เปลี่ยนประตูและ
อุปกรณ์ 1 บาน 
 

- - 62,000 62,000 62,000 1.ศาลาที่พัก 
2.ห้องน้ า
ปรับปรุง 
3.ที่แปรงฟัน 
4.ประตูและ
อุปกรณ ์

มีที่พักส าหรับ
ผู้ปกครองที่มารอรับ 

กอง
การศึกษา 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 



377 
 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.. 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การพัฒนาสตรี
และครอบครัว 
ได้แก่ การส่งเสริม
ภาวะผู้น าแก่สตรี
และพัฒนาสตรีใน
ด้านต่างๆ 
(หนังสือท่ี มท 
0808.2/ว 
2342 ลว.28 
พ.ค.55) 
 

เพื่อให้สถาบัน
ครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง 

 

จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาครอบครัวแก่
ประชาชนในพื้นที่ การ
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ในครอบครัว การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาครอบครัว 
การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของบทบาทสตรี 
การยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว และการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์กอ่นวยั
อันควร การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

50,000 
 

50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
1 ครั้ง / ป ี ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

 

ส านักปลดั 

พัฒนา
ชุมชน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 



378 
 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.. 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับ 
อปท. (หนังสือ ที่ 
มท 0891.4/ว 
1659 ลว.24
ส.ค.53) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

-จัดกิจกรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  
-จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
1 ครั้ง / ป ี ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นตาม
แนวทางพระราชด าร ิ

ส านักปลดั 

 

iายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 



379 
 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.. 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 จัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชน (หนังสือ 
ที่ สพ 0004/ว 
04826 ลว.8
มี.ค.54) 
 

เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การเรยีนรู้ด้าน
วิชาการและ
กิจกรรม 

 

จัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชน 
 
 

50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
1 ครั้ง / ป ี เด็กและเยาวชนมี

ความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

 

ส านักปลดั 

4 จัดตั้งศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 
 
 
 

เพื่อให้สถาบัน
ครอบครัวเขม้แข็ง 
อบอุ่น 

 

จัดตั้งศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

30,000 
 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
1 ครั้ง / ป ี สถาบันครอบครัว

เข้มแข็ง อบอุ่น 
 
 

ส านักปลดั 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 



380 
 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.. 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 กิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 
(หนังสือท่ี สพ 
0037.10/ว 
1896 ลว.7เม.ย.
54) 

เพื่อคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
ครอบครัวอบอุ่น 
เข้มแข็ง และกิจกรรม
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
1 ครั้ง / ป ี ครอบครัวมีความ

เข้มแข็ง อบอุ่นมากขึ้น 

ส านักปลดั 

พัฒนา
ชุมชน 

6 ส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ของอบต.บางเลน 
 
 

เพื่อให้สถาบัน
ครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง 

 

ส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในการท า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนา
ให้มีความเข้มแข็ง 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 ครั้ง / ป ี ประชาชนในต าบลมี
สถาบันครอบครัวที่
เข้มแข็ง 
 

ส านักปลดั 

พัฒนา
ชุมชน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.. 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการวัน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
 
 

ผู้สูงอายุ จ านวน 800 
คน 

280,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้สูงอายใุน
ต าบลบางเลน 

หมู่ที่  
1 -7 

 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิต 

ที่ดี และมสีุขภาพท่ี
แข็งแรง 

นักพัฒนา
ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  



382 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 2.5แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ... 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  
จริยธรรม 

เพื่อให้เด็กมี
ปลูกฝังนิสยั
คุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็กมีนสิัยคณุธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็ก 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ป ี เด็กมีนสิัยคณุธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็ก เรียนรู้
คุณธรรม 
จริยธรรม 

จัดกิจกรรมอบรม
ธรรมะกับเยาวชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี เยาวชนไดร้ับความรู้
วัฒนธรรมประเพณี
ของพุทธศาสนา
เกี่ยวกับธรรมะ 

กอง
การศึกษา 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 2.5แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ... 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรม
ราชิน ี

นาถ 

เพื่อให้เด็กได้เห็น
ความส าคญัเข้า
ร่วมกิจกรรมในวัน
แม่แห่งชาติ 

เด็กได้เห็นความส าคญั
เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
แม่แห่งชาติ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี เยาวชน และเด็กได้
เห็นความส าคัญเข้า
ร่วมกิจกรรมในวันแม่
แห่งชาติ 

กอง
การศึกษา 

 

4 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 

เพื่อให้ประชาชน 
เยาวชน และเด็กได้
เห็นความส าคัญเข้า
ร่วมกิจกรรมในวันพ่อ
แห่งชาติ 

ประชาชน เยาวชน และ
เด็กได้เห็นความส าคัญเข้า
ร่วมกิจกรรมในวันพ่อ
แห่งชาติ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชน เยาวชน 
และเด็กไดเ้ห็น
ความส าคญัเข้าร่วม
กิจกรรมในวันพ่อ
แห่งชาติ 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 2.5แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ... 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน 

เพื่ออนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน 

 

ส่งเสริมสนับสนุน 
กิจกรรมอันเป็นการ
สืบสานอนรุักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

7 หมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น
อันดีงาน 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

ส่งเสริมด้านการ
สืบทอดประเพณี 
ทาง
พระพุทธศาสนา 

ประชาชน เยาวชน 
และเด็กส่งเสริมด้าน
การสืบทอดประเพณี 
ทางพระพุทธศาสนา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชน เด็กและ
เยาวชนไดเ้รียนรู้และ
สืบสานประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 2.5แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ... 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ส่งเสริมสนับสนุน
วัฒนธรรม
ประเพณีไทยทรง
ด า 

 

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของชาวไทย
ทรงด า 

ส่งเสริมสนับสนุน
วัฒนธรรมประเพณ ี

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 ครั้ง/ป ี ประชาชนในหมู่บ้าน
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

อันดีงาม 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการรณรงค์
งดเหล้าเข้าพรรษา 

เพื่อรณรงค์งด
เหล้าเขา้พรรษาให้
ความรู้ โทษ และ
พิษภัยของ
แอลกอฮอล ์

จัดกิจกรรมรณรงค์งด
เหล้าเขา้พรรษาให้
ความรู้ โทษ และพิษ
ภัยของแอลกอฮอล ์

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีความรู้เรื่อง 
โทษ และพิษภัยของ
แอลกอฮอล์  และ
ปริมาณการดื่ม
แอลกอฮอล์น้อยลง 

กอง
การศึกษา 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 2.5แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ... 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย
กลางแจ้ง 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 5 ได้ออก
ก าลังกาย 

จัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กายให้ประชาชน 

 

- 
 

- - 300,000 

 
300,000 

 
1 หมู ่ ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

10 โครงการส่งเสริม
กีฬาและ
นันทนาการ 
 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
สร้างความสามัคคี
รวมทั้งพัฒนาทักษะ
ในการเล่นกีฬา
ส าหรับเด็กและ
เยาวชนภายในต าบล
บางเลน 
 

จัดแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการส าหรับ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลบางเลน 

 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

1 ครั้ง/ป ี ส่งเสริมการออกก าลัง
กายเกิดความสามัคคี
ในต าบลเพื่อให้
ประชาชนมีร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 2.5แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ... 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารข้อมลูอัน
เป็นประโยชน์ 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 – 7 จ านวน 
7 แห่ง 

 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

7 หมู่บ้าน ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารตา่งๆ เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

12 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ประชาชน 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย
กันอย่างท่ัวถึง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่บ้านเพื่อไว้
ออกก าลังกาย เช่น 
ฟุตบอล ตะกร้อ เป
ตอง แบตมินตัน 
บาสเกตบอล ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

7 หมู่บ้าน ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 2.5แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ... 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการกีฬา 
อปท.สัมพันธ์ 

เพื่อแข่งขันกีฬา
เชื่อม
ความสัมพันธ์
ระหว่าง อปท. ใน
เขตอ าเภอสองพี่
น้อง 

ร่วมเข้าแข่งขันกีฬา
ของ อปท. ในชนิด
ต่างๆ  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 ครั้ง/ป ี เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และ
เจ้าหน้าท่ี อบต.บาง
เลน มีความสามัคคี
และมสีุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 


