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ส่วนที่ 4 การน าแผนพฒันาท้องถิน่สีป่ีไปสูก่ารปฏบิัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
 

 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา  
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา  นันทนาการ 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
 
 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
 

- ส านักปลัด 
- กองสวัสดิการ 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขฯ 
 

กองคลัง  
กองช่าง 
 

3 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
 

- กองสาธารณสุข 
 

กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
 

- ส านักปลัด 
 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานบริการชุมชนและสังคม 
 

- ส านักปลัด 
- กองสวัสดิการ 
- กองการศึกษา 
 

กองช่าง 
กองคลัง 
กองสาธารณสุข 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
17 

 
47,750,000 

 
9 

 
69,100,000 

 
4 

 
34,000,000 

 
1 

 
2,000,000 

 
31 

 
152,850,000 

รวม 17 47,750,000 9 69,100,000 4 34,000,000 1 2,000,000 31 15,550,000 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การศึกษา  
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
การกีฬา  นันทนาการ 
- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 
- แผนงานศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
3 
 
5 
7 
 
4 
4 
 

16 
2 
2 

 
 
 
 

800,000 
 

700,000 
1,650,000 

 
770,000 
660,000 

 
13,406,500 
24,420,000 
2,200,000 

 
 
 
 
3 
 
5 
7 
 
4 
4 
 

16 
2 
- 

 
 
 
 

800,000 
 

700,000 
1,650,000 

 
770,000 
660,000 

 
13,406,500 
25,880,000 

- 

 
 
 
 
3 
 
5 
7 
 
4 
4 
 

16 
2 
2 

 
 
 
 

800,000 
 

700,000 
1,650,000 

 
770,000 
660,000 

 
13,406,500 
29,720,000 
4,000,000 

 
 
 
 
3 
 
5 
7 
 
4 
4 
 

16 
2 
- 

 
 
 
 

800,000 
 

700,000 
1,650,000 

 
770,000 
660,000 

 
13,406,500 
33,560,000 

- 

 
 
 
 

12 
 

20 
28 

 
16 
16 

 
64 
8 
4 

 
 
 
 

3,200,000 
 

2,800,000 
6,600,000 

 
3,080,000 
2,640,000 

 
53,626,000 
113,580,000 
6,200,000 

รวม 43 44,606,500 41 43,866,500 43 51,706,500 41 51,546,500 168 191,726,000 
 

แบบ ผ. 07 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตร์การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- แผนงานสาธารณสุข 

 
 
2 

 
 

200,000 

 
 
2 

 
 

200,000 

 
 
2 

 
 

200,000 

 
 
2 

 
 

200,000 

 
 
8 

 
 

800,000 

รวม 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 8 800,000 
4. ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 
- แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
2 
 
2 

 
 

200,000 
 

300,000 
 

 
 
2 
 
- 

 
 

200,000 
 
- 

 
 
2 
 
- 

 
 

200,000 
 
- 

 
 
2 
 
- 

 
 

200,000 
 
- 

 
 
8 
 
2 

 
 

800,000 
 

300,000 

รวม 4 500,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,100,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง   การบริหาร 
- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานบริการชุมชน
และสังคม 
- แผนงานการศึกษา 

 
 
4 
2 
 
2 

 
 

2,050,000 
1,100,000 

 
108,000 

 
 
3 
2 
 
2 

 
 

1,150,000 
1,100,000 

 
108,000 

 
 
3 
2 
 
2 

 
 

1,150,000 
1,100,000 

 
108,000 

 
 
3 
2 
 
2 

 
 

1,150,000 
1,100,000 

 
108,000 

 
 

13 
8 
 
8 

 
 

5,500,000 
4,400,000 

 
432,000 

รวม 8 3,258,000 7 2,358,000 7 2,358,000 7 2,358,000 29 10,332,000 
รวมทั้งสิ้น 74 96,314,500 61 115,724,500 58 88,464,500 53 56,304,500 246 356,808,000 

 

แบบ ผ. 07 



แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา                                                                                              51 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 แนวทางผังเมืองกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบ     

เพื่อรองรับการจัดการภัยพิบัติ 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                       
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 
คสล. (บริเวณพื้นที่ 24 ไร่) 
หมู่ 1 ต าบลแพรกษา 

เพื่อใชเ้ป็นอาคารเรียน
ของเด็ก ในเขตพื้นที่
ต าบลแพรกษา  

โดยก่อสร้างเป็นอาคาร
เรียน คสล. 4 ชั้น ขนาด
กว้าง 8.50 เมตร      
ยาว 40.00 เมตร     
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,360 ตารางเมตร 
จ านวน 1 หลัง 

  21,000,000  เด็กๆ ในพื้นที่ใน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา มีที่
เรียน      ไม่น้อย
กว่าชั้นละ 120 
คน 

-เด็กได้มี
สถานที่ศึกษา 

-เด็กในพื้นที่มี
สถานศึกษา
ใกล้ที่อยู่
อาศัย 

กองช่าง 

2. โครงการปรับภูมิทัศน์     
บริเวณพื้นที่ 24 ไร่ หมู่ 1,5 
ต าบลแพรกษา 

เพื่อปรับภูมิทัศน์    
บริเวณพื้นที่ 24 ไร่    
ให้สวยงาม 

โดยปรับปรุงด้วยหน้าดิน
ใหม่ พร้อมปรับภูมิทัศน์
ด้วย ไม้ดอก, ไม้ประดับ, 
ไม้ยืนต้น และอุปกรณ์
ประดับต่าง ๆ           
คิดเป็นพื้นที่ 4,000 
ตารางเมตร 

  5,000,000  ประชาชนในพื้นที่
มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ได้ไม่
น้อยกว่าวันละ 
100 คน 

เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 

3. โครงการปรับภูมิทัศน์          
ในสวนสาธารณะ  
อบต.แพรกษา หมู่ 2 

ต าบลแพรกษา 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ          
ให้สวยงาม 

โดยปรับปรุงด้วยหน้าดิน
ใหม่ พร้อมไม้ดอก, ไม้
ประดับ และไม้ยืนต้น   
คิดเป็นพื้นที่ 1,600 
ตารางเมตร 

3,000,000    ประชาชนในพื้นที่
มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ได้ไม่
น้อยกว่าวันละ 
100 คน 

เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                      
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

4. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
(High mast)    ในเขต อบต.
แพรกษา 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างในยาม
ค่ าคืน การเดินทางสัญจร
ไป-มา อยา่งปลอดภัย  

โดยติดต้ังเป็นเสา High 

mast สูง 12.00 เมตร 
โดยใช้หลอด LED ขนาด 
400 วัตต์ 6 ดวง  
จ านวน 13 จุด 

6,500,000    ประชาชนมีความ
ปลอดภัย  ในการ
เดินทางตลอดใน
เวลากลางคืน 

การเดินทาง
ไป - มา 
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนน,เทลาน 
คสล.และเสาธง สแตนเลส 
(บริเวณพื้นที่รอบโรงเรียน)   
หมู่ 5 ต าบลแพรกษา 

 

เพื่อให้บริเวณพื้นที่รอบ
โรงเรียน มีภูมิทัศน์ที่ดี 
สวยงาม 

โดยก่อสร้างเป็นถนนและ
ลาน คสล.หนา 0.15 เมตร 
เสาธงสแตนเลส                        

สูง 18.00 เมตร           
ฐาน คสล. จ านวน 1 จุด 

 2,000,000   นักเรียนทั้ง
โรงเรียนมีที่ยืน
เคารพธงชาติและ
ลานกิจกรรม 

เพื่อให้
นักเรียน มีที่
ยืนเคารพธง
ชาติและใช้ใน
การท า
กิจกรรม 

กองช่าง 

6. โครงการติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ (ชนิดหลอด
LED) บริเวณด้านหน้า
สวนสาธารณะ หมู่ 2      
ต าบลแพรกษา 

เพื่อเพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ         
ของ อบต.แพรกษา      
ให้ทั่วถึง 

โดยติดต้ังเป็นป้าย
ประชาสัมพันธ์แบบ
ภาพเคลือ่นไหว        
(หลอด LED) ชนิดเสาเดียว  
ตัวป้าย ขนาด 2.88 x 
2.88 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 1 จุด 

   2,000,000 ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มมากขึ้น      
ได้ร้อยละ 80 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร              
ต่าง ๆ ได้มาก
ข้ึน 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                      
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

7. โครงการปรับปรุงสะพานหน้า
สวนสาธารณะ อบต.แพรกษา 
หมู่ 2 ต าบลแพรกษา 

เพื่อให้ประชาชนที่สญัจร 
ไป - มา เดินทางสะดวก  

โดยขยายคอสะพาน                     
คิดเป็นพื้นที่ 24                   
ตารางเมตร 

2,000,000    ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนได้ร้อยละร้อย 

การเดินทาง 
สัญจรไป- มา 
สะดวก 
รวดเร็ว  

กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
(บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชน) 
หมู่ 5 ต าบลแพรกษา 

เพื่อใชเ้ป็นที่จอดรถ 
ส าหรับผู้มาใช้บริการ
ศูนย์สุขภาพชุมชน 

โดยก่อสร้างเป็น                       

โครงหลังคาเหล็กมุงด้วย 
เมทัลชีท ขนาดกว้าง                   
8.00 เมตร  ยาว 24.00 
เมตร  จ านวน 1 หลัง 

  1,000,000  ประชาชนที่มาใช้
บริการมีที่จอดรถ
รองรับได้เพียงพอ 
50 คัน/วัน 

มีพื้นที่ส าหรับ
จอดรถเป็น
ระเบียบ 
เรียบร้อย 

กองช่าง 

 

9. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมติดต้ังถังแชมเปญ 
(บริเวณพื้นที่ 24 ไร่) หมู่ 1 
ต าบลแพรกษา  

เพื่อให้มีน้ าใช้         
อย่างเพียงพอ  

โดยขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด 4 น้ิว ลึก 240 เมตร 
พร้อมถังแชมเปญ       
ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. 

 2,000,000   ความเพียงพอ
ของปริมาณน้ าใช้ 

บริเวณพื้นที่ 
24 ไร่ มีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างถนน      
พร้อมวางทอ่ระบายน้ า             
คสล.ซอยตาสี หมู่ 5      
ต าบลแพรกษา  

การเดินทางสัญจรไป-มา 
สะดวกสบาย คล่องตัว 

โดยก่อสร้างเป็นถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 298.00 เมตร   

2,500,000    ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา        
ได้ร้อยละร้อย 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก สบาย 
ในการ
เดินทาง  

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                      
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

11. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม พรอ้มอัฒจันทร์ 
คสล. และไฟส่องสวา่งสนาม
ฟุตบอล (บริเวณพื้นที่ 24 ไร่) 
หมู่ 1 ต าบลแพรกษา 

เพื่อใชเ้ป็นสถานที่    
ออกก าลังกาย  

โดยก่อสร้างสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม ขนาด 68.00 x 
100.00 เมตร พร้อมลู่วิ่ง ,        
ลู่จักรยาน และรางระบาย
น้ ารอบสนาม ก่อสร้าง
อัฒจันทร์ คสล. ขนาด 
10.00 x 38.00 เมตร 
พร้อมหลังคาเมทลัชีท 
ภายในอัฒจันทร์มีหอ้ง
รับรอง , ห้องพักนักกีฬา , 
ห้องน้ า , หอ้งอาบน้ า ,               
เสาไฟส่องสวา่ง สูง 30.00 
เมตร โคมไฟ ขนาด 1,500 
วัตต์ ชนิด 9 ดวง พร้อม
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และ
ตู้ควบคุม จ านวน 4 ต้น 

 42,000,000   ประชาชนในพื้นที่ 
มีที่ออกก าลังกาย     

ไม่น้อยกว่า วันละ 
100 คน  

ประชาชนใน
พื้นที่และ
พื้นที่
ใกล้เคียงมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

12. โครงการก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเทา้ คสล.เลียบคลอง
แพรกจอมทอง ซอย 8 หมู่ 4 
ต าบลแพรกษา  

เพื่อประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณริมคลอง เดินทาง
สัญจรไป-มา ที่สะดวก 
สบาย 

โดยก่อสร้างเป็นสะพาน
ทางเดินเทา้ คสล. กว้าง 
1.50 เมตร ยาว 250 
เมตร โดยใช้แผ่นพื้น
ส าเร็จรูป,คาน คสล.  
เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ 

1,350,000    ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไป - มา        
ได้ร้อยละร้อย 

การเดินทาง 
สัญจรไป- มา 
สะดวด 
รวดเร็ว  

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

13. โครงการก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเทา้ คสล.เลียบคลอง
หกส่วนบริเวณประตูน้ า    
ซอย 10 หมู่ 4 ต าบลแพรกษา  

เพื่อประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณริมคลอง เดินทาง
สัญจรไป - มา ที่สะดวก 
สบาย 

โดยก่อสร้างเป็นสะพาน
ทางเดินเทา้ คสล. กว้าง 
1.50 เมตร ยาว 82.00 
เมตร โดยใช้แผ่นพื้น
ส าเร็จรูป,คาน คสล.  
เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ 

300,000     ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไป - มา        
ได้ร้อยละร้อย 

การเดินทาง 
สัญจรไป- มา 
สะดวด 
รวดเร็ว  

กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างวางทอ่   
ระบายน้ า คสล.ซอยสุดใจ- 
ปากคลองนา หมู่ 1       
ต าบลแพรกษา  

ช่วยในการระบายน้ า    
มิให้น้ าท่วมขังบน  
พื้นผิวจราจร 

โดยก่อสร้างวางทอ่ระบาย
น้ า คสล.ขนาด 0.60 
เมตร  บ่อพัก คสล.ขนาด 
1.00 x 1.00 เมตร                   
ทุกระยะ 10 เมตร      
พร้อมรางระบายน้ า  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 640 เมตร ทั้ง 2 ข้าง
ถนน และซ่อมแซมผิว
จราจรให้คงสภาพเดิม 

  7,000,000  การระบายน้ าที่ดี 
และการสัญจรไป-
มา ได้ร้อยละรอ้ย 

- มีการระบาย
น้ าที่ดี น้ าไม่
ท่วมขังบนผิว
จราจร 

- มีความ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป-
มา 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

15. โครงการก่อสร้างถนน      
ซอยอุบลศรี หมู่ 6         
ต าบลแพรกษา  

เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางลัด 
แก้ไขปัญหาการจราจร
ติดขัด ในซอยนาคดี-
มังกร  

โดยก่อสร้างผิวจราจรเป็น
หินคลุกบดอัดแน่น หนา 
0.20 เมตร พื้นฐานลูกรัง
บดอัดแน่น ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 10.00 เมตร สูงจาก
พื้นดินเดิมเฉลี่ย 1.20 เมตร 
ระยะทางยาว 800 เมตร  

 10,000,000   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไป - มา        
ได้ร้อยละร้อย 

การเดินทาง
ไป-มา 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

16. โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ซอยแพหมอพัฒนา 1 หมู่ 5 
ต าบลแพรกษา  

เพื่อผวิจราจรอยู่ในสภาพ
ที่ดี ใช้งานได้ตลอดทุก
ฤดูกาล 

โดยเสริมผิวจราจร คสล.
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร 
ระยะทางยาว 342 เมตร , 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5.50 เมตร 
ระยะทางยาว 62 เมตร 
และช่วงที่ 3 กว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 42 
เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจร
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,090 
ตารางเมตร ทรายหยาบรอง
พื้นหนา 0.05 เมตร พรอ้ม
ก่อสร้างก าแพงกันดิน
ระยะทางยาว 342 เมตร 
และเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อ
ระบายน้ าเป็นฝาเหล็ก  

6,500,000    ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา        
ได้ร้อยละร้อย 

ท าให้ผวิ
จราจรมี
สภาพการใช้
งานที่ดีอยู่
เสมอและ   
เกิดความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2561 2561 2561    

17. โครงการก่อสร้างลาน คสล.
พร้อมติดต้ังรั้วสแตนเลส 
บริเวณในสวนสาธารณะ หมู่ 2 
ต าบลแพรกษา 

เพื่อภูมทิัศน์ที่ดี สวยงาม 

เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

 

โดยเทพื้นลานเป็น คสล.  
อัดลาย หนา 0.15 เมตร 
พื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น 
หนา 0.10 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ 367   ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังราวสแตนเลส
โดยรอบ สูง 0.80 เมตร 
ยาว 74 เมตร 

1,100,000    ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ใน
การออกก าลัง
กาย ไม่น้อย
กว่า 200 คน/
วัน 

สวนสาธารณะ 
13 ไร่ มีภูมิ
ทัศน์ที่ดี 
สวยงาม       
มีที่ออกก าลัง-
กาย  

กองช่าง 

18. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ซอยศิวิลัย หมู่ 6           
ต าบลแพรกษา 

เพื่อผวิจราจรอยู่ในสภาพ
ที่ดี ใช้งานได้ตลอด    
ทุกฤดูกาล 

โดยปูผิวจราจรด้วย       
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
หนา 0.07 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร ระยะทางยาว 
516 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,064 ตาราง
เมตร ไหล่ทางทั้งสองข้าง
เป็นรางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร พรอ้ม
เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบาย
น้ าเป็นฝาเหล็ก 

3,300,000    ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-
มา  ได้ร้อยละ
ร้อย 

ท าให้ผวิจราจร
มีสภาพการใช้
งานที่ดีอยู่เสมอ
และเกิดความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

19. โครงการก่อสร้างวางทอ่  
ระบายน้ า คสล.ซอยสุดใจ –          
ซอยศรีสมวงศ์ หมู ่7      
ต าบลแพรกษา 

ช่วยในการระบายน้ าที่ดี โดยวางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด  0.60 เมตร      
บ่อพัก คสล.ขนาดภายใน 
0.80 x 0.80 เมตร                  
ทุกระยะ 10 เมตร 
ระยะทางยาว 367 เมตร 
ไหล่ทางเป็นรางระบายน้ า 
คสล.กว้าง 0.50 เมตร   
ยาว 345 เมตร 

2,200,000    การระบายน้ าที่ดี 
ร้อยละร้อย 

มีการระบาย
น้ าที่ดี น้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

20. โครงการก่อสร้างวางทอ่  
ระบายน้ า คสล.ข้ามถนนซอย
แพรกษา 8 (คลองป่าน้ าร้อน) 
หมู่ 4 ต าบลแพรกษา 

ช่วยในการระบายน้ าที่ดี โดยวางท่อระบายน้ า     
คสล.สี่เหลี่ยม   ขนาด 
1.20 x 1.20 เมตร 
ระยะทางยาว 12 เมตร 

1,100,000    การระบายน้ าที่ดี 
ร้อยละร้อย 

มีการระบาย
น้ าที่ดี น้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

21. โครงการขยายสะพานข้าม
คลองเล้าหม ูซอยแพรกษา 7 
หมู่ 7 ต าบลแพรกษา 

เพื่อการเดินทางสัญจร 
ไป - มา ที่สะดวก  

โดยก่อสร้างสะพาน   คสล. 
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 10 
เมตร 

 550,000   ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน  ได้ร้อยละ
ร้อย 

การเดินทาง
สัญจรไปมา 
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

22. โครงการขุดลอกคลอง        
ในเขตพื้นที่ อบต.แพรกษา 

ช่วยในการระบายน้ าที่ดี  โดยขุดลอกคลอง ในเขต 
อบต.แพรกษา                        
จ านวน  19  คลอง                                
หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7    
ต าบลแพรกษา 

 8,000,000   การระบายน้ าที่ดี 
ร้อยละร้อย  

การระบายน้ า
ที่ดี           
ท าให้น้ าไม่
ท่วม
บ้านเรือน 

กองช่าง 

23. โครงการติดต้ังเคร่ืองหมายและ
ตีเส้นจราจร ในเขต         
อบต.แพรกษา 

การเดินทางที่สะดวก 
ปลอดภัย 

โดยติดต้ังเคร่ืองหมาย  
จราจรบริเวณทางร่วม               
ทางแยกเขตชมชุนและ                    
ตีเส้นจราจร 

1,100,000    ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย  ร้อยละ
ร้อย 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

24. โครงการติดต้ังป้ายบอกชื่อ
ชุมชนหมู่บ้าน ในเขต       
อบต.แพรกษา 

เพื่อให้ประชาชน
รับทราบสถานที ่

โดยแผ่นป้ายและเสาเป็น 
สแตนเลส ตัวอักษรและพื้น
ป้ายเป็นสติกเกอร์สะท้อน
แสง 

1,100,000    ประชาชนทราบ
สถานที่ ได้ร้อยละ
ร้อย 

ประชาชนได้
ทราบสถานที ่

กองช่าง 

25. โครงการติดต้ังป้ายบอกแนว
เขตหมู่บ้าน ในเขต         
อบต.แพรกษา 

เพื่อให้ประชาชน ทราบ
แนวเขตปกครอง แต่ละ
หมู่  

โดยแผ่นป้ายและเสาเป็น 
สแตนเลส ตัวอักษรและพื้น
ป้ายเป็นสติกเกอร์สะท้อน
แสง 

 1,100,000   ประชาชนทราบ
สถานที่ ได้ร้อยละ
ร้อย 

ประชาชนได้
ทราบสถานที ่

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

26. โครงการก่อสร้างป้ายบอกทาง 
อบต.แพรกษา 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางมาติดต่อราชการ
ได้ถูกต้อง 

โดยก่อสร้างเป็นป้ายเสาคู่ 
สูงจากพื้น 1.50 เมตร  
แผ่นป้ายเป็นเหล็กชุบ
สังกะสี ตัวอักษรและพื้น
ป้ายเป็นสติกเกอร์สะท้อน
แสง จ านวน 5 ชุด 

 

1,700,000    ประชาชนถึง
จุดหมาย                    
ได้ร้อยละร้อย 

เดินทางถึงที่
หมายได้
สะดวก 
รวดเร็ว 
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

27. โครงการจัดซื้อส านักงาน
ชั่วคราว (ตู้คอนเทนเนอร์) 
จ านวน 3 ตู้  

เพื่อใชเ้ป็นส านักงาน
ชั่วคราว ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อจัดซื้อส านักงาน   

ชั่วคราว (ตู้คอนเทนเนอร์)    
ขนาดกว้าง 2.60 เมตร 
ยาว 2.60 เมตร            
พร้อมระบบไฟฟา้            

ค่าขนส่งติดต้ัง 

 450,000   เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็น
สัดส่วน ร้อยละ
ร้อย 

การ
ปฏิบัติงาน
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
แยกเป็น
สัดส่วน 
ปฏิบัติงานได้
รวดเร็วและ
สะดวกยิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

28. โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ ส าหรับหอ้งประชุม
สภา และห้องประชุมอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.แพรกษา 
หมู่ 6 ต าบลแพรกษา 

เพื่อการใช้งานที่ดี        
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

โดยเปลี่ยนไมโครโฟน และ
ชุดขยายสัญญาณพรอ้ม
บันทึกเสียง รวมทั้งอุปกรณ์
ฉายภาพ อุปกรณ์ต่อพ่วง
ภาพและเสียง สายสัญญาณ     
ในระบบทั้งหมดส าหรับการ
ประชุม ภายในห้องประชุม
สภา และปรับปรุงระบบไฟ
ส าหรับงานเวที อุปกรณ์ฉาย
ภาพ อุปกรณ์ต่อพ่วงภาพ
และเสียง สายสัญญาณ     
ในระบบทั้งหมดส าหรับการ
ประชุม บริเวณภายในหอ้ง
ประชุมอาคารเอนกประสงค์ 
พร้อมติดต้ังประตูอัตโนมัติ 
บริเวณทางเขา้อาคาร
เอนกประสงค์           

 3,000,000   ระบบสารสนเทศ                   
มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ                     
ร้อยละร้อย 

การปฏิบัติงานมี
คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

29. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
ในเขต อบต.แพรกษา 

เพื่อความปลอดภัย     
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้อง
วงจรปิด เดินสายไฟเบอร์ 
ออฟติก (ใยแก้วน าแสง)  
เคร่ืองบันทึกภาพ พรอ้ม
อุปกรณ์และติดต้ัง บริเวณ
ในเขตพื้นที่ อบต.แพรกษา                
หมู่ 1,2,4,5,6,7 

10,000,000    ชุมชนมีความ
ปลอดภัย                    
ต่อทรัพย์สิน                 
ร้อยละ 80 

ชุมชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการให้เพยีงพอ  เท่าเทียมและทั่วถึง 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2 แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  การกีฬา  นันทนาการ 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                      
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมา
ณ 

    2561 2561 2561 2561    

1. ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในวโรกาส  12   
สิงหามหาราชินี 

เพื่อเทิดพระเกียรติ
และจัดงานเฉลิม
ฉลอง 12 สิงหามหา
ราชินี 

ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน
จ านวน  500  คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมงาน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้
เทิดพระเกียรติได้
แสดงความถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านัก 

งานปลัด  

2. โครงการคลินิคเกษตร
เคลื่อนที ่

เพื่อส่งเสริม
การเกษตรการ
เพาะปลูกต่าง ๆ 
รวมทั้งให้ค าปรึกษา
ต่าง ๆ แก่เกษตรกร 

ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ 
ที่สนใจ จ านวน  500 
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมงาน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

เกิดรายได้
เพิ่มเติมมากขึ้น
และถือเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ส านัก 

งานปลัด 

3. โครงการจัดงานพิธีต่าง ๆ 
และวันส าคัญของชาติ 

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ด าเนินการจัดงานพิธี 
ต่าง ๆ ในวันส าคัญของ
ชาติ เช่นวันปิยะมหาราช  
วันฉัตรมงคล ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส านัก 

งานปลัด 

4. อุดหนุนโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ประจ าปี พ.ศ.
2561 

 

เพื่อป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ของชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

อุดหนุนเงินให้โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ฯลฯ 

50,000 - - - จ านวน
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนลด
น้อยลง 

การเกิดอุบัติเหตุ
ต่าง ๆ บนท้อง
ถนนลดลง
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ส านัก  
งานปลัด 
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2.2  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. โครงการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบคณุภาพ
อาหาร 

1. เพือ่ใหผู้้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอย มี
พฤตกิรรม และความมีรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องตาม
หลักสุขวิทยาในการ
ประกอบอาหารที่สะอาด
และปลอดภัย 
2. เพือ่ยกระดับสถาน
ประกอบการจ าหน่าย
อาหารตามมาตรฐาน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
และรบัป้ายสัญลกัษณ์
รับรองมาตรฐานอาหาร
สะอาดอรอ่ย (Clean 
food good taste) 

 

1. ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร                  
จ านวน 30 คน 
2. อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านจ านวน 30 คน 
 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

1.ท าข้อสอบวัด
หลังอบรมให้
ความรู้ผ่าน 
60% 
2.แบบทดสอบ
ความพึงพอใจ 

 

1. ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร แผง
ลอย มีสุขวิทยาที่
ดี สามารถเลือก
ซ้ืออาหาร 
ผลติภณัฑ์ 
เครื่องปรุงที่มี
ความปลอดภัย 
2. ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร แผง
ลอย ในเขตพื้นที่
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล
แพรกษา ได้มีการ
ยกระดบัเป็น
ร้านอาหาร
ปลอดภัย 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดประจ าท้องถ่ิน  

1. เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดประจ า
ท้องถ่ินให้ได้ตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค 
2. เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
ควบคุมโรคโดยชุมชน 
3. เพื่อเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในชุมชน ได้แก่ 
โรคมือเทา้ปาก โรค
ไข้หวัดนก โรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ า 

- โรงเรียน 3 แห่ง ,วัด
10  แห่ง 
- หมู่บ้าน/ชุมชน 
13  แห่ง 
- ผู้น าชุมชน อบต.อสม.
ครูครู ศพด. 
- รพ.สต. แพรกษา 
- ศูนย์สุขภาพชุมชน
มังกรทอง 

200,000 200,000 200,000  200,000  1.ร้อยละ 60 
ของการ
ควบคุมการ
ระบาดโรคได้
ตาม
มาตรฐาน 
2. ร้อยละ 
60ไม่เกิด
โรคติดต่อใน
ชุมชน ได้แก่ 
โรคมือเทา้
ปาก โรค
ไข้หวัดนก 
โรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ า 

1. สามารถ
ควบคุมโรค
ระบาดประจ า
ถ่ินในเขตพื้นที่ 
อบต.แพรกษา
ได้ 
2. ชุมชนเกิด
การเข้มแข็ง
และมีการมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันควบคุม
โรคโดยชุมชน 
3.มีการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อ
ในชุมชน ได้แก่ 
โรคมือเทา้ปาก 
โรคไข้หวัดนก 
โรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา                                                                                              67 
 

 

 

 

 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                      
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

3. 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 
2561 

1.เพ่ือให้สัตว์เลี้ยงประเภท
สุนัขและแมวได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จากอบต.แพรกษา 
ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
2.เพ่ือเป็นการลดการเกิด
โรคในสัตว์และจ านวน
ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัข
บ้า 
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
อบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้าและการดูแลสัตว์
เลี้ยงท่ีถูกต้อง รวมถึงมีความ
รับผิดชอบ 
ต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง 

1.ประชาชน,ผู้น าชุมชน ,
กรรมการหมู่บ้าน,แกนน า
สุขภาพ , ผู้บริหารเจ้าหน้าท่ี
กองสาธารณสุขฯ และเจ้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมฯ จ านวน 
150 คน 
2.สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข
,แมวได้รับการขึ้นทะเบียน
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้ครอบคลุมร้อยละ 
80 ของสุนัขและแมว
ท้ังหมดในเขตรับผิดชอบของ
อบต.แพรกษา 
3.สุนัข,แมวเพศเมียได้รับ
การท าหมันจากปศุสัตว์
อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ 
ร้อยละ 80 

100,000 100,000 100,000 100,000 1.สุนัขและ
แมวใน                 
เขต  อบต.
แพรกษาได้รับ
การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า                 
ร้อยละ 80 
2.พ้ืนท่ีอบต.
แพรกษาเป็น
พ้ืนท่ีปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า                     
ร้อยละ 100 
3.สุนัขและแมว
เพศเมีย   ใน
เขตอบต.
แพรกษาได้รับ
การท าหมัน  
ร้อยละ 80 

1.ประชาชน,ผู้น า
ชุมชน ,กรรมการ
หมู่บ้าน,แกนน า
สุขภาพ,ผู้บริหาร
เจ้าหน้าท่ีกอง
สาธารณสุข และ
เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง มีความรู้
และเข้าใจเก่ียวกับ
การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
2.เกิดเครือข่าย
และความร่วมมือ
กันระหว่างอปท.
กับส านักงานปศุ
สัตว์อ าเภอเมอืง
สมุทรปราการ 
3.เขตพ้ืนท่ีของ
อบต.แพรกษา
ปลอดโรคพิษสุนัข
บ้า(Rabies Free 
Area) 100% 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

4. แพรกษาร่วมใจยิ้มสดใส
เหงือกแข็งแรง ปี 2561 

 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความ
ใส่ใจช่องปากมากขึ้น 
2.ผู้สูงอายุทราบถึง
สาเหตุและวิธีป้องกันโรค
ที่สามารถส่งผลกระทบ
ต่อช่องปาก 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนต าบล
แพรกษา จ านวน 60 คน
หมู่ละ 10 คน 

100,000  100,000 100,000 100,000 

 

1. แบบ
ประเมินการ
ประกวด
ผู้สูงอายุฟันดี
90% 
2. แบบความ
พึงพอใจ 80% 
 

1. ผู้สูงอายุได้
แสดงความสาม
รถในการดูแล
ช่องปากของ
ตนเอง 
2.ผู้สูงอายุ
สามารถรู้ถึงวิธี
ป้องกันโรคที่
ส่งผลกระทบต่อ
ช่องปาก 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

5. 

 

 

 

 

แพรกษาต าบลน่าอยู่ด้าน
สุขภาพ 

 

 

เพื่อพฒันาต าบลให้น่าอยู่ 
มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
มีสุขภาพดี 

 

 

ชุมชนต าบลแพรกษา
จ านวน 6หมู่บ้าน 

 

 

200,000 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

ร้อยละ 80
อบต.
แพรกษาผ่าน
การประเมิน
ตาม
มาตรฐาน
เมืองน่าอยู่
ด้านสุขภาพ 

อบต.แพรกษา
เป็นต าบลให้น่า
อยู่ และมี
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาพดี 

 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. 

 

โครงการอาชีพเสริมเพิ่ม               
รายได้( แผนชุมชน หมู่ 1 
,2, 4 , 5 , 6 , 7 ) 

 

 

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
เสริมให้กับประชาชนใน
พื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
และใช้เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน์ 

 

 

- ประชาชนและกลุ่ม
ต่างๆ ที่สนใจในเขตพื้นที ่                  
ต.แพรกษา 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 -  จ านวน
ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. 
แพรกษา 
100 คน 

-  ท าให้เกิด
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้นจากการ
ฝึกอบรมอาชีพ 
และถือเป็นการ
ใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์
สูงสุด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2. 

 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนา  คุณภาพชีวิต 
ให้กับผู้สูงอาย ุ 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ                    
ของผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพ 
ชีวิตและความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น 

 

-  ผู้สูงอายุในเขต  อบต.
แพรกษา 

800,000 800,000 800,000 800,000 -  ผู้สูงอายุใน
เขต  อบต.
แพรกษา 

- ท าให้ผู้สูงอาย ุ 
ได้มีการ 
พัฒนาศักยภาพ 
ของตนเอง 
และมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3. 

 

โครงการอบรมวิธีการ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
ให้มีร่างกายและจิตใจ 
แข็งแรง  

- เพื่ออบรมให้ความรู้ 
เทคนิค วิธีการดูแล 
รักษาสุขภาพทั้ง
ทางด้านร่างกาย 
และจิตใจของ
ผู้สูงอาย ุเพื่อ 
เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 

 

-  ผู้สูงอายุและบุตร
หลานที่ดูแลในพื้นที่ 
อบต.แพรกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 -  ผู้สูงอายุ
และบุตรหลาน
ที่ดูแลในพื้นที่ 
อบต.แพรกษา 

- ท าให้สูงอายุมี
ความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
การดูแลรักษา
สุขภาพท้ัง
ร่างกายและ
จิตใจ 
ให้สมบูรณ์
แข็งแรง มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

4. 

 

โครงการตรวจเยี่ยมผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

-  เพื่อถามไถ่ความเป็นอยู่ 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
และให้ก าลังใจ แก่ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

-  ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ 
อบต.แพรกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 -  ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
ในเขตพื้นที่ 
อบต.แพรกษา 

- ท าให้ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
มีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่ดีมี
ก าลังใจที่จะ
ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5. 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ              
แกนน ากลุ่มสตรี 

- เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าแก่
กลุ่มสตรี การสร้างความ
เข้มแข็ง ของกลุ่มสตรีใน
ด้านต่าง ๆ 

- กลุ่มสตรีแม่บ้านในเขต
พื้นที่ อบต.แพรกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 - กลุ่มสตรี
แม่บ้านในเขต
พื้นที่                   
อบต.แพรกษา 

- ท าให้กลุ่มสตรี  
แม่บ้านมีภาวะ
ความเป็นผู้น า
และการสร้าง
ความเข้มแข็ง 
ของกลุ่มสตรีใน
ด้านต่าง ๆ  
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

6. 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน 

-  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชนให้มี
จิตส านึกไปในทางที่ถูกต้อง 
มีส านึกรักบ้านเกิด                    
มีคุณธรรม จริยธรรม                 
ยึดมั่นในค าสอนในพุทธ
ศาสนา 

- เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่ อบต.แพรกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 - เด็กและ
เยาวชนในเขต
พื้นที่ อบต.
แพรกษา 

- ท าให้เด็กและ
เยาวชนมี
จิตส านึกไป
ในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม มี
ส านึกรักบ้านเกิด 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดมั่น
ในค าสอนในพุทธ
ศาสนา 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7. 

 

โครงการเยี่ยมบ้าน  เยี่ยม
ใจ  ห่วงใยผู้สูงอาย ุ

-  เพือ่ถามไถ่ความ
เป็นอยู่  ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ  และให้
ก าลังใจแก่ผู้สูงอายุ 

-  ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 
อบต.แพรกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 -  ผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่ 
อบต.แพรกษา 

- ท าให้ผู้สูงอายุ
ได้พบปะ พูดคุย 
มีก าลังใจที่จะ
ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. 

 

โครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัวอบอุ่น (แผน
ชุมชน หมู่ 1 , 2 , 4 , 5 , 
6 , 7) 

 

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนิน กิจกรรม/
โครงการป้องกัน  
แก้ปัญหาศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

-  ให้สมาชิกในครอบครัว
รู้จักบทบาทหน้าที่ ของ
ตัวเองอยา่งชัดเจน 
รวมทั้งรู้จักแก้ปญัหา
ให้แก่ครอบครัว โดย
สร้างความตระหนัก และ
ผลักดันครอบครัวให้มี
บทบาทในการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา 

-  ครอบครัวในเขตพื้นที่ 
อบต.แพรกษา 

500,000 500,000 500,000 500,000 -  ครอบครัว
ในเขตพื้นที่ 
อบต.แพรกษา 

-  ท าให้มีการ
ด าเนินการ เพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 
- ท าให้สมาชิก
รู้จักบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง 
และมีบทบาทใน
การมีส่วนร่วม 
ในการแก้ไข
ปัญหา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

2. โครงการสนับสนนุการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชพีผูป้่วย
เอดส ์

-  เพือ่พัฒนาคุณภาพ             
ชีวิตของประชาชนอย่าง 
เป็นรูปธรรม 
- เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาทางสังคม 
 

-  ผู้ป่วยเอดส์ 120,000 120,000 120,000 120,000 - ผู้ป่วยเอดส์ - ท าให้มีคุณภาพ
ชีวิต การ
ด ารงชีวิตอยู่
ต่อไปอย่างมี
ความสุข  
- ท าให้
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมได้รับการ
ช่วยเหลอื 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3. 

 

โครงการส่งเสริมเด็ก สตรี 
คนชรา ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
(แผนชุมชน หมู่ 1 , 2 , 4, 
5 , 6, 7) 
 
 

-  เพือ่ช่วยเหลือเด็ก สตรี 
คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
ได้รับการช่วยเหลอื 

- ผู้ด้อยโอกาสในเขต
พื้นที่ อบต.แพรกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 - ผู้ด้อยโอกาส
ในเขตพื้นที่ 
อบต.แพรกษา 

- ท าให้เด็ก สตรี
คนชรา ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมได้รับ
ความช่วยเหลือ 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2.5  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. 

 

 

 

 

โครงการวันส าคัญสถาบัน
ชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมวันเด็ก 
- กิจกรรมวันปิยมหาราช 
- กิจกรรมวันชาติ 
- กิจกรรมวันสวรรคต 
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
        ฯลฯ 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รู้ความหมาย
และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
- เพื่อให้เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญ 
- เพื่อให้เด็กนักเรียนกล้า
แสดงออก 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

200,000 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 70  
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 

- เด็กนักเรียนรู้
ความหมายของ
วันส าคัญ 
- เด็กนักเรียน
แสดงความ
จงรักภักดี 
- มีผู้เข้ารว่ม
กิจกรรมร้อยละ 
90  
- เด็กนักเรียนกล้า
แสดงออก 

ศพด. 
กอง

การศึกษาฯ 
 
 
 
 

2. 

 

 

 

 

 

โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนา 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา 
 - กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
- กิจกรรมวันอาสาฬบูชา 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันออกพรรษา 
         ฯลฯ 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รู้ความหมาย
ในวันส าคัญทางศาสนา 
- เพื่อให้เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญ
ดังกล่าว 
 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 

- เกิดความภาค
ภูมใจ 
 
 
 
 

ศพด. 
กอง

การศึกษาฯ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

3. 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 
- ประเพณีลอยกระทง 
- ประเพณีแห่เทียนจ าน า
พรรษา 
- ประเพณีรดน้ าด าหัวขอ
พรผู้สูงอายุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
- ประเพณีก่อพระเจดีย์
ทราย 
          ฯลฯ 

- เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

 

 

 

400,000 400,000 400,000 

 

400,000 ร้อยละ 80 
ชองกลุ่ม 
เป้าหมาย 

- เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขต
พื้นที่และ ใกล้ 
เคียงได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษาฯ 

4. โครงการส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
- แข่งขันกีฬาเซปัก
ตะกร้อ 
- แข่งขันกีฬาเชื่อมความ
รักความสามัคค ี
- กีฬาสัปดาห์ละคร้ัง 
- ออกก าลังกายประกอบ
เพลงทุกเช้า 
 

- เพื่อให้ผู้เล่นมีร่างกาย
แข็งแรง 
- เพื่อให้ผู้เล่นรู้แพ้รู้ชนะ
และรู้อภัย 
- เกิดความรักความ
สามัคค ี
 
 

- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  จ านวน
200  คน 
- นักเรียนทุกคน 
 
 
 

50,000 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 90 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 

- ผู้เล่นมีร่างกาย
แข็งแรง 
- ผู้เล่นรู้แพ้รู้ชนะ 
และรู้อภัย 
- เกิดความรัก
ความสามัคค ี
 

ศพด. 
กอง
การศึกษาฯ 
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2.6  แผนงานการศึกษา 

 

 

 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. 

 

 

 

 

โครงการเพาะต้นกล้าแห่ง
ความดี 
- กิจกรรมประกาศยกย่อง
เด็กท าความดีหน้าเสาธง 
- กิจกรรมรางวัลมารยาท
งาม 
- กิจกรรมมอบทุนเรียนดี 
- กิจกรรม ศพด.ปลอดขยะ 

- เพื่อให้เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจในการท าความ
ดี 
- เด็กแข่งขันการท าความ
ดี 
 
 

เด็กนักเรียน ศพด.ทุกคน 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

ร้อยละ 90 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 

- เด็กต่ืนเต้นดีใจ 
ภูมิใจที่ได้รับการ
ประกาศยกย่อง 
- เด็ก ๆ จะชอบ
ท าความดี 
 

ศพด. 

 

2. 

 

 

 

 

 

โครงการอาหารปลอดภัย 
- กิจกรรม ศพด.ปลอด
อาหารขยะ 
- ให้ความรู้ผู้ปกครอง ครู 
และเด็กนักเรียน 
 
 

- เพื่อให้เด็กรู้ถึง
ประโยชน์ของอาหารวา่
แบบไหนควรรับประทาน
และแบบไหนไม่ควร
รับประทาน 
 
 

เด็กนักเรียน ศพด.ทุกคน 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 90 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 

 เด็ก ๆ ได้รู้วา่
อาหารอะไร
รับประทานแล้วมี
ประโยชน์ อะไร
รับประทานแล้ว
เกิดโทษ 

ศพด. 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

3. 

 

โครงการอาหารกลางวัน 
- ศพด.และโรงเรียนในสังกัด 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการครบถ้วน
ทุกคน 

เด็กนักเรียน ศพด. ทุกคน 

 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

ร้อยละ 
100                
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

- เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ตามหลัก
โภชนาการครบ
ทุกคน 
 

ศพด. 

 

4. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
วิถีไทย 
- จัดท าข้อมูลวฒันธรรม
ท้องถ่ิน/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/
ปราชญ์ชาวบ้าน 
- สร้างแบบจ าลองความ
เป็นอยู่แบบไทย 

- เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง
และครูได้รู้จักวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน 

- เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง
และครู รู้ถึงอดีตความ
เป็นอยู่ของคนไทย 

- เด็ก ผู้ปกครองและครู 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 

- เด็ก ผู้ปกครอง
และครู ได้รู้จัก
วัฒนธรรมท้อง 
ถ่ิน ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ปราชญ์
ชาวบ้าน 
- เด็ก ผู้ปกครอง
และครู รู้ถึงอดีต
ความเป็นอยู่ของ
คนไทย 
 

ศพด. 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

5. โครงการหนูน้อยนักวิทย์                
-  กิจกรรมความลับสีด า 
- กิจกรรมสนุกกับฟองสบู่ 
- กิจกรรมเนินน้ า 
- กิจกรรมการละลายของ
น้ าตาล 
- กิจกรรมทรายน้ ากะ
น้ ามัน 
- ปั้มขวดและลิปเทียน 
- กิจกรรมกักน้ าไว้ได้ 
- กิจกรรมลูกโป่งพองโต
และขวดบุบเองได้ 
- กิจกรรมเรือสะเทินน้ า 
สะเทินบก และจรวด 
 

-  เพื่อใหเ้ด็กได้มีความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร ์

- เด็กนักเรียน ศพด. 30,000 30,000 
 

30,000 30,000 
 

ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

- เด็กมีความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร ์

ศพด. 

6. โครงการเชื่อมความรัก
ความผูกพัน 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้นอกสถานที่และ
เกิดประสบการณ์ตรงใน
สถานที่จริง 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 30,000 30,000 
 

30,000 30,000 
 

ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-  เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้นอก
สถานที่และเกิด
ประสบการณ์ตรง
ในสถานที่จริง 

ศพด. 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

7. โครงการมหกรรมส่งเสริม
คนเก่งระดับปฐมวัย 

-  เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนกล้า
แสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจ เป็นคนดี คน
เก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขและ
ร่วมแสดงผลงานของเด็ก
ใน ศพด. 

จัดแสดงผลงานของเด็ก
และส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงออกถึง
ความสามารถของตน 

10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กกล้า
แสดงออก
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

-  เด็กได้
แสดงออก เกิด
ความภาคภูมิใจ
เป็นคนดี คนเก่ง 
และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและร่วม
แสดงผลงาน 

ศพด. 

8. โครงการจัดซื้อสื่อจัดการ
เรียนการสอน 
-  สื่อการเรียนการสอน 
- วัสดุการศึกษา 
- เคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก 

-  เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ
ในการเรียนรู้ของเด็ก 

-  เด็กนักเรียน ศพด. 365,500 365,500 365,500 365,500 ร้อยละ 
100               
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

-  ส่งเสริม
พัฒนาการในการ
เรียนรู้ของเด็ก 

ศพด. 

9. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม)โรงเรียน 
- ศพด. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 

เพื่อให้เด็กได้ด่ืมนม 
ครบถ้วนทุกคน 

เด็กเล็ก ศพด. และเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน 
 
 

3,600,000 

 

 

3,600,000 

 

 

3,600,000 

 

 

3,600,000 

 

 

 

ร้อยละ 
100 ของ
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 

 

เด็กได้ด่ืมนม
โรงเรียนครบถ้วน 

 

ศพด. 
กอง
การศึกษาฯ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

10. โครงการวิถีพุทธบุญสุขใจ 
-  ปฏิบัติธรรม ฝึกศีลสมาธิ
ในวัด 
- สวดมนต์ทุกวันพุธ 

- เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและเด็ก
นักเรียน มีศิล สมาธิ 
ปัญญา 
- จิตใจแจ่มใส ปฎิบัติ
หน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และเด็ก นักเรียน 
ทุกคน 

3,000 

 

 

3,000 

 

 

3,000 

 

 

3,000 

 

 

ร้อยละ 
100 ของ
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 

- เด็กนักเรียนได้
ฝึกปฏิบัติธรรม 
- ฝึกการใช้สมาธ ิ
- ท าให้เด็กคิดดี 
พูดดีและท าดี 

ศพด. 
กอง
การศึกษาฯ 

11. โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
- กิจกรรมเรียนรู้กับ
ปราชญ์ชาวบ้าน,ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
- กิจกรรมเชื่อมความรัก
ความผูกพัน 
- เรียนรู้วัฒนธรรมไทย 

- เพื่อให้เด็กรู้จักปราชญ์
ชาวบ้าน 
- เพื่อให้เด็กเกิดทักษะ
และเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
จากของจริง 
- เพื่อให้เด็กได้รู้จัก
วัฒนธรรมไทย 
 

นักเรียน ผู้ปกครองและ
ครูทุกคน 

100,000 100,000 

 

100,000 

 

100,000 ร้อยละ 90 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

- เด็กนักเรียน
รู้จักปราญช์
ชาวบ้าน 
- เด็กนักเรียนเกิด
ทักษะเรียนรู้จาก
ของจริง 
- เด็กนักเรียนได้
รู้จักวัฒนธรรม
ไทย 

ศพด. 

 

 

 

 

12. โครงการเรียนรู้พืชผักสวน
ครัวและสมุนไพร 
- ปลูกผักสวนครัว 
- ปลูกพืชสมุนไพร 

- เพื่อให้เด็กเรียนรู้พืชผัก
สวนครัวและสมุนไพร 
- เพื่อให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมปลูกผักกับ
คุณครูและผู้ปกครอง 

- เด็ก ผู้ปกครองและครู 30,000 

 

30,000 30,000 

 

30,000 ร้อยละ 90 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

- เพื่อให้เด็กรู้จัก
พืชผักสวนครัว
และสมุนไพร 

ศพด. 
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2.7 แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ -  เพือ่จ่ายเงินเป็นเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด
ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
 
 

-  ผู้สูงอายุ  
2,622 คน 

21,580,000 21,080,000 23,960,000 26,840,000 -  จ านวน
ผู้รับเบี้ย
ยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

-  ท าให้ผู้สูงอายุ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ -  เพือ่จ่ายเงินเป็นเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้พิการ ที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด
ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

 

-  คนพิการ   

400  คน 

3,840,000 4,800,000 5,760,000 6,720,000 - จ านวน
ผู้รับเบี้ย
ยังชีพ  ผู้
พิการ 

-  ท าให้ผู้พิการ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2.8 แผนงานเคหะ และชุมชน 

 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
กีฬา – เคร่ืองเล่นเด็ก                    
ในเขต อบต.แพรกษา 

- เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาการของเด็ก 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก 

สร้างนิสัยให้รักการกีฬา  

เคร่ืองเล่นเด็ก เช่น      
ม้าโยก ชิงช้า กระดานลื่น 
ฯลฯ  

  2,000,000  เด็กๆ ใน พื้นที่มี
เคร่ืองเล่นเด็ก ได้
ทั่วถึง 50 คน/วัน 

เด็กๆ ได้ออก
ก าลังกาย                  
มีพัฒนาการที่ดี
สุขภาพแข็งแรง 

และรักการกีฬา 

กองช่าง 

 

2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
กีฬา -เคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจ้ง บริเวณ
สวนสาธารณะ หมู่ 2 
ต าบลแพรกษา 

- เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย ให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
เป็นการใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์ 

เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งต่าง ๆ  

1,100,000    ประชาชนในพื้นที่
มีเคร่ืองออกก าลัง
กาย ได้ทั่วถึง  50 
คน/วัน 

ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย มี
สุขภาพที่ดี 
แข็งแรง สมบูรณ์ 

กองช่าง 

3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
กีฬา – เคร่ืองเล่นเด็ก             
บริเวณสวนสาธารณะ 
หมู่ 2 ต าบลแพรกษา 

- เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาการของเด็ก 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก 

สร้างนิสัยให้รักการกีฬา  

เคร่ืองเล่นเด็ก เช่น  ม้า
โยก ชิงช้า กระดานลื่น 
ฯลฯ  

1,100,000    เด็กๆ ใน พื้นที่มี
เคร่ืองเล่นเด็ก ได้
ทั่วถึง 50 คน/วัน 

เด็กๆ ได้ออก
ก าลังกาย มี
พัฒนาการที่ดี
สุขภาพแข็งแรง 

และรักการกีฬา 

กองช่าง 

 

4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
กีฬา -เคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจ้ง ในเขต 
อบต.แพรกษา 

- เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย ให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
เป็นการใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์ 

เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งต่าง ๆ  

          2,000,000                                                                                                                                                                                                                                              ประชาชนในพื้นที่
มีเคร่ืองออกก าลัง
กาย ได้ทั่วถึง  50 
คน/วัน 

ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย มี
สุขภาพที่ดี 
แข็งแรง สมบูรณ์ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนากระบวบการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  4  แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
3.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1  แผนงานสาธารณสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. เฝ้าระวังและตรวจสอบ
คุณภาพน้ าบาดาลและ
น้ าคลอง 

 

 

๑. เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ
ของน้ าบาดาลทีอ่ยู่ใกล้
บริเวณบ่อขยะแพรกษา 
๒. เพื่อปอ้งกันการได้รับ
สารปนเปื้อนของโลหะ
หนักของประชาชนใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแพรกษา 
3. เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ
ของน้ าคลองในพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแพรกษา 
 

น้ าบาดาลและน้ าคลอง
ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแพรกษา มี
คุณภาพน้ าที่ดีขึ้น 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

1. น้ า
บาดาลไม่
มีการ
ปนเปื้อน 
2 .น้ า
คลองมี
คุณภาพ
น้ ามีค่า
ออกซิเจน
ในน้ า
เพิ่มข้ึน 
 

1. ประชาชน 
ไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
สารปนเปื้อนของ
น้ าบาดาล 
2. น้ าบาดาลไม่มี
การปนเปื้อนของ
โลหะหนัก 
3. น้ าในคลองมี
คุณภาพของน้ าที่
ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

2. โครงการส่งเสริมคัดแยก
ขยะต้นทางในชุมชนต าบล
แพรกษา 

1. เพื่อให้ปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชนที่เข้าสู่
ระบบก าจัดที่ปลายทาง 
ลดลงร้อยละ 5 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์/
อบรม ให้ประชาชนรู ้
และเข้าใจด้านการจัดการ
ขยะ โดยใช้หลัก3 Rs (ใช้
น้อย,ใช้ซ้ า และน ากลับมา
ใช้ใหม)่ 
3. เพื่อให้ชุมชนมีการ
จัดต้ังจุดรวบรวมขยะ 
อันตรายในชุมชน ร้อยละ 
80 

1. ประชาชน,ผู้น า
ชุมชน ,กรรมการ
หมู่บ้านแกนน าสุขภาพ,
ผู้บริหารและเจ้าทีท่ี่
เก่ียวข้อง เขา้ร่วมฯ 
จ านวน 150 คน 
2. ชุมชนหมู่ที่ 
1,2,4,5,6,7 จ านวน 6 
หมู่บ้านมีการจัดต้ังจุด
รวบรวมขยะอันตรายใน
ชุมชน 
3. ชุมชนมีการจัดการ
ขยะ โดยใช้หลัก3 Rs 
(ใช้นอ้ยใช้ซ้ า และน า
กลับมาใช้ใหม)่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 1.ปริมาณขยะ
มูลฝอยใน
ชุมชนต าบล
แพรกษา 
ที่น าไปฝังกลบ
ลดลง 5% 
2.ชุมชนต าบล
แพรกษา 
มีการจัดต้ังจุด
รวบรวม 
ขยะอันตราย 
ร้อยละ 80 

1.ประชาชน,ผู้น า
ชุมชน ,กรรมการ
หมู่บ้าน,แกนน า
สุขภาพ,ผู้บริหาร
และเจ้าที่ที่
เก่ียวข้อง 
มีความรู้และ
เข้าใจด้านการ
จัดการขยะ โดย
ใช้หลัก3 Rs (ใช้
น้อย,ใช้ซ้ า,น า
กลับมาใช้ใหม่) 
2.ทุกชุมชน ของ
หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7
ต.แพรกษา 
มีศูนย์รวบรวม
ขยะอันตรายใน
ชุมชนตนเอง 
3.เกิดเครือข่าย
และความร่วมมือ
กันระหว่างอปท.
กับชุมชนในการ
จัดการขยะมูล
ฝอย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยการพัฒนาระบบปอ้งกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความม่ันคง  พร้อมทั้ง
พัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตประชาชน 
 
4.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ผู้เขา้การฝึกอบรม
เกิดความรู้ ความเขา้ใจ
ด้านการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยขั้นพื้นฐาน  
ที่อาจเกิดขึ้นภายใน
ชุมชนของตนเอง 

นักเรียน,นักศึกษา
ประชาชน ภายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ของ 
อบต.แพรกษา 
ประมาณ 300 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่             
น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้ทราบถึง
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติและการ
เข้าเผชญิเหตุได้
อย่างถูกต้อง เมื่อ
เกิดอัคคีภัย 

ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

2. 

 

โครงการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงข้ันต้นและฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟ 
 

เพื่อพฒันาศักยภาพด้าน
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้บุคลากรของ
หน่วยงาน 

คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,พนักงานส่วน
ต าบล,ลูกจ้างประจ า,
พนักงานจ้าง ของ  
อบต.แพรกษา 
ประมาณ 100 คน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่               
น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
สามารถน า
ความรู้ เทคนิค 
และทักษะที่ได้รับ
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจ าวันได้
เมื่อเกิดภัย 
 

ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  - 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  6  แนวทางการพัฒนาการเมือง การบริหาร 
 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การบริหาร 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานใสสะอาด 

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิก             
สภาฯ  พนักงาน 
พนักงานจ้าง  

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม
มากกว่าร้อย
ละ 80 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นปราศจาก
การทุจริต
คอรัปช่ัน 

ส านัก 

งานปลัด 

2. 

 

โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรและทัศนศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง  
 

1.  เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของ บุคลากรในทุกด้าน 
3.  เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่และบริการ
ประชาชน 
 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานในกิจกรรมที่เป็น
การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

900,000 1,000,000 1,000,000 1,000,00
0 

จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

บุคลากร 
ผู้บริหาร สมาชิก 
ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด  
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

3. โครงการจัดเวทีประชาคม 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาและ
บูรณาการแผนชุมชน 

1.  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน 
2.  เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชนปัญหา 
ต่าง ๆ แล้วน ามา
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
หมู่บ้านชุมชน
ที่จัดท า
ประชาคม
และแผน
ชุมชน 

ท้องถ่ินมี
แผนพัฒนา  ที่มี
ประสิทธิภาพการ
บริหารเป็นไป
ตามความ
ต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

4. โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ 
รายได้ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแพรกษา 

เพื่อปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สินเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ให้เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และ
พัฒนาบุคลากรที่
รับผิดชอบในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแพรกษามีข้อมูล
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินที่ทันสมัยเป็น
ปัจจุบันในโปรแกรม
ประยุกต์สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX  
GIS) 

1,000,000 - - - จ านวนร้อย
ละ 100 ของ
การมี
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ 
พอเพียง
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินเป็น
ปัจจุบันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บ 

กองคลัง 
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5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ความเข้มแข็งของชุมชน  
(แผนชุมชน หมู่ 1 , 2 , 4 
,  5 , 6 , 7 ) 

- เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ  
ให้แก่คณะกรรมการ
ชุมชน และเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- คณะกรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน 6 
หมู่บ้านในเขต พื้นที่ 
อบต.แพรกษา 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 
ในเขต พื้นที่ 
อบต.
แพรกษา 

-  ท าให้
คณะกรรมการ
ชุมชนได้มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ถึง
บทบาท และ
หน้าที่ของ
ตนเองอย่าง
ถูกต้อง 
ก่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2. โครงการนายกพบ
ประชาชน 

-  เพือ่ให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่ อบต.แพรกษา 
ได้มีการเสนอความ
คิดเห็นต่าง ๆ ต่อท่าน
นายก อบต.แพรกษา  
-  เพือ่ให้ประชาชนได้มี
การพบปะหารือกัน 
ระหว่างนายกกับ
ประชาชน 
 

-  ประชาชนในพื้นที่ 
อบต.แพรกษา  
จ านวน 6 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 -  ประชาชน
ในพื้นที่ อบต.
แพรกษา   

-  ท าให้ได้รับ
ทราบข้อคิดเห็น
และประเด็น
ต่าง ๆ เพือ่
น ามาแก้ไข ให้
ตรงตามความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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5.3  แผนงานการศึกษา 

 
 
 

 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- ส่งบุคลากรเข้าอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 
- จัดอบรมภายใน
หน่วยงานเอง 
- ศึกษาดูงาน ศพด.,
โรงเรียนอื่น 
 
 
 
 

- เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ เกิดทักษะ 
ระเบียบกฎหมาย หรอื
หนังสือสั่งการ 
- เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและมี
คุณภาพ 
 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

- ทุกคนได้รับ
ความรู้และ
ทักษาในการ
ปฏิบัติงาน 
- ผลงานที่ได้รับ
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
-สุขภาพจิตใจดี 
พร้อมปฏิบัติ
ภารกิจได้ทั้งวัน 

ศพด. 
กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-  เพือ่พัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็ก 

8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 90
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 

-  ทุกคนท างาน
ได้อย่างมี
คุณภาพ 

ศพด. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 แนวทางผังเมืองกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบ     
เพื่อรองรับการจัดการภัยพิบัติ 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. อุดหนุนการไฟฟ้า                                 
-  ติดต้ังโคมไฟ                    
ในเขต อบต.แพรกษา  
- ขยายเขตไฟฟา้                 
ในเขต อบต.แพรกษา  
 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างตาม
ทางแยกต่าง ๆ         
และเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

- ติดต้ังโคมไฟ 

- ขยายเขตไฟฟ้า 
2,000,000    ประชาชนมีความ

ปลอดภัย สะดวก 
และประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าใช้ทุก
บ้าน 

- เกิดความ
ปลอดภัยมาก
ข้ึน 

- เห็นทัศนะ
วิสัย ในยามค่ า
คืน ดีข้ึน   

กองช่าง 

2. อุดหนุนการประปา              
ในเขต อบต.แพรกษา 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ า
อุปโภคบริโภค อยา่ง
เพียงพอทัว่ถึง 

- ขยายเขตประปา 2,000,000    ประชาชนในพื้นที่มี
ประปาใช้ทุกบ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้เพยีงพอเท่าเทียม และทั่วถึง 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  การกีฬานันทนาการ 

2.1  แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. 

 

 

 

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
- โรงเรียน สพฐ. (นาคดี
อนุสรณ์) 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการครบถ้วน
ทุกคน 

เด็กนักเรียน ศพด. ทุก
คน 

8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 ร้อยละ 100 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

- เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ตามหลัก
โภชนาการครบ
ทุกคน 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. 

 

 

 

อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลแพรกษา 

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการและพัฒนา
ระบบการช่วยเหลอื
เก้ือกูล ร่วมกันในองค์กร
ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน อบต.
แพรกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 - สมาชิก
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน อบต.
แพรกษา 

- ท าให้
ประชาชนได้
สวัสดิการตรง
กับความ
ต้องการและ
ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบปอ้งกัน และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความม่ันคง พร้อม
พัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
4.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

4.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    2561 2562 2563 2564    

1. อุดหนุนโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 

เพื่อป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

อุดหนุนเงินให้โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ฯลฯ 

50,000 - - - จ านวน
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนลด
น้อยลง 

การเกิด
อุบัติเหตุต่าง ๆ 
บนท้องถนน
ลดลงประชาชน
มีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ส านัก              
งานปลัด 

2. อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ 

อุดหนุนเงินให้ศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 

250,000 - - - ปัญหาด้านยา
เสพติด การ
แพร่ระบาดที่
ลดลง 

ประชาชน
เยาวชนไม่ติด
ยาเสพติด 

ส านัก              
งานปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                      งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

      2561 2562 2563 2564  
1. บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เก้าอี้ท างาน  จ านวน             

5  ล้อ   มทีี่วางแขน           
3 ตัว 

3,000 - - - ส านัก              
งานปลัด 

2. บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า                  
1 เคร่ือง 

22,000 - - - ส านัก              
งานปลัด 

3. บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารต่าง ๆ  

ตู้ชั้นแฟ้ม  20  ช่อง               
4  ตู้ 

12,000 - - - ส านัก              
งานปลัด 

4. บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับพิธีศาสนา 

โต๊ะหมู่ 9 หน้า  10
จ านวน  1  ชุด 

60,000 - - - ส านัก              
งานปลัด 

5. บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับพิธีศาสนา 

อาสนะพระมีทีพ่ิงข้าง
หลังพร้อมพรม               
จ านวน 9 ชุด 

30,000 - - - ส านัก              
งานปลัด 

6. บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับพิธีศาสนา 

พรมปูพื้น  ขนาด 
2.50x3.00                       
เมตร 3  ผืน 

10,000 - - - ส านัก              
งานปลัด 

แบบ ผ. 08 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                      งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

      2561 2562 2563 2564  
7. แผนงานรักษา

ความสงบภายใน 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง 

ดับเพลิง 
เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ที่จะ
เผชิญกับสาธารณภัยทุก
รูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้ทุก
ขณะ 

รถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิงขนาดไม่น้อย
กว่า 10,000 ลิตร              
1  คัน 

5,000,000 - - - ส านัก              
งานปลัด 

8. แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง 
ดับเพลิง 

เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ที่จะ
เผชิญกับสาธารณภัยทุก
รูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้ทุก
ขณะ 

รถยนต์กระบะตรวจ
การณ์ดับเพลิง  ชนิดมีถัง
น้ าไม่น้อยกว่า 1,000 
ลิตรพร้อมอุปกรณ์
ดับเพลิง  1  คัน 

- 2,500,000 - - ส านัก              
งานปลัด 

9. แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง 
ดับเพลิง 

เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ที่จะ
เผชิญกับสาธารณภัยทุก
รูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้ทุก
ขณะ 

ชุดผจญเพลิงพร้อม
เคร่ืองช่วยหายใจแบบถัง
อัดอากาศ (SCBA) 
มาตรฐาน NFPAVEN 

1,000,000 - - - ส านัก              
งานปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                      งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

      2561 2562 2563 2564  
10. บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองดูดฝุ่น  1  เคร่ือง 6,000 - - - ส านัก              

งานปลัด 

11. บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เก้าอี้ประชาสัมพันธ์              
1  ตัว 

4,000 - - - ส านัก              
งานปลัด 

12. บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารต่าง ๆ 

ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก  
จ านวน  2  ตู้ 

8,400 - - - กองคลัง           

13. บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารต่าง ๆ  

ตู้เก็บเอกสารบานเลือ่น
ทึบ  1  ตู้ 

4,000 - - - กองคลัง           

14. บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารต่าง ๆ 

ตู้เก็บเอกสารบานกระจก  
7  ตู้ 

28,000 - - - กองคลัง           

15. บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โต๊ะท างานพรอ้มเก้าอี ้
ระดับ  1                         
จ านวน  2  ชุด 

12,000 - - - กองคลัง           
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                      งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

      2561 2562 2563 2564  
16. บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เก้าอี้ท างาน  จ านวน             

5  ล้อ   มทีี่วางแขน           
10 ตัว 

10,000 - - - กองคลัง                 

17. สังคมสงเคระห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารต่าง ๆ 

ตู้เก็บเอกสารบานเลือ่น
กระจก  จ านวน  3  ตู้ 

12,000 - - - กอง
สวัสดิการ

สังคม 

18. สังคมสงเคระห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร  
จ านวน  1  เคร่ือง 

100,000 - - - กอง
สวัสดิการ

สังคม 

19. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารต่าง ๆ  

โต๊ะท างานพรอ้มเก้าอี ้ 
จ านวน  3  ชุด 

30,000 - - - กอง
การศึกษา 

20. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารต่าง ๆ 

ตู้เก็บเอกสารบานเลือ่น 
จ านวน  4  หลัง 

20,000 - - - กอง
การศึกษา 

21. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองเล่น DVD   
จ านวน  8  เคร่ือง 

50,000 - - - กอง
การศึกษา 
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