
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3สงเสริมระบบ  Logistic  สูประชาคมอาเซียน  โดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงขายคมนาคมขนสงใหสมบูรณย่ิงขึ้น  เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี  1  แนวทางผังเมืองกระชับ  การพัฒนาสงเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการจัดการภัยพิบัติ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟฟา 

สองสวาง  ซอยสุดหลอ   

หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนท่ี

สัญจรไปมาไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาใน

เวลากลางคืน 

โดยการปกเสาพาดสาย  

ระยะทาง  215.00  เมตร  

(มาตรฐาน  กฟน.)  พรอมมี

ดวงโคม 

- 

 

- 

 

200,000 

 

- - ระยะทางติดตั้ง

ไฟฟาสองสวาง

ซอยสุดหลอท่ี

ดําเนินการ

ติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาใน

เวลากลางคืน 

กองชาง 

2 โครงการติดตั้งไฟฟา 

สองสวาง หมูท่ี  2 

เพ่ือใหประชาชนท่ี

สัญจรไปมาไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาใน

เวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 

1 แหง 

- - 

 

350,000 

 

- - ไฟฟาสองสวาง

ท่ีดําเนินการ

ติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาใน

เวลากลางคืน 

กองชาง 

3 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางถนนทางเขาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  หมูท่ี  3 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาใน

เวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 

จํานวน 1  แหง 

- 

 

- 100,000 

 

- - ไฟฟาสองสวาง

ถนนทางเขา

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

หมูท่ี 3 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป – มา  ใน

เวลากลางคืน 

กองชาง 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ. 02 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางทางเขาโรงเรียนวัด

เปร็งราษฎรบํารุง หมูท่ี  4 

-ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาใน

เวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง  

จํานวน 1  แหง 

- 

 

- 

 

75,000 

 

- - ไฟฟาสองสวาง

ทางเขาโรงเรียน

วัดเปร็งฯ 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป–มา  ใน

เวลากลางคืน 

กองชาง 

5 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางทางเดินเทาเลียบ

คลองสรั่งบุญหมูท่ี 4 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาใน

เวลากลางคืน 

ติดตั้งเปนโคมไฟฟาแบบแสง

จันทรกานหลอดยาว 1.20 

เมตร จํานวน  70  หลอด 

- 

 

- 

 

- 280,000 

 

- ไฟฟาสองสวาง

ทางเดินเทา

เลียบคลอง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป – มา  ใน

เวลากลางคืน 

กองชาง 

6 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางทางเดินเทาริมคลอง

คอลาดตั้งแตหมูท่ี  4   

ถึง  สุดเขต   หมูท่ี  2 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย 

ในการสัญจรไป–มา  

ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งชุดโคมไฟฟาสองสวาง     

พรอมเสาเหล็กอาบสังกะส ี
(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- 

 

- 

 

559,000 

 

- - ไฟฟาสองสวาง

ริมคลองคอลาด 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป – มาใน

เวลากลางคืน 

กองชาง 

7 โครงการติดตั้งไฟฟา 

สองสวาง ซอยวงษหัสดร   

หมูท่ี  5 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความปลดภัย

ในการสัญจรไปมา

ในเวลากลางคืน 

โดยการปกเสาพาดสาย  

พรอมมีหลอดดวงโคม  

ระยะทาง  220.00 เมตร  

(มาตรฐาน  กฟน.) 

- - 

 

192,000 - - ไฟฟาสองสวาง

ซอยวงษหัสดร 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาในเวลา

กลางคืน 

กองชาง 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวาง ซอยคุณแจม 

หมูท่ี  6 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป–มา   

ในเวลากลางคืน 

โดยการติดตั้งชุดโคมไฟ 

ระยะทาง  470.00  เมตร 
(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- 

 

- - 384,000 

 

- ไฟฟาสองสวาง

ซอยคุณแจมท่ี

ดําเนินการ 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป – มา  

ในเวลากลางคืน 

กองชาง 

9 โครงการติดตั้งไฟฟา

สาธารณะซอยการะเกด  

หมูท่ี  9 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป–มา   

ในเวลากลางคืน 

ดําเนินการติดตั้งไฟฟา 

สองสวาง 

- 

 

- - 300,000 

 

- จํานวนไฟฟา

สาธารณะซอย

การะเกด 

ท่ีดําเนินการ 

ติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินใน

การสัญจรไปมา  

ในเวลากลางคืน 

กองชาง 

 

10 อุดหนุนการไฟฟานคร

หลวงตามโครงการขยาย

เขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา

สองสวางสาธารณะ  

หมูท่ี  1-9 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชสะดวกใน

การสัญจรไปมา

เวลากลางคืน  และ

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ขยายเขตไฟฟา 

และติดตั้งไฟฟา 

สองสวางสาธารณะ   

หมูท่ี  1-9   

- 

 

- 3,000,000 

 

-  จํานวนหมูบาน

ท่ีดําเนินการ

ขยายเขตไฟฟา 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาใน

เวลากลางคืนและ

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3สงเสริมระบบ  Logistic  สูประชาคมอาเซียน  โดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงขายคมนาคมขนสงใหสมบูรณย่ิงขึ้น  เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี  1  แนวทางผังเมืองกระชับ  การพัฒนาสงเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการจัดการภัยพิบัติ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอยอยูสุธา 2  

หมูท่ี  1 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา 

กอสรางถนน คสล. กวาง  

4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 

พรอมทอระบายนํ้าท้ิง 
(ตามรูปแบบ อบต.เปร็งกําหนด) 

- - 

 

- 2,700,000 

 

- ถนน คสล. 

ท่ีดําเนินการ

กอสราง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป - มา 

กองชาง 

2 โครงการลอกทอระบายนํ้า 

หมูท่ี 1  (ซอยหมูบาน

ปญญา , ซอยโรงพัก , 

ซอยอยูสุธา1,ซอยศูนยการ

เรียนรูศาสนาอิสลาม 

อัลอาลาว่ี) 

เพ่ือระบายนํ้าได

สะดวกและ 

ไมทวมขัง 

โดยการลอกทอระบายนํ้า  

และรางระบายนํ้า  หมูท่ี  1   

 

- 

 

- 

 

96,000 

 

96,000 

 

96,000 

 

ทอระบายนํ้า 

ท่ีดําเนินการ 

ลอกทอ 

ระบายนํ้าไดดี 

สะอาดและ 

ไมทวมขัง 

กองชาง 

3 โครงการเปลี่ยนฝาทอ

ระบายนํ้า หมูท่ี  1  

(ซอยโรงพัก,ซอยอยูสุธา 1) 

เพ่ือความปลอดภัย

ในการสัญจร 

ไป –มา และเพ่ือ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

2  แหง - 

 

- 1,500,000 

 

-  จํานวนสถานท่ี

ดําเนินการซอมฝา

ทอระบายนํ้า 

ประชาชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ. 02 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการกอสรางโปะขาม

คลอง  หมูท่ี  1  ซอยศูนย

การเรียนรูศาสนาอิสลาม 

อัลอาลาว่ี 

เพ่ือความปลอดภัยใน

การสัญจรไป –มา และ

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

1  แหง - - 

 

200,000 

 

- - จํานวนโปะขาม

คลองท่ีดําเนินการ

กอสราง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางทอ 

ระบายนํ้า หมูท่ี 1 

(หมูบานปญญานคร) 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม

ขัง 

กอสรางทอระบายนํ้า

เสนผาศูนยกลาง 1.00 

เมตรยาว  600.00 เมตร  

- 

 

- 

 

- 

 

2,580,000 

 

- ระยะทางท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

นํ้าไมเนาเหม็นและ

ทวมขัง 

กองชาง 

6 โครงการกอสราง สะพาน

ทางเดินเทาเลียบคลองหนา

ตลาดเปร็งหมูท่ี 1 (จาก

หนาศาลเจาเทียนโหวเซี้ยะ

บอถึงสะพานขามคลอง 

เพ่ือความปลอดภัยใน

การสัญจรไป –มา และ

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ขนาดกวาง  1.20 เมตร  

ยาว  250.00 เมตร   

- 

 

- 

 

- - 750,000 

 

ระยะทางสะพาน

ทางเดินเทาเลียบ

คลองท่ีดําเนินการ

กอสราง 

ประชาชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม

ทอระบายนํ้าซอยเจหมวย 

หมูท่ี  1 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ปลอดภัยในการสัญจรไป

มา และเพ่ือระบายนํ้าได

สะดวกนํ้าไมทวมขัง 

1 แหง - - 

 

- 

 

- 

 

800,000 

 

จํานวนถนนท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

และนํ้าไม 

ทวมขัง 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางศาลาท่ีพัก

โดยสาร ถนนออนนุช-เทพ

ราช หมูท่ี 1 

เพ่ือเปนท่ีพักสําหรับรอ

รถโดยสารและเพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กอสรางศาลาท่ีพัก

ผูโดยสาร  1  แหง 

- - - - 400,000 ศาลาท่ีพัก

ผูโดยสารท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 โครงการกอสรางสะพาน

ขามคลองกระแชงเตย  

หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป–มา 

กอสรางสะพานขนาดกวาง  

3.00  เมตร ยาว 26.00  เมตร 
(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- - 

 

- - 1,117,600 

 

ระยะทางสะพาน

ขามคลองท่ี

ดําเนินการกอสราง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป–มา 

กองชาง 

10 โครงการปนคันดินถนน

ภายในหมูท่ี2 (ฝงตะวันตก 

 ตอจากคอนกรีตเดิม) 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป–มา 

ผิวถนนกวาง  8.00 เมตร ยาว 

50.00 เมตร  ลึก 2.00 เมตร   

- 

 

- 

 

- - 500,000 

 

ระยะทางคันดิน

ถนนท่ีดําเนินการ 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป–มา 

กองชาง 

11 โครงการขุดลอกคลอง 

กระแชงเตย หมูท่ี 2 

เพ่ือปองกันลําคลอง

ตื้นเขิน และแกไข

ปญหาภัยแลง และ

สะดวกในการสัญจร

ไป - มา 

ขุดลอกคลองปากคลองกวาง 

15.00 เมตร กนคลองกวาง 

9.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 

เมตร ยาว 1,000 เมตร 

ปริมาตรดินขุด18,000ลบ.ม. 
(ตามรูปแบบ อบต.เปร็งกําหนด) 

- - 

 

879,000 

 

- - คลองกระแชงเตยท่ี

ดําเนินการ 

ขุดลอก 

ประชาชนมีนํ้าไว

ใชในภาคเกษตร

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

12 โครงการถมท่ีศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก (เผือกบางนานํา

วิทยา) หมูท่ี 3 

เพ่ือปรับสภาพพ้ืนท่ี ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา  600  

ตารางเมตร 

- 

 

- 400,000 

 

- - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ท่ีดําเนินการปรับ

สภาพพ้ืนท่ี 

ประชาชนและ

เด็กนักเรียนไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไป-มา 

กองชาง 

13 โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซมระบบนํ้าบาดาล 

หมูท่ี  3 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าไวใชอุปโภคและ

บริโภค 

ปรับปรุงและซอมแซมปม 

สูบนํ้าหอถังทอสงนํ้า 

- 

 

- - 95,000 

 

- ระบบนํ้าบาดาลท่ี

ดําเนินการซอมแซม 

ประชาชนมีนํ้าไว

อุปโภคบริโภค 

กองชาง 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงคริมคลอง 

หมูท่ี 3 บริเวณศูนยพัฒนา

เด็กเล็กคลองเปร็ง 

เพ่ือเปนท่ีพักสําหรับ

ประชาชนท่ีสัญจร 

ไปมา 

ขนาดกวาง 2.20 เมตร ยาว  

2.80 เมตร   

- - 200,000 - - ศาลาท่ีพัก

อเนกประสงค

ดําเนินการกอสราง 

ประชาชนมีท่ีพัก กองชาง 

15 โครงการวางทอระบายนํ้า

ถนนเฉลิมพระเกียรติ  

2 ฝงถนน หมูท่ี 3 

 

เพ่ือระบายนํ้าได

สะดวกและ 

ไมทวมขัง 

ทอระบายนํ้าเสนผาศูนยกลาง 

ขนาดกวาง  1.00 เมตร  ยาว  

ขางละ 2,430 เมตร 

- - - 20,898,000 - ทอระบายนํ้าเสียท่ี

ดําเนินการ 

ระบายนํ้าไดดี 

สะอาดและ 

ไมทวมขัง 

กองชาง 

16 โครงการขุดลอกคลอง 

บางหลวง หมูท่ี  3 

เพ่ือใหประชาชนท่ี

ใชคลองบางหลวง

ไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการ

ติดตอสื่อสาร  การ

ขนถายสินคา  และ

การเกษตร 

ขุดลอกคลองปากคลองกวาง  

8.00  เมตร  กนคลองกวาง  

6.00  เมตร  ยาว  600  เมตร  

ขุดลึก  1. 50 เมตร  ปริมาตร

ดินขุด 6,300 ลบ.ม. 
(ตามรูปแบบ อบต.เปร็งกําหนด) 

- - 

 

- - 307,000 

 

คลองบางหลวงท่ี

ดําเนินการ 

ขุดลอก 

ประชาชนท่ีใช

คลองบางหลวง

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็วใน

การติดตอสื่อสาร  

การขนถายสินคา 

และการเกษตร 

กองชาง 

 

17 โครงการกอสรางถนน 

หมูท่ี  3  (ตอจากเดิม) 

 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป–มา 

กอสรางถนนขนาดกวาง    

5.00 เมตร ยาว  97.00 เมตร  

หนา  0.15  เมตร 
(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- 

 

- 

 

450,000 

 

- - 

 

จํานวนระยะทาง

ถนนท่ีดําเนินการ

กอสราง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป–มา 

กองชาง 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

18 โครงการขุดลอก 

คลองเปร็ง (คอลาด)   

หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนท่ี

ใชคลองไดรับความ

สะดวก 

ขนาดปากคลองกวาง 30.00 

เมตร  กนคลองกวาง  20.00  

เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 

4,000 เมตร ปริมาตรดินขุด 

150,000 ลบ.ม. 
(ตามรูปแบบอบต.เปร็งกําหนด) 

- 

 

- - 1,500,000 

 

- คลองเปร็งท่ี

ดําเนินการ 

ขุดลอก 

ลําคลองไมตื้น

เขิน ประชาชน

เดินทางทางเรือ

ไดสะดวก 

กองชาง 

19 โครงการขุดลอกคลอง 

ชวดปรง  หมูท่ี 3 

เพ่ือใหนํ้าสามารถ

ระบายไดดีในชวงฤดู

ฝน  ลําคลองไมตื้น

เขิน กักเก็บนํ้าไว

ใชไดในชวงหนาแลง 

ขุดลอกคลองชวดปรง   ปาก

คลองใหมกวาง  8.00 เมตร 

กนคลองกวาง 5.00 เมตร กน

คลองขุดลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 

ความยาว 1,400 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขุด 9,100 ลบ.ม. 

(ตามรูปแบบ อบต.เปร็ง

กําหนด) 

- - - - 339,000 ความยาวของ

คลองชวดปรงท่ี

ดําเนินการขุดลอก 

ประชาชนท่ีใช

คลองไดรับความ

สะดวก 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางหลังคา

คลุมสะพานขามคลอง 

หมูท่ี 1 กับหมูท่ี 4 

 

เพ่ือกันแดด กันลม 

กันฝน ใหกับ

ประชาชนท่ีสัญจร 

ไป – มา  

ขนาดกวาง 1.75 เมตร ยาว 

16.00 เมตร โดยใชโครงเหล็ก 

หลังคา METAL SHEET  
(ตามรูปแบบ อบต.เปร็งกําหนด) 

- 

 

- - 115,000 

 

- หลังคาคลุม

สะพานขามคลอง 

เพ่ือกันแดด กัน

ลม กันฝน ใหกับ

ประชาชนท่ี

สัญจร ไป – มา 

กองชาง 

21 โครงการกอสราง 

สะพานลอย  หนาโรงเรียน

เปร็งวิสุทธาธิบดีหมูท่ี  4 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

การเดินทาง 

 

1  แหง - 

 

- - 

 

- 1,500,000 

 

สะพานลอยท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

มากข้ึน 

กองชาง 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

22 โครงการกอสรางราง 

ระบายนํ้า  คสล.  รูปตัวยู  

ซอยศาลเจาเทียนโหว

เซี้ยะบอ หมูท่ี 4 

เพ่ือระบายนํ้าได

สะดวกและ 

ไมทวมขัง 

กอสรางรางระบายนํ้า  ขนาด

กวาง  0.30  เมตร สูง 0.75 

เมตร ระยะทาง 600 เมตร  
(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- - 

 

1,850,000 - - รางระบายนํ้า 

คสล. ท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

สามารถระบายนํ้า

ไดสะดวกและนํ้า

ไมทวมขัง 

กองชาง 

23 โครงการวางทอระบายนํ้า

ศูนย OTOP บริเวณ

ดานหลัง  หมูท่ี  4 

เพ่ือระบายนํ้าได

สะดวกและ 

ไมทวมขัง 

ทอระบายนํ้า คสล. 

เสนผาศูนยกลาง  0.80 เมตร  

ยาว  183.00 เมตร 

- - 786,000 - - ระยะทางทอ

ระบายท่ี

ดําเนินการ 

สามารถระบายนํ้า

ไดสะดวกและนํ้า

ไมทวมขัง 

กองชาง 

24 โครงการขยายลาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย 

OTOP เพ่ิมเติม หมูท่ี 4 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

ดําเนินกิจกรรม

ตางๆ  

ขนาดกวาง  39.50 เมตร  

ยาว  70.00 เมตร  หนา  

0.15 เมตร 

- 3,667,000 - - - ลาน คสล.  

ท่ีดําเนิน 

การชยาย 

ประชาชนมีพ้ืนท่ี

ดําเนินกิจกรรม

เพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

25 โครงการปรับปรุงและตอ

เติมศูนย  OTOP   

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

ดําเนินกิจกรรม

ตางๆ  

ตอเติมดานละไมนอยกวา  

5.00 เมตร 

- - 2,400,000 - - จํานวนพ้ืนท่ี 

OTOP ท่ีตอเติม 

ประชาชนมีพ้ืนท่ี

ดําเนินกิจกรรม

เพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

26 โครงการขุดลอกคลอง

สาธารณะ  หมูท่ี  4 

เพ่ือใหประชาชนท่ี

ใชคลองไดรับความ

สะดวก 

ขุดลอกคลองปากคลองกวาง 

30.00 เมตร กนคลองกวาง  

20.00 เมตร ลึก 1.00 -1.10 

เมตร ความยาว 500 เมตร  

ปริมาตรดินขุด13,750ลบ.ม. 
(ตามรูปแบบ อบต.เปร็งกําหนด) 

 

- - - - 671,000 คลองสาธารณะ

ท่ีดําเนินการ 

ขุดลอก 

ลําคลองไมตื้นเขิน

ประชาชนเดินทาง

ทางเรือไดสะดวก 

กองชาง 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

27 โครงการกอสรางทอ

ระบายนํ้าและบอพัก

พรอมรางวี ถนนหนํ่าลุย  

หมูท่ี 4 

เพ่ือระบายนํ้าได

สะดวกและ 

ไมทวมขัง 

กอสรางทอระบายนํ้า พรอม

บอพัก ทอ ค.ส.ล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ยาว 400.00 เมตร  

ท้ัง 2 ฝง  

- 3,600,000 - - - ระยะทางทอ

ระบายนํ้าและ

บอพักพรอมราง

วีท่ีดําเนินการ

กอสราง 

ระบายนํ้าไดดี  

ไมทวมขัง 

กองชาง 

28 โครงการขยายลาน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี4 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ 

มากข้ึน 

กอสรางขยายลานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 

18.00 เมตร ยาว 106.00 

เมตร หนา 0.15  เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,908.00 

ตารางเมตร 

- - - 3,330,000 - จํานวนลาน

คอนกรีตเสริม

เหล็กท่ีจะ

ดําเนินการ

ยกระดับ 

นักเรียนและ

ประชาชนมีพ้ืนท่ี

เนินกิจกรรมเพ่ิม

มากข้ึน 

กองชาง 

29 โครงการยกระดับถนน

ทางเขาศาลเจาเทียนโหว

เซี้ยะบอ  หมูท่ี  4 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไป–มา นํ้าไม

ทวมขัง 

โดยการปรับปรุงถนน  คสล.  

พ้ืนท่ีไมนอยกวา  2,000  

ตารางเมตร 

- - 1,600,000 - - ถนนท่ี

ดําเนินการ

ยกระดับ 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไป-มา 

กองชาง 

30 โครงการทําบันไดเช่ือม

ทางเขากับถนนสะพาน

สรั่งบุญ  หมูท่ี  4 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไป–มา 

1  แหง - - 240,000 - - จํานวนบันไดท่ี

ดําเนินการ 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไป-มา 

กองชาง 

31 โครงการยกระดับถนน

พรอมวางทอระบายนํ้า

ซอยสุมทอง หมูท่ี  5 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไป–มา นํ้าไม

ทวมขัง 

ขนาดกวาง  4.00 เมตร  

ยาว  210.00 เมตร   

พรอมทอระบายนํ้า  บอพัก 

- - - - 1,659,000 ถนนท่ีทํา

ดําเนินการ

ยกระดับ 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไป-มา 

กองชาง 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

32 โครงการยกระดับถนน

พรอมวางทอระบายนํ้า

ซอยวงษหัสดร หมูท่ี  5 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไป–มา นํ้าไม

ทวมขัง 

ขนาดกวาง  4.00 เมตร   

ยาว  220.00 เมตร   

พรอมทอระบายนํ้า  บอพัก 

- - - - 1,738,000 ถนนท่ีทํา

ดําเนินการ

ยกระดับ 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไป-มา 

กองชาง 

33 โครงการยกระดับถนน

พรอมวางทอระบายนํ้า

ซอยอยูทอง 2  หมูท่ี  5 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไป–มา นํ้าไม

ทวมขัง 

ขนาดกวาง  4.50  เมตร   

ยาว  228.00 เมตร   

พรอมทอระบายนํ้า  บอพัก 

- - - 2,827,200 - ถนนท่ีทํา

ดําเนินการ

ยกระดับ 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไป-มา 

กองชาง 

34 โครงการยกระดับถนน 

คสล.  ซอยนายฉุยหมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา 

ขนาดกวาง 4.50 เมตร  ยาว  

228.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม

นอยกวา  1,026.00  ตาราง

เมตร 

- - - 975,000 - ระยะทางถนนท่ี

ดําเนินการ  

ยกระดับ 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางหลังคา

โครงเหล็กเมทัลชีท  

หมูท่ี  6 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการ

จัดกิจกรรมหรือ

โครงการตางๆ 

กอสรางขนาดความกวาง  

28.00 เมตรยาว 36.00เมตร 

(ตามรูปแบบ อบต.เปร็งกําหนด) 

- 

 

- 6,000,000 - - หลังคาโครง

เหล็กเมทัลชีท 

ท่ีดําเนินการ

กอสราง 

มีพ้ืนท่ีในการจัด

กิจกรรมหรือ

โครงการตางๆ 

มากข้ึน 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางทอ 

ระบายนํ้า คสล.ซอย

ทางเขาท่ีทําการ  

อบต.เปร็ง หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ปลอดภัยในการสัญจร

ไปมา และเพ่ือระบาย

นํ้าไดสะดวกนํ้าไมทวม

ขัง 

รางระบายนํ้า คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร  

ยาว 872.00 เมตร พรอม

บอพัก  
(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- 

 

- 8,280,000 

 

- - ทอระบายนํ้า

และบอพักท่ี

ดําเนินการ 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

และระบายนํ้าไดดี

ไมทวมขัง 

กองชาง 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

37 โครงการขยายทางเดินเทา

คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ

คลองสรั่งบุญหมูท่ี  6 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน

การสัญจรไป–มา 

ขนาดกวาง  1.20 เมตร   

ยาว  500.00 เมตร   

- 

 

- - 1,750,000 

 

- ทางเดินเทาท่ี

ดําเนินการขยาย 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป– มา 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางกําแพง 

กันดิน  คสล.  ทางเขา   

อบต.เปร็ง  หมูท่ี  6 

เพ่ือกันดินพังทลาย

และความปลอดภัย

ของประชาชน 

กอสรางกําแพงกันดินระยะทาง  

300.00  เมตร 

- 

 

- - 876,000 

 

- ระยะทางกําแพง

กันดินท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

กันไมใหดิน

พังทลาย และเพ่ือ

ความปลอดภัย

ของประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

กองชาง 

39 โครงการขุดลอกคลอง 

สรั่งบุญ หมูท่ี  6 

เพ่ือใหประชาชนท่ีใช

คลองไดรับความ

สะดวก 

ขุดลอกคลองปากคลองกวาง  

8.00  เมตร ยาว 2,152  เมตร  

กนคลองกวาง 5.00 เมตร  กน

คลองลึกเฉลี่ย 1 เมตร  

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

13,988 ลบ.ม. 
(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- 683,000 - 

 

- - คลองสรั่งบุญ 

ท่ีดําเนินการ 

ขุดลอก 

ประชาชนท่ีใช

คลองไดรับความ

สะดวก 

กองชาง 

40 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต  

ซอยผูใหญเดน  หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไป–มา 

กอสรางถนนลาดยางแอลฟลทติ

กคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 655.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 2,620.00 ตารางเมตร 

- 1,590,000 - - - ระยะทางถนน

แอสฟลท 

ติกคอนกรีตท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป – มา 

กองชาง 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

41 โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค หมูท่ี 7  

เพ่ือใหประชาชนใช

เปนสถานท่ีทํา

กิจกรรมรวมกัน 

กอสรางอาคาร คสล. ขนาด

กวาง 11.00 เมตร  ยาว  21.00  

เมตร และหองนํ้าขนาด 1.50 x 

6.00 เมตร 

(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- - 

 

2,800,000 

 

- - อาคาร

อเนกประสงค

ท่ีดําเนินการ 

มีสถานท่ีไวทํา

กิจกรรม 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางบอพักนํ้า

พรอมติดตั้งเครื่องสูบนํ้าดวย

ไฟฟา หมูท่ี  7 

เพ่ือใหระบายนํ้าได

สะดวกนํ้า 

ไมทวมขัง 

เปนบอพักนํ้า คสล. กวาง  1.50 

เมตร  ยาว 3.00 เมตร          

สูง 1.50 เมตร ระบายนํ้าออก   

มีแผง คสล.  กันนํ้า   
(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- 

 

- 200,000 

 

- - บอพักนํ้า

พรอมเครื่อง

สูบนํ้าดวย

ไฟฟาท่ี

ดําเนินการ

กอสราและ

ติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

และระบายนํ้าไดดี

ไมทวมขัง 

กองชาง 

43 โครงการยกระดับถนน 

ซอยผูใหญสุดิน  หมูท่ี  7 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป–มา 

ขนาดกวาง 4.00  เมตร  ยาว  

250.00  เมตร  ยกระดับปาก 

บอพัก 

- 

 

- - 

 

1,200,000 

 

- ทางเดินเทาท่ี

ดําเนินการ

ขยาย 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป– มา 

กองชาง 

44 โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงคริมคลอง 

หมูท่ี 7 บริเวณหมูบานดีสกุล 

เพ่ือเปนท่ีพัก

สําหรับประชาชนท่ี

สัญจรไปมา 

โดยการกอสรางพ้ืนท่ีไมนอยกวา  

20  ตารางเมตร 

- - 240,000 - - ศาลาท่ีพัก

อเนกประสงค

ดําเนินการ

กอสราง 

ประชาชนมีท่ีพัก

ในการสัญจรไป-มา 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

45 โครงการขุดลอกคลอง 

บางเซาหมูท่ี  8 

เพ่ือใหประชาชน

ท่ีใชคลองไดรับ

ความสะดวก 

ขุดลอกคลองปากคลองกวาง 

8.00 เมตร กนคลอง กวาง 5 

เมตร ยาว 1,800  เมตร 

ปริมาตรดินขุด 17,550 ลบ.ม. 

ลึก 1.50 เมตร 
(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- 

 

- 857,000 

 

- - คลองบางเซาท่ี

ดําเนินการ 

ขุดลอก 

ประชาชนท่ีใช

คลองไดรับความ

สะดวก 

กองชาง 

46 โครงการขุดลอกคลอง 

ชางตาย หมูท่ี  8 

เพ่ือใหนํ้าสามารถ

ระบายไดดีในชวง

ฤดูฝน  ลําคลอง

ไมตื้นเขิน กักเก็บ

นํ้าไวใชไดในชวง

หนาแลง 

ขุดลอกคลองชางตายปาก

คลองใหมกวาง 15.00 เมตร 

กนคลองกวาง 9.00 เมตร กน

คลองขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  

ยาว 400.00 เมตร  หรือ

ปริมาตรดินขุด  7,200 ลบ.ม. 
(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- - 

 

- - 268,000 

 

ความยาวของ

คลองชางตายท่ี

ดําเนินการ 

ขุดลอก 

สามารถระบายนํ้า

ไดดีในชวงฤดูฝน 

และมีนํ้าไวใช

ในชวงฤดูแลง 

กองชาง 

47 โครงการกอสรางกําแพงกัน

ดินเลียบคลองบางเซา  

หมูท่ี  8 

เพ่ือกันดิน

พังทลายและ

ความปลอดภัย

ของประชาชน 

กอสรางกําแพงกันดิน  คสล.  

โดยใชเสาเข็มรูปตัวไอ 0.18 x 

0.18  เมตร  ยาว  8.00  

เมตร  มีแผนพ้ืนแบบทอง

เรียบขนาบขางเหน็บดวยหิน

ภูเขา  ความยาว  1,400.00  

เมตร   
(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- - 

 

- - 4,000,000 

 

ความยาวของ

กําแพงกันดินท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

กันไมใหดิน

พังทลาย และเพ่ือ

ความปลอดภัยของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

48 โครงการกอสรางถนน 

แอสฟลทติก เลียบคลอง

บางเซา หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไป–มา 

กอสรางถนนแอสฟลทติก

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  

ยาว  1,400  เมตร 
(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- 

 

- 

 

2,310,000 

 

- - 

 

ถนนแอส 

ฟลทติก 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป–มา 

กองชาง 

49 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางทางสาธารณะเลียบ

คลองบางเซา หมูท่ี  8 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา   

ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งชุดโคมไฟฟาสองสวาง

พรอมเดินสาย 
(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- 

 

- 500,000 

 

- - 

 

ไฟฟาสองสวาง

ทางสาธารณะ 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป – มา  

 ในเวลากลางคืน 

กองชาง 

50 โครงการขยายทางระบาย

นํ้าหมูท่ี  8 

เพ่ือใหสามารถ

ระบายนํ้าไดดี และ

ไมทวมขัง 

-ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 

เมตร  จาํนวน  5  แหง 

-ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร  จาํนวน  5  แหง 

-ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร  จาํนวน  4  แหง 

- - 720,000 - - จํานวนทาง

ระบายนํ้าท่ีได

ดําเนินการ

ขยาย 

นํ้าระบายไดดีและ

ไมทวมขัง 

กองชาง 

51 โครงการกอสรางทอระบาย

นํ้าพรอมรางวีถนนทางเขา

หมูท่ี  8  จากหนาบานนาย

เทียมสุดเขตหมูท่ี 9  

ตําบลเปร็ง 

เพ่ือระบายนํ้าได

สะดวก 

ไมทวมขัง 

 

ทอระบายนํ้า คสล. 

เสนผาศูนยกลางขนาด 0.60 

เมตร พรอมบอพักระยะทาง 

600 เมตร 

- - - 1,500,000 - ระยะทางท่ี

ดําเนินการ  วาง

ทอ ระบายนํ้า 

ใหสามารถระบาย

นํ้าไดดีไมทวมขัง 

กองชาง 

 

  

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

52 โครงการกอสรางศาลาท่ีพัก

ผูโดยสาร  หมูท่ี  9 

เพ่ือเปนท่ีพัก

สําหรับรอรถ

โดยสารและเพ่ือ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

กอสรางศาลาท่ีพักโดยใช

โครงสรางไม  ขนาดกวาง1.80 

เมตร ยาว 2.20 เมตร   

มุงหลังคากระเบ้ือง  

จํานวน 3 หลัง   
(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- 

 

- 450,000 

 

- - ศาลาท่ีพัก

ผูโดยสารท่ี 

ดําเนินการ

กอสราง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

53 โครงการปรับปรุงถนน   

ซอยเกตุรุงเรือง  หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

โดยการลาดยางแอสฟลท  

กวาง 3.40  เมตร   

ยาว  200.00 เมตร 

- - 

 

300,000 

 

- - ระยะทางถนนท่ี

ดําเนินการ

ปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

กองชาง 

54 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอยศรีสุวรรณ  

(ตอจากเดิม) หมูท่ี  9 

เพ่ือประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไป – มา 

กวาง  6.00 เมตร  ยาว  

80.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   

- - - 

 

 

- 480,000 ระยะทางถนน  

คสล. ซอยศรี

สุวรรณตอจาก

เดิม 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป–มา 

กองชาง 

55 โครงการขุดลอกคลอง 

ลํารางลําทึม  หมูท่ี  6   

ถึง  หมูท่ี  9 

เพ่ือใหประชาชนท่ี

ใชลํารางลําทึม

ไดรับความสะดวก  

รวดเร็ว  ในการ

ติดตอสื่อสาร  การ

ขนถายสินคา  และ

การเกษตร 

ขุดลอกคลองปากคลองกวาง  

8.00  เมตร  กนคลองกวาง  

3.00  เมตร  ยาว  1,000  

เมตร  ขุดใหลึก  1.50  เมตร   

ปริมาตรดินขุด  8,250  

ลูกบาศกเมตร 

- - 

 

402,000 

 

-  ลํารางลําทึมท่ี

ดําเนินการ 

ขุดลอก 

ประชาชนท่ีใชลํา

รางลําทึมไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็วในการ

ติดตอสื่อสารการ

ขนถายสินคา

การเกษตร 

กองชาง 

  

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

56 โครงการขุดลอกคลอง

กาหลง  หมูท่ี  9 

เพ่ือใหนํ้าสามารถ

ระบายไดดีในชวง

ฤดูฝน  ลําคลองไม

ตื้นเขิน กักเก็บนํ้า

ไวใชไดในชวง

หนาแลง 

ขุดลอกคลองกาหลงปาก

คลองใหมกวาง  11.00  

เมตร  กนคลองกวาง 9.00 

เมตร ยาว 900.00 เมตร กน

คลองขุดลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

หรือปริมาตรดินขุด  9,000  

ลบ.ม. 
(ตามรูปแบบ  อบต.เปร็งกําหนด) 

- 336,000 

 

- - - ความยาวของ

คลองกาหลงท่ี

ดําเนินการ 

ขุดลอก 

สามารถระบายนํ้าได

ดีในชวงฤดูฝน และ

มีนํ้าไวใชในชวงฤดู

แลง 

กองชาง 

57 โครงการขยายไหลทางถนน

เลียบคลองพระองคเจา 

บริเวณหมูท่ี  9 

เพ่ือใหการสัญจร  

ไป-มามีความ

สะดวกและ

ปลอดภัยมากข้ึน 

โดยการลงหินคลุกบดอัด

แนน  พ้ืนท่ีไมนอยกวา  

1,800 ตารางเมตร 

- - 1,120,000 - - จํานวนพ้ืนท่ี  

ท่ีดําเนินการ

ขยายไหลทาง 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจร 

ไป-มา 

กองชาง 

58 โครงการตีเสนจราจรถนน

เลียบคลองพระองคเจา

บริเวณหมูท่ี  9 

เพ่ือเปนการลด

ปญหาการจราจร

เพ่ิมความปลอดภัย

ในการสัญจรไป-มา 

โดยการทาสีจราจรเทอโบ 

มิตเตอร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา  

200  ตารางเมตร   

- - 120,000 - - พ้ืนท่ีในการ

ดําเนินการ 

ปญหาการจราจรลด

นอยลง  มคีวาม

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา 

กองชาง 

59 อุดหนุนการประปานคร

หลวงตามโครงการขยาย

เขตประปานครหลวง (โดย

การวางทอประปาตาม

รูปแบบของการประปานคร

หลวง) หมูท่ี 1-9 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าอุปโภคบริโภค

อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตประปาหมูบาน  

หมูท่ี 1 - 9 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน

หมูบานท่ี

ดําเนินการ

ขยายเขต

นํ้าประปานคร

หลวง 

ประชาชนมีนํ้าไวใช

อุปโภคบริโภค 

กองชาง 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3สงเสริมระบบ  Logistic  สูประชาคมอาเซียน  โดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงขายคมนาคมขนสงใหสมบูรณย่ิงขึ้น  เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี  1  แนวทางผังเมืองกระชับ  การพัฒนาสงเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการจัดการภัยพิบัติ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน  

คสล.เลียบคลองบางเซา  

พรอมสะพาน  คสล.   

ขามคลองบางเซาหมูท่ี  8 

เพ่ือประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไป – มา 

กอสรางถนนกวาง  4.00  

เมตร  ยาว  1,460  เมตร  

สะพาน  คสล. กวาง 4.00 

เมตร  ยาว  30.00  เมตร 

- - 

 

10,008,000 

 

- - ถนน  คสล. เลียบ

คลองบางเซา

พรอมสะพาน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป – มา 

จังหวัด 

สมุทร 

ปราการ 

2 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนและทอระบายนํ้า

พรอมบอพักซอยศรี

สุวรรณ  หมูท่ี  9 

เพ่ือระบายนํ้าได

สะดวกไมทวมขัง 

ดําเนินการกอสรางถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย  

5.00  ซม.  พ้ืนท่ีรวมไมนอย

กวา  3,525 ตารางเมตร     

พรอมกอสรางบอพักรับนํ้า

และทอระบายนํ้าความยาว

รวมท้ังหมดไมนอยกวา  

660.00  เมตร  พรอมทอ 

คสล.  ขามถนนไมนอยกวา    

5  จุด   

- 

 

- 6,300,000 - 

 

- 

 

ระยะทางทอ

ระบายนํ้าท่ี

ดําเนินการ 

ใหสามารถระบาย

นํ้าไดดีไมทวมขัง 

อําเภอ 

บางบอ 

 

รวม   2  โครงการ - - 16,308,000 - -    
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ. 02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3สงเสริมระบบ  Logistic  สูประชาคมอาเซียน  โดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงขายคมนาคมขนสงใหสมบูรณย่ิงขึ้น  เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี  1  แนวทางผังเมืองกระชับ  การพัฒนาสงเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการจัดการภัยพิบัติ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการปองกันและแกไข

ปญหาความเดือดรอนและ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนและ

ปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิต 

ตําบลเปร็ง - 

 

- 

 

100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งท่ี

ดําเนินการ 

แกไขและบรรเทา

ปญหาความ

เดือดรอนแก

ประชาชน 

สํานักปลัดฯ 

(งานปองกัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

และสาธารณูปโภคใหเพียงพอ  เทาเทียมและท่ัวถึง 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดงานเน่ืองใน

วันสําคัญและรัฐพิธีสําคัญทาง

ราชการและวันสําคัญของชาติ 

เพ่ือใหประชาชนได

รวมกิจกรรมในวัน

สําคัญตางๆ 

 

3  ครั้ง 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

จํานวน

ประชากรท่ี

เขารวม

กิจกรรม 

ประชาชนมีสวนรวม

ในกิจกรรมวันสําคัญ

ตางๆ เพ่ิมข้ึน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

2 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการอบรมคายยุวชน

ตําบลเปร็ง 

เพ่ือสนับสนุนคาย

อบรมยุวชนตําบลเปร็ง 

1  กิจกรรม/ป - 

 

300,000 

 

320,000 

 

350,000 

 

400,000 จํานวนเด็ก

และเยาวชนท่ี

เขารวม

กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนได

การสงเสริม

พัฒนาการและ

การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

3 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการปองกัน  แกไข

ปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาล  

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

 

 

2 ครั้ง/ป 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จํานวนครั้งท่ี

ดําเนินการ 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ. 02 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการสงเสริมสนับสนุน

ฝกอบรมและทบทวน

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย 

พลเรือน (อปพร.) 

เพ่ือพัฒนาความรูการ

ดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

50  คน  /  ป 250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 250,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

5 โครงการสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมรณรงคปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม

บรรเทาสาธารณภัย 

 

3 ครั้ง 

200,000 

 

300,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 จํานวนครั้งท่ี

ดําเนินการ 

ประชาชนรวมมือ 

รวมใจกันปองกัน

และแกไขปญหา

สาธารณภัยตางๆ  

สํานัก 

งานปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

และสาธารณูปโภคใหเพียงพอ  เทาเทียมและท่ัวถึง 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.2 แผนงานการศึกษา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสุขภาพฟนของ

เด็กใหมีสุขภาพดี 

3  ศูนย 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 จํานวนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ท่ีไดรับการ

สงเสริม 

เด็กมีสุขภาพฟนท่ี

ดี 

กอง 

การศึกษาฯ 

   2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี

พัฒนาการทางดาน

สมอง 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

400,000 

 

400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ท่ีดําเนินการ

จัดซื้อ 

เด็กและเยาวชน

ไดการสงเสริม

พัฒนาการดาน

สมอง 

กอง 

การศึกษาฯ 

3 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี

พัฒนาการทางดาน

สมอง 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 1,250,000 

 

1,250,000 

 

1,350,000 

 

1,350,000 

 

1,350,000 

 

 

จํานวน

โรงเรียนท่ี

ดําเนินการ

อุดหนุน 

เด็กและเยาวชน

ไดการสงเสริม

พัฒนาการดาน

สมอง 

กอง 

การศึกษาฯ 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ. 02 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

เพ่ือสงเสริม

การศึกษา 

โรงเรียน สพฐ. 

จํานวน 3 แหง 

2,500,000 

 

2,500,000 

 

2,600,000 

 

2,600,000 

 

2,600,000 

 

จํานวน

โรงเรียนท่ี

ไดรับการ

อุดหนุน 

เด็กนักเรียนไดรับ 

ประทานอาหารท่ี

ถูกหลักตาม

โภชนาการ 

กอง 

การศึกษาฯ 

5 สงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมการเรียนรู

ภาษาตางประเทศของเด็ก 

เยาวชนและประชาชน 

เพ่ือสงเสริม

การศึกษา 

 

1 โครงการ 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

เด็ก  เยาวชน 

และประชาชน

ไดรับการศึกษา 

กอง 

การศึกษาฯ 

6 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา เพ่ือสงเสริม

การศึกษา 

3  ศูนย 

 

350,000 

 

350,000 

 

350,000 

 

350,000 

 

350,000 

 

เด็กนักเรียน

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีวัสดุ

การศึกษา 

กอง 

การศึกษาฯ 

7 โครงการปฐมนิเทศประชุม

ผูปกครอง 

เพ่ือสงเสริม

การศึกษา 

3  ศูนย 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จํานวนศูนย

พัฒนาเด็ก

เล็กท่ีจัด

ปฐมนิเทศ 

เพ่ือจัดกิจกรรม

ในการปรับสภาพ

ของเด็กเล็กใน

การเขาเตรียม

ความพรอมใน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก  

กอง 

การศึกษาฯ 

 

 
 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการรณรงคใหเด็ก 

เยาวชนและประชาชนมี

ความสํานึกรับผิดชอบ

จัดการสิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหนักเรียนรูคุณ

คาของสิ่งแวดลอม

และตระหนักถึง

ผลกระทบท่ีเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอม 

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

นักเรียนรูคุณคาของ

สิ่งแวดลอมและ

ตระหนักถึงผลกระทบ

ท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอม 

กอง 

การศึกษาฯ 

9 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน  

เพ่ือสงเสริมการจัด

กิจกรรมเด็กและ

เยาวชน เชนกิจกรรม

วันเด็กแหงชาติ 

กิจกรรมสภาเด็กและ

เยาวชน 

2 ครั้ง 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

เด็กและเยาวชนมีสวน

รวมในกิจกรรม 

กอง 

การศึกษาฯ 

10 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมโดยภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

เพ่ือใหประชาชนได

รวมอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

 

1 โครงการ 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมีสวนรวม

ในกิจกรรมการ

อนุรักษภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

กอง 

การศึกษาฯ 

11 โครงการท่ีอานหนังสือพิมพ 

ประจําหมูบาน 

 

เพ่ือสงเสริมการ

เรียนรูตามอัธยาศัย 

 

9 หมูบาน 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 จํานวน

หมูบานท่ีมีท่ี

อาน

หนังสือพิมพ 

ประชาชนไดรับ

ความรูจากการศึกษา

ดวยตนเอง 

กอง 

การศึกษาฯ 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

12 โครงการสงเสริมการ

เรียนรูเด็กปฐมวัย ทองถ่ิน

ไทยผานการเลน 

 

1 เพ่ือมุงหวังใหเด็ก

นักเรียนในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไดเรียนใน

หองเรียนธรรมชาติ

สมองจะไดรับการ

พัฒนาใน 6 มิติ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กปลูก

สรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับ

เด็กและเยาวชน 

2 เพ่ือใหเด็กนักเรียนมี

การพัฒนาทางอารมณ 

มีความมั่นคง รื่นเริง

แจมใส นารัก มี

ภูมิคุมกัน ฮอรโมนท่ี

สมอง  

สนามเด็กเลนสราง

ปญญาจํานวน  

1 แหง 

 

- 50,000 

 

50,000 50,000 50,000 จํานวนสนาม

เด็กเลนสราง

ปญญาท่ีได

ดําเนินการ 

 

1 เด็กนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดเรียนใน

หองเรียน

ธรรมชาติสมอง

จะไดรับการ

พัฒนาใน 6 มิติ 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กปลูกจิตสํานึก

ท่ีดีใหกับเด็กและ

เยาวชน 

2 ใหเด็กมีการ

พัฒนาทาง

อารมณ มีความ

มั่นคง รื่นเริง

แจมใสนารัก  

มีภูมิคุมกัน

ฮอรโมนท่ีสมอง 

 สรางใหเปนคนดี 

กอง 

การศึกษาฯ 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  สรางใหเปนคนด ี

3 เพ่ือเปนการสราง

สังคม ตามหลัก 

‘บวร’(บาน วัด 

โรงเรียน) คือการ

รวมมือขององคกร 

และสถาบันหลักใน

ชุมชนทองถ่ิน 

รวมกันคิด รวมกัน

สรางและบริหาร

จัดการสนามเด็ก

เลนสรางและ

บริหารจัดการสนาม

เด็กเล็กสรางปญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 เปนการสราง

สังคม ตามหลัก 

‘บวร’(บาน วัด 

โรงเรียน) คือการ

รวมมือของ

องคกร และ

สถาบันหลักใน

ชุมชนทองถ่ิน 

รวมกันคิด 

รวมกันสรางและ

บริหารจัดการ

สนามเด็กเลน

สรางและบริหาร

จัดการสนามเด็ก

เล็กสรางปญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13 

 

 

 

โครงการปรับ 

ปรุงภูมิทัศนใน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

 

 

 

 

1 เพ่ือใหศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก มี

สภาพแวดลอมท่ีดี

เหมาะแกการ

จัดการเรียนการ

สอนมากข้ึน 

2 เพ่ือสงเสริม

สุขภาพจิตของเด็ก

และคร ู

 

ศูนยฯในสังกัด 

 

- - 200,000 - - จํานวนศูนย

เด็กเล็กท่ี

ไดรับการ

ปรับปรุง 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

สภาพแวดลอมท่ีดีข้ึน 

กองการศึกษา 

14 โครงการอบรมและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

1 เพ่ือเสริมสราง

ความรู ความเขาใจ 

ในการจัดทํา

หลักสูตรปฐมวัย 

การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

 

กองการศึกษา,ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

- 30,000 60,000 60,000 60,000 - ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กใน

ตําบลเปร็ง

และอําเภอ

บางบอ 

1 สถานศึกษามี

หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา

และนําไปสูการปฏิบัต ิ

2 เสริมสรางการ

ตระหนักรูและความ

เขาใจหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

3 เสริมสรางการมีสวน

รวมและแสวงหาความ

รวมมือกับผูปกครอง 

ชุมชนและทองถ่ิน 

กองการศึกษา 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

15 โครงการนิทรรศการงาน

วิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

1.เพ่ือสงเสริม

การศึกษา 

2.เพ่ือสงเสริมการ

จัดกิจกรรมเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ -  20,000 20,000 20,000 20,000  - ศูนย

พัฒนาเด็ก

เล็กฯ 

1.เด็กนักเรียนในศูนยฯ

ในสังกัดไดการสงเสริม

พัฒนาการ 

กองการศึกษา 

16 โครงการรณรงคเสริมสราง

ความปลอดภัยในทองถนน 

1. เพ่ือเสริมสราง

จิตสํานึกเรื่องความ

ปลอดภัยในการใช

รถใชถนน โดยเด็ก

และผูปกครองมี

สวนรวมในการ

ปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

อยางยั่งยืน 

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

-  50,000 50,000 50,000 50,000 - ลดความ

สูญ 

เสียชีวิตและ

ทรัพยสิน

ของเด็กและ

ประชาชน 

อันเน่ือง 

มาจากอุบัต ิ

เหตุทางถนน  

 

1. เพ่ือปองกันและลด

อุบัติเหตุท่ีเกิดจากบน

ทองถนน 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

17 โครงการสนับสนุน

คาใชจายบริหาร

สถานศึกษา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา 

เชน   

-เพ่ือจายเปนคาอาหาร
กลางวัน/ 
-เพ่ือจายเปนคา 
หนังสือเรียน/ 
-เพ่ือจายเปนคาอุปกรณ
การเรียน/ 
-เพ่ือจายเปนคา
เครื่องแบบนักเรียน/ 
-เพ่ือจายเปนคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน/ 
-เพ่ือจายเปนคา 
จัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว)   
ฯลฯ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ท้ัง  3  ศูนย 

- - 1,100,000 1,150,000 1,200,000 จํานวนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ไดรับการ
สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับการ
สงเสริม 
พัฒนาการดาน
การศึกษาเพ่ิม 
มากข้ึน 

กองการศึกษา 

18 โครงการกอสรางศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 4 

เพ่ือใหนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

สถานศึกษาท่ีดีและมี

คุณภาพ 

กอสรางอาคาร 2 ช้ัน  25,020,000 - 12,000,000 - - ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

นักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีสถานศึกษา

ท่ีดีและมีคุณภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

กอง 

   การศึกษาฯ 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

และสาธารณูปโภคใหเพียงพอ  เทาเทียมและท่ัวถึง 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการสื่อการเรียนรู

โภชนาการและพัฒนา 

การเด็ก 

เพ่ือสรางองคความรู  

ความพอใจ ความ

ตระหนักถึงความสําคัญ

ของปญหาภาวะ

โภชนาการในเด็ก 

1  ครั้ง/ป 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 จํานวนครั้งท่ี

ดําเนินการ 

เด็กและเยาวชนมี

ความรูความ

เขาใจความสําคัญ

ของปญหา

โภชนาการ 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

2 โครงการสรางเสริม

ศักยภาพชุมชนตําบลเปร็ง

ในการปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 

เพ่ือสรางองคความรูใน

กลุมประชาชนในเขต

พ้ืนท่ี สรางการมีสวน

รวมกิจกรรมรณรงค 

ประชาชน 

หมูท่ี  1 - 9 

60,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

60,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

60,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

60,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

60,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนใน

ชุมชนปลอดจาก

โรคไขเลือดออก 

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ   

อบต.เปร็ง 

3 โครงการตรวจคัดกรอง

เบาหวาน  ความดันโลหิต

สูงดวยบริการเชิงรุก 

เพ่ือตรวจคัดกรอง

เบาหวานและความดัน

โลหิตสูง 

12  ครั้ง / ป 350,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

350,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

350,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

350,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

350,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมี

ความรูในการดูแล

สุขภาพมากข้ึน 

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ   

อบต.เปร็ง 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ. 02 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการกองทุน 

เพ่ือรวมกันวางแผนการ

ดําเนินงานกองทุน 

สรางการมีสวนรวม 

สรางองคความรูและ

พัฒนาศักยภาพ

กรรมการกองทุน 

คณะกรรมการ 

กองทุนฯ 

จํานวน  21  คน 

50,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

50,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

50,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

50,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

50,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

คณะกรรมกาการ

กองทุน ไดมีสวน

รวม มีการสราง

องคความรูและมี

การพัฒนา      

ศักยภาพในการ

ทํางาน 

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ   

อบต.เปร็ง 

5 โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมโรคติดตอ  

เพ่ือการปองกันและ

ควบคุมการแพรระบาด

ของโรคติดตอในตําบล

เปร็ง  เชนไขเลือดออก

ไขหวัดนก ฯลฯ 

 

4 ครั้ง/ป 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

จํานวนครั้งท่ี

ดําเนินการ 

อัตราการปวย

ดวยโรคติดตอ

ลดลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

6 โครงการสงเสริมสนับสนุน

การรณรงคปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด 

 

เพ่ือการปองกันการ

แพรระบาดของ 

ยาเสพติด 

 

 

3 ครั้ง/ป 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จํานวนครั้งท่ี

ดําเนินการ 

ประชาชนมี

ความรูความ

เขาใจรวมกัน

แกปญหายาเสพ

ติด 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

7 โครงการตรวจคัดกรอง

สารพิษในเกษตรกรและ

ประชาชนกลุมเสี่ยง 

ตําบลเปร็ง 

เพ่ือตรวจคัดกรองหา

สารพิษตกคางในกลุม

เกษตรกรและ

ประชาชนกลุมเสี่ยง

ตําบลเปร็ง 

 

3 ครั้ง / ป 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จํานวนครั้งท่ี

ดําเนินการ 

ประชาชนไดรับ

การตรวจคัดกรอง

สารพิษตกคางใน

รางกายเพ่ือรับ

การรักษาตอไป 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 

 

โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.) และแกนนํา

สุขภาพประจําครัวเรือน 

(กสค.) 

เพ่ือใหอาสาสมัคร

สาธารณสุขและแกนนํา

สุขภาพประจํา

ครัวเรือนมีความรูความ

เขาใจงานสาธารณสุข 

อสม. หมูท่ี 1-9 60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

อสม. และ  กสค.   

นําความรูดาน

สาธารณสุขมูล

ฐานไปใหบริการ

ประชาชนได 

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ   

อบต.เปร็ง 

9 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนรณรงคปองกัน

และแกไขปญหาเอดส

ตําบลเปร็ง 

เพ่ือใหความรูแก

ประชาชนท่ัวไป 

นักเรียน ในการปองกัน

โรคเอดส 

หมูท่ี  1 - 9  และ 

โรงเรียน 4 แหง 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

เพ่ือให

กลุมเปาหมาย

สามารถปองกัน

จากโรคเอดสและ

โรคติดเช้ือฉวย

โอกาส 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

10 โครงการรณรงคปองกัน

โรคไมติดตอและสงเสริม

กิจกรรมผูสูงอายุ 

เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุ

มีสุขภาพรางกายท่ี

แข็งแรง 

ผูสูงอายุหมูท่ี 1-9 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผูสูงอายุมีสุขภาพ

รางกายและจิตใจ

สมบูรณเขมแข็ง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

11 โครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐานในเขต

ตําบลเปร็ง 

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความรูและบริการงาน

สาธารณสุข 

มูลฐาน 

 

หมูท่ี 1-9 

 

67,500 

 

67,500 

 

67,500 

 

67,500 

 

67,500 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความรูดาน

สาธารณสุขมูล

ฐาน 

 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

12 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนโครงการ

หลักประกันสุขภาพ 

เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพรางกายท่ี

แข็งแรง 

 

3  ครั้ง 

80,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

80,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

80,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

80,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

80,000 

(กองทุนฯ  

อบต.เปร็ง) 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ   

อบต.เปร็ง 

13 โครงการครอบครัวสุขสันต 

รับยิ้มสดใส 

เพ่ือดูแลสุขภาพชอง

ปากและฟนในการ

ตรวจคัดกรองสุขภาพ

ชองปากและฟน

เบ้ืองตน 

ตําบลเปร็ง - 

 

- 20,350 

 

30,000 

 

30,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมี

สุขภาพชองปาก

และฟนท่ีดี 

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ  

อบต.เปร็ง 

14 โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือปองกันและควบคุม

การเกิดโรคพิษสุนัขบา 

1  ครั้ง/ป  250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนครั้ง

ท่ีดําเนิน

โครงการ 

สุนัขมีการ

ปองกันและ

ควบคุมการเกิด

โรคพิษสุนัขบา 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

15 อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริ       

ดานสาธารณสุข   

เพ่ือสนับสนุน 

งบประมาณในการ

ดําเนินงานตาม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุขใหกับ

หมูบาน  จํานวน  9  

หมูบาน 

อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับหมูบาน  จํานวน  

9  หมูบาน  หมูบานละ 

20,000 บาท  ในการ

ดําเนินงานตาม

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข  อยาง

นอยหมูบานละ  3  

โครงการ 

รายละเอียดดังน้ี 

180,000 

(งบอุดหนุน) 

180,000 

(งบอุดหนุน) 

180,000 

(งบอุดหนุน) 

180,000 

(งบอุดหนุน) 

180,000 

(งบอุดหนุน) 

จํานวน

หมูบานท่ี

ดําเนินการ

ตาม

โครงการ 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน 

กอง 

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   1.โครงการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณอัครราชกุมารี

ไดแก  หมู 1  หมู 4  

หมู 6  หมู 7  หมู 9 

2.โครงการรณรงค

แกไขปญหายาเสพติด  

To Be  Number  

One  (ศูนยเพ่ือนใจ

วัยรุนในชุมชน/

หมูบาน) ทูลกระหมอม

หญิงอุบลรัตนราช

กัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี  ไดแกหมู 1  หมู  2 

หมู  3 หมู 4  หมู 5  

หมู 7  หมู 8  หมู 9  

3. โครงการการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี   

        

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   ไดแกหมู 1  หมู 2  หมู  

3  หมู  4  หมู  5  หมู 

6  หมู  8 

4.โครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม

ไดแก   หมู  2  หมู  3  

หมู  5  หมู  7  หมู  8 

5. โครงการการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชนของ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี    

ไดแก  หมูท่ี  9 

6.โครงการสงเสริม

โภชนาการและสุขภาพ

อนามัยแมและเด็กของ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยาม

บรมราชกุมารี ไดแก

หมูท่ี  6 

        

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 โครงการเยี่ยมผูปวย 

ติดเตียง  ผูสูงอายุ ผูพิการ   

และผูดอยโอกาส 

ในตําบลเปร็ง 

เพ่ือสรางขวัญและ

กําลังใจใหกับผูปวย 

ติดเตียง  ผูสูงอายุ  

ผูพิการ  และ

ผูดอยโอกาส 

ในตําบลเปร็ง 

ผูปวยติดเตียง  

ผูสูงอายุ ผูพิการ   

และผูดอยโอกาส 

ในตําบลเปร็ง 

- - 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูปวย 

ติดเตียง  

ผูสูงอายุ  

ผูพิการ   

และ

ผูดอยโอกาส 

ท่ีออกเยี่ยม 

สามารถสราง

ขวัญและกําลังใจ

ใหกับผูปวย 

ติดเตียง  ผูสูงอายุ 

ผูพิการ   

และผูดอยโอกาส 

ในตําบลเปร็ง ให

เพ่ือมีกําลังใจใน

การดํารงชีวิต

ตอไปอยางมี

ความสุข 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

และสาธารณูปโภคใหเพียงพอ  เทาเทียมและท่ัวถึง 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.4 แผนงานสวัสดิการและสังคม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 

 

 

 

โครงการสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมกลุมสตรี กลุม

แมบาน กลุมอาชีพ

เกษตรกรตําบลเปร็งฯลฯ 

เพ่ือสงเสริมการ

ประกอบอาชีพของ

ประชาชน 

 

หมูท่ี 1-9 

 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

 

 

กลุมสตรี กลุม

แมบานกลุม

อาชีพตางๆ มี

ความเขมแข็ง 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

2 

 

 

โครงการสงเสริมผลิตภัณฑ

ชุมชน  กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนตําบลเปร็ง 

เพ่ือเพ่ิมรายไดและลด

รายจายใหแก

ประชาชน 

 

หมูท่ี 1-9 

 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

 

ประชาชนมี

รายไดเพ่ิมมากข้ึน 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

3 

 

 

โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

เพ่ือสงเสริมการมีสวน

รวมของครอบครวั 

ชุมชน 

 

1  ศูนย 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

 

ประชาชนมีมิติ

ดานครอบครัวท่ีมี

คุณภาพข้ึน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ. 02 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ

ผูพิการผูดอยโอกาส  และ

ประชาชน 

เพ่ือสงเสริมการจัด

กิจกรรมผูสูงอาย ุ

 

 

1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผูสูงอายุมีสวน

รวมในกิจกรรม 

กองสวัสดิการ

สังคม 

5 

 

 

 

 

โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  

และประชาชน 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ในโครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

ตําบลเปร็ง 

 

 

 

450,000 

 

 

 

450,000 

 

 

 

600,000 

 

 

 

600,000 

 

 

 

 

600,000 

 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

 

 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตใน

ดานตาง ๆ ท่ีดีข้ึน 

 

 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

6 

 

 

โครงการสงเสริมสนับสนุน

การดําเนินงานกองทุน

สวัสดิการชุมชน 

เพ่ือสงเสริมการ

ดําเนินงาน 

กองทุนฯ 

 

1 กองทุน 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนมีความ

เขมแข็ง 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

7 

 

 

 

โครงการกอสรางหรือ

ซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหกับ

ผูยากไรและผูดอยโอกาส 

เพ่ือใหผูยากไรและ

ผูดอยโอกาสมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี 

9 หลัง/ป 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จํานวนท่ีอยู

อาศัยท่ี

ซอมแซม 

ผูยากไรและ

ผูดอยโอกาสมีท่ี

อยูท่ีมั่นคง 

กองสวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติเพ่ือ

เสริมสรางความสมานฉันท 

 

เพ่ือปกปองสถาบัน

หลักของชาติ 

1  โครงการ 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จํานวนผูเชา

รวมโครงการ 

ปกปองสถาบัน

หลักสําคัญของ

ชาติและสราง

ความสมานฉันท 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 โครงการแกไขปญหา

อาชญากรรม  โรคเอดส  

การละเมิดสิทธิเด็ก สตรี 

การพนัน  และการ

ขยายตัวของธุรกิจ 

ทางเพศ 

เพ่ือลดปญหาการเกิด

อาชญากรรม  โรค

เอดส  การละเมิดสิทธิ

เด็ก สตรี การพนัน  

และการขยายตัวของ

ธุรกิจทางเพศ  ใน

ชุมชน 

 

1  โครงการ 

20,000 

 

30,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมี

ความรูในการ

ปองกันและแกไข

การเกิดปญหา

อาชญากรรม  

โรคเอดส  การ

ละเมิดสิทธิเด็ก 

สตรี การพนัน  

และการขยายตัว

ของธุรกิจ 

ทางเพศ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณศูนย OTOP   

เพ่ือมีพ้ืนท่ีในการจัด

กิจกรรมดานการ

สงเสริมอาชีพใหมีความ

เปนระเบียบ เรียบรอย  

บริเวณโดยรอบ 

ศูนย  OTOP 

- - 180,000 - - พ้ืนท่ีโดยรอบ

ศูนย OTOPท่ี

ดําเนินการ

ปรับปรุง 

ประชาชนมีพ้ืนท่ี

ในการจัดกิจกรรม

ดานการสงเสริม

อาชีพท่ีเปน

ระเบียบ 

เรียบรอย 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

และสาธารณูปโภคใหเพียงพอ  เทาเทียมและท่ัวถึง 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.5 แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการประเพณีแขงขัน

เรือเร็ว 

เพ่ือใหประชาชนได

รวมกันอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณี 

1 ครั้ง / ป 250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

จํานวน

ประชากรท่ีเขา

รวมกิจกรรม 

ประชาชนมีสวน

รวมในการอนุรักษ

วัฒนธรรมและ

ประเพณ ี

กอง 

การศึกษาฯ 

2 โครงการประเพณีแขงขัน

เรือพาย 

เพ่ือใหประชาชนได

รวมกันอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณ ี

1 ครั้ง / ป 250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

จํานวน

ประชากรท่ีเขา

รวมกิจกรรม 

ประชาชนมีสวน

รวมในการอนุรักษ

วัฒนธรรมและ

ประเพณ ี

กอง 

   การศึกษาฯ 

3 สงเสริมและสนับสนุน

แนวทางพระพุทธศาสนา

การกุศล  ประเพณี  และ

กิจกรรมทางศาสนาอ่ืน 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม

ทางศาสนา 

3  ครั้ง 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จํานวนครั้งท่ี

ดําเนินการ 

ประชาชนตระหนัก

ถึงวันสําคัญทาง

พุทธศาสนา 

กอง 

   การศึกษาฯ 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ. 02 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขัน 

เพ่ือใหเยาวชนและ

ประชาชนใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน และมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง 

1 ครั้ง / ป 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จํานวน

เยาวชน

ผูเขารวม

โครงการ 

เยาวชนสนใจเลน

กีฬาและใชเวลา

วางใหเกิด

ประโยชน 

กอง 

   การศึกษาฯ 

5 สงเสริมการจัดการแขงขัน

กีฬาของเด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กไดออกกําลัง

กายและมีความรัก

สามัคค ี

3 ศูนย 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

เด็กมีสุขภาพ

แข็งแรงและเกิด

ความรักสามัคคีตอ

กัน 

กอง 

   การศึกษาฯ 

6 โครงการกอสรางหองสมุด

ประชาชนและศูนยเรียนรู

หมูท่ี  4   

(บริเวณศูนย OTOP) 

เพ่ือเปนการสงเสริมให

ประชาชนมีความรูเพ่ิม

มากข้ึนและใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน 

กวาง  7.00  เมตร  

ยาว 18.00  เมตร  

โครงสราง Metal 

sheet มีรั้วเหล็ก

ลอมรอบ(ตามรูปแบบ

อบต.เปร็งกําหนด) 

-  - 1,359,000 

 

- - หองสมุด

ประชาชนและ

ศูนยเรียนรู 

ท่ีดําเนินการ 

เยาวชนและ

ประชาชนมีสถานท่ี

เรียนรูและใชเวลา

วางใหเปน

ประโยชนมากข้ึน 

กอง 

   การศึกษาฯ 

7 โครงการยกระดับสนาม

กีฬาชุมชนตําบลเปร็ง 

บริเวณหนาโรงเรียนเปร็งวิ

สุทธาธิบดี หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมี

อุปกรณกีฬาสําหรับ

การออกกําลังกาย 

ขนาดกวาง  30 .00 

เมตร  ยาว  40.00 

เมตร 

- - 1,080,000 - - จํานวน

ผูเขารวมออก

กําลังกาย 

ประชาชนสนใจ

การออกกําลังกาย

มากข้ึน 

กอง 

   การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการกอสรางรั้ว ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 4 

เพ่ือปองกันการสูญหาย

ของทรัพยสินของสวน

ราชการ 

กอสรางรั้ว ระยะความ

ยาว 132.00 เมตร 

- - - 550,000 - ความยาวของ

รั้วศูนยพัฒนา

เด็กเล็กท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

ปองกันการสูญหาย

ของทรัพยสินของ

สวนราชการ 

กอง 

   การศึกษาฯ 

9 โครงการกอสรางลานกีฬา

อเนกประสงคพรอม

อุปกรณ หมูท่ี  4 

เพ่ือใหประชาชนมี

อุปกรณกีฬาสําหรับ

การออกกําลังกาย 

กอสรางลานกีฬาพ้ืนท่ี

ไมนอยกวา  400  

ตารางเมตร  พรอม

อุปกรณ 

- - 720,000 - - จํานวนลาน

กีฬาท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

ประชาชนสนใจ

การออกกําลังกาย

มากข้ึน 

กอง 

   การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

และสาธารณูปโภคใหเพียงพอ  เทาเทียมและท่ัวถึง 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.6แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 

 

 

โครงการสนับสนุนการ

สงเคราะหเบ้ียยังชีพ 

ผูปวยเอดส 

เพ่ือรองรับการจัด

สงเคราะหเบ้ียยังชีพ

ผูปวยเอดสใหแกผูปวย

เอดส ท่ีแพทยไดรับรอง

และทําการวินิจฉัยแลว 

หมูท่ี 1-9 

 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

จํานวน 

ผูรับเบ้ียยังชีพ

ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสไดรับ

เงินสงเคราะหและ

มีคุณภาพชีวิตท่ี 

ดีข้ึน 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

2 

 

โครงการเสริมสราง

สวัสดิการทางสังคมใหแกผู

พิการและทุพพลภาพ 

เพ่ือรองรับการจัด

สวัสดิการเบ้ียความ

พิการใหแกคนพิการท่ีมี

สิทธ์ิตามหลักเกณฑท่ี

กําหนด 

หมูท่ี 1-9 

 

1,000,000 

 

1,500,000 

 

2,000,000 

 

2,500,000 

 

3,000,000 

 

จํานวน 

ผูพิการและ 

ผูทุพพลภาพ

ท่ีไดรับ

สวัสดิการ

ครบถวน 

ผูพิการและ 

ผูทุพพลภาพไดรับ

สวัสดิการครบถวน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ. 02 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 

 

 

โครงการสรางหลักประกัน

รายไดแกผูสูงอายุ 

เพ่ือรองรับการจัด

สวัสดิการใหแก

ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต  

60 ปบริบูรณข้ึนไป 

 

หมูท่ี 1-9 

 

6,500,000 

 

7,000,000 

 

7,500,000 

 

8,000,000 

 

8,500,000 

 

จํานวน 

ผูรับเบ้ียฯ 

 

ผูสูงอายุไดรับเงินฯ

ครบถวนและมี

รายไดมั่นคง 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

และสาธารณูปโภคใหเพียงพอ  เทาเทียมและท่ัวถึง 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.7 อุดหนุนสวนราชการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรม

เน่ืองในวันตอตาน 

ยาเสพติดโลก 

ระดับอําเภอ  

1.เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 

และประชาชนไดทราบ

ถึงโทษและพิษภัยของ 

ยาเสพติด 

2.เพ่ือเปนการแสดง

พลังสรางเครือขายใน

การรณรงคตอตานยา

เสพติด 

หนวยงานภาครัฐ  

เอกชน และสถานศึกษา 

10,000 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ

ผูเขารวม

กิจกรรม 

1.ทําใหเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน รูถึงโทษและพิษ

ภัยของยาเสพติด 

2.ทําใหเปนการสราง

เครือขายและแสดงพลัง

รวมกันในการตอตาน 

ยาเสพติด 

3.ทําใหเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนเกลียดยาเสพติด

และผูคายาเสพติดกลัวถูก

ยึดทรัพย 

อําเภอบางบอ 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 โครงการจัด

ระเบียบสังคมและ

ปองกันยาเสพติด 

ศป.ปส.ระดับตําบล

และศป.ปส. 

ระดับหมูบาน 

 

1.เพ่ือขจัดปญหาการแพร

ระบาดยาเสพติดใหหมดสิ้นไป  

และเสริมสรางความเช่ือมั่นแก

ประชาชนตอเจตนารมณ  และ

นโยบายของรัฐบาลท่ีจะ

ดําเนินการอยางแนวแนตอเน่ือง

และจริงจัง  โดยการเฝาระวังมิ

ใหยาเสพติดหวนกลับคืนมา

สรางปญหาใหกับสังคมไทยอีก  

เพ่ือใหสังคมไทยมีความมั่นคง  

ประชาชนสามารถดํารงชีวิต

อยางปกติสุข 

2.เพ่ือลดพ้ืนท่ีเชิงลบโดยการใช

มาตรการทางกฎหมายโดยการ

จัดระเบียบสถานบันเทิง  สถาน

บริการหอพัก  บานเชาราน

เกมส  รานอินเตอรเน็ต  โตะ

สนุกเกอร และแหลงมั่วสุม 

อ่ืน  ๆ 

 

1.หมูบาน/ชุมชน มีการ

แพรระบาดของยาเสพติด  

อยางนอยเดือนละ  1  

ครั้ง ในหมูบาน 

2.พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการแพร

ระบาดยาเสพติด  และ

อบายมุขอ่ืน ๆ ไดแก

สถานบันเทิงสถานบริการ 

หอพัก บานเชา รานเกมส 

รานอินเตอรเน็ต  โตะ

สนุกเกอร  และแหลงมั่ว

สุมอ่ืน ๆ รวมท้ัง

สถานศึกษาในพ้ืนท่ี  

อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

ในทุกหมูบาน 

10,000 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการท่ี

ดําเนินการ 

ปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหมดสิ้น

ไป  หรือเบาบางจนไม

มีผลกระทบตอสังคม 

อําเภอบางบอ 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 โครงการสราง

เครือขายเยาวชน

ตานยาเสพติด   

ระดับอําเภอ  

1.เพ่ือสรางภูมิคุมกันยาเสพติด

ใหเยาวชนไดรับรูรับทราบถึง

ปญหาพิษภัยของยาเสพติด 

2.เพ่ือสรางเครือขายเยาวชนใน

การปองกันและแกไขตอตานยา

เสพติดในพ้ืนท่ี 

3.เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหสามารถ

ปองกันตนเองไมเขาไป

เก่ียวของกับยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี

อําเภอบางบอ   

จํานวน  800  คน 

10,000 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการ

ทราบถึง 

โทษของ 

ยาเสพติด 

1.สรางภูมิคุมกันยาเสพติด

ใหเยาวชน ไดรับรูรับทราบ

ถึงปญหาและพิษภัยของยา

เสพติด  

2.สรางเครือขายเยาวชนใน

การปองกันและแกไข

ตอตานยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

3.พัฒนาเยาวชนใหสามารถ

ปองกันตนเองไมเขาไป

เก่ียวของกับ 

ยาเสพติด 

อําเภอบางบอ 

4 โครงการสราง

จิตสํานึกในการ

ปกปองสถาบัน

และตอตานยา

เสพติด   ระดับ

อําเภอ   

1.เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแก

เครือขายผูประสานพลังแผนดิน

เอาชนะยาเสพติดในพ้ืนท่ี   

2.เพ่ือใหการดําเนินการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดใน

พ้ืนท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

3.เพ่ือพัฒนาระบบปองกันและ

เผาระวังยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

4.เพ่ือใหเกิดระบบการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติภารกิจ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดในพ้ืนท่ี 

1  โครงการ 10,000 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ

ผูเขารวม

โครงการมี

ความเขาใจ

การ

ดําเนินการ 

องคกรประสานงานพลัง

แผนดินเอาชนะยาเสพติด

ในระดับหมูบานมีการ

ขับเคลื่อนภารกิจไปสู

เปาหมายการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

อําเภอบางบอ 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการปองกัน

และลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวง

เทศกาลปใหม     

1.เพ่ืออํานวยความสะดวก

และควมปลอดภัยใหกับ

ประชาชนไดแกการเตรียม

ความพรอมของผูขับข่ี

ยานพาหนะ  วัสดุ อุปกรณ   

เสนทางการจัดระเบียบและ

ระบบจราจร  รวมท่ังการ

ชวยเหลือฉุกเฉินและแกไข

ปญหา 

2.เพ่ือรณรงคผานสื่อตาง ๆ 

กระตุนเตือนปลุกจิตสํานึกให

เกิดความตระหนักในการ

ปองกันอุบัติเหตุทางถนนตาม

มาตรา  3ม 2ข 1ร อยาง

จริงจัง   

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน

และลดความสูญเสียแก

รางกายทรัพยสินของ

ประชาชน 

ลดความสูญเสียในชีวิต

และทรัพยสินของ

ประชาชนเพ่ือเพ่ิมความ

มั่นคงปลอดภัยใหแก

ประชาชนรวมท้ังเพ่ิม

การรักษาวินัยจราจร

ใหกับประชาชนผูใชรถ

ใชถนน 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 รอยละ

อัตราการ

เกิด

อุบัติเหตุ

ลดลง 

1.สรางความปลอดภัย ลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลปใหม  ลดจํานวน

ผูเสียชีวิต  ผูบาดเจ็บ  และ

ทรัพยสินของประชาชน   

2.ประชาชนเกิดความ

ตระหนักในการปองกัน

อุบัติเหตุทางถนนตามมาตรา 

3 ม 2 ข 1ร   

3.ประชาชนมีความตระหนัก

ถึงพิษภัยของการดื่ม

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

ชวยกันลด ละ  เลิก  การดื่ม

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล

ในชวงเทศกาลปใหม 

อําเภอบางบอ 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 โครงการปองกัน

และลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวง

เทศกาลสงกรานต  

1.เพ่ืออํานวยความสะดวก

และความปลอดภัยใหกับ

ประชาชนไดแกการเตรียม

ความพรอมของผูขับขี

ยานพาหนะ  วัสดุ อุปกรณ   

เสนทางการจัดระเบียบและ

ระบบจราจร  รวมท้ังการ

ชวยเหลือฉุกเฉินและแกไข

ปญหา 

2.เพ่ือรณรงคผานสื่อตาง ๆ 

กระตุนเตือนปลุกจิตสํานึก

ใหเกิความตระหนักในการ

ปองกันอุบัติเหตุทางถนน

ตามมาตรา  3ม 2ข 1ร 

อยางจริงจัง   

3.เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน

และลดความสูญเสียแก

รางกายทรัพยสินของ

ประชาชน 

ลดความสูญเสียในชีวิต

และทรัพยสินของ

ประชาชนเพ่ือเพ่ิมความ

มั่นคงปลอดภัยใหแก

ประชาชนรวมท้ังเพ่ิม

การรักษาวินัยจราจร

ใหกับประชาชนผูใชรถ

ใชถนน 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 รอยละ

อัตราการ

เกิด

อุบัติเหตุ

ลดลง 

1.สรางความปลอดภัย ลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสงกรานต  ลด

จํานวนผูเสียชีวิต  

ผูบาดเจ็บ  และทรัพยสิน

ของประชาชน   

2.ประชาชนเกิดความ

ตระหนักในการปองกัน

อุบัติเหตุทางถนนตาม

มาตรา 3 ม 2 ข 1ร   

3.ประชาชนมีความ

ตระหนักถึงพิษภัยของการ

ดื่มเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล ชวยกันลด 

ละ  เลิก  การดื่มเครื่องดื่ม

ท่ีมีแอลกอฮอลในชวง

เทศกาลสงกรานต 

อําเภอบางบอ 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 โครงการและ

กิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ  เน่ืองใน

โอกาศมหามงคล

พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก  

1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  

เน่ืองในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก 

2.เพ่ือเผยแพร

ความสําคัญของ

โครงการและกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติฯ 

3.เพ่ือบูรณาการและ

สรางการมีสวนรวมจาก

ภาคสวนตาง ๆ 

ทุกภาคสวนในเขต

อําเภอบางบอท้ัง

หนวยงานภาครัฐ 

เอกชน  ภาคประชาน  

และจิตอาสา 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 

ครั้งท่ี

ดําเนินการ 

1.ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม

มีความภูมิใจท่ีไดรวมแรงรวใจ 

“ทําความดี ดวยหัวใจ”  เพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติฯ เน่ืองใน

โอกาศมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก 

ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมได

มีควารู  ความเขาใจ  ในความ

เปนมาและความสําคัญของ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระราชประวัติ  พระราช

กรณียกิจ  รัชกาลท่ี  10  

รวมท้ังเปนการสืบสาน รักษา 

และตอยอดโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริและ

แนวทางพระราชดําริตาง ๆ 

3.ผูเขารวมโครงกาดร/

กิจกรรมเกิดพลังความสามัคคี 

ความเปนจิตอาสา  กิจกรรม

สาธารณะ  เพ่ือนําไปสูความ 

ยั่งยืน 

อําเภอบางบอ 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการจัดซื้อถัง

นํ้าสแตนเลส 

เพ่ือใหเด็กไดมีนํ้าอุปโภค  

บริโภคท่ีสะอาดและ

ปลอดภัย 

ขนาด-ความจุ  1,000  

ลิตร  และขนาดความจุ  

2,000  ลิตร 

30,000 

 

- - - - ถังนํ้า 

สแตนเลส 

ท่ีดําเนินการ 

มีนํ้าอุปโภค บริโภค

ท่ีสะอาดและ

ปลอดภัย 

ร.ร.วัดกาหลง 

9 โครงการ

สนับสนุนคร ู

อัตราจาง   

เพ่ือมีบุคลากรทางศึกษา

เพียงพอในการสอน 

จัดสรรอัตราจางครู  

อบต.   

จํานวน  2  อัตรา 

- 100,000 

 

- - - จํานวนครูท่ี

สนับสนุน

งบประมาณ 

นักเรียนไดรับ

ความรูท่ีมีคุณภาพ 

 

ร.ร.วัดกาหลง 

10 โครงการจัดซื้อ

คอมพิวเตอรเพ่ือ

การเรียนรูและ

สืบคนขอมูลทาง

อินเทอรเน็ตเพ่ือ

การเรียนรูตลอด

ชีวิต  

เพ่ือนักเรียนมี

คอมพิวเตอรไวเรียนรู

และสืบคนขอมูลไดรับ

การพัฒนาศักยภาพใน

เรื่องการใชเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอรพรอมชุด

โปรแกรม 

 จํานวน  12  เครื่อง 

- - 250,000 - - จํานวน

เครื่อง

คอมพิวเตอร

พรอมชุด

โปรแกรมท่ี

ดําเนินการ

สนับสนุน 

นักเรียนสามารถใช

อินเตอรเน็ตในการ

คนควาหาความรู

สงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิ 

ร.ร.วัดกาหลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 โครงการสงเสริม

เผยแพรและ

อนุรักษภูมิปญญา

ทองถ่ินดานอาหาร

ไทยและขนมไทย 

1.เพ่ือเปนการอนุรักษ

และเผยแพรการ

ทําอาหารไทยและขนม

ไทย  ใหกับนักเรียนใน

โรงเรียนและเยาวชนใน

ตําบลเปร็งท่ีมีความสนใจ 

2.เพ่ือใหนักเรียนไดใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน 

3.เพ่ือสงเสริมภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

นักเรียนโรงเรียนวัด

กาหลง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน

นักเรียนท่ี

เขารวม

โครงการ 

นักเรียนปฏิบัติการ

ทําอาหารและประดิษฐได

อยางถูกตองเปนการสืบ

สานเอกลักษณไทย 

ร.ร.วัดกาหลง 

12 โครงการสนามเด็ก

เลนเนนพัฒนา

สมอง 

 

1.เพ่ือเสริมสราง

พัฒนาการทางดาน

รางกาย อารมณ สังคม  

และสติปญญาของเด็ก 

2.เพ่ือพัฒนาพลังสมอง

ของเด็กวัยเรียนในชวง

อายุ  4 – 12 ป 

3.เพ่ือเปนท่ีนันทนาการ 

และออกกําลังกายของ

เด็กนักเรียนและเด็กใน

หมูบานใกลเคียง 

 

1.นักเรียนปฐมวัยและ

นักเรียนประถมตนทุกคน

ไดเลนเครื่องเลนท่ีมี

มาตรฐาน 

2.นักเรียนปฐมวัยและ

นักเรียนประถมตน 

ทุกคนไดออกกําลังกาย 

ทุกวัน 

3.นักเรียนโรงเรียนมี

สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง

ข้ึน 

4.นักเรียนโรงเรียนมี

ความสุข สนุกสนาน 

 

- - 112,000 - - จํานวนสนาม

เด็กเลนท่ี

ดําเนินการ 

1.เด็กมีอุปกรณเครื่องเลน

เหมาะสมตามวัย

เสริมสรางพัฒนาการ

ทางดานรางกาย อารมณ 

สังคม  และสติปญญาของ

เด็ก 

2.บริเวณสนามเด็กเลนมี

ความปลอดภัย พัฒนาพลัง

สมองของเด็กวัยเรียน

ในชวงอายุ  4 – 12 ป 

3.เด็กมีความสุข ไดรับการ

เพ่ิมพลังสมองจากการ

เคลื่อนไหว มีพัฒนาการ

ทุกดานเหมาะสมตามวัย 

ร.ร.วัดกาหลง 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13 โครงการหองสมุด

เพ่ือการเรียนรู 

 

 1.เพ่ือจัดหาเอกสาร  สื่อวัสดุ  

อุปกรณตางๆ ท่ีเอ้ือตอการ 

เรียนรูเพ่ือพัฒนาหองสมุดให 

มีลักษณะเปน หองสมุดมีชีวิต 

 2.เพ่ือสงเสริมสื่อการเรียนรู 

ตรงตามหลักสูตร 

3.เพ่ือปลูกฝงและสงเสริมการ 

อานการเรียนรูดวยตนเอง 

ของนักเรียน 

4.เพ่ือพัฒนาหองสมุดใหเปน 

แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

ภายในโรงเรียน 

5.เพ่ือเปนแหลงศึกษาคนควา 

ของบุคลากรในโรงเรียน 

6.เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเขา 

ใชแหลงเรียนรูภายใน 

โรงเรียนและเรียนรูท่ีจะ 

พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ดวยการอาน 

 

1.นักเรียนและผู 

ใชบริการรอยละ 80   

สามารถเขาถึงรัพยากร 

สารสนเทศในหองสมุด 

ไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

 2. นักเรียนและ

ผูใชบริการรอยละ 80  

มีนิสัยรักการอานและ

รูจักใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

3. นักเรียนและ

ผูใชบริการรอยละ 80 

ไดเขาใชบริการ

หองสมุด 

4. หองสมุดโรงเรียนวัด

กาหลงมีสื่อครุภัณฑ 

ดังตอไปน้ี  เครื่อง

คอมพิวเตอรพรอม

เครื่องพิมพ 2 ชุด และ

ช้ันวางหนังสือ 

- - 105,000 - - จํานวนหองสมุด

ท่ีเดินเนินการ 

1.โรงเรียนวัดกาหลง

ไดพัฒนาหองสมุด

ใหมีลักษณะเปน

หองสมุดมีชีวิต 

2.โรงเรียนวัดกาหลง

ไดพัฒนาบรรยากาศ

หองสมุดใหนาเขาใช

บริการ 

3.หองสมุดไดพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือใชบริการ

เนินงานไดมาตรฐาน 

หองสมุดตาม

มาตรฐานสากล 

หองสมุดโรงเรียน 

ร.ร.วัดกาหลง 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมโรงอาหาร 

 

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีโรงครัว 

โรงอาหารท่ีไดมาตรฐาน

ของกระทรวงสาธารณสุข 

2.เพ่ือใหบริการใหกับ

นักเรียนท่ีเขามาใชโรง

อาหารในการรับประมาน

อาหาร 

3.เพ่ือใหนักเรียนไดใชโรง

อาหารท่ีสะอาดและ

ปลอดภัย ปราศจากนํ้าทวม

ขังในฤดูฝน  

 

1.อาคารโรงอาหาร

ไดรับการปรับปรุง

ซอมแซม ใหมีความ

แข็งแรง ทนทาน และ

ปลอดภัยไดสุขลักษณะ

2.อาคารโรงอาหาร

สามารถใชประโยชนได

อยางมีประสิทธิภาพ

ตามอายุการใชงาน 

 

- - 140,000 - - จํานวนโรง

อาหารท่ี

ดําเนินการ 

ปรับปรุง 

1.โรงเรียนมีโรงครัว 

โรงอาหารท่ีได

มาตรฐานของ

กระทรวง

สาธารณสุข 

2.บริการใหกับ

นักเรียนท่ีเขามาใช

โรงอาหารในการรับ

ประมานอาหาร 

3.นักเรียนไดใชโรง

อาหารท่ีสะอาดและ

ปลอดภัย ปราศจาก

นํ้าทวมขังในฤดูฝน  

ร.ร.วัดกาหลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

15 โครงการเกษตร 

รุนใหม 4.0 

 

 

1.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาให

ผูเรียนสามารถเปน

เกษตรกรในอนาคตได 

2.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาให

ผูเรียนมุงมั่นในการทํางาน 

รักการทํางาน    

3.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาให

ผูเรียนทํางานรวมกับ 

ผูอ่ืนได    

4.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาให

ผูเรียนมีความคิดริเริ่มและ

สรางสรรค ผลงานดวย

ความภาคภูมิใจ 

1.วางแผนการทํางาน

และดําเนินการจน

สําเร็จ    

2.ทํางานอยางมีความสุข 

มุงมั่นพัฒนางาน และ

ภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง      

3.ทํางานรวมกับผูอ่ืนได   

4.มีความรูสึกท่ีดีตอ

อาชีพสุจริตและหา

ความรูเก่ียวกับอาชีพท่ี

ตนเองสนใจ 

- - 650,000   - - จํานวน 

ครั้งท่ีดําเนินการ 

ผูเรียนผูเรียน

สามารถกําหนด

เปาหมาย 

คาดการณ ตัดสินใจ

แกปญหาโดยมี

เหตุผลประกอบ มี

ความคิดริเริ่มและ

สรางสรรค ผลงาน

ดวยความภาคภูมิใจ 

 

 

ร.ร.กาหลง 

16 โครงการสวน

เกษตรพอเพียง 

1.เพ่ือใหนักเรียน  มีความรู 

ความเขาใจและสามารถ

ปฏิบัติไดเก่ียวกับการ

เพาะปลูกพืชสวนครัว 

2.เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ี

ดีตอการใชชีวิตท่ีพอเพียง 

3.เพ่ือใหนักเรียนนําความรู 

ควาสามารถในการเรียนรู

ไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

-นักเรียนรอยละ 90 

เขารวมกิจกรรมกลุม

เพ่ือทํางานดานเกษตร

ตามท่ีคุณครูช้ีแนะ  

-คุณครู และบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน

รอยละ  99  ไดใช

ประโยชนจากแหลง

เรียนรูท่ีรวมกันสรางข้ึน 

- - 70,000 - - จํานวนสวน

เกษตรพอเพียงท่ี

ดําเนินการ 

1.นักเรียนมีความรู 

ความเขาใจเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.นักเรียนสามารถ

นําความรูท่ีไดรับไป

ใชในชีวิตประจําวัน 

3.นักเรียนทุกคนมี

ความรู 

ความสามารถ 

มากยิ่งข้ึน  

ร.ร.กาหลง 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

17 โครงการรักษา

ความปลอดภัยใน

สถานศึกษา (ติดตั้ง

กลองวงจรปด) 

1.เพ่ือใหโรงเรียนมีความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา

และเรียนรูอยางมีความสุข 

2.เพ่ือความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทางราชการ 

3.เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใน

เรื่องสวัสดิภาพและความ

ปลอดภัยในโรงเรียน 

 

1.จัดหา/ซอม อุปกรณ

สื่อสารในการปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเพียงพอ 

2.เพ่ือใหนักเรียนมี

ความปลอดภัยใน

สถานศึกษาและเรียนรู

อยางมีความสุข ใน

ระดับดี รอยละ 80 

 ข้ึนไป 

3.เพ่ือใหมีความ

ปลอดภัยในทรัพยสิน

ของทางราชการ ใน

ระดับดี รอยละ 80  

ข้ึนไป 

- - 50,000 - - จํานวนกลอง

วงจรท่ี

ดําเนินการติดตั้ง 

1.นักเรียนมีความ

ปลอดภัยใน

สถานศึกษาและ

เรียนรูอยางมี

ความสุข ในระดับดี 

รอยละ 80 ข้ึนไป 

2.มีความปลอดภัย

ในทรัพยสินของทาง

ราชการ ในระดับดี 

รอยละ 80 ข้ึนไป 

 

ร.ร.วัดกาหลง 

18 โครงการซอมแซม

ปรับปรุงสนามกีฬา

ชุมชน  หมูท่ี  4   

เพ่ือใหเยาวชนและ

ประชาชน 

มีสนามกีฬาเลนมีความ

ปลอดภัย 

โดยการนําดินมาถม  

และปรับระดับ  กวาง  

40.00  ยาว  80.00  

เมตร  (ตามรูปแบบ  

อบต.เปร็งกําหนด) 

 

- - 

 

- 

 

1,402,000 

 

- สนามกีฬาชุมชน

ท่ีดําเนินการ

ปรับปรุง 

เยาวชนและ

ประชาชนมีสนาม

กีฬาไวเลนท่ี

ปลอดภัย 

ร.ร.วัดเปร็งฯ 

 

 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19 โครงการสนับสนุน

งบประมาณจางครู    

(ครูพ่ีเลี้ยง 1 คน  

ครูเอกขาดแคลน  

2  คน) 

เพ่ือมีบุคลากรทาง

การศึกษาเพียงพอใน 

การสอน 

1  แหง - 

 

168,000 

 

168,000 

 

168,000 

- 

168,000 

 

จํานวนครูท่ี

สนับสนุน

งบประมาณ 

นักเรียนไดรับ

ความรูท่ีมีคุณภาพ 

ร.ร.วัดเปร็งฯ 

20 โครงการสนับสนุน

งบประมาณจางครู

ตางประเทศ  

เพ่ือมีบุคลากรทาง

การศึกษาเพียงพอในการ

สอน 

1  แหง - 150,000 

 

150,000 

 

150,000 

- 

150,000 

 

จํานวนครูท่ี

สนับสนุน

งบประมาณ 

นักเรียนไดรับ

ความรูท่ีมีคุณภาพท่ี

ทันสมัย 

ร.ร.วัดเปร็งฯ 

21 โครงการอนุรักษ

ดนตรีพ้ืนบานเพ่ือ

สืบสานภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

เพ่ือเปนการอนุรักษ  และ

เผยแพรดนตรีไทย ดนตรี

พ้ืนบานใหกับเด็กนักเรียน

เยาวชนตําบลเปร็ง และ

เพ่ือสงเสริมภูมิปญญา

ทองถ่ิน อนุรักษไวซึ่งศิลปะ 

วัฒนธรรม   

ภูมิปญญา 

นักเรียนตั้งแตอายุ   

7-12  ป  และ เยาวชน

ในพ้ืนท่ี 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนนักเรียน

และเยาวชนท่ีเขา

รวมกิจกรรม 

เปนการอนุรักษและ

เผยแพรดนตรีไทย

ดนตรีพ้ืนบาน

สงเสรมิภูมิปญญา

ทองถ่ิน ศิลปะ 

วัฒนธรรม  ใหกับ

เด็กนักเรียนและ

เยาวชน 

ร.ร.วัดเปร็งฯ 

22 โครงการสนามเด็ก

เลนเนนพัฒนา

สมอง 

 

เพ่ือเปนเครื่องพัฒนาการ

ดานตาง  ๆ  ของนักเรียน

เกิดการเรียนรู 

 

1  โครงการ 

- 

 

 

350,000 

 

- -  จํานวนเครื่องเลน

ท่ีดําเนินการ 

นักเรียนไดกลา

แสดงออกและใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน เกิดความ

สามัคค ี

ร.ร.ตลาด 

ปากคลองเจา 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

23 โครงการสนับสนุน

ดุริยางคเพ่ือ

สงเสริม

สุนทรียภาพทาง

ดนตรี   

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนได

แสดงออกและใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน สราง

ความสามัคคี 

1  โครงการ - 

 

- 50,000 

 

- - จํานวน

ดุริยางคท่ี

ดําเนินการ

สนับสนุน 

นักเรียนมีเครื่อง

ดุริยางคไวเรียน และ

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน  

ร.ร.ตลาด 

ปากคลองเจา 

24 โครงการาจัดซื้อ

เครื่องเลน BBL 

 

 

เพ่ือเปนเครื่องพัฒนาการ

ดานตาง  ๆ  ของนักเรียน

เกิดการเรียนรู 

 

1  โครงการ - 

 

 

350,000 

 

- - - จํานวนเครื่อง

เลนท่ี

ดําเนินการ 

นักเรียนไดกลา

แสดงออกและใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน 

เกิดความสามัคค ี

ร.ร.ตลาด 

ปากคลองเจา 

25 โครงการสงเสริม

เผยแพรและ

อนุรักษภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

1.เพ่ือเปนการอนุรักษ

เผยแพร และฝกฝน

ทางดานดนตรีไทย  

2.เพ่ือใหนักเรียนไดใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน 

นักเรียนโรงเรียนตลาด

ปากคลองเจา  จํานวน  

150  คน   

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน

นักเรียนท่ีเขา

รวมโครงการ 

นักเรียนเลนดนตรีไทย

ไดเปนเอกลักษณไทย

และภูมิปญญาไทย

และภูมิปญญาทองถ่ิน  

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

ร.ร.ตลาด 

ปากคลองเจา 

26 โครงการซื้อเครื่อง

เลนสนามเด็กเลน 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดเลน

และออกกําลังกายท่ี

เหมาะสมกับวัยและ

ปลอดภัย 

2.เพ่ือใหนักเรียนไดผอน

คลาย สนุกสนานท่ีไดเลน

เครื่องเลนท่ีมีคุณภาพ 

1.โรงเรียนมีเครื่องเลน  

จํานวน  5  ช้ิน 

2.นักเรียนรอยละ  90  

มีสุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

- - 150,000 - - จํานวนเครื่อง

เลนท่ี

ดําเนินการ

จัดซื้อ 

1.นักเรียนมีเครื่องเลน

อยางถูกตอง 

2.นักเรียนมีสนามเด็ก

เลนท่ีปลอดภัย 

ร.ร.ตลาด 

ปากคลองเจา 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

27 โครงการกอสรางท่ี

แปรงฟนสําหรับ

นักเรียน 

1.เพ่ือใหนักเรียนได

แปรงฟนท่ีถูก

สุขลักษณะ  ลดปญหา

การเกิดโรคในชองปาก 

2.เพ่ือใหนักเรียนได

แปรงฟนในสถานท่ีท่ี

สะอาดถูกหลักอนามัย 

หางไกลจากเช้ือโรค 

กอสรางอางแปรงฟน

ลงเข็มติดประเบ้ือง  

จํานวน  1  แหง 

- - 170,000 - - จํานวนท่ีแปรง

ฟนสําหรับ

นักเรียนท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

1.นักเรียนมีสถานท่ี

แปรงฟนท่ีถูก

ลักษณะและปลอด

จากเช้ือโรค 

2.นักเรียนไดรับการ

แปรงฟนอยาง

สม่ําเสมอและถูกวิธี 

ร.ร.ตลาด 

ปากคลองเจา 

28 โครงการภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร กาว

ทันอาเซียน 

เพ่ือพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

1  โครงการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

เยาวชนสามารถ

สื่อสารภาษาอังกฤษ

ทัดเทียมเยาวชนใน

อาเซียน 

ร.ร.เปร็ง 

วิสุทธาธิบดี 

29 โครงการพัฒนาลาน

กีฬาตานภัย 

ยาเสพติด   

 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพ

อนามัยและความ

ปลอดภัยของนักเรียน 

ทําการถมดิน  ทํา

สนามฟุตบอล  ปูหญา  

จัดซื้ออุปกรณกีฬา 

300,000 

 

- - - - ลานกีฬาท่ี

ดําเนินการ

อุดหนุน 

ชุมชนและโรงเรียน

นํามาใชทํากิจกรรม

ท่ีเกิดประโยชนได

อยางสูงสุด 

ร.ร.เปร็ง 

วิสุทธาธิบด ี

30 โครงการสนับสนุน

งบประมาณจางคร ู

(ครูเอกขาดแคลน )  

 

เพ่ือมีบุคลากรทาง

การศึกษาเพียงพอใน

การสอน 

1  แหง - 

 

- 

 

468,000 

 

- - จํานวนครูท่ี

สนับสนุน 

งบประมาณ 

นักเรียนไดรับความรู

ท่ีมีคุณภาพ 

ร.ร.เปร็ง 

วิสุทธาธิบด ี

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

31 โครงการสนับสนุน

งบประมาณจางครู

ตางประเทศ   

เพ่ือมีบุคลากรทาง

การศึกษาเพียงพอใน

การสอน 

1  แหง - 150,000 

 

- - - จํานวนครูท่ี

สนับสนุน

งบประมาณ 

นักเรียนไดรับความรูท่ี

มีคุณภาพท่ีทันสมัย 

ร.ร.เปร็ง 

วิสุทธาธิบด ี

32 โครงการฝกอบรม

ลูกเสือตานภัย 

ยาเสพติด 

เพ่ือจัดกลไกลในการ

เผาระวังสอดสองดูแล

แจงขอมูลขาวสารเรื่อง

ยาเสพติดในโรงเรียน

และชุมชน 

อบรมลูกเสือทุก

ระดับช้ัน   

จํานวน  100  คน 

- 

 

- 50,000 

 

- - จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

นักเรียนมีความรูและ

เขาใจในการปองกันยา

เสพติดมายิ่งข้ึน 

ร.ร.เปร็ง 

วิสุทธาธิบด ี

33 โครงการจัดหา

คอมพิวเตอรและ

ระบบเครือขายเพ่ือ

การเรียนการสอน 

เพ่ือนักเรียนมี

คอมพิวเตอรไวเรียนรู

และสืบคนขอมูลไดรับ

การพัฒนาศักยภาพใน

เรื่องการใชเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอรพรอมชุด

โปรแกรม 

  

- - - 600,000 - จํานวน

เครื่อง

คอมพิวเตอร

พรอมชุด

โปรแกรมท่ี

ดําเนินการ

จัดซื้อ 

นักเรียนสามารถใช

อินเตอรเน็ตในการ

คนควาหาความรูสงผล

ใหมีผลสัมฤทธ์ิ 

ร.ร.เปร็ง 

วิสุทธาธิบด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

34 โครงการสรางสนาม

ฟุตซอล   

1.เพ่ือใหโรงเรียนมี

สนามฟุตซอลท่ีได

มาตรฐานสําหรับการ

จัดการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือใหโรงเรียนมี

สนามกีฬาเพ่ือให 

บริการแกนักเรียน ครู 

และประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

1.โรงเรียนสรางสนาม

ฟุตซอล สําหรับการ

จัดการเรียนการสอนท่ี

มีคุณภาพ จํานวน ๑ 

แหง 

2.ครู บุคลากร นักเรียน 

ตลอดจนผูมาใชบริการ

ของโรงเรียนมีความพึง

พอใจตอการใชงาน

สนามฟุตซอลของ

โรงเรียนรอยละ ๘๐ 

ข้ึนไป 

- - - - 309,100 จํานวนสนาม

ฟุตซอลท่ี

ดําเนินการ

สราง 

1.นักเรียนไดฝกปฏิบัติ

ในการเลนกีฬาฟุตซอล 

ไดอยางเต็มท่ีและมี

ประสิทธิภาพ     

2.ครู บุคลากร 

นักเรียน ตลอดจน

ประชาชนในพ้ืนท่ี ได

ใชบริการสนามฟุตซอ

ลของโรงเรียน 

3.การบริหารและการ

จัดการศึกษาของ

โรงเรียนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ร.ร.เปร็ง 

วิสุทธาธิบด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

35 โครงการโดมหลังคา

เพ่ือการเรียนรูนอก

หองเรียน 

1.เพ่ือมีโดมในการจัด

ทากิจกรรมจํานวน 1 

หลัง 2.แกปญหาการ

ขาดแคลนสถานท่ี

จัดการเรียนรูนอก

หองเรียน  

3.เพ่ือใหนักเรียน 

เยาวชน ชุมชนใชเปน

ศูนยการเรียนรูรวมกัน  

4.เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ

ตามมาตรฐาน

การศึกษาของนักเรียน  

1.มีการใชเปนสถานท่ี

ในการจัดการเรียนการ

สอนนอกหองเรียน  

2.มีโดมสาหรับใชใน

การเรียนการสอน 

จํานวน 1 หลัง  

3.นักเรียน จํานวน 250 

คน มีโดมสําหรับใชใน

การเรียนการสอน 

- - - 24,330,000 - จํานวนโดม

หลังคาท่ี

ดําเนินการ 

โรงเรียนมีพ้ืนท่ีในการ

จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตาง ๆ ใหกับ

นักเรียน ทําให

นักเรียนเกิดการเรียนรู

ไดดี และมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

ร.ร.เปร็ง 

วิสุทธาธิบด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

36 โครงการเกษตรรุน

ใหม 4.0 (Young 

Smart Farmer) 

1.เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ใหผูเรียนสามารถเปน

เกษตรกรในอนาคตได 

2.เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ใหผูเรียนมุงมั่นในการ

ทํางาน รักการทํางาน 

3.เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ใหผูเรียนทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได 

4.เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม

และสรางสรรค ผลงาน

ดวยความภาคภูมิใจ 

 

1.วางแผนการทํางาน

และดําเนินการจน

สําเร็จ 

2.ทํางานอยางมีความสุข 

มุงมั่นพัฒนางาน และ

ภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

3.ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

4.มีความรูสึกท่ีดีตอ

อาชีพสุจริตและหา

ความรูเก่ียวกับอาชีพท่ี

ตนเองสนใจ 

 

 

- - 650,000   - - จํานวน 

ครั้งท่ี

ดําเนินการ 

ผูเรียนผูเรียนสามารถ

กําหนดเปาหมาย 

คาดการณ ตัดสินใจ

แกปญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ มีความคิดริเริ่ม

และสรางสรรค ผลงาน

ดวยความภาคภูมิใจ 

 

 

ร.ร.เปร็ง 

วิสุทธาธิบด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

37 โครงการรูรักถ่ินทํา

กินสืบสานภูมิปญญา

พ้ืนบาน 

1.เพ่ือใหมีการเช่ือมโยง

และแลกเปลี่ยนขอมูลกับ

แหลงเรียนรูและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

2.เพ่ือสงเสริมภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

3.เพ่ือใหนักเรียนมีความ

ตระหนัก และภูมิใจในภูมิ

ปญญาทองถ่ินของชุมชน 

1.นักเรียนรอยละ  85  

สามารถเช่ือมโยงและ

แลกเปลี่ยนขอมูลกับ

แหลงเรียรนูและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน   

2.นักเรียนรอยละ 80 

สามารถใชแหลงเรียนรู 

ภูมิปญญาและชุมชน 

เขามามีสวนรวมในการ

ใหขอมูลจัดกิจกรรม

สงเสริมการเรียนรูและ

จัดทําหลักสูตร 

3.ผูเรียนมีความ

ตระหนักและภูมิใจใน

ทองถ่ิน  และมีสวนรวม

ในกิจกรรมการเรียน

การสอนรอยละ 90 

- - 150,000 - - จํานวน 

ครั้งท่ี

ดําเนินการ 

1.นักเรียน สามารถ

เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยน

ขอมูลกับแหลงเรียนรูและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.นักเรียนใชแหลงเรียนรู 

ภูมิปญญาและชุมชน เขา

มามีสวนรวมในการให

ขอมูลและจัดทําหลักสูตร  

3.ผูเรียนตระหนักและ

ภูมิใจในทองถ่ิน 

4.ผูเรียนพึงพอใจท่ี ภูมิ

ปญญาและชุมชนเขามามี

สวนรวมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

5.ผูเรียนสามารนําความรู

ไปสรางสรรคผลงานเพ่ือ

การดํารงชีพไดอยาง

เหมาะสม 

ร.ร.เปร็ง 

วิสุทธาธิบด ี

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

38 โครงการกอสราง

หองนํ้าสําหรับผู

พิการ 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

และปลอดภัยกับผูพิการ

ท่ีมาใชบริการ 

 

ขนาด 2.00 x 4.00 

เมตร   

- - 98,400 - - หองนํ้า

สาธารณะ 

มีหองนํ้าสําหรับผูพิการไว

บริการผูพิมการท่ีมา

ติดตอ 

รพ.สต.เปร็ง 

39 โครงการซอมแซม

ปรับปรุงเสาธงชาต ิ

 

เพ่ือไมใหเกิดอันตรายกับ

ผูมาใชบริการได 

ขนาดรูปทรง  เหลี่ยม 

(ตามแบบ) 

- - 42,800 - - ธงชาติท่ี

ปรับปรุง 

ธงชาติมีความแข็งแรง 

และมีความปลอดภัยกับผู

มาใชบริการ 

รพ.สต.เปร็ง 

40 โครงการกอสรางบอ

พักนํ้าพรอมติดตั้ง

มอเตอร 

 

เพ่ือใหระบายนํ้าไดดีไม

ทวมขัง 

ขนาดกวาง  1.50 เมตร  

ยาว  1.50 เมตร สูง 

1.50 เมตร 

- - 30,000 - - บอพักนํ้า

พรอมติดตั้ง

มอเตอรท่ี

ดําเนินการ 

 

สามารถระบายนํ้าไดดีไม

ทวมขัง 

รพ.สต.เปร็ง 

41 โครงการเทลาน 

คสล. บริเวณ

โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลเปร็ง   

หมูท่ี 7 

เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง เทลาน  คสล. รอบ

อาคาร  ดานหนา  

ดานหลัง  หนา  0.10  

เมตร  พ้ืนท่ีรวม  615.0  

ตารางเมตร 

- 

 

- 600,000 

 

- - ลานคสล.  

รอบอาคาร

ท่ี

ดําเนินการ 

นํ้าไมทวมขัง รพ.สต.เปร็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

42 โครงการกอสรางทาง

ระบายนํ้ารอบบริเวณ

พ้ืนท่ีโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล

เปร็ง หมูท่ี  7 

เพ่ือระบายนํ้าไดสะดวก

และไมทวมขัง 

กอสรางทางระบายนํ้า  

คสล.  ขนาดกวาง 0.40 

เมตร ลึก  0.30 เมตร 

รอบบริเวณท่ีทําการ 

โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลเปร็ง หมู

ท่ี 7(ตามรูปแบบ  อบต.

เปร็งกําหนด) 

- 

 

- 350,000 

 

- - ทางระบาย

นํ้าท่ี

ดําเนินการ 

นํ้าระบายไดดีไมทวมขัง รพ.สต.เปร็ง 

43 โครงการจุดตรวจ

อิเล็กทรอนิกส 

(Guard  Tour) 

เพ่ือพัฒนาระบบการ

ปองกันและปราบปราม

อาชญากรรม 

1  โครงการ/2 จุดตรวจ - 18,000 

 

- - - จุดตรวจ

อิเล็กทรอ 

นิกส 

มีระบบการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม 

สภ.เปร็ง 

44 โครงการอบรม

อาสาสมัครตํารวจ

ชุมชน   

เพ่ือเปนการเพ่ิมความรู

ความสามารถใหกับ

อาสาสมัครตํารวจชุมชน 

1 โครงการ - 483,400 

 

- - - จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

อาสาสมัครชุมชนไดรับ

ความรูมากยิ่งข้ึน 

สภ.เปร็ง 

45 โครงการอบรมอาสา

จราจร   

เพ่ือเปนการเพ่ิมความรู

ความสามารถใหกับอาสา

จราจร 

1 โครงการ - 299,800 

 

- - - จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

อาสาจราจรไดรับความรู

มากยิ่งข้ึน 

สภ.เปร็ง 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

46 โครงการเสริมสราง

ชุมชนเขมแข็งการ 

มีสวนรวมของ

ประชาชน   

เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพ

ใหกับประชาชนในการมี

สวนรวมในการปองกัน

และปราบปราม

อาชญากรรม  ยาเสพติด 

และแกไขปญหาความ

ขัดแยงทางสังคม 

ประชาชน 

ตําบลเปร็งเปร็ง 

- 50,000 

 

- - - จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมีสวนรวมใน

การปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม  

ยาเสพติด และแกไข

ปญหาความขัดแยงทาง

สังคม 

สภ.เปร็ง 

47 โครงการศึกษาเพ่ือ

ตอตานการใชยาเสพ

ติดในเด็กนักเรียน     

เพ่ือใหเด็กเยาวชนมี

ทักษะในการหลีกเลี่ยง

และปฏิเสธการใชยาเสพ

ติดและความรุนแรง  

เยาวชน 

ตําบลเปร็ง 

33,000 

 

- - - - จํานวน

เยาวชนท่ี

รวม

กิจกรรม 

เยาวชนมีทักษะในการ

หลีกเลี่ยงและปฏิเสธการ

ใชยาเสพติดและความ

รุนแรง 

สภ.เปร็ง 

48 โครงการเพ่ือนบาน

เตือนภัย   

เพ่ือพัฒนาความรูการ

ดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

1  โครงการ 45,400 

 

45,400 

 

45,400 

 

45,400 

 

- จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สภ.เปร็ง 

49 โครงการอบรม

สมาชิกแจงขาว

อาชญากรรม   

เพ่ือเปนการเพ่ิมความรู

ความสามารถใหกับ

สมาชิกแจงขาว

อาชญากรรม 

1 โครงการ 45,000 45,000 45,000 

 

45,000 - จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

สมาชิกแจงขาว

อาชญากรรมไดรับความรู

มากยิ่งข้ึน 

สภ.เปร็ง 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

50 โครงการแขงขัน

ฟุตบอลเปร็งคัพ  

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมี

ความรัก ความสามัคคี  

กลาแสดงออก  มีการทํา

กิจกรรมรวมกันหางไกล

ยาเสพติด 

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ทําใหเด็ก เยาวชนมี

จิตสํานึกในการตอตานยา

เสพติด 

สภ.เปร็ง 

51 โครงการใหความรู

เก่ียวกับยาเสพติด

และทัศนศึกษาดูงาน

สถานพินิจและ

คุมครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัด

สมุทรปราการ 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับยา

เสพติดและทัศนศึกษาให

ไดความรูเพ่ิมเติม 

1  โครงการ 212,400 

 

- - - - จํานวน

ผูเขารวม 

โครงการ 

ทําใหไดความรูเก่ียวกับ

ยาเสพติดและไดรูงาน

สถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชน 

สภ.เปร็ง 

52 โครงการชุมชนสีขาว

เพ่ือแกไขปญหายา

เสพติด  

เพ่ือสรางความเขมแข็ง

ใหแกเครือขายเพ่ือแกไข

ปญายาเสพติด 

1  โครงการ 185,600 

 

- - - - จํานวน

ผูเขารวม 

โครงการ 

เอาชนะยาเสพติดใน

ระดับหน่ึงมีการ

ขับเคลื่อนภารกิจไปสู

เปาหมายการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

สภ.เปร็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน  ประวัติศาสตร  และศิลปวัฒนธรรม  โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  สนิคา  การบริการ   

และประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักและประทับใจของนักทองเท่ียว 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3  แนวทางพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรกรรม  และภาคการทองเท่ียวแบบสมดุล 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  และการทองเท่ียว 

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการสํารวจแผนการ

ทองเท่ียว อบต.เปร็ง 

เพ่ือเปนการพัฒนาการ

ทองเท่ียวของตําบล

เปร็ง 

1  โครงการ - - - 100,000 

 

- แผนการ

ทองเท่ียว 

มีการทองเท่ียวให

เปนท่ีรูจักแก

ประชาชนท่ีผาน 

ไป -มา 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน  ประวัติศาสตร  และศิลปวัฒนธรรม  โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  สนิคา  การบริการ   

และประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักและประทับใจของนักทองเท่ียว 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3  แนวทางพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรกรรม  และภาคการทองเท่ียวแบบสมดุล 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  และการทองเท่ียว 

3.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการอบรมการทําปุย

ชีวภาพ 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

อาชีพของเกษตรกร 

หมูท่ี 1-9 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จํานวน

ประชาชน

ผูเขารวม

โครงการ 

เกษตรกรสามารถผลิต

ปุยใชเองเพ่ือลด

ตนทุนการผลิต 

กองสวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการอบรมใหความรู

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

เพ่ือเสริมสรางความรู

ความเขาใจในหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

หมูท่ี 1-9 200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

จํานวน

ประชาชน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมีความรู

ความเขาใจและ

ปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ.02 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพของเกษตรกร   

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

อาชีพของเกษตรกรมี

รายไดเพ่ิมมากข้ึน และ

ใหเกษตรกรมีอาชีพท่ี

มั่นคงและยั่งยืน  โดย

การจัดหาจัดหาพันธุ

ขาว พันธุพืช พันธุสัตว

นํ้าและวัสดุอุปกรณ

การเกษตร ฯลฯ 

หมูท่ี 1-9 100,000 

 

100,000 

 

150,000 

 

200,000 

 

250,000 

 

จํานวน

ประชาชน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผลผลิตมีคุณภาพ

และประชาชนมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตขาว 

เพ่ือสงเสริมให

เกษตรกรไดพัฒนาการ

ผลิตขาวใหมีคุณภาพ

และกระจายเมล็ดพันธุ

ดีแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

การผลิตขาว  

1  โครงการ 95,520 

 

95,520 

 

95,520 

 

95,520 

 

95,520 

 

จํานวน 

ผูรวมโครงการ 

เกษตรกรไดรับ

ความรูดานการ

ผลิตสามารถลด

ตนทุนการผลิตขาว

และมีรายไดสูงข้ึน 

สํานักงาน

เกษตร 

อําเภอบางบอ 

5 โครงการพัฒนา

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

ชุมชนในการวางแผน

พัฒนาตนเองในดาน

พัฒนาการเกษตร 

1  โครงการ 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จํานวน 

ผูรวมโครงการ 

ชุมชนมีศักยภาพใน

การวางแผน

พัฒนาการเกษตร 

สํานักงาน

เกษตร 

อําเภอบางบอ 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน  ประวัติศาสตร  และศิลปวัฒนธรรม  โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  สนิคา  การบริการ   

และประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักและประทับใจของนักทองเท่ียว 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3  แนวทางพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรกรรม  และภาคการทองเท่ียวแบบสมดุล 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  และการทองเท่ียว 

3.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการกอสรางตลาด

นํ้าหนาวัดเปร็งราษฎร

บํารุง  หมูท่ี  4 

เพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียวและรายได

ใหกับประชาชน 

 

1  แหง 

- - 

 

- - 10,238,500 

 

จํานวน

ตลาดนํ้าท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิม 

มากข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางซุมประตู

ทางเขาเขตตําบลเปร็ง 

เพ่ือใหประชาชนท่ี

เดินทาง ไดรับทราบ

ขอมูลตําบลเปร็งมาก

ข้ึน 

 

2  แหง 

- - 

 

- - 1,500,000 

 

ซุมประตูท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

สงเสริม

ประชาสัมพันธให

ประชาชนท่ัวไปท่ี

สัญจรไป-มารูจัก

ตําบลเปร็งมากข้ึน 

กองชาง 

3 

 

 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลเปร็ง 

 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน

ใหมีความสวยงามเปน

ท่ีสถานท่ีพักผอนและ

สวยงาม 

ตําบลเปร็ง - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

 

จํานวน

สถานท่ีท่ี

ดําเนินการ

ปรับปรุง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี

และพ้ืนท่ีใกลเคียง

มีสถานท่ีพักผอน

และออกกําลังกาย 

กองชาง 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  สงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหมีศักยภาพ  เพ่ือการแขงขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รวมท้ังอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  แนวทางจัดการสิ่งแวดลอม 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมการ

อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือสรางจิตสํานึกการ

ฟนฟูและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

1  ครั้ง / ป  

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จํานวนครั้งท่ี

ดําเนินการจัด

กิจกรรม 

ประชาชนมีความ

ตระหนัก มี

จิตสํานึกในการ

อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

2 โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการอบรมการใช

จุลินทรียเพ่ือแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม 

เพ่ือฟนฟูทรัพยากร

ธรรม ชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

หมูบานตนแบบ 

จํานวน  3  หมู 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จํานวนหมูบาน

ท่ีดําเนินการ 

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอมมี

ความสมบูรณข้ึน 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

3 โครงการควบคุมมลพิษ

จากโรงงานอุตสาหกรรม 

เพ่ือปองกันมลพิษตอ

สิ่งแวดลอม 

 

โรงงาน  3  แหง 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จํานวนโรงงาน

ท่ีดําเนินการ 

ลดปญหามลพิษท่ี

จะเกิดกับ

สิ่งแวดลอม 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ.02 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการคัดแยกขยะท่ีตน

ทาง 

เพ่ือปลูกจิตสํานึกให

ประชาชนในการคัด

แยกขยะ 

 

9  หมูบาน 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

จํานวนหมูบาน

ท่ีดําเนินการ 

ปริมาณขยะให

นอยลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

5 โครงการปรับปรุงสถานท่ี

วางอุปกรณรองรับขยะมูล

ฝอย 

เพ่ือความเปนระเบียบ

สถานท่ีท้ิงขยะ 

7  แหง - 

 

- 50,000 50,000 

 

50,000 จํานวนสถานท่ี 

ท่ีดําเนินการ 

มีสถานท่ีวางถัง

รองรับขยะเปน

ระเบียบ 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

6 โครงการธนาคารขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะ 1 แหง 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 100,000 จํานวน

ธนาคารขยะท่ี

ดําเนินการ 

ประชาชนท่ีรายได

เพ่ิมข้ึนและปริมาณ

ขยะลดลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

7 โครงการแกไขปญหาการ

จัดเก็บขยะมูลฝอย 

เพ่ือใหบริการ

ประชาชนและจัดการ

ขยะท่ีถูกวิธี เพ่ือลด

ปริมาณขยะ 

หมูท่ี 8 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนสถานท่ี 

ท่ีดําเนินการ 

ลดปญหาปริมาณ

ขยะท่ีไมมีท่ีจัดการ

อยาง 

ถูกวิธี 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

และสาธารณูปโภคใหเพียงพอ  เทาเทียมและท่ัวถึง 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาประสิทธิภาพของ

ผูนํา ผูนําทองถ่ิน สมาชิก

สภา อบต. คณะกรรมการ

ตางๆ  พนักงานสวนตําบล

และพนักงานจาง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของบุคลากร 

 

1 โครงการ 

 

750,000 

 

750,000 

 

750,000 

 

750,000 

 

750,000 จํานวน

ผูเขารวม 

โครงการ 

ผูนําทองถ่ิน 

สมาชิกสภา อบต. 

พนักงานสวนตําบล

และลูกจางมี

ประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

 

2 โครงการประชุมประชาคม

หมูบาน/ตําบล 

เพ่ือรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนในการ

พัฒนาตําบล 

 

9  หมูบาน 

30,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม 

โครงการ 

ไดรับทราบปญหา

ความตองการของ

ประชาชนและแนว

ทางแกไขปญหา 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

3 คาใชจายในการเลือกตั้ง เพ่ือใหประชาชนได

ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการไปใชสิทธิ 

 

9  หมูบาน 

400,000 

 

400,000 

 

 

400,000 

 

400,000 400,000 การจัดการ

เลือกตั้ง 

ประชาชนไปใช

สิทธิในการเลือกตั้ง

เพ่ิมมากข้ึน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ.02 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการจัดทําและ

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร

และแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาตําบล 

 

ตําบลเปร็ง 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 10,000 แผน

ยุทธศาสตร

และแผน 

พัฒนาทองถ่ิน 

มีแผนยุทธศาสตร

และแผนพัฒนา

ถองถ่ินท่ีมาจาก

ประชาชน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

 

6 โครงการจัดทําเอกสาร

เผยแพรขอมูลขาวสาร/

วารสาร  ของ อบต. 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับกิจการของ

อบต. 

 

1  โครงการ 

200,000 200,000 

 

200,000 

 

200,000 200,000 เอกสาร

เผยแพร 

ประชาชนเขาใจ

การดําเนินงานของ 

อบต.มากข้ึน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

7 โครงการสงเสริมความรู

เรื่องความเขาใจการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยและการ

ปกครองทองถ่ิน 

เพ่ือสงเสริมความเปน

ประชาธิปไตย 

 

3  ครั้ง 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 20,000 จํานวน

ผูเขารวม 

โครงการ 

ประชาชนมีความรู

ความเขาใจในการ

บริหารในระบอบ

ประชาธิปไตยมาก

ข้ึน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

8 โครงการจัดทําและ

ปรับปรุงเว็บไซต 

ของ  อบต.เปร็ง 

 

เพ่ือเพ่ิมชองทาง 

การใหบริการขอมูล

ขาวสาร 

 

1 เว็บไซต 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 30,000 เว็บไซต อบต. ประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสาร

เพ่ิมข้ึน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

9 โครงการติดตั้งหนวย

ประชาสัมพันธไรสาย 

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ 

ขอมูลขาวสารตางๆ  

อยางท่ัวถึง 

 

9  แหง 

- - 

 

500,000 

 

-  จํานวนแหงท่ี

ติดตั้งหนวย

ประชา 

สัมพันธ 

ประชาชนไดรับ

ขอมูลตางๆ  

สํานัก 

งานปลัดฯ 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสารไดท่ัวถึง 

 

1  โครงการ 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 50,000 ระบบ

สารสนเทศ 

ประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสารท่ี

เปนปจจุบัน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

11 อบต. เคลื่อนท่ีพบ

ประชาชน 

เพ่ือการบริการ

ประชาชนท่ัวถึง 

 

 

 

ปละ  12  ครั้ง 100,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 150,000 จํานวน

ผูเขารวม 

โครงการ 

ประชาชนไดมีสวน

รวมในการแสดง

ความคิดเห็นมาก

ข้ึน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

12 รางวัดท่ีดินเก่ียวกับ

โครงการอ่ืนๆ ท่ีดําเนิน

โดย อบต.เปร็ง 

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารองคกร 

 

อบต.เปร็ง 

55,000 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

โครงการท่ี

ดําเนินการ 

การทํางานเกิด

ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

13 โครงการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1 โครงการ / ป 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 30,000 จํานวน

โครงการ 

เปนการบริหารใหมี

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 โครงการอบรมใหความรู

เก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองตน 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูและความเขาใจ

กฎหมายเบ้ืองตนท่ี

ประชาชนควรรู  ใช

กฎหมายไดอยาง

ถูกตองใน

ชีวิตประจําวัน 

ประชาชนหมูท่ี 1-9 

จํานวน  80  คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูท่ีเขา

รับการอบรม 

ประชาชนสามารถ

ใชกฎหมายเปน

แนวทางในการ

ดําเนิน

ชีวิตประจําวัน  ไม

ฝาฝนกฎหมายมี

สงผลใหสังคมมี

ความปลอดภัย  

สงบ  เรียบรอย 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

15 โครงการอบรมคุณธรรม  

จริยธรรม  ผูบริหาร

สมาชิกสภา  อบต.  

พนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจาง 

เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม  

จริยธรรม  ผูบริหาร

สมาชิกสภา  อบต.  

พนักงานสวนตําบล  

และพนักงานจาง 

ผูบริหาร  สมาชิกสภา  

อบต.  พนักงานสวน

ตําบลและพนักงานจาง  

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูท่ีเขา

รับการอบรม

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ผูบริหาร  สมาชิก

สภา  อบต.  

พนักงานสวนตําบล  

และพนักงานจาง  

มีความรูความ

เขาใจในเรื่อง

ศีลธรรมและ

จริยธรรม  และ

สามารถนํามาใชใน

การปฏิบัติงานและ

อยูรวมกันอยางมี

ความสุข 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 โครงการฝกซอมแผน

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยท่ีเกิดจากอัคคีภัย   

เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูและความเขาใจ

ในการปองกันและ

สามารถชวยเหลือ

ตัวเองในสถานการณ

ฉุกเฉินได 

ประชาชนหมูท่ี  1-9   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูท่ีเขา

รับการอบรม 

ประชาชนสามารถ

ปองกันและแกไข

สถานการณฉุกเฉิน

ไดอยางปลอดภัย 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

17 โครงการฝกอบรมแนว

ทางการปองกันอัคคีภัย  

และการอพยพหนีไฟ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูและความเขาใจ

ในการปองกันและ

สามารถชวยเหลือ

ตัวเองในสถานการณ

ฉุกเฉินได 

ประชาชนหมูท่ี 1-9  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูท่ีเขา

รับการอบรม 

ประชาชนสามารถ

ปองกันและแกไข

สถานการณฉุกเฉิน

ไดอยางปลอดภัย 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

18 โครงการจัดทําปาย 

บอกทาง  

เพ่ือความสะดวกแก

ประชาชนในการติดตอ

งานราชการ 

ตําบลเปร็ง 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 100,000 ปายบอกทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทางเพ่ือติดตอ

งานราชการ 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19 โครงการจิตอาสา “ทํา

ความดี ดวยหัวใจ” 

1.เพ่ือขับเคลื่อน

โครงการจิตอาสา “เรา

ทําความ ดี ดวยหัวใจ” 

ในพ้ืนท่ีตําบลเปร็ง 

2.เพ่ือแสดงถึงความ

สามัคคี ความรวมมือ

รวมใจของประชาชน 

กลุม ชมรม จิตอาสาฯ 

ภาครัฐและภาคเอกชน

ในการพัฒนา

สภาพแวดลอมและ

ความเปนอยูของ

ชุมชน/หมูบาน 

ตําบลเปร็ง - - 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งท่ี

ดําเนินการ 

ประชาชน กลุม 

ชมรม จิตอาสาฯ 

ภาครัฐและ

ภาคเอกชนพัฒนา 

มีความสามัคคี 

ความรวมมือรวมใจ

ในการพัฒนา

สภาพแวดลอมและ

ความเปนอยูของ

ชุมชน/หมูบาน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

20 โครงการฝกอบรมการ

จัดทําแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการพนักงาน    

สวนตําบล  ลูกจางประจํา  

และพนักงานจาง 

เพ่ือใหพนักงานสวน

ตําบล พนักงานครู  

ลูกจางประจํา  และ

พนักงานจาง มีความรู

และความเขาใจใจ

หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานสวนตําบล 

พนักงานครู  

ลูกจางประจํา  และ

พนักงานจาง 

- - 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งท่ี

ดําเนินการ 

พนักงานสวนตําบล 

พนักงานครู  

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง มี

ความรูความเขาใจ

ในหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

21 โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินการจัดทําระบบ

บัญชีคอมพิวเตอรของ

องคการปกครองสวน

ทองถ่ิน (E-Laas) 

เพ่ือใหบุคลากรมี

ความรูในการจัดทํา

ระบบบัญชี

คอมพิวเตอรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (E-Laas) 

1 โครงการ 10,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

 

บุคลากรมีความรู

ในการจัดทําระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน (E-Laas) 

กองคลัง 

22 โครงการสงเสริมให

ประชาชนชําระภาษีตาม

กําหนดเวลา 

เพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนารายไดของ อบต. 

มีจํานวนผูชําระภาษี

เพ่ิมมากข้ึนและอยู

ภายในเวลาท่ีกําหนด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูชําระ

ภาษีตาม

กําหนดเวลา 

มีการจัดเก็บรายได

ท่ีถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ 

มากข้ึน 

กองคลัง 

23 โครงการปรับปรุงขอมูล

แผนท่ีภาษี 

เพ่ือปรับปรุงขอมูลแผน

ท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินในการ

ปฏิบัติงาน 

1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนแปลง

ท่ีดินท่ีสํารวจ 

มีขอมูลแผนท่ีภาษี

ไวใชในการ

ปฏิบัติงานแตละ

สวนของ อบต.เปร็ง 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

และสาธารณูปโภคใหเพียงพอ  เทาเทียมและท่ัวถึง 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการสํารวจจัดเก็บ

ขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือจัดเก็บขอมูล

พ้ืนฐานของประชาชน 

ตําบลเปร็ง 25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

จํานวน

ครัวเรือนท่ี

ดําเนินการ

จัดเก็บขอมูล 

จปฐ. 

ไดขอมูลพ้ืนฐานท่ี

จําเปนตอการ

พัฒนา 

กองสวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการกอสรางหองนํ้า

สําหรับบริการประชาชน 

ผูสูงอายุ / ผูพิการ 

เพ่ือใหมีประสิทธ์ิภาพ

และไดมาตรฐานในการ

บริการ 

ขนาดกวาง  6.00  

เมตร  ยาว  6.00  

เมตร  

(ตามรูปแบบ อบต.

เปร็งกําหนด) 

- 

 

- 700,000 

 

- - หองนํ้าสําหรับ

บริการ

ประชาชน 

เปนการอํานวย

ความสะดวกในการ

บริการใหมี

ศักยภาพมากยิ่งข้ึน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 
 แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ.02 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 โครงการกอสรางทางลาด

พรอมราวจับสําหรับผู

พิการและผูสูงอายุบริเวณ

ทางข้ึนสํานักงาน อบต.

เปร็ง  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับ 

ผูพิการและผูสูงอายุ

ท่ีมาติดตอราชการ 

โดยใชราวสแตนเลส 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

2  น้ิว  พรอมทางลาด  

คสล. กวาง  1.20 

เมตร  ยาว 6.00 เมตร  

สองขาง 

- 

 

- 139,000 

 

- - ทางลาดพรอม 

ราวจับท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

มีทางลาดพรอม

ราวจับไวบริการผู

พิการและผูสูงอายุ

ท่ีมาติดตอราชการ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการจัดทําปาย

สัญลักษณจอดรถสําหรับผู

พิการและผูสุงอายุ 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับ 

ผูพิการและผูสูงอายุ

ท่ีมาติดตอราชการ 

อบต.เปร็ง - 

 

- 20,000 

 

- - ปายสัญลักษณ 

จอดรถสําหรับ 

ผูพิการและ

ผูสูงอายุท่ี

ดําเนินการ 

มีปายสัญลักษณ

จอดรถสําหรับผู

พิการและผูสูงอายุ

ท่ีมาติดตอราชการ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการสนับสนุนการ

จัดทําแผนชุมชนและ

กิจกรรมสนับสนุนการจัด

ประชุมประชาคม      

แผนชุมชนและการพัฒนา

ชุมชน 

เพ่ือสงเสริมประชาชน

ใหมีสวนรวมในการ

พัฒนาตําบล 

 

9  หมูบาน 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 20,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ไดรับทราบปญหา

ความตองการของ

ประชาชนและแนว

ทางแกไขปญหา 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-256) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

และสาธารณูปโภคใหเพียงพอ  เทาเทียมและท่ัวถึง 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 คาใชจายในการจางเหมาท่ี

ปรึกษาในการออกแบบ

โครงสรางอาคาร เชน 

อาคารสํานักงาน อาคาร

เอนกประสงค 

เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

อบต.เปร็ง 200,000 200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ท่ีปรึกษาในการ

ออกแบบ 

การทํางานเกิด

ประสิทธิภาพ 

มากข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการจัดทําปายช่ือซอย

และถนนสาธารณะ 

หมูท่ี 1 - 9 

เพ่ือเปนการบอก

สถานท่ีตั้งของซอย

ในพ้ืนท่ีตําบลเปร็ง 

ตําบลเปร็ง - 

 

- - - 1,200,000 จํานวน 

ปายช่ือซอยและ

ถนนท่ีดําเนินการ 

ใหประชาชนรูและ

บอกสถานท่ีของแต

ละซอยในเขตพ้ืนท่ี 

 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางบานพัก

ราชการ 

 

เพ่ือกอสรางบานพัก

ขาราชการ 

ขนาดกวาง  6.00  เมตร  

ยาว  24.00  เมตร  

( 1  แหง) 

- - 

 

- - 5,000,000 

 

บานพัก

ขาราชการท่ี

ดําเนินการ

กอสราง 

มีสถานท่ีสําหรับ

เปนท่ีพักของ

ขาราชการ 

กองชาง 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ.02 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงท่ีดิน และ

สิ่งกอสราง 

เพ่ือบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งกอสราง  เพ่ือ

ซอมแซมบํารุงรักษา

โครงสรางของครุภัณฑ

ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึง

คาซอมบํารุงตามปกติ

หรือคาซอมกลาง

เพ่ือใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ 

อบต.เปร็ง 2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

โครงสรางของ

ครุภัณฑขนาด

ใหญซึ่งไมรวมถึง

คาซอมบํารุง

ตามปกติหรือคา

ซอมกลางเพ่ือให

สามารถใชงาน

ไดตามปกติ ท่ี

ดําเนินการ

บํารุงรักษาและ

ปรับปรุง 

โครงสรางของ

ครุภัณฑขนาดใหญ

ซึ่งไมรวมถึงคาซอม

บํารุงตามปกติหรือ

คาซอมกลางเพ่ือให

สามารถใชงานได

ตามปกต ิมี

บํารุงรักษาและ

ปรับปรุง 

กองชาง 

 

5 โครงการปรับปรุงและ

ตอเติมอาคาร

อเนกประสงค  

อบต.เปร็ง 

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน 

อบต.เปร็ง 100,000 

 

100,000 800,000 800,000 800,000 อาคาร

อเนกประสงคท่ี

ไดรับการ

ปรับปรุงและ 

ตอเติม 

เปนการอํานวย

ความสะดวกในการ

บริหารใหมีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

และสาธารณูปโภคใหเพียงพอ  เทาเทียมและท่ัวถึง 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

5.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการกอสรางโรงจอด

เรือกําจัดวัชพืช 

เพ่ือเปนสถานท่ีเก็บ

เรือไวใชสําหรับงาน

ราชการ 

2  แหง - 

 

- 

 

 

- 300,000 

 

 จํานวนโรงจอด

เรือท่ีดําเนินการ

จัดทํา 

เรือมีความคงทน

มากข้ึน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

และสาธารณูปโภคใหเพียงพอ  เทาเทียมและท่ัวถึง 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

5.5 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 สํารองจาย เพ่ือจายเปนเงินสํารอง

จายในกรณีฉุกเฉินหรือ

มีความจําเปนเกิดข้ึน 

ท้ังน้ีการอนุมัติใหใชเงิน

สํารองจายใหเปน

อํานาจของคณะ

ผูบริหารทองถ่ิน 

อบต.เปร็ง 1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

กรณีฉุกเฉิน

หรือมีความ

จําเปนเกิดข้ึน 

ท้ังน้ีการอนุมัติ

ใหใชเงินสํารอง

จายใหเปน

อํานาจของ

คณะผูบริหาร

ทองถ่ิน 

มีเงินสํารองจาย  

ในกรณีฉุกเฉิน

หรือมีความ

จําเปนเกิดข้ึน 

ท้ังน้ีการอนุมัติ

ใหใชเงินสํารอง

จายใหเปน

อํานาจของคณะ

ผูบริหารทองถ่ิน 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการฯ 

 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ.02 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 เงินชวยพิเศษ เพ่ือจายเปนเงินชวยคา

ทําศพของพนักงานสวน

ตําบล  ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง   ซึ่ง

เปนผูมีสิทธิไดรับเงิน

ชวยเหลือท่ีเสียชีวิตจาก

การปฏิบัติหนาท่ี 

อบต.เปร็ง 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จํานวนพนักงาน

สวนตําบล  

ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง 

ผูมีสิทธิไดรับตาม

เงินชวยเหลือท่ี

เสียชีวิตจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

พนักงานสวน

ตําบล  

ลูกจางประจํา 

และพนักงาน

จาง ผูมีสิทธิ

ไดรับตามเงิน

ชวยเหลือท่ี

เสียชีวิตจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการฯ 

3 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม

ของพนักงานจาง

องคการบริหารสวน

ตําบลเปร็ง และ

พนักงานจาง (ครูผูดูแล

เด็ก) 

อบต.เปร็ง 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 จํานวนพนักงาน

จางองคการ

บริหารสวน

ตําบลเปร็ง และ

พนักงานจาง (ครู

ผูดูแลเด็ก) ท่ี

ไดรับการสมทบ

กองทุน 

พนักงานจาง

องคการบริหาร

สวนตําบลเปร็ง 

และพนักงาน

จาง (ครูผูดูแล

เด็ก)ไดรับการ

สมทบกองทุน

ประกันสังคม 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการฯ 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 รายจายตามขอผูกพัน เพ่ือจายเปนเงินสมทบ

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับทองถ่ิน

หรือพ้ืนท่ี 

อบต.เปร็ง 100,000 

 

150,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

จํานวนผูมีสิทธิ

ไดรับเงินสมทบ

กองทุน 

มีหลักประกัน

สุขภาพใหกับผูมี

สิทธิไดรับ 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการฯ 

5 เงินสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน 

(กบท.) 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบ

ทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน 

(กบท.)  

อบต.เปร็ง 400,000 450,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูมีสิทธิท่ี

ไดรับเงินสมทบ

บําเหน็จบํานาญ 

มีหลักเงินสมทบ

ทุนบําเหน็จ

บํานาญใหกับผูมี

สิทธิไดรับ 

สํานัก 

งานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
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