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ค ำน ำ 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แก่งดินสอ (พ.ศ.2566–2570) ขึ้นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  เป็นแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี          
ที่ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต      
โดยสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนำจังหวัดภำค
กลำง ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอ ำเภอ แผนพัฒนำชุมชนและนโยบำยของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น        
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  ได้จัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ (พ.ศ.2566-
2570)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ สำมำรถ
จัดสรรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  นั้น   

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ปัจจุบันตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่และเพ่ือ
เป็นกำรเชื่อมโยงโครงกำร/กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเพ่ือให้มีควำม 
เหมำะสม สอดคล้องกับปัญหำ  และควำมต้องกำรของประชำชน  ทั้งนี้เพ่ือน ำไปใช้เป็นกรอบในกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ตำมระเบียบกฎหมำยต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ฝ่ายนโยบายและแผน    
ส านักปลัด อบต.แก่งดินสอ 

ผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญ 

เรื่อง                           หน้ำ 
ส่วนที่  ๑  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน           
  ๑.ด้านกายภาพ         ๑ 
  ๒.ด้านการเมือง/การปกครอง       ๒ 
  ๓.ประชากร         ๒ 
  ๔.สภาพทางสังคม        ๓ 
  ๕.ระบบบริการพ้ืนฐาน        ๓ 
  ๖.ระบบเศรษฐกิจ        ๓ 
  ๗.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)    ๓ 
  ๘.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       ๓ 
  ๙.ทรัพยากรธรรมชาติ        ๔ 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค      
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี      ๙ 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒   ๑๔ 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ๑๘ 
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๙ 

๒.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ วิสัยทัศน ์        ๒๐ 
๒.๒ ยุทธศาสตร์        ๒๑ 
๒.๓ เป้าประสงค ์       ๒๑ 
๒.๔ ตัวชีว้ัด        ๒๑ 
๒.๕ ค่าเป้าหมาย        ๒๒ 
๒.๖ กลยุทธ ์        ๒๓ 
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์      ๒๕ 
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม    ๒๖ 

๓.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๖                      
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง            ๓๐

      
ส่วนที่ ๓ กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน      ๓๒ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น        

๒.๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น     ๓๓ 
๒.๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น     ๓๕ 
๒.๓ รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพ       ๑๑๓ 
๒.๔ บัญชีครุภัณฑ ์              ๑๑๗ 



ส่วนที่ ๔ กำรติดตำมและประเมินผล                ๑๔๕ 
 ๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ๔.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ๔.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 



๑ 
 

ส่วนที่   ๑ 
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
1. สภาพทั่วไป 
  ๑.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  

ห่างจากตัวอ าเภอนาดีปราจีนบุรี  ประมาณ  20  กิโลเมตร  

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

 ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลหนองกี่,ต าบลบ้านนา  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับอ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 

 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับต าบลทุ่งโพธิ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

๑.2 เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร) 

    ต าบลแก่งดินสอมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ  165,000 ไร่ ( 264   ตารางกิโลเมตร ) 

     ๑.๓ ภูมิประเทศ 

ต าบลแก่งดินสอมีพ้ืนที่ประกอบด้วยภูเขา ประมาณ 56 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล 
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
ส่วนพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย ประมาณ 44 เปอร์เซ็นต์ กระจายอยู่ทั่วไปของต าบล 

๑.๔ จ านวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวนหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประกอบด้วย
หมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 

หมู่ที่ 1  บ้านทับไทร 
หมู่ที่ 2  บ้านท่าสะตือ 
หมู่ที่ 3  บ้านวังอ้ายป่อง 
หมู่ที่ 4  บ้านบุกล้วย 
หมู่ที่ 5  บ้านวังรี 
หมู่ที่ 6  บ้านแก่งดินสอ 
หมู่ที่ 7  บ้านเขาขาด 
หมู่ที่ 8  บ้านหินเทิน 
หมู่ที่ 9  บ้านบุเจริญ 
หมู่ที่ 10  บ้านคลองมะไฟ 
หมู่ที่ 11  บ้านอ่างทอง 
หมู่ที่ 12  บ้านแก่งใหญ่ 

 



๒ 
 

๑.๕ ท้องถิ่นอื่นในต าบล 

-ไม่มี- 

๑.๖ ประชากร   

ประชากรทั้งสิ้น   10,๒03    คน ชาย   ๕,074   คน   หญิง ๕,๑29    คน   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนหลังคา
เรือน 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านทับไทร ๒85 467 4๕5 917 
2 บ้านท่าสะตือ 234 354 402 756 
3 บ้านวังอ้ายป่อง 407 ๕๒5 5๒9 1,๐54 
4 บ้านบุกล้วย ๒๐7 317 291 ๖08 
5 บ้านวังรี 2๕6 4๖1 4๓5 8๙6 
6 บ้านแก่งดินสอ 300 4๗1 4๙5 966 
7 บ้านเขาขาด ๓๐3 419 387 8๐6 
8 บ้านหินเทิน 510 604 ๖๑6 1,220 
9 บ้านบุเจริญ 331 581 589 1,๑70 

10 บ้านคลองมะไฟ 321 447 497 944 
11 บ้านอ่างทอง 179 189 199 388 
12 บ้านแก่งใหญ่ 502 244 234 478 

รวม ๓,835 5,074 5,๑29 10,203 
 

หมายเหตุ ข้อมูลพัฒนากร/งานปกครอง งานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอนาดี เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.25๖2 
 

๒.สภาพทางเศรษฐกิจ 

๒.๑ อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก เช่น การท าไร่ ท าสวน ท านา และเลี้ยงสัตว์ พืชที่

พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ยูคาลิปตัส ยางพารา มันส าปะหลัง ไผ่ และผลไม้ต่าง ๆ ประชากรบ้างส่วนประกอบอาชีพ
ในภาค อุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ  มีจ านวนน้อยที่รับราชการและประกอบธุรกิจส่วนตัวโดย
สามารถชี้ให้เห็นถึงร้อยละของการประกอบอาชีพของประชากรภายในต าบล ได้ดังนี้ 
 -  อาชีพเกษตรกรรม  ประมาณร้อยละ  49 
 -  อาชีพลูกจ้างในสถานประกอบการ ประมาณร้อยละ  35 
 -  อาชีพรับจ้างทั่วไป ประมาณร้อยละ  13 
 -  อาชีพธุรกิจส่วนตัว ประมาณร้อยละ  2 
 -  อาชีพรับราชการ ประมาณร้อยละ  1 

 

 



๓ 
 

๓. สภาพทางสังคม 

 ๓.1 การศึกษา 

 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน    ๑   แห่ง 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน    ๘   แห่ง 
 -  ขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน    2   แห่ง 
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน    1   แห่ง 
 -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ จ านวน    -    แห่ง 
 -  ห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน จ านวน    -    แห่ง 

๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 -  วัด / ส านักสงฆ์ จ านวน    16  แห่ง 

 ๓.3 การสาธารณสุข 

 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน    ๔   แห่ง 
 -  มีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) ประจ าหมู่บ้าน  12 หมู่    

 ๓.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-   ตู้ยามต ารวจ จ านวน    1   แห่ง 
-   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน   191 คน  

 ๔. การบริการพื้นฐาน 
 ๔.1 การคมนาคม 

1. ถนนลาดยางภายในต าบล จ านวน         8   สาย 
2. ถนนลาดยางผ่านต าบล จ านวน         4   สาย 
3. ถนนคอนกรีต จ านวน       90   สาย 
4. ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จ านวน       50   หมู่      

  ๔.2 การโทรคมนาคม 
-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน         0   แห่ง 

๔.๓ การไฟฟ้า 
-  มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

 ๔.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ                                                                                                                                  

 -  ต าบลแก่งดินสอ มีแควโสมงไหลผ่านกลางต าบล และมีคลองและล าห้วยต่างๆ  จ านวน    
17  แห่ง  

 ๔.5 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
-   ฝายเก็บน้ าขนาดเล็ก จ านวน    18 แห่ง 
-   สระเก็บน้ าขาดใหญ่ จ านวน    20 แห่ง 
-   สระเก็บน้ าขนาดเล็กในไร่นา จ านวน  715 แห่ง 
-   บ่อบาดาล จ านวน    74   แห่ง 
-   บ่อน้ าตืน่ จ านวน  276 แห่ง 



๔ 
 

-   ประปาหมู่บ้าน จ านวน   31 แห่ง 
-   คลองส่งน้ าชลประทาน จ านวน     2    แห่ง 
-   อ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา จ านวน     1    แห่ง 

 ๕. ข้อมูลอ่ืนๆ 
 ๕.1  ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

-  อุทยานแห่งชาติทับลาน 
-  อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
-  น้ าตกห้วยค าภู 
-  น้ าตกทุ่งกวาง 
-  น้ าตกวังมะนาว 
-  จุดชมวิวบนหว้ยโสมง 

๕.2  มวลชนจัดตั้ง 
-  ลูกเสือชาวบ้าน      
-  กลุ่มอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
-  กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
-  ต ารวจบ้าน 
-  กลุ่มอาชีพ 
-  กลุ่ม อ.ส.ม. 
-  ชมรมผู้สูงอายุ 

 ๕.3  ศักยภาพในต าบล 
 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๑) จ ำนวนบุคลำกร  จ ำนวน ๓๔ คน 
- พนักงำนส่วนต ำบล    จ ำนวน  ๑๕  คน 
- พนักงำนลูกจ้ำงประจ ำ    จ ำนวน    ๐  คน 
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    จ ำนวน  ๑๓  คน 
- พนักงำนจ้ำงทั่วไป    จ ำนวน    ๖  คน 

                          -    พนกังำนจ้ำงทั่วไป (ถ่ำยโอน)   จ ำนวน    ๐  คน  

(๒)   จ ำนวนคณะผู้บริหำรและสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  ๒๕  คน 
- นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน    ๑   คน 
- รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน    ๒   คน 
- เลขำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน    ๑   คน 

       -     สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน  ๒๑   คน   

 (3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  รายได้ประจ าปีงบประมาณ  2561   ๕๙,๖๓๘,๐๗๑.๖๖  บำท   
    รายได้จากค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต       68,975.60 บาท 
    รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        ๒4,575.๐๐ บาท 
          รายได้จากทรัพย์สิน        ๔53,362.57 บาท 



๕ 
 

    รายได้เบ็ดเตล็ด             1,226.๐๐ บาท 
  รายไดจ้ากภาษีอากร                      274,906.17 บาท 
  รายไดภ้าษีจัดสรร    30,783,195.64   บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป      ๒๘,031,830.๖๘   บาท 
  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    -  บาท 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 1. พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทร์ได้ เนื่องจากมีทรัพยากร 
ทางธรรมที่อุดมสมบูรณ์  และแหล่งอุทยานชาติอยู่ใกล้พ้ืนที่ มีท าเลจุดชมวิวที่สวยงามของบนเขื่อนห้วยโสมง  
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น าเสนอ เช่น  น้ าตกห้วยค าภู น้ าตกทุ่งกวาง  และน้ าตกวังมะนาว และ
โครงการเขื่อนนฤบดินทรจินดา 

 2. พัฒนาส่งเสริมการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  โดยการท าเกษตรแบบผสมผสาน  ลดการ
ใช้สารเคมีหันมาใช้วิธีทางธรรมชาติมากขึ้นและมีพัฒนาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น เนื่องจากมีแหล่ง
น้ าธรรมชาติไหลผ่านภายในต าบล และมีแหล่งน้ าที่เพียงพอส าหรับการเกษตร  

 3.พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ มีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนเน้นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนพึงตนเองตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย 
แบบเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
2.ประวัติความเป็นมา 

เดิมต าบลแก่งดินสอ เป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่กับต าบลทุ่งโพธิ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2521  ทางราชการเห็นว่า              
ต าบลทุ่งโพธิ์เป็นต าบลที่มีขนาดใหญ่ จึงได้แบ่งแยกออกมาเป็นอีกต าบลหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ                 
บ้านทับไทร บ้านท่าสะตื้อ บ้านวังอ้ายป่อง บ้านบุกล้วย บ้านวังรี บ้านแก่งดินสอ บ้านเขาขาด บ้านหินเทิน 
และบ้านบุเจริญ ปัจจุบันมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 3 หมู่บ้าน คือ บ้านคลองมะไฟ  บ้านอ่างทอง  บ้านแก่งใหญ่ โดยใช้
ชื่อบ้านแก่งดินสอเป็นชื่อต าบลตลอดมา 

การตั้งชื่อของต าบลว่า “แก่งดินสอ” นั้น เล่าต่อกันมาว่า สมัยก่อนต าบลแก่งดินสอมีหินที่สามารถ
น าไปใช้ท าเป็นดินสอเขียนกับกระดานชนวนได้  คนสมัยก่อนไม่มีสมุดไม่มีปากกาจึงมีการน าหินชนวนไปท า
เป็นดินสอใช้ขีดเขียนกัน และพบว่าแหล่งที่มีหินประเภทนี้อยู่จ านวนมากก็คือ หมู่ 6 บ้านแก่งดินสอ บริเวณที่
เป็นแก่งมีน้ าไหลผ่าน คนส่วนใหญ่จึงเรียกพ้ืนที่ต าบลนี้ว่าแก่งดินสอ และใช้เป็นชื่อของต าบลต่อมา 

ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นคนที่อพยพมาจากที่อ่ืน คือ โคราช  ระยอง อ่างทอง ชลบุรี 
และจันทร์บุรี คนดั้งเดิมในพ้ืนที่มีเพียงจ านวนน้อย คนที่อพยพเข้ามาได้มาก่อตั้งเป็นชุมชนเล็ก ๆ โดยการ
ประกอบอาชีพท าไร่ ท าสวน พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ส่วนใหญ่คือ มันส าปะหลัง และยาพารา  ต่อมาชุมชนได้มีการ
ขยายใหญ่ขึ้นมีการแบ่งแยกออกเป็นหลายหมู่บ้าน และมีประชาชนมาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก จนสามารถ
พัฒนากลายมาเป็นต าบลแก่งดินสอจนถึงทุกวันนี้ 

อ านาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล( ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 



๖ 
 

มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม 
และวัฒนธรรม  

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง  

ปฏิกูล 
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๗) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ

จ าเป็นและสมควร 

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๐) ให้มีตลาดท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเที่ยว 
(๑๓) การผังเมือง 
 

2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ใน 
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 



๗ 
 

(๖) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑๘) การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอื่นๆ 
(๒๔) การจัดการการบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

มาตรา ๔๓ องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น  

มาตรา ๔๔ องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ก็แบ่งโครงสร้างตาม
พระราชบัญญัติ ดังกล่าว คือแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ 



๘ 
 

1.ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน  12 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน รวมเป็น 24 คน โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้นายอ าเภอ
แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เลิกสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นคณะกรรมการประจ าสภาชุดต่าง ๆ 
เช่น คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯ เป็นต้น 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝ่ายนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือฝ่ายบริหาร โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
และมีอ านาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
1 คน และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ฯ ดังกล่าว 
ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการประจ าสภาชุดต่าง ๆ 
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ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑ – 25๘๐) 

1)ความเป็นมา 
1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์

ชาติระยะ 20 ปีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยน านโยบายรัฐบาล 
11 ข้อประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
36 กิจกรรมมาใช้เป็นกรอบในการจัดท าและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 
ต่อไป 

1.2 พร้อมนี้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการท าหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปีที่ต้องเชื่อมโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง 11 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี 

2) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

2.1 วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน” 

ความม่ันคง 
 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคล 

 ความม่ันคงในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมือง 
 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่

เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
 ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม

หลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความ
เข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่น 

 ความม่ันคงของอาหารพลังงานและน ้าประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง

ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
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 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิด
สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน 
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุลมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 

อนาคตประเทศไทยปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ 
 

 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างม่ันคงและยั่งยืนโดยสถาบันหลักของชาติ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคมมีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขในทุกพ้ืนที่และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูงประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

 ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัลที่มีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพมีเสถียรภาพแข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและมีฐานการผลิตบริการและลงทุนที่เชื่อมโยงใน
อาเซียนเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดย 

 ภาคเกษตรพัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต
bio-bases ที่ส าคัญและผลิตภาพการผลิตสูง 

 ภาคอุตสาหกรรมยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิมพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียนเช่นศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของ
เอเชียศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียนศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอลเป็น
ต้น 

 ภาคบริการยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิมและส่งเสริมธุรกิจบริการ
อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียนเช่น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียนเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน
ศูนย์บริการทางการเงินการศึกษานานาชาติและบริการด้านโลจิสติกส์เป็นต้น 

 วิสาหกิจและการดาเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเข้มแข็งเป็นฐานการ
ผลิตและบริการที่ส าคัญของประเทศ 
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 คนไทยในอนาคตมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบท
การพัฒนาในอนาคตมีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงมีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงามรู้คุณค่าความเป็นไทยและมีความรับผิดชอบเป็น
รากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคมรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล ้าน้อย อัตราความยากจนต่ ามีการ
กระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรม
อย่างทั่วถึงโดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอยู่ดีมีสุขไม่คอรัปชั่น 

 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจสีเขียวระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ ามีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกร รมการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 การบริหารภาครัฐโปร่งใสมีประสิทธิภาพรับผิดชอบตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ
ประชาชนมีส่วนร่วมมีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 

2.2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและ
สร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางที่ส้าคัญของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส้าคัญ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (1)การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2)การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3)การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(4)การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(5)การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
(6)การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
(7)การพัฒนาระบบการเตรียมพร้ อมแห่ งชาติ รั กษาความมั่ นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า 
(8)การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส้าคัญ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

(1)สมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่นส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนและพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์
จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
(2)การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตรได้แก่เสริมสร้างฐานการ
ผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง 
ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพได้แก่พัฒนาอุตสาหกรรม
ส่งออกที่มีศักยภาพสูงสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคตเป็นต้นและภาคบริการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนได้แก่พัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ของผู้ประกอบการไทยพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากลยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
(4)การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองโดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญของประเทศและพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและ
บริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 
(5)การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื นฐานในด้านการขนส่งความมั่นคงและ
พลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(6)การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและนานาประเทศส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ฐานของการประกอบธุรกิจส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติใน
การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอาหารสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการภัย
พิบัติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้าง
ความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจ
ต่างๆเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการ
ผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคสนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและ
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆและสาธารณชนไทย 
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ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส้าคัญ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

(1)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยพัฒนาเร่ิมตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
(2)การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3)การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
(4)การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

(1)การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2)การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3)การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4)การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวฒันธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน 
(5)การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนนุการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(1)การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2)การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสทิธิภาพทัง้ 25 ลุ่มน้ า เนน้การปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3)การพัฒนาและใช้พลงังานที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(4)การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
(5)การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
(6)การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิง่แวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(1)การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจา่ยของภาครัฐ 
(2)การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(3)การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
(4)การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5)การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ 
(6)การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
(7)การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคับให้มีความชัดเจน ทนัสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน 
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มี
ศักยภาพ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

-คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่ส านักงานฯเสนอและให้
ส านักงานฯรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 
มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการปฏิรูปประเทศให้ส านักงานฯ
พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ใน 4 ประเด็นหลักดังนี้ 

1) ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็น
แผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปีโดยระบุแผนปฏิบัติการและก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งให้มี
การประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปีและ 5 ปีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานของรัฐบาลต่อไป 

2)ปรับปรุงเนื้อหาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ให้สอดคล้องและสะท้อนถึงการด าเนินงานตาม
นโยบายส าคัญของรัฐบาลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา 

3)ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ
กลไกทางกฎหมายและกลไกประชารัฐที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนด าเนินการตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 
ทั้งนี้ให้ส านักงานฯเสนอกลไกดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุเครืองาม) พิจารณาก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

4) ในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ให้ส านักงานฯประสานงานกับคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติอย่างใกล้ชิดและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและ
ประชาสังคมเพ่ือให้แนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทาง
ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
ในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นส าคัญ 

 

๑.2.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 12   (พ.ศ. 2560 - 2564) 

1)ความเป็นมา 
1.1 ในปี 2558 ส านักงานฯได้น าผลที่ได้จากการประชุมระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 12 ระดับภาคการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จากภาคีการพัฒนาการ
ประชุมประจ าปี 2558 ของสศช. และการร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทยของสภาปฏิรูป
แห่งชาติมาพิจารณาปรับปรุงและยกร่างเป็นทิศทางการพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาฯฉบับที่  12 เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2558 เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอกก.สศช. พิจารณาต่อไป 

1.2 ที่ประชุมกก.สศช. ครั้งที ่11/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบทิศทาง
และกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้ง 10 
ยุทธศาสตร์และ (ร่าง) องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์เฉพาะด้านของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 
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12 ทั้ง 9 คณะตามที่ส านักงานฯเสนอพร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงานฯน าทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

1.3 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่ส านักงานฯเสนอและให้
ส านักงานฯรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการปฏิรูปประเทศให้ส านักงานฯ
พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีและมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5ปีโดยระบุแผนปฏิบัติการ
และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปีและ 5 
ปีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาลต่อไป 

2) รูปแบบเค้าโครงเบื องต้นและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12  
รูปแบบและเค้าโครงเบื องต้นของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี  

 

ส่วนที่ ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 กรอบหลักการของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

-หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
-สาระส าคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
-ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ส่วนที่ 2 การประเมินสถานะ
ของประเทศ 

-สถานะของประเทศด้านต่างๆ (ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ) 
-บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งภายในและภายนอก 
-การวิเคราะห์สถานะของประเทศ (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความท้าทาย) 

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในภาพรวม 

-วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
-สรุปย่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาประเทศ 

-เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จรายยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองเป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และท่ีสามารถแปลงไปสู่แนวทางด าเนินการที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรมได้ 
-ก าหนดแนวทางด าเนินการที่มีความส าคัญสูงที่ต้องผลักดันสู่การปฏิบัติเพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

3) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสมการฟ้ืนฟู
และดูแลสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้ทุก

คนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก 
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3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังรวมถึงการปฏิรูป

ภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่
คุณค่าในภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการการลงทุนการพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและ

ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศปราศจากคอร์รัปชั่นมีการกระจายอ านาจและแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่าย

โทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่
เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่อง

จากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 
พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ศักยภาพโอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจ
ใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์โดย

มุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆที่ไทยมีความเกี่ยวข้องใน
ฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค 

ประเทศไทย 4.0    (THAILAND 4.0) 
1)ความเป็นมา 

ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 หลายประเทศได้ด าเนินการ
ปฏิรูปขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือกับชุดของโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่ ท าการรื้อปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต การท างาน 
และการเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ฉะนั้น
เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่งภายในปี 2575 
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การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ 
1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 
2.พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
3. มีสังคมที่มีคุณภาพ 
4. มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
6. การมีบทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก 

กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศ
ไทย 1.0” ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรม
เบา และ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามล าดับ ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 
จะต้องเปลี่ยนผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” 
ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม” 
โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth Engine) 3 กลไกส าคัญ 
คือ  

1. กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  
2. กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) 

และ  
3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) 

 

ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จาก
เดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพ่ือเปลี่ยนจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพ่ิมมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ซึ่งประกอบด้วย 5 
กลุ่มหลักๆคือ  

1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ   
2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ  
4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

http://www.thansettakij.com/wp-content/uploads/2015/08/1mp39-3083-a.jpg
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ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความได้เปรียบ
เชิง “วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี 
มิเพียงเท่านั้น ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ที่ก าลัง
ค่อยๆ เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมที่เน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมที่เน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” 
มากขึ้น 

ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญโดยขาดการพัฒนาในมิติ
อ่ืนให้มีความสอดคล้องกันโมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความ
สมดุลในความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญา
มนุษย์ โดยการพัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หลักการส าคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน” 

ในระดับจุลภาคการ “รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะท าให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม และการ
สร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมา ในระดับมหภาค “การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะท าให้
ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็น
การส่งเสริมให้เกิดการผนึกก าลังของทุกภาคส่วน การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน จึงเป็น “ระบบคุณค่าใหม่” ที่
จะสามารถน าพาประเทศไทยไปสู่ความมั่งค่ัง ความมั่นคง และความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด 
 
 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑.๓.๑ แผนพัฒนาภาค 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
  ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตรที่ ๓ อนุรักษฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ 
            สมดุลตอระบบนิเวศ 
  ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเสนทาง 
            เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานทั้งแนวเหนือ-ใตแ้ละตะวันออก-
ตะวันตก 
  ยุทธศาสตรที่ ๕ บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเกื้อกูลกัน 
 ๑.๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว) 
 จากการที่เปนที่ตั้งทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีพ้ืนที่เชื่อมตอระหวางกรุงเทพฯ และชายฝงทะเล
ตะวันออก และเสนทางคมนาคมที่เชื่อมตอไปยังภูมิภาคอ่ืน ตามเสนทาง ฉะเชิงเทรา นครนายกปราจีนบุรีสระ
แกว อรัญประเทศ ปอยเปต และเสียมเรียบ มีระบบชลประทานที่ดีและสภาพธรรมชาติเหมาะแกการเกษตร 
เชน กุง ไก สุกร ขาวมะมวง เปนแหลงผลิตสินคาอุตสาหกรรมขนาดใหญโดยเฉพาะยานยนตและชิ้นสวน 
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเครื่องหนัง สิ่งทอ และอาหารแปรรูป มีแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมที่
หลากหลาย สอดคลองกับทรัพยากรทองถิ่น และสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันจึงมีทิศทางการพัฒนาดังนี้ 
 (๑) พัฒนาเมืองศูนยกลางรองรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยการวางแผนปรับปรุงขนาดเมือง ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการทางสังคม และปองกันการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและอุตสาหกรรม 
เพ่ือไมใหบุกรุกพ้ืนทีเ่กษตรที่อุดมสมบูรณ 
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 (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส (Logistics) เพ่ือลดตนทุนในการขนสงสินคาโดยเฉพาะการ
ปรับปรุงและขยายระบบโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณที่เปนคอขวด หรือสวนที่ขาดหายไป (Missing 
Link) ใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 (๓) พัฒนาใหเปนศูนยกลางการผลิตสินคาเกษตร โดยสรางมูลคาผลิตภัณฑใหสินคา เชนขาวมะมวง 
ไกและสุกร ใหมีมูลคาสูงขึ้น และมีความหลากหลายที่ตอบสนองต อพฤติกรรมของผู บริโภคและเพ่ิม
ประสิทธิภาพมาตรฐานดานความปลอดภัยของสินคาการเกษตร เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในดานคุณภาพและ
มาตรฐานในการสงออกสูตลาดตางประเทศเพ   ิ่มข้ึน 
 (๔) เสริมสรางสภาพแวดลอมแหลงอุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑของกลุมอุตสาหกรรม
ในพ้ืนที่ใหมีความทันสมัยและเปนสากลไปสูตลาดโลก และพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการลงทุน
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม 
 (๕) ขยายเครือขายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เขากับศูนยกลางอุตสาหกรรมที่
มีอยูเดิม ควบคูไปกับการเพิ่มสิ่งจูงใจ และเสริมสรางประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีการผลิต 
 (๖) สงเสริมการวิจัย และพัฒนา (R&D) รวมทั้งการออกแบบและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสินคาใหมสู
ตลาดโลก 
 (๗) ฟนฟูแหลงทองเที่ยวหลักไมใหเสื่อมโทรมควบคูไปกับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหได
มาตรฐานระดับนานาชาติและจัดระเบียบแหลงทองเที่ยวใหเหมาะสมกับขีดความสามารถที่จะรองรับจํานวน
นักทองเที่ยว 
 (๘) พัฒนาระบบโครงขายบริการพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมบริเวณเศรษฐกิจชายแดนใหได
มาตรฐานสากล เพ่ืออํานวยความสะดวก และสนับสนุนการคา การลงทุน การทองเที่ยว ชายแดน 

 

แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 

 วิสัยทัศน์“เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เกษตรปลอดภัย                          
เมืองสมุนไพรต้นแบบ” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เพ่ิมศักยภาพการผลิต  การตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วย 
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและยกระดับ 
  การให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ  มั่นคง  และสมดุล 
 
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพชีวิต  รักษส์ิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคมส่งเสริม                      
แหล่งเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาคนสู่พลเมืองที่เข้มแข็ง  ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

 และก าหนดกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวม 3 ประเภท  
ได้แก่ 

1. ประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ประเภทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๓.ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  และสังคม 

 
๒.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งดินสอ 
 ๒.1.วิสัยทัศน์การพัฒนา  

“แก่งดินสอเมืองน่าอยู่   สังคมแห่งการเรียนรู้  ควบคู่วัฒนธรรมล ้าค่า 
การเกษตรก้าวหน้า   ประชาชนอยู่ดีมีสุข” 

 
๒.1.1  ภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งดินสอ  

 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการคมนาคม  ไฟฟ้าสาธารณะ การระบายน้ า การผงั
เมือง  การปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า  สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน การนันทนาการ และส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                       
จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   

3. พัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ การส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพ้ืนเมือง     
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน การแทรกแซงราคาพืชผล สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ และการจัดตั้งกลุ่มที่เป็น
ธรรมสามารถพ่ึงตนเองได้ 

4. การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรให้กับประชาชน     
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6. การพัฒนาอนุรักษ์ การป้องกันการท าลาย การบ าบัด และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม  

๒.1.2 จุดมุ่งหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งดินสอ   

 เป็นเมืองน่าอยู่  คือ  การพัฒนาระบบโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน  ให้มีการคมนาคมที่สะดวก 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน มีระบบน้ าประปาใช้อย่างเพียงพอทุกครัวเรือนมีระบบนิเวศน์
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีทัศนียภาพที่สวยงานปราศจากขยะและมลพิษต่าง ๆ  มีสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับทุกคน 

 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คือ  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งการศึกษา
นอกระบบและในระบบ คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน 
กระบวนการการเรียนรู้ของชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย  เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
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เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมล ้าค่า คือ  จุดมุ่งหมายในการพัฒนาต าบลแก่งดินสอให้เป็นสังคมที่มีความ
งามของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีแบบไทย ๆ  ตามหลักของชาวพุทธ มีวิถีชีวิตที่เป็นอยู่แบบเรียบ
ง่าย มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน ทักทายกันด้วยรอยยิ้ม มีวัฒนธรรมที่ดีงามท าให้ผู้ มาเยือนประทับใจในวิถีชุมชน
ของคนต าบลแก่งดินสอ เป็นสังคมที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีดังเดิมไว้ 

การเกษตรก้าวหน้า คือ การพัฒนาในเรื่องการเกษตรเป็นการท าเกษตรแบบยั่งยืน ที่มีต้นทุนน้อยแต่
ได้ผลผลิตสูง โดยอาศัยการท าเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีหันมาใช้วิธีทางธรรมชาติ
มากขึ้น  มีการรวมกลุ่มเกษตรอย่างเข้มแข็งเพ่ือต่อรองราคา  พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้สามารถเพ่ิม
ทักษะการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินค่าทาง
การเกษตร 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข คือ  ทั้งหมดของการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การที่ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ประชาชนที่อาศัยอยู่มรพ้ืนที่ต าบลแก่งดินสอมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีความรู้มีทัศนะคติที่ดี มีจิตเป็น
สาธารณะ รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม มีอาชีพที่มั่นคง เป็นสังคมที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ปราศจากปัญหายา
เสพติดน าไปสู่สังคมอยู่ดีมีสุข 

๒.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ทั้งหมด ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมสงบสุข 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 

   ๒.3 เป้าประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งดินสอ  

1. เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน  ยกระดับความเป็นอยู่และอ านวยความสะดวกในชุมชน 
        2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 

3. เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้  มีอาชีพ  มีงานท า  และพัฒนาฝีมือแรงงาน   หรือการจัดตั้ง
กลุ่มท่ีเป็นรูปธรรม   

4. เพ่ือให้ประชาชนชุมชนมีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และเพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

5. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

6. เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน
สภาพอุดมสมบูรณ์ 

   ๒.๔ ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละถนน รางระบายน้ํา ท่อ และ สะพาน ที่ได้มาตรฐาน 
๒) ร้อยละสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๓) ร้อยละพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม 
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๔)ร้อยละของประชาชนที่มีจิตสํานึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
๖) ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ

พัฒนา 
๗) ร้อยละของจํานวนประชาชนตําบลแก่งดินสอที่ได้รับการศึกษา 
๘) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
๙) ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี 
๑๐) จํานวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
๑๑) ร้อยละของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 
๑๒) ร้อยละของครัวเรือนยากจน 
๑๓) ร้อยละของสินค้าท้องถิ่นได้กระจายภายในท้องถิ่น 
๑๔) จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม 
๑๕) ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
๑๖) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 
 

 ๒.๕.ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน 
สะพาน รางระบายน้ําท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. 
หอกระจายข่าว ระบบน้ําอุปโภคบริโภค  อาคาร
ต่างๆ ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟ
กระพริบ ฯลฯ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณชิย 
กรรมพัฒนา วางแผน ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
ตําบล 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  และสาธารณสุข 
 

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วน
ราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน 
องคก์รการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อ
ดําเนินโครงการที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯลฯ 
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่และพัฒนา 
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ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นฯลฯ 
-สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการ
แข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
ฯลฯ 
-การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้านกองทุนหลักประกนัสุขภาพ อบต. การ
กําจัดขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณชิย 
กรรมพัฒนา วางแผน ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
ตําบล 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ในป่าชุมชน ปา่สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก 
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าํ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอ
น้ํา ตามพระราชดําริฯเปน็ต้น 
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ
บริหาร 
 

-เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
-เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
ดําเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดําเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการปฏิบัตงิาน
ให้แก่ อปพร.ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู ้
ปลูกจิตสาํนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉนัท์ เพื่อความมั่นคงของชาติเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

 
  ๒.๖ กลยุทธ ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบประปา ไฟฟ้า และ

การพัฒนาแหล่งน้ํา คูคลอง เขื่อน ฝาย เพื่อการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การเกษตร และอุตสาหกรรม 
๑.๒. กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางบก ทาง

ระบายน้ํา และการจัดวางระบบผังเมืองให้ได้มาตรฐาน 
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  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
              ๒.๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดให้มีการศึกษา อบรม ดูงาน 
การประกอบอาชีพ การหารายได้  การตลาด ร้านค้า อุตสาหกรรมครัวเรือน การพาณิชย์ และการลงทุน 
             ๒.๒. กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดให้มีกลุ่มกองทุนหมุนเวียน 
กลุ่มสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร และการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
              ๒.๓. กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ส่งเสริม สนับสนุน การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์  และ
การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และสาธารณสุข 
    ๓.๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การศาสนา การบํารุงศิลปะ จารีต

ประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    ๓.๒. กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
   ๓.๓. กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข การอนามัย และ

การควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ในท้องถิ่น 
   ๓.๔. กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ

ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด ที่อยู่อาศัย การรักษาความสะอาด และการสังคมสงเคราะห์ให้ได้มาตรฐาน 
   ๓.๕. กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคน การจัดระเบียบสังคม 

การรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ให้ได้
มาตรฐาน 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
   ๔.๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การสํารวจแหล่งท่องเที่ยว และการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
   ๔.๒. กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยว ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๕.๑  กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จาก

ป่าไม้ ต้นน้ํา ลําธาร และท่ีดิน 
   ๕.๒  กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู ป่าไม้ ต้นน้ํา ลํา

ธาร ที่ดิน และสัตว์ป่า แบบยั่งยืน 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
   ๖.๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และการจัดให้มีบริการสาธารณะตามภารกิจถ่ายโอน 
   ๖.๒.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การอบรมสัมมนา และ
การศึกษาดูงาน 
   ๖.๓.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน 
ระบบข้อมูลข่าวสาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน 
   ๖.๔.  กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ 
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           ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาดีกําหนดการพัฒนา
ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลนาดีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวน ๖ 
ยุทธศาสตร์ และ ๒๕ กลยุทธ์ ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
1.1 พัฒนาเส้นทางการคมนาคมภายในต าบลให้มีประสิทธิภาพ 
1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
1.3 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
1.4 พัฒนางานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆ        

                                 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านและสร้างสังคมสงบสุข  ประกอบด้วย 8 แนวทางการพัฒนา

ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.2 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา บ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการทางสังคม และการสังคมสงเคราะห์ 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาทาง

สังคม และความเดือดร้อนของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
2.5 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
2.8 ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ และการสร้างรายได้ วิสาหกิจชุมชน เพื่อ

เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก และ

เกษตรอินทรีย์ 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 3 แนว
ทางการพัฒนาดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบล 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก และ

ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสินค้า การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว 
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุน ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 4 แนวทางการ
พัฒนาดังนี้ 

6.1 พัฒนาบุคลากร และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพ 

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

6.3 พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
6.4 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร สถานที่ของส านักงานให้มีความพร้อมต่อการ

ให้บริการประชาชน 
        6.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนา

ในระดับภูมิภาค  ระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จําเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการดําเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างทํา  แต่อย่างไรก็ดี
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรคํานึงถึง
บริบท และทิศทางการพัฒนาของคนทั้งชาติเป็นสําคัญด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก่งดินสอ  ที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับอําเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะต้องอาศัย
ข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในสองระดับ คือ  

ระดับท่ี ๑ ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี  
กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  นโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

ระดับที่ ๒ ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom up)  โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหา
ความต้องการของประชาชนในการประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน  ระดับตําบล  ความเห็นจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ เป็นต้น ความเชื่อมโยงในภาพรวมของ
ในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข เกิดความมั่ นคง  ยั่งยืน สมดุล  
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓.การวเิคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

              ดําเนินการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งดินสอ รวมทั้งการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน  ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งดินสอ อันเป็นสภาวะภายในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการประเมิน
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สถานภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่งดินสอในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  ในการ
วิเคราะห์  ดังนี้  ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพ SWOT ANALYSIS TECHNIC ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่ง
ดินสอด้วยเทคนิค  SWOT ANALYSIS 
๑) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

๑.ผู้บริหารมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 
 

๑.พ้ืนที่ตําบลแก่งดินสอ ค่อนข้างกว้าง การบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง 
๒.งบประมาณของ อบต.แก่งดินสอไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้ทั่วถึงในระยะเวลาอันสั้น 
๓. การคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
๔.มีบุคลากรด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

๑.ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อบจ.ปราจีนบุรี 
กรมชลประทาน เป็นต้น 
 

๑. ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง 
๒. สถานการทางการเมือง  เศรษฐกิจ ทางภาครัฐทํา
ให้งบประมาณอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลง 
๓. การบริหารงานของท้องถิ่นมีความเสี่ยงเนื่องจาก
การตีความของตัวบทกฎหมายของท้องถิ่นและ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินบางครั้งมักจะสวนทางกัน 

 
2) การวิเคราะห์ (Swot ) การพัฒนาด้านและสร้างสังคมสงบสุข 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

๑.มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
งดงาม เช่น กิจกรรมงานบุญ ทางภาคกลาง 
๒. มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กีฬาประจําตําบล 
แก่งดินสอ ลอยกระทง สงกรานต์ 
๓.เป็นสังคมที่พ่ึงพาอาศัยกัน 
 

๑.การมีส่วนร่วมของประชาชนยังน้อย เนื่องจากมี
กิจกรรมที่มากและมีระยะเวลาใกล้เคียงกัน 
๒.ประชาชนยังมีโรคประจําตัว เช่น โรคความดัน 
โรคเบาหวาน ฯลฯ  
๓. ผู้สูงอายุมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ทําให้วัยทํางานลด
จํานวนลง 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
๑. มีหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่ เช่น รพ.
สต. และ อสม.  
๒.มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่และที่ ใกล้ เคียงให้การสนับสนุนการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

๑. สถานการณ์โรคระบาด   เช่น ไข้ เลือดออก             
ไขม้าลาเรีย 
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๓) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านเศรษฐกิจ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

1.ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชน 
2. มกีารรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์จากดินไทย กลุ่มอาชีพสตรี เป็นต้น 
3. มีความหลากหลายของสินค้าโอท็อบ 
 

1. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. การเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่
ครบวงจร 
4.กลุ่มอาชีพขาดทักษะและฝีมือ 
5.วัยแรงงานออกไปทํางานนอกพ้ืนที่ 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
1.มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านอาชีพ เช่น สนง.
การเกษตรอําเภอ ปศุสัตว์ สนง.พัฒนาชุมชน เป็นต้น 
2. รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและเศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรือน 
 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
2.ปัญหาเรื่องโรคระบาดในพืช 
3. สถานการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น 
4. การเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม            
ภาคบริการ  ภาคการเกษตร 
5. กระแสโลกาภิวัฒน์ 
 

 
4) การวิเคราะห์ (Swot ) ด้านสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

๑. ตําบลแก่งดินสอ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ 
๒. มีเขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ 

๑. พื้นทีช่นบท 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมน้อย 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

๑. นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 

๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มขาดแคลน
ด้วยภัยธรรมชาต ิ
๒.ปัญหาหมอกควันไฟ และการลักลอบเผาในที่
สาธารณะ 
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๕) การวิเคราะห์ (Swot ) ด้านการท่องเที่ยว 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
๑. ตําบลแก่งดินสอ มีแหล่งท่องเที่ยวตามจุดต่างๆใน
หมู่บ้าน 
๒. มีเขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ 

๑. แหล่งท่องเที่ยวมีการประชาสัมพันธ์น้อย 
๒. ยังไม่เป็นที่ท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมเท่าไหร่นัก 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

๑. นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นด้านการจัดการด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวและยั่งยืน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้นการท่องเที่ยว
เป็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น 

๑. แหล่งท่องเที่ยวของตําบลยังไม่เสร็จสมบูรณ์
เท่าท่ีควร 
 

 
๖) การวิเคราะห์ Swot  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal  AnaIysis) 
จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

๑.มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ    การ
จัดเก็บรายได้ และยังได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก
จํานวนหนึ่ง 
๒.มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานที่ไม่
ซับซ้อนทําให้การบริหารงานง่ายและรวดเร็ว 
๓.มีสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งอยู่ 
๔.มีหน่วยงานราชการตั้งอยู่หลายหน่วยงาน 
 

๑.บุคลากรที่มีอยู่  ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๒.การประสานงานระหว่างส่วนราชการทั้งในพ้ืนที่  
ตําบล  อําเภอและจังหวัด ยังขาดประสิทธิภาพ 
๓.เครื่องมือเครื่องใช้  อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 
๑.มกีารให้พนักงานส่วนตําบลเข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๑.มีภารกิจที่พร้อมที่จะถ่ายโอนหลายๆอย่างที่จะถ่าย
โอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมาณมากแต่
ภารกิจนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
งบประมาณและทรัพยากรบุคคลในการดําเนินการ 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและเศรษฐกิจทั้งระดับชาติ
และระดับระหว่างประเทศ ย่อมมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์  
(Globalization) ที่มีส่วนและอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  กระแสโลกาภิวัตน์ที่เห็นได้ชัดเจนและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 

๑)ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการเกิดกระบวนการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว การไฟฟ้าที่ตอบสนองได้ 
อย่างทันท่วงทีและจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันมา ประชาชนมักคุ้นเคยและต้องได้รับการตอบสนอง จึงทํา
ให้การพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 
 

๒)ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทําเกิดกระบวนการนําเอา  
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมาย เช่น ทรัพยากรแร่ธาตุ ป่าไม้ ทรัพยากรดิน อันส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เร่งดําเนินการอนุรักษ์และพัฒนาอาจทําให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ เช่น ทรัพยากรดินที่ปัจจุบันมีการใช้เคมีในการผลิตทําให้สารพิษตกค้างในดินและซึมสู่
แหล่งน้ําตามธรรมชาติทําให้สัตว์น้ํา และ แหล่งน้ําอุปโภค บริโภคมีการปนเปื้อนของสารพิษ 
 

๓)ด้านสังคม ประกอบด้วยดังนี้ 
๓.๑) ด้านการศึกษา  ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของสังคมการศึกษาท่ีมุ่งเน้นแต่การ 

แข่งขันจนทําให้ผู้เรียนมิได้สนใจการเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนตนเอง และ หลงลืมรากเหง้าของตนเอง 
๓.๒) ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับเอาวัฒนธรรม  

ประเพณีของตะวันตกมาใช้ปะปนกับวัฒนธรรมไทย จนทําให้วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี
งามเลือนหายไปจากท้องถิ่น 

๓.๓) ด้านความเอ้ืออาทร สังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากจากอดีตและความมีเสน่ห์อีก 
อย่างหนึ่งของสังคมไทย คือ การเอ้ืออาทรกัน แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะสังคมเมือง และ
นอกจากนั้นสังคมชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ความเป็นชนบทที่อยู่ร่วมกันอย่างญาติมิตรเอ้ืออาทร
ต่อกันเริ่มลดน้อยลง ต่างคนต่างอยู่ จะสังเกตได้จากการลงแขกดํานา  การแบ่งปันลดน้อยลง 

๓.๔)ด้านสาธารณภัย สืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก เพ่ือตอบสนอง 
กระแสโลกาภิวัตน์ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปมาก อันส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกทําลายขาดความสมดุล อัน
เป็นสาเหตุของสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ 

๓.๕) ด้านสุขภาพอนามัยประชาชน ด้านสุขภาพปัญหาที่พบคือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ํา                 
เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ  นั่นย่อมหมายถึงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง 
 

     ๔)ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ทําให้ความสมดุลของทุกส่วนเปลี่ยนแปลง
ไป เนื่องจากกระบวนการด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตเราผลิตเพ่ือบริโภคกลายมาเป็นเพ่ือ
การค้าและการสง่ออก  สําหรับตําบลแก่งดินสอเดิมเป็นสังคมการเกษตรรูปแบบทางเศรษฐกิจมุ่งผลิตไว้บริโภค
ในครัวเรือนเป็นหลัก และการปลูกผลไม้เป็นหลัก ปัจจุบันการผลิตเพ่ือการค้าขายเริ่มมีอิทธิพลต่อสังคม
การเกษตร มีการปลูกพืชที่ไม่ได้บริโภคมากขึ้น และต้องขายอย่างเดียวไม่สามารถเก็บไว้บริโภคได้ใน
สถานการณ์ท่ีราคาผลผลิตตกต่ํา จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ 
นั่นคือกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดจากความ
เจริญทางวัตถุและเกิดสิ่งอํานวยความสะดวก และการตอบสนองกิเลสได้เป็นอย่างดี วิธีการจัดการกับกระแส
โลกาภิวัฒน์ได้นั้น ในที่นี้ขอน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิ

20 
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พลอดุลยเดชฯ ที่มุ่งสร้างให้เกิดความพอดี พอเพียง พอประมาณ  การดําเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ความสม
เหตุและผล รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในคนในสังคมให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์และอยู่ท่ามกลางกระแส
อย่างมีสติ  รวมทั้งการสร้างให้คนมีความรู้และนําความรู้ไปใช้อย่างมีคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาของท้องถิ่น
ได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบตัิ 
 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมและสร้างสังคมสงบสุข 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด  

   แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ  
   แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด  
   แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
ส านักปลัด  

   แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

   แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด  
  ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองกคลัง 
   แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด  

   แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุขฯ  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุขฯ  
 ทรัพยากรธรรมชาติและ     
 สิ่งแวดล้อม     
      
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุขฯ  
 การท่องเที่ยว     
      

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ  

   แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  
   แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
ส านักปลัด  

  ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 
รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน 10 แผนงาน ๑ ส านัก/๔ กอง  
 



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๒๕ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒๖ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๒๕ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒๕ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๒๕ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๑๒๖ ๑๕,๑๐๐,๐๐๐

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒๘ ๑๒,๕๔๒,๐๐๐ ๒๕ ๒๗,๐๙๘,๔๐๐ ๑๗ ๗,๓๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๕,๓๕๐,๐๐๐ ๙๓ ๕๖,๐๙๐,๔๐๐

๕๓ ๑๕,๔๔๒,๐๐๐ ๕๑ ๓๐,๒๙๘,๔๐๐ ๔๒ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ ๓๕ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๓๘ ๘,๒๕๐,๐๐๐ ๑๒๖ ๑๕,๑๐๐,๐๐๐

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๗ ๕๙๐,๐๐๐ ๗ ๔๙๐,๐๐๐ ๗ ๕๙๐,๐๐๐ ๗ ๔๙๐,๐๐๐ ๗ ๕๙๐,๐๐๐ ๓๕ ๒,๗๕๐,๐๐๐

2.2 แผนงานการศึกษา ๔๒ ๑๒,๔๓๐,๐๐๐ ๔๒ ๑๒,๔๓๐,๐๐๐ ๔๒ ๑๒,๔๓๐,๐๐๐ ๔๒ ๑๒,๔๓๐,๐๐๐ ๔๒ ๑๒,๔๓๐,๐๐๐ ๒๑๐ ๖๒,๑๕๐,๐๐๐

2.3 แผนงานสาธารณสุข ๒๕ ๗๓๖,๐๐๐ ๒๕ ๗๓๖,๐๐๐ ๒๕ ๗๓๖,๐๐๐ ๒๕ ๗๓๖,๐๐๐ ๒๕ ๗๓๖,๐๐๐ ๑๒๕ ๓,๖๘๐,๐๐๐

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔ ๑๓๐,๐๐๐ ๖ ๑๕๐,๐๐๐ ๔ ๑๓๐,๐๐๐ ๖ ๑๕๐,๐๐๐ ๔ ๑๓๐,๐๐๐ ๒๔ ๖๙๐,๐๐๐

2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๓ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑๓ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑๓ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑๓ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑๓ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๖๕ ๖,๔๐๐,๐๐๐

2.7 แผนงานสังคมสังเคราะห์ ๑๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๙ ๔๓๐,๐๐๐ ๙ ๔๓๐,๐๐๐ ๙ ๔๓๐,๐๐๐ ๙ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๖ ๒,๑๘๐,๐๐๐

๑๐๑ ๑๕,๖๒๖,๐๐๐ ๑๐๒ ๑๕,๕๑๖,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๕,๕๙๖,๐๐๐ ๑๐๒ ๑๕,๕๑๖,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๕,๕๙๖,๐๐๐ ๕๐๕ ๗๗,๘๕๐,๐๐๐

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔ ๑๗๔,๐๐๐ ๔ ๑๗๔,๐๐๐ ๔ ๑๗๔,๐๐๐ ๔ ๑๗๔,๐๐๐ ๔ ๑๗๔,๐๐๐ ๒๐ ๘๗๐,๐๐๐

๔ ๑๗๔,๐๐๐ ๔ ๑๗๔,๐๐๐ ๔ ๑๗๔,๐๐๐ ๔ ๑๗๔,๐๐๐ ๔ ๑๗๔,๐๐๐ ๒๐ ๘๗๐,๐๐๐

4.1 แผนงานการเกษตร ๖ ๒๒๖,๐๐๐ ๖ ๒๒๖,๐๐๐ ๖ ๒๒๖,๐๐๐ ๖ ๒๒๖,๐๐๐ ๖ ๒๒๖,๐๐๐ ๓๐ ๑,๑๓๐,๐๐๐

๖ ๒๒๖,๐๐๐ ๖ ๒๒๖,๐๐๐ ๖ ๒๒๖,๐๐๐ ๖ ๒๒๖,๐๐๐ ๖ ๒๒๖,๐๐๐ ๓๐ ๑,๑๓๐,๐๐๐

5.1 แผนงานการเกษตร ๔ ๙๐,๐๐๐ ๔ ๙๐,๐๐๐ ๔ ๙๐,๐๐๐ ๔ ๙๐,๐๐๐ ๔ ๙๐,๐๐๐ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐

๔ ๙๐,๐๐๐ ๔ ๙๐,๐๐๐ ๔ ๙๐,๐๐๐ ๔ ๙๐,๐๐๐ ๔ ๙๐,๐๐๐ ๒๐ ๔๕๐,๐๐๐

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวดัปรำจีนบุรี

ยุทธศำสตร์
ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ รวม ๕ ปี

รวม

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสร้ำงสังคมสงบสุข

รวม

๕.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรทอ่งเที่ยว

รวม

รวม

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

รวม

ป ี ๒๕๖๙ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๗๐

๓.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

แบบ ผ. ๐๑    



6.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป 14 1,093,400    15 4,325,400   14 1,093,400  15 1,593,400  14 1,093,400   72 9,199,000     

6.2 แผนงานงบกลาง ๘ ๑๔,๙๗๕,๐๐๐ ๘ ๑๕,๐๕๐,๐๐๐ ๘ ๑๕,๒๕๐,๐๐๐ ๘ ๑๕,๕๗๒,๐๐๐ ๘ ๑๕,๖๑๒,๐๐๐ ๔๐ ๗๖,๔๕๙,๐๗๒

๒๒ ๑๖,๐๖๘,๔๐๐ ๒๓ ๑๙,๓๗๕,๔๐๐ ๒๒ ๑๖,๓๔๓,๔๐๐ ๒๓ ๑๗,๑๖๕,๔๐๐ ๒๒ ๑๖,๗๐๕,๔๐๐ ๑๑๒ ๘๕,๖๕๘,๐๗๒

๑๙๐ ๒๕,๗๙๖,๐๐๐ ๑๙๐ ๖๕,๖๗๙,๘๐๐ ๑๗๘ ๔๒,๖๒๙,๔๐๐ ๑๗๔ ๔๐,๑๗๑,๔๐๐ ๑๗๔ ๔๑,๐๔๑,๔๐๐ ๙๐๖ ๑๘๑,๐๕๘,๐๗๒รวมทั้งสิ้น

รวม

๖.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรที่ดี



   

บัญชีสรุป/รายละเอียด
โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)



   

บัญชีสรุป/รายละเอียด
โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น 500,000       1.เด็กเล็กได้รับการ 1.เด็กเล็กได้รับการ กอง

พัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา โดยเทพื้นคอนกรีตและปูด้วย พัฒนาที่สมวัย ส่งเสริมการเรียนรู้โดย การศึกษาฯ
เด็กเล็ก แผ่นยางปูพื้นกันกระแทก 2.มีพื้นสนามที่สวย การสร้างบรรยากาศให้
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ขนาดกว้าง 20 x 30 เมตร  งามปลอดภัย เหมาะแก่การเรียนรู้ 

จ านวน 1 แห่ง สนามเด็กเล่นกัน น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
กระแทก ขนาด 2.ป้องกันอันตรายที่
20 x 30 เมตร อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก
จ านวน 1 แห่ง เล็ก

2 โครงการกอ่สร้างสระวา่ยน้ าส าหรับเด็กเล็ก 1.เพื่อฝึกทักษะการวา่ยน้ า ตามแบบแปลน อบต.แกง่ดินสอ 1,500,000  1.เด็กเล็กในศูนยพ์ัฒนา กอง
ส าหรับเด็กเล็ก ก าหนด ร้อยละ 60 ของเด็ก เด็กเล็กทุกคนมทีักษะ การศึกษาฯ
2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก สามารถวา่ยน้ าได้ การวา่ยน้ า
ปฐมวยัตาม แผนพัฒนา มากขึ้น 2.หญิงต้ังครรภ์ในต าบล
เด็กปฐมวยัแห่งชาติ แกง่ดินสอ

3.เสริมสร้างความ
สัมพันธใ์นครอบครับ

3 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถองค์การบริหาร เพื่อจดัให้มสีถานที่จอดรถ กอ่สร้างโรงจอดรถตามแบบแปลน ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ อบต.แกง่ดินสอมโีรงจอด ส านักปลัด
ส่วนต าบลแกง่ดินสอ ส าหรับพนักงานและผู้มาติดต่อ ของ อบต. จ านวน 1 แห่ง ส าเร็จของงาน รถที่เหมาะสมกบัการใช้

ราชการ งานและไวใ้ห้บริการแก่
ประชาชนที่มาติดต่องาน
ราชการ

4 โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงต่อเติมซ่อม- โดยท าการปรับปรุงต่อเติม 300,000 ประชาชนที่ใช้ ประชาชนพอใจที่มี ส านักปลัด
และร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง แซมและร้ือถอนอาคาร ซ่อมแซมและร้ือถอนอาคาร บริการมีความ สถานที่ให้บริการที่

ตามแบบแปลน พึงพอใจไม่ กว้างขวางมากขึ้น
อบต.แก่งดินสอ ก าหนด น้อยกว่าร้อยละ

60

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรับปรุงต่อเติมด้านหน้า เพื่อเพิ่มสถานที่ให้บริการ ขนาดกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ ม. 500,000     ประชาชนมคีวาม อบต.มสีถานที่ไวใ้ห้ ส านักปลัด

อาคารห้องประชมุ แกป่ระชาชนที่มาติดต่อ ตามแบบแปลนและรายละเอยีด พึงพอใจ ร้อยละ บริการประชาชนเพิ่ม
ประสานงานกบัทาง องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่ดินสอ 60 มากขึ้น
องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 
แกง่ดินสอ ให้เพียงพอ จ านวน ๑ ป้าย

6 กอ่สร้างอาคารส านักงาน อบต.แกง่ดินสอ เพื่อกอ่สร้างส านักงาน อบต. ตามแบบแปลน อบต.แกง่ดินสอ 17,000,000  ความพึงพอใจ ประชาชนที่มาใชบ้ริการ กองชา่ง
แกง่ดินสอ ให้มพีื้นที่พอกบัการ ก าหนด ของประชาชน มพีื้นที่นั้งรอเหมาะสม
ใชง้านและเพียงพอกบัการให้ ที่มาใชบ้ริการ สะดวกสบาย ไมแ่ออดั
บริการกบัประชาชน

7 โครงการศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียป์ระจ า เพื่อจดัต้ังศูนยก์ารเรียนรู้การ 1.ศูนยก์ารเรียนรู้ จ านวน 1 ศูนย์ 700,000     ความพึงพอใจ เป็นศูนยเ์รียนรู้ที่ กลุ่มวสิาหกจิ
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี ท าเกษตรอนิทรีย ์ต.แกง่ดินสอ ขนาด 6x12 เมตร โครงสร้างปูน ของประชาชน เกษตรกรสามารถเรียนรู้ ชมุชนแมบ่้าน
จงัหวดัปราจนีบุรี 2.ป้ายโครงสร้างเหล็กและป้ายไวนิล ที่มาใชบ้ริการ การท าเกษตรอนิทรียไ์ด้ เกษตรกร

ป้ายฐานการเรียนรู้ ขนาด 0.8x1.2 มกีารบูรณาการความ

เมตร จ านวน 10 ป้าย ร่วมมอืกบัหน่วยงาน

ป้ายศูนยก์ารเรียนรู้ ขนาด 1x3.2 ที่เกี่ยวขอ้ง

เมตร จ านวน 2 ป้าย
ป้ายฐานเรียนรู้ ขนาด 0.8x1.2 ม.
จ านวน 10 ป้าย
ป้ายประชาสัมพันธ ์1x1.2 ม. 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

เปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๘ โครงการกอ่สร้างศาลาประชาคม เพื่อเป็นจดุศูนยร์วม กอ่สร้างศาลาประชาคม ขนาด 200,000     ความพึงพอใจ เพื่อใชเ้ป็นสถานที่จดั กองชา่ง

หมู่บ้านทับไทร หมู่ที่ 1(วดัทับไทร) ของหมู่บ้านในการจดั กวา้ง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ของผู้ใชศ้าลา การประชมุ และ

ต าบลแกง่ดินสอ อ าเภอนาดี กจิกรรมต่างๆของ เมตรหรือตามแบบ อบต.แกง่ดินสอ ประชาคม กจิกรรมต่างๆ ของ

จงัหวดัปราจนีบุรี หมู่บ้าน ไมน่้อยกวา่ร้อย หมู่บ้าน
ละ ๖๐

9 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 เพื่อให้ชาวบ้านได้รับ โดยติดต้ังเสียงตามสายระยะทางไม่ 500,000       ความพึงพอใจ เพื่อให้ชาวบ้านได้รับ กองชา่ง

ต าบลแกง่ดินสอ อ าเภอนาดี รู้ความสารของหมู่บ้าน น้อยกวา่ 2,000 เมตรและติดต้ัง ของผู้ใชสั้นทาง ทราบขา่วสารในหมู่

จงัหวดัปราจนีบุรี ล าโพงจ านวน 20 ชดุ พร้อมจดุ ไมน่้อยกวา่ บ้านได้รวดเร็ว ชดัเจน
ควบคุมเสียงตามสาย จ านวน 1 จดุ ร้อยละ 60

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง4เมตร ยาว 80 เมตร 200,000     ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร มถีนนส าหรับในการ หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ผิวจราจร ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
(เส้นหลังวดั) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ไมน่้อยกวา่832 ตารางเมตร ลงลูกรัง ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี รังไหล่ทางสอง ขา้งๆละ0-0.30  ม. ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ตามแบบแปลนของ อบต.แกง่ดินสอ
11 โครงการขยายเขตระบบประปา เพื่อให้ประชาชนได้มี และป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้มนี้ า กองชา่ง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง ผ่าศูนยก์ลางขนาด.2.นิ้ว ชั้น.8.5 ของผู้ที่ได้รับ อปุโภค-บริโภคที่สะอาด

บ้านท่าสะตือ(กลุ่มนายสมโชค เพียงพอ จ านวน..1,000.ท่อน พร้อม ประโยชน์จากระบบ อยา่งเพียงพอและ

สนั่นชาติ) ต าบลแกง่ดินสอ อปุกรณ์ขอ้ต่อ พี.ว.ีซี พร้อมขดุฝ่ัง ประปาหมู่บ้าน ปลอดภัย

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี กลบ ไมน่้อยกวา่

12 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้าน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สภาพถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง
ท่าสะตือ หมู่ที่ 2 (กลุ่มบ้านนางเพียน มถีนนส าหรับในการ โดยท าการลงลูกรังจ านวน 2,500 ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้

สีตะแบก) ต าบลแกง่ดินสอ สัญจรไปมาสะดวก ลูกบาศกเ์มตรพร้อมเกรดเกล่ียปรับ ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี แต่งผิวจราจรและป้ายโครงการ ร้อยละ 60 ปลอดภัย

จ านวน 1 ป้าย

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการบ่อบาดาลเกษตร หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขดุเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว 150,000 ความพึงพอใจ เพื่อให้ประชาชนได้มี กองชา่ง

บ้านท่าสะตือ (กลุ่มนายสมโชค มนี้ าใชอ้ยา่งทั่วถงึ จ านวน 1 บ่อ พร้อมอปุกรณ์ ของผู้ใชน้้ า น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง

สนั่นชาติ) ไมน่้อยกวา่ เพียงพอ
ร้อยละ 60

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายคอนกรีต เพื่อป้องกนัน้ าจาก ขนาด 0.46.x 200.เมตรตามแบบ 500,000 ความพึงพอใจ เพื่อป้องกนัน้ าจาก กองชา่ง

เสริมเหล็ก(รางยพูร้อมฝาปิด)หมู่ที่ 3 ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้ แปลนของ อบต.แกง่ดินสอ ก าหนด ของผู้ใชเ้ส้นทาง ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้
(กลุ่มคลองตลาด) ต าบลแกง่ดินสอ มาในเขตพื้นที่ชมุชน และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ไมน่้อยกวา่ร้อย มาในเขตพื้นที่ชมุชน

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ละ ๖๐

15 โครงการกอ่สร้างรางระบายคอนกรีต เพื่อป้องกนัน้ าจาก ขนาด 0.46x 200.เมตรตามแบบ 500,000       ความพึงพอใจ เพื่อป้องกนัน้ าจาก กองชา่ง
เสริมเหล็ก(รางยพูร้อมฝาปิด)หมู่ที่ 3 ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้ แปลนของ อบต.แกง่ดินสอ ก าหนด ของผู้ใชเ้ส้นทาง ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้
(กลุ่มบ้านผู้ใหญ)่ ต าบลแกง่ดินสอ มาในเขตพื้นที่ชมุชน และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ไมน่้อยกวา่ร้อย มาในเขตพื้นที่ชมุชน

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ละ ๖๐

16 โครงการกอ่สร้างรางระบายคอนกรีต เพื่อป้องกนัน้ าจาก ขนาด 0.46x. 200.เมตรตามแบบ 500,000     ความพึงพอใจ เพื่อป้องกนัน้ าจาก กองชา่ง
เสริมเหล็ก(รางยพูร้อมฝาปิด)หมู่ที่ 3 ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้ แปลนของ อบต.แกง่ดินสอ ก าหนด ของผู้ใชเ้ส้นทาง ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้
(กลุ่มในหมู่บ้าน) ต าบลแกง่ดินสอ มาในเขตพื้นที่ชมุชน และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ไมน่้อยกวา่ร้อย มาในเขตพื้นที่ชมุชน

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ละ ๖๐

17 โครงการกอ่สร้างยกระดับถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สภาพถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง
เชื่อมต่อต าบล มถีนนส าหรับในการ โดยท าการลงลูกรังจ านวน 2,000 ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้

สัญจรไปมาสะดวก ลูกบาศกเ์มตรพร้อมเกรดเกล่ียปรับ ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 
แต่งผิวจราจรและป้ายโครงการ ร้อยละ 60 ปลอดภัย

จ านวน 1 ป้าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๘ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้าน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สภาพถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

บุเจริญ หมู่ที่ 4 (กลุ่มนายทวนชยั มถีนนส าหรับในการ โดยท าการลงลูกรังจ านวน 2,500 ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้

ผลัดมณี) ต าบลแกง่ดินสอ สัญจรไปมาสะดวก ลูกบาศกเ์มตรพร้อมเกรดเกล่ียปรับ ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี แต่งผิวจราจรและป้ายโครงการ ร้อยละ 60 ปลอดภัย

จ านวน 1 ป้าย

19 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง 500,000 ความพึงพอใจ เพื่อให้ประชาชนได้มี กองชา่ง

ติดต้ังถงัแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้าน มนี้ าอปุโภคบริโภค ถงัแชมเปญพร้อมอปุกรณ์ ของผู้ใชน้้ า น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง

บุกล้วย (กลุ่มส านักสงฆ)์ ตามแบบ อบต.แกง่ดินสอ ไมน่้อยกวา่ เพียงพอ
ต าบลแกง่ดินสอ อ าเภอนาดี ร้อยละ 60

จงัหวดัปราจนีบุรี

20 โครงการขดุลอกบ่อสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขดุลอกคลองขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 500,000 ความพึงพอใจ เพื่อให้ประชาชนได้มี กองชา่ง
(กลุ่มคลองตลาด) หมู่ที่ 4 บ้าน มนี้ าอปุโภคบริโภค 50 เมตร ตามแบบ อบต.แกง่ดินสอ ของผู้ใชน้้ า น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง
บุกล้วย ต าบลแกง่ดินสอ ไมน่้อยกวา่ เพียงพอ
อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ร้อยละ 60

21 โครงการลงลูกรังสายหลังโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สภาพถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง
บ้านวงัรี ต าบลแกง่ดินสอ มถีนนส าหรับในการ โดยท าการลงลูกรังจ านวน 2,500. ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี สัญจรไปมาสะดวก ลูกบาศกเ์มตรพร้อมเกรดเกล่ียปรับ ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 
แต่งผิวจราจรและป้ายโครงการ ร้อยละ 60 ปลอดภัย

จ านวน 1 ป้าย

22 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ซ่อมแซมถนนกวา้ง 5 เมตร 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

4 บ้านบุกล้วย ต าบลแกง่ดินสอ มถีนนส าหรับในการ ยาว 2,000 เมตร  ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี สัญจรไปมาสะดวก ตามแบบ อบต.แกง่ดินสอ ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 
ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง4เมตร ยาว 208 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
(กลุ่มคลองตลาด) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ข้างๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย

24 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง4เมตร ยาว 208 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
(กลุ่มบ้านผู้ใหญ)่ ต าบลแกง่ดินสอ สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ข้างๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย

25 โครงการกอ่สร้างระบบประปาภาย เพื่อให้ประชาชนมนี้ า ถงัแชมเปญ 1 ถงั พร้อมอปุกรณ์ 500,000 ความพึงพอใจ เพื่อให้ประชาชนได้มี กองชา่ง
ในหมู่บ้านพร้อมติดต้ังถงัแชมเปญ อปุโภคบริโภค และขดุเจาะบ่อบาดาล ของผู้ที่ได้รับ น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง
หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย ต าบลแกง่ดินสอ ประโยชน์จากระบบ เพียงพอ
อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ประปาหมู่บ้าน

ไมน่้อยกวา่ 60
26 โครงการกอ่สร้างขดุเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมนี้ า กอ่สร้าง-ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมติด 500,000     ความพึงพอใจ เพื่อให้ประชาชนได้มี กองชา่ง

พร้อมติดต้ังถงัแชมเปญ หมู่ที่ 5 อปุโภคบริโภค ต้ังถงัแชมเปญ ของผู้ใชน้้ า น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง

บ้านวงัรี (กลุ่มนายสุพิศ ชว่งเปีย) ไมน่้อยกวา่ เพียงพอ
ต าบลแกง่ดินสอ อ าเภอนาดี ร้อยละ 60

จงัหวดัปราจนีบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการกอ่สร้างขดุเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมนี้ า กอ่สร้าง-ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมยา้ย 500,000    ความพึงพอใจ เพื่อให้ประชาชนได้มี กองชา่ง

พร้อมยา้ยถงัแชมเปญ หมู่ที่ 5 อปุโภคบริโภค ถงัแชมเปญ ของผู้ใชน้้ า น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง

บ้านวงัรี (กลุ่มส านักสงฆ)์ ไมน่้อยกวา่ เพียงพอ
ต าบลแกง่ดินสอ อ าเภอนาดี ร้อยละ 60

จงัหวดัปราจนีบุรี

28 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สภาพถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร 200,000     200,000       200,000     200,000     200,000    ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวงัรี มถีนนส าหรับในการ โดยท าการลงหินคลุกจ านวน 900 ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
ต าบลแกง่ดินสอ อ าเภอนาดี สัญจรไปมาสะดวก ลูกบาศกเ์มตรพร้อมเกรดเกล่ียปรับ ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

จงัหวดัปราจนีบุรี แต่งผิวจราจรและป้ายโครงการ 1 ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ปา้ย

29 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 500,000     ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวงัรี (กลุ่มทางลัด มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
(ไปบ้านบุเจริญ) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกว ่832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ข้างๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย

30 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 500,000       ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวงัรี(กลุ่มบ้านนาย มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
หมนิ อนิบริสุทธิ์) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ข้างๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๑ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 500,000     ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวงัรี (กลุ่มบ้าน มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
นางสังเวยีน บุญเกดิ) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ข้างๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย

32 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 500,000     ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวงัรี(กลุ่มบ้าน มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
นายสอิ่ง  ...........) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ขา้งๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

๓๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 500,000    ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวงัรี(ต่อเส้นทางลัด มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
ไปบ้านบุเจริญ) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ข้างๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอน เพื่อป้องกนัน้ าจาก ขนาด 4 x 200 เมตรตามแบบ 200,000  ความพึงพอใจ เพื่อป้องกนัน้ าจาก กองชา่ง

กรีตเสริมเหล็ก(รางยพูร้อมฝาปิด) ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้ แปลนของ อบต.แกง่ดินสอ ก าหนด ของผู้ใชเ้ส้นทาง ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้
หมู่ที่ 5 บ้านวงัรี(ศาลากลางบ้านถงึ มาในเขตพื้นที่ชมุชน และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ไมน่้อยกวา่ร้อย มาในเขตพื้นที่ชมุชน

สะพานขา้มแมน่้ าห้วยโสมง) ละ ๖๐

ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี
จงัหวดัปราจนีบุรี

35 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอน เพื่อป้องกนัน้ าจาก ขนาด 0.46 x 100 เมตร ตามแบบ 200,000    ความพึงพอใจ เพื่อป้องกนัน้ าจาก กองชา่ง
กรีตเสริมเหล็ก(รางยพูร้อมฝาปิด) ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้ แปลนของ อบต.แกง่ดินสอ ก าหนด ของผู้ใชเ้ส้นทาง ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้
หมู่ที่ 5 บ้านวงัรี(ศาลากลางบ้านไป มาในเขตพื้นที่ชมุชน และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ไมน่้อยกวา่ร้อย มาในเขตพื้นที่ชมุชน

คลองสาธารณะ)ต าบลแกง่ดินสอ ละ ๖๐

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี

36 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอน เพื่อป้องกนัน้ าจาก ขนาด 0.46 x 100เมตรตามแบบ 200,000   ความพึงพอใจ เพื่อป้องกนัน้ าจาก กองชา่ง
กรีตเสริมเหล็ก(รางยพูร้อมฝาปิด) ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้ แปลนของ อบต.แกง่ดินสอ ก าหนด ของผู้ใชเ้ส้นทาง ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้
หมู่ที่ 5 บ้านวงัรี(เส้นสามแยกบ้าน มาในเขตพื้นที่ชมุชน และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ไมน่้อยกวา่ร้อย มาในเขตพื้นที่ชมุชน

นุสิทธิ์ ถงึ รร.ทุ่งใหญ)ต าบลแกง่ดินสอ ละ ๖๐

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี

37 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้าน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สภาพถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

หินเทิน หมู่ที่ 8  ต าบลแกง่ดินสอ มถีนนส าหรับในการ โดยท าการลงลูกรังจ านวน 2,500 ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี สัญจรไปมาสะดวก ลูกบาศกเ์มตรพร้อมเกรดเกล่ียปรับ ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 
แต่งผิวจราจรและป้ายโครงการ ร้อยละ 60 ปลอดภัย

จ านวน 1 ป้าย

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 โครงการปรับปรุงระบบปาภายในหมู่ เพื่อให้ประชาชนมนี้ า ท าการเปล่ียนท่อประปา P.V.C ขนาด 450,000 ความพึงพอใจ เพื่อให้ประชาชนได้มี กองชา่ง

บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน ใชท้ี่เพียงพอต่อการ เส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ของผู้ที่ได้รับ น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง

ต าบลแกง่ดินสอ อ าเภอนาดี อปุโภค บริโภค จ านวน  1,000 ท่อน พร้อม ประโยชน์จากระบบ เพียงพอ
จงัหวดัปราจนีบุรี ขดุฝังกลบ ประปาหมู่บ้าน

ไมน่้อยกวา่ 60

39 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลต์คอน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป โดยขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 300 ม. 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง
กรีต หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน มถีนนส าหรับในการ ตามแบบ บต.แกง่ดินสอ พร้อมป้าย ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้

ต าบลแกง่ดินสอ อ าเภอนาดี สัญจรไปมาสะดวก โครงการ ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

จงัหวดัปราจนีบุรี ร้อยละ 60 ปลอดภัย

40 โครงการขยายเขตระบบประปา เพื่อให้ประชาชนได้มี โดยวางท่อประปาพ.ีว.ีซีขนาดเส้น        500,000 ความพึงพอใจ เพื่อให้ประชาชนได้มี กองชา่ง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง ผ่าศูนยก์ลางขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ของผู้ที่ได้รับ น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง

ต าบลแกง่ดินสอ เพียงพอ จ านวน 1,000ท่อน พร้อม ประโยชน์จากระบบ เพียงพอ
อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี อปุกรณ์ขอ้ต่อ พี.ว.ีซี พร้อมขดุฝ่ัง ประปาหมู่บ้าน

กลบ ไมน่้อยกวา่ 60

41 โครงการขยายเสียงตามสายภายในหมู่ เพื่อให้ชาวบ้านได้รับ โดยติดต้ังเสียงตามสายระยะทาง      300,000 ความพึ่งพอใจของ เพื่อให้ประชาชนได้รับ กองชา่ง
บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน รู้ความสารของหมู่บ้าน 2,000 เมตรและติดต้ังล าโพง 10 จดุ ประชาชนทีรับขา่ว ขา่วสารที่ทั่วถงึ
ต าบลแกง่ดินสอ อ าเภอนาดี สาร ไมน่้อยกวา่
จงัหวดัปราจนีบุรี ร้อยละ 60

42 โครงการขยายเขตระบบประปา เพื่อให้ประชาชนได้มี โดยวางท่อประปาพ.ีว.ีซีขนาดเส้น 500,000 ความพึงพอใจ เพื่อให้ประชาชนได้มี กองชา่ง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง ผ่าศูนยก์ลางขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ของผู้ที่ได้รับ น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง

บุเจริญ  ต าบลแกง่ดินสอ เพียงพอ จ านวน 1,000ท่อน พร้อม ประโยชน์จากระบบ เพียงพอ
อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี   อปุกรณ์ขอ้ต่อ พี.ว.ีซี พร้อมขดุฝ่ัง ประปาหมู่บ้าน

กลบ ไมน่้อยกวา่ 60

โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๓ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้าน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สภาพถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร 500,000 500,000 300,000 300,000 250,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

หินเทิน หมู่ที่ 9  บ้านบุเจริญ มถีนนส าหรับในการ โดยท าการลงลูกรังจ านวน 900 ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้

ต าบลแกง่ดินสอ สัญจรไปมาสะดวก ลูกบาศกเ์มตรพร้อมเกรดเกล่ียปรับ ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี แต่งผิวจราจรและป้ายโครงการ ร้อยละ 60 ปลอดภัย

จ านวน 1 ป้าย

44 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มนายอมร มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
ค าแกว้) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ขา้งๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย  

45 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มนายจนัทร์ มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
พรมศรี) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ขา้งๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

46 โครงการกอ่สร้างรางระบายคอนกรีต เพื่อป้องกนัน้ าจาก ขนาด 0.46 x 200เมตรตามแบบ 500,000    ความพึงพอใจ เพื่อป้องกนัน้ าจาก กองชา่ง

เสริมเหล็ก(รางยพูร้อมฝาปิด) หมู่ที่ 9 ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้ แปลนของ อบต.แกง่ดินสอ ก าหนด ของผู้ใชเ้ส้นทาง ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้
(กลุ่มนายสมบูรณ์ สารบุญ) มาในเขตพื้นที่ชมุชน และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ไมน่้อยกวา่ร้อย มาในเขตพื้นที่ชมุชน
ต าบลแกง่ดินสอ อ าเภอนาดี ละ ๖๐

จงัหวดัปราจนีบุรี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
47 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มนายออ่น มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
ศรีพลเรือน) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ขา้งๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

48 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 100 200,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้

เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (ยายจอ่ย มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้ กองชา่ง
กว๋ยเต๋ียวมะระ) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 300 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ขา้งๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

49 โครงการกอ่สร้างรางระบายคอนกรีต เพื่อป้องกนัน้ าจาก ขนาด 0.46 x 200เมตรตามแบบ 500,000 ความพึงพอใจ เพื่อป้องกนัน้ าจาก กองชา่ง
เสริมเหล็ก(รางยพูร้อมฝาปิด) หมู่ที่ 9 ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้ แปลนของ อบต.แกง่ดินสอ ก าหนด ของผู้ใชเ้ส้นทาง ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้
(กลุ่มนายชาญ คมวงษ)์ ต าบลแกง่ดินสอ มาในเขตพื้นที่ชมุชน และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ไมน่้อยกวา่ร้อย มาในเขตพื้นที่ชมุชน

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ละ ๖๐

50 โครงการปรับภูมทิัศน์ระบบสระน้ า โดยท าการปรับปรุงรอบๆสระน้ า 500,000 ประชาชนได้ เพื่อไวเ้ป็นที่พักผ่อน กองชา่ง
ใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ หมู่ที่ 9 ตามแบบ อบต.แกง่ดินสอ ประโยชน์จาก หยอ่นใจ
ต าบลแกง่ดินสอ อ าเภอนาดี ก าหนด โครงการ ร้อยละ60
จงัหวดัปราจนีบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
51 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนทั่วไป โดยขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 300 ม. 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มนาย มถีนนส าหรับในการ ตามแบบ อบต.แกง่ดินสอก าหนด ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้

สมบูรณ์ สารบุญ) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ร้อยละ 60 ปลอดภัย

52 โครงการกอ่สร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ เพื่อเป็นศูนยก์ลาง โดยท าการกอ่สร้างสนามฟุตซอล 500,000 ประชาชนได้ เพื่อประชาชนในชมุชน กองชา่ง
หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (สระน้ าใหญ)่ การออกก าลังกาย ส่ง ขนาดกวา้ง 25 เมตรยาว 45 ประโยชน์จาก มร่ีางกายที่แขง็แรง
ต าบลแก่งดินสอ เสริมสุขภาพในชมุชน เมตร พร้อมอปุกรณ์เสาประตูเน็ตตา โครงการร้อยละ 60
อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ขา่ยฟุตซอลและอื่นๆตามแบบแปลน

ของอบต.แกง่ดินสอและป้ายโครง
การตามแบบปา้ยมาตรฐาน
จ านวน 1 ปา้ย

53 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ(กลุ่ม มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
อ านวย สร้อยทอง) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ข้างๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
54 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้

เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ(กลุ่ม มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้ กองชา่ง
สมบัติ พุ่มไสว) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ข้างๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย

55 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้

เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ(กลุ่ม มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้ กองชา่ง
นางเรณู จนัทร์ทรง) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ข้างๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย

56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้

เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ(กลุ่ม มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้ กองชา่ง
นายอาทิตย ์บัวแสง) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ข้างๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ที่ โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
57 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้

เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ(กลุ่ม มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้ กองชา่ง
นางแชม่ ใจซ่ือ) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ข้างๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย

58 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สภาพถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ มถีนนส าหรับในการ โดยท าการลงหินคลุกจ านวน 900 ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
ต าบลแกง่ดินสอ อ าเภอนาดี สัญจรไปมาสะดวก ลูกบาศกเ์มตรพร้อมเกรดเกล่ียปรับ ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

จงัหวดัปราจนีบุรี แต่งผิวจราจรและป้ายโครงการ 1 ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ปา้ย

59 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้าน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สภาพถนนลูกรังกวา้ง.5 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

คลองมะไฟ หมู่ที่ 10 ต าบลแกง่ดินสอ มถีนนส าหรับในการ โดยท าการลงลูกรังจ านวน 2,500 ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี สัญจรไปมาสะดวก ลูกบาศกเ์มตรพร้อมเกรดเกล่ียปรับ ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 
แต่งผิวจราจรและป้ายโครงการ ร้อยละ 60 ปลอดภัย

จ านวน 1 ป้าย

60 โครงการขยายเขตระบบประปา เพื่อให้ประชาชนได้มี โดยวางท่อประปาพ.ีว.ีซีขนาดเส้น 500,000 ความพึงพอใจ เพื่อให้ประชาชนได้มี กองชา่ง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง ผ่าศูนยก์ลางขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ของผู้ที่ได้รับ น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง

คลองมะไฟ  ต าบลแกง่ดินสอ เพียงพอ จ านวน 1,000ท่อน พร้อม ประโยชน์จากระบบ เพียงพอ
อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี   อปุกรณ์ขอ้ต่อ พี.ว.ีซี พร้อมขดุฝ่ัง ประปาหมู่บ้าน

กลบ ไมน่้อยกวา่ 60

ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
61 โครงการซ่อมเสียงตามสายภายใน เพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ โดยท าการซ่อมแซมเสียงตามสาย 150,000     ความพึงพอใจ เพื่อให้ชาวบ้านได้รับ กองชา่ง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน ความสามารถของ จ านวน 10 จดุ ของผู้ใชสั้นทาง ทราบขา่วสารในหมู่

คลองมะไฟ  ต าบลแกง่ดินสอ หมู่บ้าน ไมน่้อยกวา่ บ้านได้รวดเร็ว ชดัเจน
อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี   ร้อยละ 60

๖๒ โครงการปรับปรุงศาลาsml ของหมู่ เพื่อเป็นจดุศูนยร์วม ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 30 เมตร 300,000     ความพึงพอใจ เพื่อใชเ้ป็นสถานที่จดั กองชา่ง
บ้านคลองมะไฟ  หมู่ที่ 10 ของหมู่บ้านในการจดั ตามแบบ อบต.แกง่ดินสอก าหนด ของผู้ใชศ้าลา การประชมุ และ

ต าบลแกง่ดินสอ อ าเภอนาดี กจิกรรมต่างๆของ ประชาคม กจิกรรมต่างๆ ของ

จงัหวดัปราจนีบุรี หมู่บ้าน ไมน่้อยกวา่ร้อย หมู่บ้าน
ละ ๖๐

63 โครงการกอ่สร้างฝายกั้นน้ า หมู่ที่ 10 ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 35 เมตร
บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนายหมาน ตามแบบ อบต.แกง่ดินสอ
พรเอนก)ต าบลแกง่ดินสอ

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี

64 โครงการกอ่สร้างรางระบายคอนกรีต เพื่อป้องกนัน้ าจาก ขนาด 0.46 x 200เมตรตามแบบ 500,000 ความพึงพอใจ เพื่อป้องกนัน้ าจาก กองชา่ง
เสริมเหล็ก(รางยพูร้อมฝาปิด)หมู่ที่ 11 ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้ แปลนของ อบต.แกง่ดินสอ ก าหนด ของผู้ใชเ้ส้นทาง ระดับสูงไมใ่ห้ไหลเขา้
บ้านอา่งทอง(กลุ่มนายถนอม จติรแผ้ว) มาในเขตพื้นที่ชมุชน และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ไมน่้อยกวา่ร้อย มาในเขตพื้นที่ชมุชน
ต าบลแกง่ดินสอ อ าเภอนาดี ละ ๖๐

 จงัหวดัปราจนีบุรี

65 โครงการขดุลอกคลองสาธารณในหมู่ เพื่อให้ชาวบ้านได้มี ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 85 เมตร 500,000 ร้อยละ 60ประชาชน ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ กองชา่ง
บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านอา่งทอง ไฟฟ้าที่ใชเ้พียงพอ ตามแบบ อบต.แกง่ดินสอ ได้ประโยชน์ เพียงพอต่อการด ารง
(ศาลากลางหมู่บ้าน) ต าบลแกง่ดินสอ ชวีติ
อ าเภอนาดี  จงัหวดัปราจนีบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
66 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 80 192,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านอา่งทอง(กลุ่ม มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
นางนกแกว้ มพุันธ)์ ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 320 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ข้างๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย

67 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 499,200 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านอา่งทอง(กลุ่ม มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
นางพลอย เยข้อ้) ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ขา้งๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

68 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 499,200 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านอา่งทอง(กลุ่ม มถีนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้
นางวรรณา เจริญทอง)ต าบลแกง่ดินสอ รสัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 832 ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ร้อยละ 60 ปลอดภัย

ขา้งๆละ0-0.30 เมตรตามแบบ
แปลนของ อบต.แกง่ดินสอและป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
69 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้าน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สภาพถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

อา่งทอง หมู่ที่ 11 ต าบลแกง่ดินสอ มถีนนส าหรับในการ โดยท าการลงลูกรังจ านวน 2,500 ของผู้ใชสั้นทาง ถนนสัญจรไปมาได้

อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี สัญจรไปมาสะดวก ลูกบาศกเ์มตรพร้อมเกรดเกล่ียปรับ ไมน่้อยกวา่ อยา่งสะดวก รวดเร็ว 
แต่งผิวจราจรและป้ายโครงการ ร้อยละ 60 ปลอดภัย

จ านวน 1 ป้าย

70 โครงการขยายเขตระบบประปา เพื่อให้ประชาชนได้มี โดยวางท่อประปาพ.ีว.ีซีขนาดเส้น 500,000 ความพึงพอใจ เพื่อให้ประชาชนได้มี กองชา่ง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้าน น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง ผ่าศูนยก์ลางขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ของผู้ที่ได้รับ น้ าอปุโภค บริโภคอยา่ง

อา่งทอง  ต าบลแกง่ดินสอ เพียงพอ จ านวน 1,000 ท่อน พร้อม ประโยชน์จากระบบ เพียงพอ
อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี   อปุกรณ์ขอ้ต่อ พี.ว.ีซี พร้อมขดุฝ่ัง ประปาหมู่บ้าน

กลบ ไมน่้อยกวา่ 60

12,542,000   27,098,400     7,300,000     3,800,000     5,350,000    

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รวม

ที่ โครงการ

แบบ ผ. ๐2    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างความสงบสุข
         2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนที่ใชเ้ส้น ร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ประชาชนทั่วไปมคีวาม ส ำนักปลัด

ในชว่งเทศกำลปีใหม ่ ทำงในชว่งเทศกำลต่ำงๆ กำรต้ังจดุตรวจให้บริกำร ของผู้ ได้รับ ปลอดภัยมำกขึ้น

เกดิควำมปลอดภัยมำกขึ้น ประชำชนในชว่งเทศกำลต่ำงๆ ประโยชน์จำก
โครงกำร

2 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนที่ใชเ้ส้น ร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ประชาชนทั่วไปมคีวาม ส ำนักปลัด

ในชว่งเทศกำลสงกรำนต์ ทำงในชว่งเทศกำลต่ำงๆ กำรต้ังจดุตรวจให้บริกำร ของผู้ ได้รับ ปลอดภัยมำกขึ้น

เกดิควำมปลอดภัยมำกขึ้น ประชำชนในชว่งเทศกำลต่ำงๆ ประโยชน์จำก
โครงกำร

3 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกนั เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในการ อบรมให้ความรู้ในการป้องกนั 10,000       10,000       10,000     10,000      10,000      ร้อยละ ๖๐ ประชาชนมทีี่พึ่งและมี ส ำนักปลัด
และบรรเทาสาธารณภัย ป้องกนัและบรรเทำ และบรรเทำสำธำรณภัย ของผู้เขำ้ร่วม ควำมปลอดภัยมำกขึ้น

สำธำรณภัย โครงกำรได้
ควำมรู้และน ำ
มำใชป้ระโยชน์
กบัต ำบลได้

4 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา อบรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 10,000       10,000       10,000     10,000      10,000      ร้อยละ ๖๐ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ส ำนักปลัด
ไฟป่ำ ไฟป่ำ สำมำรถป้องกนั ไฟป่ำในต ำบลให้ลดลง

กนัและแกไ้ข
ปัญหำไฟป่ำได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.๐2    



   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐2    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างความสงบสุข
         2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงกำรฝึกอบรมชดุปฏิบัติกำรจติอำสำภัย เพื่อเป็นผู้ชว่ยเจา้พนักงานใน ผู้เขา้ร่วมอบรมจติอาสาภัยพิบัติ 300,000     300,000    ร้อยละ ๘๐ ของ ประชำชนได้รับกำร ส ำนักปลัด

พิบัติ (หลักสูตรทบทวน) การป้องกนัและบรรเทา จ านวน ๕๐ คน มคีวามรู้เกดิมี ประชำชนมคีวำม บริกำรป้องกนัและ
สำธำรณภัยในระดับพื้นที่ ทักษะควำมช ำนำญในกำร พึงพอใจในกำรให้ บรรเทำสำธำรณภัยได้

จดักำรภัยพิบัติได้อยำ่งมี บริกำรของศูนยป์้อง อยำ่งทันเหตุกำรณ์
ประสิทธิ์ภำพพร้อมให้กำรชว่ย กนัและบรรเทำ
เหลือชมุชน สำธำรณภัย

6 โครงกำรค่ำยเยำวชนห่ำงไกลยำเสพติด เพื่อให้เยำวชน นักเรียน เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ ผู้น ำ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ส ำนักปลัด
นักศึกษำ ได้รับรู้และรับทรำบ ชมุชน สมำชกิสภำ อบต. สำมำรถป้องกนั ยำเสพติด
ถงึปัญหำและพิษภัยของ กนัและแกไ้ข
ยำเสพติด ปัญหำไฟป่ำได้

7 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนั เพื่อให้สมาชกิอาสาสมคัรป้อง สมาชกิ (อปพร.) จ านวน ๘๐ คน ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ประชาชนมทีี่พึ่งและ ส ำนักปลัด

ภัยฝ่ำยพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) กนัฝ่ายพลเรือน อปพร. ของ มคีวามรู้และทักษะด้านการ ของผู้ ได้รับ ควำมปลอดภัยมำกขึ้น

ต าบลแกง่ดินสอ ที่ผ่านการ ป้องกนัเพิ่มมากขึ้นและสามารถ ประโยชน์จำก
อบรมแล้วมทีักษะความรู้เพิ่ม น ามาใชป้ระโยชน์ได้ โครงกำร
มากขึ้น

8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาช้างป่าใน ๑.เพื่อท าแนวเขตป้องกันช้าง ๑.ผู้เข้าร่วม ๖๐ คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้ำร่วม ประชาชนที่เข้าร่วม ส ำนักปลัด
พื้นที่ต ำบลแก่งดินสอ ป่ำด้วยกำรปลูกพืชส ำหรับ ๒.สมำชิกสภำ อบต. โครงกำรร้อยละ โครงกำรได้รับควำมรู้

อำหำรช้ำงป่ำ ๓.เกษตรกรที่มีพื้นที่ติดเขตแนว
๖๐

เพิ่มมำกขึ้น

2.อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ ชำยแดนเขำ/ป่ำ
ภัยช้ำงป่ำ

590,000     490,000    590,000  490,000   590,000    รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)



       



       



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.2  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากร 1.เพื่อเสริมสร้างประสิทธภิาพ 1.ผู้บริหารฯ/คณะกรรมการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของ 1. ผู้เขา้ร่วมโครงการฯได้ กองการศึกษาฯ
ทางการศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก การด าเนินงานให้กบัครูและ บริหารศูนยฯ์/ครูและบุคลากร ของผู้ ได้รับ รับประสบการณ์ใหม่ๆ ใน

บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา ประโยชน์จาก การจดัการศึกษาศูนย์
2.เพื่อเสริมสร้างขวญัและ 2.ศึกษาดูงานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก/ โครงการ พัฒนาเด็กเล็ก
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน สถานศึกษาที่มกีารบริหารจดัการที่ 2. เกดิการพัฒนาตนเอง

3.เกดิเครือขา่ยการจดัการ
ศึกษา

2 โครงการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ 1. มคีณะกรรมการหรือชมรม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๘๐ ส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการ กองการศึกษาฯ
กฬีาให้มมีาตรฐาน สมาคมกฬีาต าบลแกง่ดินสอ สามารถส่งนัก แขง่ขนักฬีา
2.ส่งเสริมการเล่นกฬีา 2. สนับสนุนการเล่นกฬีาและ กฬีาเขา้ร่วม
3.เพื่อสร้างเครือขา่ยกฬีา นันทนาการ การแขง่ขนักฬีา

4.ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 3.ส่งนักกฬีาเขา้ร่วม แขง่ขนั ได้
อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง

3 โครงการส่งเสริม สุขภาพอนามยั ครูและ 1.เพื่อสร้างเสริมสุขภาพครูและ 1. จดักจิกรรมตรวจสุขภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ ครูและบุคลากรทางการ กองการศึกษาฯ
บุคลากรทาง การศึกษา บุคลากร ทางการศึกษา ให้มี ประจ าปีส าหรับ ครูและบุคลากร เขา้ร่วมโครงการ ศึกษาม ีสุขภาพอนามยั 

สุขภาพแขง็แรง ทางการศึกษา ปีละ 1 คร้ัง ได้ประโยชน์จาก ที่ดี 
2. เพื่อสร้างเสริมให้ครูและ โครงการ
บุคลากรทางการศึกษา มี

สุขภาพจติที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.2  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารศึกษา เพื่อสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ - อาหารกลางวนัส าหรับศูนย์ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 1.เด็กเล็กใน ศพด.ได้รับ กองการศึกษาฯ
บริหารสถานศึกษา ส าหรับ -ค่าจดัการเรียนการสอนส าหรับ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ของเด็กในศูนย์ การบริการที่ดีตาม
 ศพด. เด็กในศูนย์ ได้รับประโยชน์ มาตรฐานการด าเนิน

-ค่าใชจ้า่ยในการศึกษา เชน่ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ งานของ ศพด.
ค่าหนังสือเรียน,อปุกรณ์การเรียน, 2.เด็กเล็กมพีัฒนาการ
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,ค่ากจิกรรม สมวยั
พัฒนาผู้เรียน
ค่าจา้งเหมาบริการงานการสอน 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000

งานท าความสะอาด งานรักษา
ความปลอดภัย พาหนะรับส่ง

นักเรียนตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม

5 โครงการอาหารเสริม(นม) 1.เพื่อเสริมสร้างโภชนาการ 1.จดัหาอาหารเสริม(นม) ส าหรับ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สามารถด าเนิน เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษาฯ

ของเด็กและเยาวชน เด็กเล็กในศูนยฯ์และนักเรียนใน ได้ตามเป้าหมาย เสริม(นม) 
2.ให้นักเรียนมอีาหารเสริม โรงเรียน

. (นม) รับประทาน

6 อดุหนุนโรงเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรม เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนส าหรับ ประกอบด้วยโรงเรียน จ านวน 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 สามารถด าเนิน ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวาม กองการศึกษาฯ

การการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ส าหรับสนับ อาหารกลางวนัให้โรงเรียนสัง- ๘ โรงเรียน ได้ตามเป้าหมาย พอใจกบัการด าเนินโครง
สนุนอาหารกลางวนั กดัส านักงานคณะกรรมการ การ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.2  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความส าเร็จของ 1.เด็กๆมคีวามสุข กองการศึกษาฯ

ประชาชนทั่วไปได้เห็นถงึความ ในเขตพื้นที่ต าบลแกง่ดินสอ งานไมน่้อยกวา่ 2.ได้แสดงออกในเชงิ
ส าคัญของเด็กซ่ึงเป็นทรัพยากร ๑2 หมู่ ร้อยละ ๖๐ สร้างสรรค์
บุคคลที่ส าคัญในการพัฒนา 3.เห็นความส าคัญและ
ประเทศ คุณค่าตนเอง

8 โครงการขบัเคล่ือนองค์กรคุณธรรม 1. เพื่อส่งเสริมการสร้างคนดี พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความส าเร็จของ 1. คนดี สังคมดีและองค์กรดี กองการศึกษาฯ

เพื่อสังคมดีและองค์กรดี จา้ง คณะผู้บริหารฯ สมาชกิสภา งานไมน่้อยกวา่ 2. เกดิต้นแบบการด าเนิน
2. เพื่อส่งเสริมให้มทีัศนคติ อบต.แกง่ดินสอ ร้อยละ ๖๐ ชวีติตามแนวทาง “พอเพียง 
และค่านิยมที่ดี ยดึมั่นหลัก วนิัย สุจริต จติอาสา”
คุณธรรมในการด าเนินชวีติตาม
แนวทาง “พอเพียง วนิัย สุจริต
 จติอาสา”

9 โครงการส่งเสริมรักการอา่น 1.เพื่อส่งเสริมการใชเ้วลาวา่ง 1. จดัท าที่อา่นหนังสือประจ า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความส าเร็จของ 1.ประชาชน ร้อยละ 10 กองการศึกษาฯ
ให้เกดิประโยชน์ หมู่บ้าน งานไมน่้อยกวา่ มนีิสัยใฝ่รู้และรักการอา่น
2.ส่งเสริมนิสัยรักการอา่น 2.จดัหาหนังสือที่หลากหลาย ร้อยละ ๖๐ มากขึ้น
ของประชาชน ตามความต้องการของชมุชน 2.น าความรู้ที่ได้ไปประยกุต์
3.เพิ่มชอ่งทางการเรียนรู้เชน่ 3.จดับริการยมืหนังสือ ใชใ้นชวีติประจ าวนั
หนังสือออนไลน์ ส่ือ
อเิลคทรอนิกส์ เป็นต้น

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.2  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 อดุหนุนโรงเรียนในพื้นที่ต าบลแกง่ดินสอ เพื่อสนับสนุนเด็กนักเรียน อดุหนุนโรงเรียน เพื่อจดักจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ เด็กนักเรียน/เยาวชนมี กองการศึกษาฯ

 โครงการค่ายวชิาการชมุชนคนแกง่ดินสอ เยาวชนให้มทีักษะทางวชิาการ ส่งเสริมทักษะทางวชิาการ เขา้ร่วมโครงการ ทักษะทางวชิาการที่ดี

ได้ประโยชน์จาก
โครงการในด้าน
วชิาการ

11 อดุหนุนโรงเรียนในพื้นที่ต าบลแกง่ดินสอ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ อดุหนุนโรงเรียนฯ จดักจิกรรมค่าย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการได้ กองการศึกษาฯ
โครงการค่ายลูกเสือเยาวชนต าบลแกง่ดินสอ เรียนรู้ออกค่ายลูกเสือ แกเ่ด็ก ลูกเสือเด็กนักเรียน/เยาวชนใน เขา้ร่วมโครงการ ประโยชน์

นักเรียน และเยาวชน ต าบล ได้ประโยชน์จาก
โครงการค่ายลูก
เสือเยาวชน
ต าบลแกง่ดินสอ

12 อดุหนุนโรงเรียนในพื้นที่ต าบลแกง่ดินสอ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก อดุหนุนโรงเรียนฯ จดักจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ เด็กนักเรียน/เยาวชนเป็น กองการศึกษาฯ
โครงการคืนคนดีสู่ต าบลแกง่ดินสอ นักเรียน/เยาวชนเป็นคนดี ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน/เยาวชน เขา้ร่วมโครงการ คนดีในชมุชน/หมู่บ้าน

เป็นคนดี ได้ประโยชน์จาก สังคม
โครงการ

13 โครงการป้องกนัเด็กจมน้ าในศูนยพ์ัฒนา 1.เพื่อฝึกทักษะการวา่ยน้ า 1.ฝึกทักษะการวา่ยน้ าส าหรับ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.เด็กเล็กมทีักษะการวา่ยน้ า กองการศึกษาฯ
เด็กเล็ก ส าหรับเด็กเล็ก เด็กเล็กใน ศพด.อบต.แกง่ดินสอ เขา้ร่วมโครงการ 2.ครูและบุคลากรทาง

2.เพื่อฝึกการชว่ยเหลือเด็ก 2. จดัอบรมเร่ืองการป้องกนัการ ได้ประโยชน์จาก การศึกษามคีวามรู้ความ
จมน้ าเบื้องต้น จมน้ าในเด็กเล็กส าหรบครูและ โครงการ เขา้ใจและป้องกนัการ

บุคลากรทางการศึกษา จมน้ าในเด็กเล็กได้

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.2  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 1.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม - 1.จดัอบรม และฝึกปฏิบัติตาม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.เกดิความรัก ความสามคัคี กองการศึกษาฯ
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จริยธรรมที่ดีงาม เสริมสร้าง หลักพุทธศาสนา ปีละ 1 รุ่น เขา้ร่วมโครงการ  การเสียสละและให้อภัย

ความรัก ความสามคัคี ได้ประโยชน์จาก 2. น าหลักธรรมค าสอนมา
การเสียสละและให้อภัย โครงการ ปรับใชใ้นชวีติประจ าวนั
2.เพื่อส่งเสริมการศึกษาหลัก
ธรรมค าสอนของพุทธศาสนา

15 โครงการรณรงค์การสร้างวฒันธรรมความ เพื่อสร้างวฒันธรรมความ 1.เด็กเล็กและผู้ปกครองทุกคนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.เกดิวฒันธรรมความ กองการศึกษาฯ
ปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและปลอดภัยในการสวมหมวก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เขา้ร่วมโครงการ ปลอดภัยส าหรับเด็กและ
ผู้ปกครองในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก นิรภัยของเด็กและผู้ปกครองใน 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประโยชน์จาก ผู้ปกครอง

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก โครงการ 2.เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ือง
ความปลอดภัย

16 โครงการปลูกฝังวนิัยเด็กปฐมวยัในศูนย์ เพื่อสร้างวฒันธรรมการคัดแยก 1.จดักจิกรรมรณรงค์การคัดแยก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.เด็กเล็กรู้จกัการคัดแยก กองการศึกษาฯ
พัฒนาเด็กเล็กในการคัดแยกขยะ ขยะส าหรับเด็กและผู้ปกครอง ขยะ เขา้ร่วมโครงการ ขยะทั้งที่ศูนยแ์ละที่บ้าน

ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 2.จดัหาถงัขยะแบบคัดแยกส าหรับ ได้ประโยชน์จาก 2.ศูนยฯ์สะอาดน่าดู น่าอยู่ 
ศูนยฯ์ โครงการ น่ามอง

17 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 1.เพื่อสร้างบรรยากาศการ 1.สร้างพื้นที่สีเขยีวในในศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.มบีรรยากาศที่กระตุ้นการ กองการศึกษาฯ
เรียนรู้ส าหรับเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก เขา้ร่วมโครงการ เรียนรู้ของเด็กเล็ก

2.จดัหาหุ่น โมเดล ตุ๊กตา ได้ประโยชน์จาก 2.มบีรรยากาศน่าดู น่าอยู่
สัตวเ์ล้ียง ซุปเปอร์ฮีโร่ โครงการ น่ามอง

3.ปรับปรุงตามแบบ 
อบต.แกง่ดินสอ

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.2  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ 1.จดัท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.เด็กมคีวามสุขกบัการ กองการศึกษาฯ
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในศูนย์ เด็กเล็กเร่ืองเศรษฐกจิพอเพียง แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ เขา้ร่วมโครงการ เรียนรู้
พัฒนาเด็กเล็ก 2.เด็กเล็กได้ลงมอืท าและเรียน พอเพียง ได้ประโยชน์จาก 2.เด็กเล็กน าแนวทางไปใช้

รู้ตามแนวทางฯ 2.เด็กเล็กในศูนยท์ุกคน โครงการ ในครอบครัว

19 โครงการการป้องกนัอคัคีภัยในศูนยพ์ัฒนา 1.เพื่อซ้อมแผนการหนีไฟของ 1.อบรมซ้อมแผนหนีไฟในศูนยฯ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ เด็กเล็กเขา้ใจขั้นตอนและ กองการศึกษาฯ
เด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 2.จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัไฟในศูนย์ เขา้ร่วมโครงการ สามารถชว่ยเหลือตนเองได้

2.เพื่อป้องกนัอคัคีภัยในศูนย์ ตามความจ าเป็น ได้ประโยชน์จาก เบื้องต้นเมื่อเกดิเหตุไฟไหม้

พัฒนาเด็กเล็ก โครงการ

20 โครงการยกยอ่งปราชญ์ชาวบ้านและ เพื่อส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน/ จดักจิกรรมยกยอ่งเชดิชเูกยีรติฯปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1. เกดิความภาคภูมใิจและ กองการศึกษาฯ
ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภูมปิัญญาให้เป็นบุคคล ละ 1 คร้ัง เขา้ร่วมโครงการ ด ารงตนเป็นแบบอยา่ง

ต้นแบบในการสร้างชมุชนคนดี ได้ประโยชน์จาก

โครงการ

21 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนา 1.สร้างโอกาสการเรียนรู้แก่ 1.จดัท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ สามารถพึ่งพาตนเอง เกี่ยว กองการศึกษาฯ

ตนเอง ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกจิ ประชาชน ปราชญ์ชาวบ้านและภูมปิัญญา เขา้ร่วมโครงการ กบัปัจจยั 4 ได้แก ่อาหาร

พอเพียง 2.เพิ่มความสามารถในการ ท้องถิ่น ได้ประโยชน์จาก ยา รักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม

พึ่งพาตนเอง เกี่ยวกบัปัจจยั 3 2.จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการ ที่อยู่ อาศัย ได้

ได้แก ่อาหาร ยา รักษาโรค ภูมปิัญญาท้องถิ่น

เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่ อาศัย 3.จดักจิกรรมการประยกุต์ใชภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่นกบัศาสตร์ต่างๆ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.2  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการมคัคุเทศกน์้อย 1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ 1.อบรมให้ความรู้การเป็น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1. สร้างงาน สร้างอาชพี กองการศึกษาฯ
การประชาสัมพันธ์ มคัคุเทศกแ์กเ่ด็กและเยาวชน เขา้ร่วมโครงการ 2. ทรัพยากรธรรม ชาติได้
3.เพื่อนุรักษ์ทรัพยากร จ านวน 50 คน/รุ่น ได้ประโยชน์จาก รับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2.ประสานการจดัต้ังชมรม โครงการ

3.เพื่อนุรักษ์ทรัพยากร ท่องเที่ยวขึ้น
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

23 โครงการ อนิเตอร์เน็ตเพื่อ การศึกษา 1.เพื่อสนับสนุน การเรียนการ 1.ติดต้ังระบบอนิเตอร์เน็ตทุก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.ให้บริการอนิเตอร์เน็ต กองการศึกษาฯ
School online สอน แบบออนไลน์ ชมุชน/หมู่บ้าน เขา้ร่วมโครงการ ความเร็วสูง

2.เพื่อเป็นศูนยก์ลางเรียนรู้ 2. จดัท าส่ือการเรียนรู้ ได้ประโยชน์จาก 2.สามารถสืบค้นขอ้มลู
ตลอดชวีติ ส่ือมลัติมเีดีย เพื่อการศึกษา โครงการ การศึกษา การประกอบ

อาชพีได้อยา่งรวดเร็ว

24 โครงการจดัท าทะเบียนขอ้มลูแหล่งเรียนรู้/ 1.เพื่อรวบรวมขอ้มลูแหล่ง 1.ท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้และ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.ปราชญ์ชาวบ้านเกดิความ กองการศึกษาฯ

ภูมปิัญญาท้องถิ่น เรียนรู้และภูมปิัญญาในต าบล ภูมปิัญญา เขา้ร่วมโครงการ ภาคภูมใิจและเป็นต้นแบบ

แกง่ดินสอ 2.จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ประโยชน์จาก การเรียนรู้

2.เพื่อเป็นขอ้มลูในการส่งเสริม ในแหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญา โครงการ

อาชพีของเด็กเยาวชนและ

ผู้ด้อยโอกาส

25 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรม 1. พัฒนาส่งเสริมกจิกรรมกฬีา 1. จดัต้ังชมรม หรือสโมสรขึ้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความส าเร็จของ 1.มกีจิกรรมกฬีาและ กองการศึกษาฯ

การส่งเสริมกฬีาและการออกก าลังกายต าบล และนันทนาการของประชาชน อยา่งน้อย 1 ชมรม งานไมน่้อยกวา่ นันทนาการของประชาชน
2. จดักจิกรรมการประชมุ/อบรม ร้อยละ ๖๐ อยา่งต่อเนื่อง

คณะกรรมการอยา่งต่อเนื่อง 2.ประชาชนมสุีขภาพที่ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.2  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการสร้างโอกาสการเรียนรู้ ตามหลัก 1.สร้างโอกาสการเรียนรู้แก่ 1.จดักจิกรรมการค้นหาคุณค่า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1. ประชาชนมชีอ่งทางการ กองการศึกษาฯ
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ประชาชน ของตนเอง เขา้ร่วมโครงการ ประกอบอาชพีเพิ่มมากขึ้น

2.เพิ่มชอ่งทางการประกอบ 2.อบรม/สาธติการ การแปรรูป ได้ประโยชน์จาก 2. สามารถประยกุต์ใช้
อาชพี ผลผลิต โครงการ เทคโนโลยใีนการประกอบ
4.เพื่อสนับสนุนการด ารงชวีติ 3.อบรมการพัฒนาบรรจภุัณฑ์ อาชพี
ในศตวรรษที่ 21 การท าสลากสินค้า/บริการ 3. สามารถด ารงชวีติใน
3. พัฒนาศักยภาพการ 4.อบรมการคิดต้นทุนสินค้า ตลาด/ ศตวรรษที่ 21 ได้อยา่งมี

ประกอบอาชพีด้วยเทคโนโลยี ชอ่งทางการขาย ความสุข

4.เพื่อสนับสนุนการด ารงชวีติ
ในศตวรรษที่ 21

27 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสมนุไพรไทย 1.เพิ่มมลูค่าสินค้าทาง 1.ประชาชนที่สนใจจ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.ผลผลิตทางการ เกษตรมี กองการศึกษาฯ
การเกษตร 50 คน เขา้ร่วมโครงการ มลูค่าเพิ่มขึ้น
2.ส่งเสริมการใชส้มนุไพรไทย 2. จดัอบรมการแปรรูปสมนุไพร ได้ประโยชน์จาก 2. ประชาชนมชีอ่งทางการ
2.เพิ่มชอ่งทางการประกอบ เชน่ ยาดม ยาหมอ่ง น้ ามนันวด โครงการ ประกอบอาชพีมากขึ้น
อาชพี ลูกประคบ 

28 โครงการอบรมการแปรรูปอาหาร ปลา 1.เพิ่มมลูค่าสินค้าทาง 1.ประชาชนที่สนใจจ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1. ประชาชนมชีอ่งทางการ กองการศึกษาฯ
และ หมู การเกษตร 30 คน/รุ่น/หลักสูตร เขา้ร่วมโครงการ ประกอบอาชพีเพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ 2.จดัอบรมการแปรรูปอาหาร ได้ประโยชน์จาก 2. สามารถประยกุต์ใช้

ประกอบอาชพี เชน่การท า โครงการ เทคโนโลยใีนการประกอบ

แคปหม ูการท าปลาส้ม อาชพี
การท าไส้กรอกอสีาน  เป็นต้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
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29 โครงการอบรมการแปรรูปอาหารจากผักและ 1.เพิ่มมลูค่าสินค้าทางการ 1.ประชาชนที่สนใจจ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1. ประชาชนมชีอ่งทางการ กองการศึกษาฯ
ผลไม้ เกษตร 30 คน/รุ่น/หลักสูตร เขา้ร่วมโครงการ ประกอบอาชพีเพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ 2.จดัอบรมการแปรรูปอาหาร ได้ประโยชน์จาก 2. สามารถประยกุต์ใช้
ประกอบอาชพี เชน่ การท า โครงการ เทคโนโลยใีนการประกอบ

แยม การท าหน่อไมต้้ม การท า อาชพี
หน่อไมด้อง การท าผักผลไม้

อบแห้ง  เป็นต้น

30 โครงการอบรมการพัฒนาบรรจภุัณฑ์สินค้า 1.เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้า 1.จดัอบรมการออกแบบบรรจุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1. ประชาชนมชีอ่งทางการ กองการศึกษาฯ
2.การคิดต้นทุนการผลิตและ ภัณฑ์สินค้า เขา้ร่วมโครงการ ประกอบอาชพีเพิ่มมากขึ้น

ราคาขายสินค้า 2.การคิดค้นทุนสินค้า ได้ประโยชน์จาก 2. สามารถประยกุต์ใช้

3.เพิ่มชอ่งทางการขายการ 3.การอบรมชอ่งทางการขาย เชน่ โครงการ เทคโนโลยใีนการประกอบ

ตลาด/ผู้รับบุริการ/ผู้บริโภค ไลน์ เฟสบุค เป็นต้น อาชพี

31 โครงการป้องการการต้ังครรภ์กอ่นวยัอนัควร เพื่อสร้างภูมคุ้ิมกนัให้เด็ก 1. กลุ่มเด็กวยัเรียนและเยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ เด็กและเยาวชนมทีักษะและ กองการศึกษาฯ
วยัเรียนได้มคีวามรู้ ความ จ านวน 50 คน เขา้ร่วมโครงการ ภูมคุ้ิมกนัในการจดัการ
เขา้ใจเกี่ยวกบัปัญหาและผล 2.การรณรงค์/ประชาสัมพันธ/์ ได้ประโยชน์จาก กบัสถานการณ์ที่เกี่ยวขอ้ง
กระทบที่เกดิขึ้น จากการมี ฝึกอบรม/ให้ความรู้ โครงการ กบัเร่ืองเพศ
เพศสัมพันธก์อ่นวยัอนัควร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.2  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการพัฒนา พ่อ แม ่ผู้ปกครอง 1.เพื่อให้ พ่อ แม ่มคีวามรู้ 1.พ่อแม ่ผู้ปกครองของเด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1. พ่อ แมแ่ละผู้ปกครองเด็ก กองการศึกษาฯ
เด็กปฐมวยั ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัการเล้ียง 2.หญิงต้ังครรภ์ เขา้ร่วมโครงการ  น าความรู้ ไปจดัการอาหาร

ดูเด็กด้วยอาหารตาม 3.อบรมให้ความรู้จ านวน 2 รุ่น/ปี ได้ประโยชน์จาก ส าหรับเด็กปฐมวยัที่ถกูหลัก

หลักโภชนาการ โครงการ โภชนาการ

2.เพื่อให้ พ่อ แม ่และ 2. เด็กมพีัฒนาการ

ผู้ปกครองเด็ก มคีวามรู้ทักษะ เหมาะสมตามวยัได้
ในการส่งเสริมพัฒนาการที่

เหมาะสมตามวยั

33 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน1.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ 1.ศึกษาดูงานการบริหารจดัการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.มกีารบริหารจดัการสภา กองการศึกษาฯ
ต าบลแกง่ดินสอ ใหม่ๆ กบัเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนที่มบีริหาร เขา้ร่วมโครงการ เด็กฯที่ดีขึ้น

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหาร จดัการที่ดี ปีละ 1 คร้ัง ได้ประโยชน์จาก 2.เกดิเครือขา่ยในการ
จดัการสภาเด็กฯ 2.สร้างเครือขา่ยสภาเด็กและ โครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน 

3.สนับสนุนการท างานเป็นทีม เยาวชน 3. มแีผนการพัฒนาเด็กและ

เพื่อรูจกัคิดและใชเ้หตุผล ม ี 3.จดัท าแผนพัฒนาเด็กและ เยาวชน โดยการมส่ีวนร่วม
ความรับผิดชอบ กล้าแสดง เยาวชน ของเยาวชนในทุกระดับ
ความเห็นและรับฟังผู้อื่น มกีาร 4. จดัต้ังคณะกรรมการพัฒนา 4. มคีณะกรรมการพัฒนา
ควบคุมอารมณ์และพัฒนา เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน
บุคลิกภาพ ประชาธปิไตย
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34 โครงการครอบครัวอบอุ่น วยัรุ่นวยัใส ใส่ใจ 1.เพื่อสร้างความรูความเขา้ใจ 1.ใหค้วามรูเร่ืองอนามยัแกเยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.มคีวามเขา้ใจที่ถกูต้อ กองการศึกษาฯ

เร่ืองเพศศึกษา การเรียนรู้ป้องกนัโรคเอดส์ ที่ถกูต้องเกี่ยวกบัเพศศึกษา  วยัเจริญพันธุ จ านวน 1 รุ่น เขา้ร่วมโครงการ งเกี่ยวกบัเพศศึกษาและ

อนามยัวยัรุ่นและครอบครัว 2.สร้างเครือขา่ยสมาชกิสภาเด็ก ได้ประโยชน์จาก ครอบครัวศึกษา
ศึกษา และเยาวชน โครงการ 2.มภีูมคุ้ิมกนัเกี่ยวกบัการ
2.เพื่อสร้างภูมคุ้ิมกนัให้เด็กวยั มเีพศสัมพันธก์อ่นวยัอนัควร

เรียนเกี่ยวกบัปัญหาและผล 3.ลดปัญหาการต้ังครรภ์ไม่

กระทบที่เกดิขึ้น จากการมี พร้อม
เพศสัมพันธก์อ่นวยัอนัควร 4.ลดการติดต่อของโรคที่มา

4.เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จากการมเีพศสัมพันธ์
การต้ังครรภ์ไมพ่ร้อมและ 
ป้องกนัโรคที่มาจากการมี

เพศสัมพันธ์

35 โครงการเรียนรู้อยา่งไรให้ทันส่ือ 1. ใชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์ 1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการใช้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1. เด็กและเยาวชนสามารถ กองการศึกษาฯ
2.ประชาสัมพันธอ์งค์กรและ โปรแกรมตัดต่อวดีีโอ เขา้ร่วมโครงการ ตัดต่อวดีีโอได้
แหล่งท่องเที่ยวในต าบล 2.จดัท าคลิปวโีอเผยแพร่ ได้ประโยชน์จาก 2.เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
3.ฝึกทักษะการใชส่ื้อมลัติมเีดีย ประชาสัมพันธอ์งค์กร/แหล่ง โครงการ เกดิประโยชน์

ท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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36 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับ 1. เพื่อสร้างโอกาสทาง 1.นักเรียนหรือนักศึกษา ซ่ึงเป็น 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน กองการศึกษาฯ

นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสการศึกษาแกผู้่ยากจนหรือ ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสยา่งน้อย เขา้ร่วมโครงการ หรือด้อยโอกาส ได้รับการ

ด้อยโอกาสอยา่งเท่าเทียม ปีละ 100 ทุน ได้ประโยชน์จาก ชว่ยเหลือและมโีอกาสเขา้
2. เพื่อให้การชว่ยเหลือ โครงการ รับการศึกษาอยา่งเท่าเทียม
นักเรียนหรือนักศึกษา ซ่ึงเป็น
ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส

37 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 1.สร้างความเขา้ใจต่อการน า 1.จดัค่ายอบรมคุณธรรมประชาชน 50,000 50,000 50,000 500,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1. น าหลักคุณธรรม กองการศึกษาฯ

หลักคุณธรรม จริยธรรม มา ทั่วไป ปีละ 1 รุ่น เขา้ร่วมโครงการ จริยธรรม มา ใชใ้นการด ารง
ใชใ้นการด ารงชวีติ ตลอดจน 2.ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเป็นพุทธ ได้ประโยชน์จาก ชวีติ และเป็นแบบอยา่งที่ดี 
เป็นแบบอยา่งที่ดี และ ถกูต้อง บูชา โครงการ 2.สามารถด ารงชวีติอยู่ใน
ต่อสังคม 3.สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา สังคมได้อยา่งมคีวามสุข

38 อดุหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลแกง่ดินสอ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี อดุหนุนโรงเรียนฯ  จดัอบรมให้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความส าเร็จของ เด็กนักเรียนในโรงเรียนมี กองการศึกษาฯ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ เกี่ยวกบัคุณธรรมและ งานไมน่้อยกวา่ คุณธรรมและจริยธรรม

เด็กในโรงเรียน จริยธรรม ร้อยละ ๖๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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39 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวนัมาฆบูชา 1.ท านุบ ารุงพุทธศาสนาศาสนา 1.ท าบุญตักบาตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.น าหลักธรรม ในการด ารง กองการศึกษาฯ

2.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2.ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเป็น เขา้ร่วมโครงการ ชวีติ และเป็นแบบอยา่งที่ดี 
พุทธบูชา ได้ประโยชน์จาก 2.สามารถด ารงชวีติอยู่ใน
3.จดัค่ายคุณธรรม จริยธรรม โครงการ สังคมได้อยา่งมคีวามสุข
จ านวน 1 รุ่น4.สัปดาห์ส่งเสริม

พุทธศาสนา

40 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวนั วสิาขบูชา 1.ท านุบ ารุงพุทธศาสนาศาสนา 1.ท าบุญตักบาตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1. น าหลักธรรมในการด ารง กองการศึกษาฯ

2.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2.เวยีนเทียนปฏิบัติธรรม เขา้ร่วมโครงการ ชวีติ และเป็นแบบอยา่งที่ดี 
ฟังธรรมเป็นพุทธบูชา ได้ประโยชน์จาก 2.สามารถด ารงชวีติอยู่ใน
3.จดัค่ายคุณธรรม จริยธรรม โครงการ สังคมได้อยา่งมคีวามสุข
จ านวน 1 รุ่น
4.จดัสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา

41 โครงการจดังานอนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อ 1.ท านุบ ารุงพุทธศาสนาศาสนา 1.จดักจิกรรมหล่อเทียนและถวาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความส าเร็จของ 1. น าหลักธรรมในการด ารง กองการศึกษาฯ

เทียนและถวายเทียนพรรษา 2.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทียนพรรษา ปีละ 1 คร้ัง งานไมน่้อยกวา่ ชวีติ และเป็นแบบอยา่งที่ดี 
3.อนุรักษ์วฒันธรรมท้องถิ่น 2.เวยีนเทียนปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ร้อยละ ๖๐ 2.สามารถด ารงชวีติอยู่ใน
4.จดักจิกรรมสัปดาห์ส่งเสริม เป็นพุทธบูชา สังคมได้อยา่งมคีวามสุข

พุทธศาสนา 3.จดัค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
จ านวน 1 รุ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการเขา้วดัฟังธรรมในเทศกาลเขา้พรรษา1.ท านุบ ารุงพุทธศาสนาศาสนา 1.พิธอีธษิฐานจติงดเวน้การท าส่ิง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความส าเร็จของ 1.ประชาชนเขา้วดัฟังธรรม กองการศึกษาฯ
2.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไมดี่ เชน่ งดเหล้าชว่งเขา้พรรษา งานไมน่้อยกวา่ ในเทศกาลเขา้พรรษา
3.อนุรักษ์วฒันธรรมท้องถิ่น 2.ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเป็นพุทธ ร้อยละ ๖๐ 2.น าหลักธรรม ในการด ารง

บูชาทุกวนัพระ ชวีติ และเป็นแบบอยา่งที่ดี

12,430,000 12,430,000 12,430,000 12,430,000 12,430,000รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



       



       



    



    



   



       



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.3  แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจาก  1. เพื่อสร้างภูมคุ้ิมกนัโรค  - ฉดีวคัซีนป้องกนัพิษสุนัขบ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - ร้อยละ 90  - สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับ กองสาธารณสุขฯ
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์จารย ์  ให้สุนัขและแมวที่ได้รับ  ในสุนัขและแมวในพื้นที่  ของสุนัขและ  การฉดีวคัซีนมภีูมคุ้ิมกนัโรค
ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ  วคัซีนป้องกนัพิษสุนัขบ้า  ที่ต าบลแกง่ดินสอ  แมวได้รับวคัซีน  และการระบาด  โรคพิษ
วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวาง  2. เพื่อก าจดัโรคพิษสุนัขบ้า  ป้องกนัพิษ  สุนัขบ้าลดลง  
ควฒัน วรขตัติยราชนารี  ให้หมดไป  สุนัขบ้า

2 โครงการชว่ยเหลือประชาชนด้านการ เพื่อชว่ยเหลือประชาชน ระงับโรคติดต่อ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๖๐ สามารถระงับโรคติดต่อได้ กองสาธารณสุขฯ
ระงับโรคติดต่อของ อบต. ด้านการระงับโรคติดต่อ สามารถระงับ

โรคติดต่อได้
 

3 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อชว่ยควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกนัควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๖๐ สามารถควบคุมโรคพิษสุนัข กองสาธารณสุขฯ
สามารถควบคุม บ้าได้
โรคพิษสุนัขบ้า
ได้

4 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคขาด เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 10,000 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ สามารถป้องกนัและแกไ้ข กองสาธารณสุขฯ
สารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน ป้องกนัและ ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนได้

แกป้ัญหาโรค-
ขาดสารไอโอดีน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.๐2    



   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐2    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.3  แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและการ เพื่อรู้ถงึการบริหารจดัการ อบรมเกี่ยวกบัการบริการ 10,000 ๑๐,๐๐๐ 10,000 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ผู้เขา้ร่วมมคีวามรู้เกี่ยวกบั กองสาธารณสุขฯ
บริการและการบริหารการแพทยฉ์กุเฉนิของ การการแพทยฉ์กุเฉนิของ การแพทยฉ์กุเฉนิของ อบต. ผู้เขา้ร่วมมคีวาม การบริหารจดัการแพทย์

อบต. อบต. รู้เกี่ยวกบัการบ ฉกุเฉนิ
บริหารจดัการ
แพทยฉ์กุเฉนิ

6 โครงการส ารวจขอ้มลูจ านวนสัตวแ์ละขึ้น เพื่อส ารวจขอ้มลูจ านวน ส ารวจขอ้มลูจ านวนสัตวแ์ละ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ มทีะเบียนสัตวใ์นต าบล กองสาธารณสุขฯ
ทะเบียนสัตว์ สัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์ สามารถขึ้น

ทะเบียนสัตวไ์ด้

7 โครงการป้องกนัปัญหายาเสพติดของ อบต. เพื่อป้องกนัปัญหายาเสพติด ป้องกนัปัญหายาเสพติดของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๖๐ ปัญหายาเสพติดในต าบล กองสาธารณสุขฯ
ของ อบต. อบต. สามารถป้อง ลดลง

กนัแกป้ัญหา
ยาเสพติดใน
ต าบลได้

8 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ เพื่อให้ประชาชนมสุีขภาพและ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนในหมู่บ้านมคีวาม กองสาธารณสุขฯ
ต าบลแกง่ดินสอ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวคุณภาพชวีติที่ดี ร้อยละ ๘๐ รู้ด้านสาธารณสุขและ
ทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข มสุีขภาพดี สามารถน าไปปฏิบัติให้

ถกูต้อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐2    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.3  แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ เพื่อให้ประชาชนมสุีขภาพและ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนในหมู่บ้านมคีวาม กองสาธารณสุขฯ
ต าบลแกง่ดินสอ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวคุณภาพชวีติที่ดี ร้อยละ ๘๐ รู้ด้านสาธารณสุขและ
ทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข มสุีขภาพดี สามารถน าไปปฏิบัติให้

ถกูต้อง

10 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ เพื่อให้ประชาชนมสุีขภาพและ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนในหมู่บ้านมคีวาม กองสาธารณสุขฯ
ต าบลแกง่ดินสอ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวคุณภาพชวีติที่ดี ร้อยละ ๘๐ รู้ด้านสาธารณสุขและ
ทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข มสุีขภาพดี สามารถน าไปปฏิบัติให้

ถกูต้อง

11 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ เพื่อให้ประชาชนมสุีขภาพและ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนในหมู่บ้านมคีวาม กองสาธารณสุขฯ
ต าบลแกง่ดินสอ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวคุณภาพชวีติที่ดี ร้อยละ ๘๐ รู้ด้านสาธารณสุขและ
ทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข มสุีขภาพดี สามารถน าไปปฏิบัติให้

ถกูต้อง

12 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ เพื่อให้ประชาชนมสุีขภาพและ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนในหมู่บ้านมคีวาม กองสาธารณสุขฯ
ต าบลแกง่ดินสอ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวคุณภาพชวีติที่ดี ร้อยละ ๘๐ รู้ด้านสาธารณสุขและ
ทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข มสุีขภาพดี สามารถน าไปปฏิบัติให้

ถกูต้อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐2    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.3  แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ เพื่อให้ประชาชนมสุีขภาพและ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนในหมู่บ้านมคีวาม กองสาธารณสุขฯ
ต าบลแกง่ดินสอ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวคุณภาพชวีติที่ดี ร้อยละ ๘๐ รู้ด้านสาธารณสุขและ
ทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข มสุีขภาพดี สามารถน าไปปฏิบัติให้

ถกูต้อง

14 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ เพื่อให้ประชาชนมสุีขภาพและ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนในหมู่บ้านมคีวาม กองสาธารณสุขฯ
ต าบลแกง่ดินสอ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวคุณภาพชวีติที่ดี ร้อยละ ๘๐ รู้ด้านสาธารณสุขและ
ทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข มสุีขภาพดี สามารถน าไปปฏิบัติให้

ถกูต้อง

๑๕ อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ เพื่อให้ประชาชนมสุีขภาพและ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนในหมู่บ้านมคีวาม กองสาธารณสุขฯ
ต าบลแกง่ดินสอ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวคุณภาพชวีติที่ดี ร้อยละ ๘๐ รู้ด้านสาธารณสุขและ
ทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข มสุีขภาพดี สามารถน าไปปฏิบัติให้

ถกูต้อง

๑๖ อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ เพื่อให้ประชาชนมสุีขภาพและ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนในหมู่บ้านมคีวาม กองสาธารณสุขฯ
ต าบลแกง่ดินสอ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวคุณภาพชวีติที่ดี ร้อยละ ๘๐ รู้ด้านสาธารณสุขและ
ทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข มสุีขภาพดี สามารถน าไปปฏิบัติให้

ถกูต้อง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.3  แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้ประชาชนมสุีขภาพและ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนในหมู่บ้านมคีวาม กองสาธารณสุขฯ
ต าบลแกง่ดินสอ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวคุณภาพชวีติที่ดี ร้อยละ ๘๐ รู้ด้านสาธารณสุขและ
ทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข มสุีขภาพดี สามารถน าไปปฏิบัติให้

ถกูต้อง
๑๘ อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ เพื่อให้ประชาชนมสุีขภาพและ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนในหมู่บ้านมคีวาม กองสาธารณสุขฯ

ต าบลแกง่ดินสอ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวคุณภาพชวีติที่ดี ร้อยละ ๘๐ รู้ด้านสาธารณสุขและ
ทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข มสุีขภาพดี สามารถน าไปปฏิบัติให้

ถกูต้อง

๑๙ อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒ เพื่อให้ประชาชนมสุีขภาพและ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนในหมู่บ้านมคีวาม กองสาธารณสุขฯ
ต าบลแกง่ดินสอ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวคุณภาพชวีติที่ดี ร้อยละ ๘๐ รู้ด้านสาธารณสุขและ
ทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข มสุีขภาพดี สามารถน าไปปฏิบัติให้

ถกูต้อง

20 โครงการอาสาสมคัรบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล เพื่อให้มอีาสาสมคัรบริบาล ให้มอีาสาสมคัรบริบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๖๐ ต าบลแกง่ดินสอมอีาสาสมคัร กองสาธารณสุขฯ
ผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิง ท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายทุี่มี ท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายทุี่มี ของผู้ ได้รับ บริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูง

ภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ประโยชน์จาก อายทุี่มภีาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้น
โครงการ
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๒๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์ 1. เพื่อการพัฒนาบุคลากร เจา้หน้าที่บุคลากรกู้ชพีของ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เขา้ร่วม บุคคลการกู้ชพีได้มศัีกย กองสาธารณสุขฯ
ของอบต.แกง่ดินสอ และฝึกทบทวน ในระบบการ อบต.แกง่ดินสอ โครงการมทีักษะ ภาพมากยิ่งขึ้นและประชา

การแพทยใ์นการชว่ยเหลือ การชว่ยเหลือ ชนได้รับการดูแลอยา่งดียิ่ง
ณ จดุเกดิเหตุได้อยา่งมปีระ ณ จดุเกดิเหตุ ขึ้นเชน่กนั
สิทธภิาพ ตามหลัก 
2.เพื่อเพิ่มความรู้ความ PHTLSL อยา่ง
สามารถให้กบับุคลากรทาง มอือาชพี เพิ่ม
การแพทยข์องอบต.สู่กู้ชพี ขึ้นร้อยละ 60
มอือาชพี
3.เพื่ออพัเดทความรู้เทคนิค
และวธิกีารตามหลัก PHTLS

22 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน 1.ตระหนักและเห็นความ กลุ่ม อาสาสาธารณะสุขชมุชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เขา้ร่วม ผู้เขา้ฝึกอบรมสามารถ กองสาธารณสุขฯ
ชมุชนุด้านการแพทย์ ส าคัญของการชว่ยเหลือและ อสม. อปพร. ตัวแทนชมุชน โครงการมี ประเมณิเหตุการณ์และ

การชว่ยชวีติขั้นพื้นฐาน และเด็กนักเรียนในตัวชมุชน ศักยภาพการ ชว่ยเหลือหยดุภาวะฉกุเฉนิ
2.เพื่อให้สามารถชว่ยเหลือ ชว่ยเหลือฉกุเฉนิ โดยเฉพาะการท าฟื้นคืน
ขั้นต้น ณ จดุเกดิเหตุกอ่นทีม ทางการแพทย์ ชพีขั้นพื้นฐานได้อยา่งดี
แพทยข์ั้นสูงมาถงึ จากเหตุการณ์
3.ประเมณิสภาพผู้บาดเจบ็ ฉกุเฉนิภายใน
และผู้ป่วยฉกุเฉนิและภาวะ บ้าน เพิ่มมาก
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

คุกคามต่อชวีติเบื้องต้นรวม ขึ้นร้อยละ ๖๐
ทั้งให้การชว่ยเหลือผู้บาดเจบ็
และผู้ป่วยฉกุเฉนิและภาวะ
คุกคามต่อชวีติได้อยา่งถกูต้อง
และปลอดภัย
4.มคีวามรู้ความเขา้ใจระบบ
บริการแพทยฉ์กุเฉนิ และ
สามารถขอความชว่ยเหลือ
จากระบบบริการแพทยฉ์กุ
เฉนิได้

23 โครงการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 1.เพื่อลดอตัราป่วยด้วยโรค หมู่บา้นทั้ง 12 หมู่ ในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนที่ 1.ลดอัตราปว่ยด้วยโรค กองสาธารณสุขฯ
ไข้เลือดออก แก่งดินสอ โครงการมี ไข้เลือดออก
2.เพื่อก าจัดแหล่ง ความเข้าใจ 2.คนในชุมชนมีความรู้
เพาะพนัธุย์ุงลายและก าจัด โรคมากขึน้ ความเข้าใจในเร่ืองโรค
ยุงลาย ไข้เลือดออก
3.เพื่อใหค้นในชุมชนมี 3.คนในชุมชนใหค้วาม
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ ร่วมมือในการ
ควบคุมปอ้งกันโรค ด าเนินการควบคุมและ
ไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และ ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก
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เหมาะสม ขึ้นร้อยละ ๖๐ 4.ประชาชนเกิด
4.เพื่อท าให้คนในชมุชนเกดิ พฤติกรรมในการ
พฤติกรรมในการ ท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุลาย ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
อยา่งต่อเนื่องเสมอ สม่ าเสมอ

24 โครงการป้องกนัและควบคุมการแพร่ เพื่อใหค้วามรู้เกีย่วกับปอ้ง หมู่บา้นทั้ง 12 หมู่ ในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่ 1.ลดอัตราปว่ย กองสาธารณสุขฯ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กันและควบคุม แก่งดินสอ เข้าร่วม 2.คนในชุมชนมีความรู้

การแพรระบาดโรคติดเชื้อ โครงการมี ความเข้าใจมากขึน้
ไวรัสโคโรน่า 2019 ความรู้ ความ 3.คนในชุมชนใหค้วาม

เข้าใจ เกีย่ว ร่วมมือปอ้งกันโรค
กบัโรคมากขึ้น

25 โครงการการควบคุมก าเนิดสุนัขและแมวอยา่ง เพื่อป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าและ 1.เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๖๐ 1.ประชาชนมคีวามรู้ ความ กองสาธารณสุขฯ
ถาวร คุมก าเนิดสุนัขและแมวอยา่ง ความเขา้ใจ เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ของผู้ ได้รับ เขา้ใจและสามารถเล้ียงสัตว์

ถาวร และสามารถเล้ียงสัตวไ์ด้อยา่งถกู ประโยชน์จาก ได้อยา่งถกูวธิ ีปลอดโรคพิษ
วธิแีละดูแลตนเองให้ปลอดภัย โครงการ สุนัขบ้า
จากโรคพิษสุนัขบ้า 2.ควบคุมจ านวนประชากร
2.เพื่อควบคุมจ านวนประชากร สุนัข-แมวสัตวพ์าหนะน าโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐2    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.3  แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สุนัข-แมวสัตวพ์าหนะน าโรค ได้และลดความเส่ียงต่อการ
เกดิต่อการเกดิโรคพิษสุนัขบ้า

736,000 736,000 736,000 736,000 736,000รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
        2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนกจิกรรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมกจิกรรมให้แก ่ ส่งเสริมกจิกรรมให้แก ่ผู้สูงอายุ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ผู้สูงอายมุคีวามสุขในการ ส ำนักปลัด
ผู้สูงอำยุ เพิ่มมำกขึ้น ของผู้ ได้รับ ด ำเนินชวีติและมอีำชพีเสริม

ประโยชน์จำก
โครงกำร  

2 โครงการ อบต.เคล่ือนที่พบประชาชน เพื่อชว่ยแกป้ัญหาให้กบั เพื่อลดปัญหาภายในต าบล 40,000     40,000    40,000  40,000   40,000   ร้อยละ ๖๐ ประชาชนมทีี่พึ่งในการ ส ำนักปลัด
ประชาชนในต าบลแกง่ดินสอ แกง่ดินสอ ของผู้ ได้รับ แกไ้ขปัญหำ

ประโยชน์จำก
โครงกำร

3 โครงการประชมุชี้แจงท าความเขา้ใจ เพื่อสร้ำงทัศนคติในกำรอยู่ อบรมให้ควำมร่วมรู้ ท ำกจิกรรม 10,000    10,000   ร้อยละ ๖๐ พนักงำน อบต.แกง่ดินสอ ส ำนักปลัด
เพื่อสร้างทัศนคติและจติส านึกที่ดีงาม ร่วมกนั ร่วมกนั ของผู้ ได้รับ มทีัศนคติในกำรอยู่ร่วมกนั
ในการอยู่ร่วมกนัอยา่งสมานฉนัท์ ประโยชน์จำก ที่ดีขึ้น มรีะบบระเบียบ

โครงกำร มำกขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
        2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการมี เพื่อให้ความรู้ป้องกนัการมี อบรมให้ความรู้ป้องกนัการมี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เขา้ร่วมโครง สามารถการป้องกนัการ ส ำนักปลัด
เพศสัมพันธก์อ่นวยัอนัควรการต้ังครรภ์ เพศสัมพันธุ์กอ่นวยัอนัควร เพศสัมพันธุ์กอ่นวยัอนัควร การถงึการป้อง มเีพศสัมพันธุ์กอ่นวยัอนัควร
ในวยัรุ่น กนักำรมี ได้

เพศสัมพันธุ์  
กอ่นวยัอนัควร

5 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าแกส่ตรีใน เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าแก่ ส่งเสริมภาวะผู้น าแกส่ตรีใน 30,000     30,000    30,000  30,000   30,000   ร้อยละ ๖๐ กลุ่มสตรีในชมุชนมภีาวะ ส ำนักปลัด
ชมุชน และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ สตรีในชมุชน และพัฒนาใน ชมุชน และพัฒนาในด้านต่างๆ ของผู้ ได้รับ ผู้น ำเพิ่มมำกขึ้น

ด้านต่างๆ ประโยชน์จำก
โครงกำร                    

6 โครงการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัว เพื่อให้ความรู้กบัครอบครัว อบรมให้ความรู้ 10,000 10,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามรู้ ส ำนักปลัด
แกป่ระชาชนต าบลแกง่ดินสอ สำมำรถน ำ เกี่ยวกบัครอบครัวมากขึ้น

ควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้  

130,000 150,000 130,000 150,000 130,000รวม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
         3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชพีให้แก ่ เพื่อส่งเสริมอาชพีให้แก ่ ส่งเสริมอาชพีให้แก ่ผู้พิการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ส ำนักปลัด
ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส และผู้ด้อยโอกำส ให้มอีำชพีเสริม ของผู้ ได้รับ มคีวำมสุขในกำรด ำเนินชวีติ

เพิ่มมำกขึ้น ประโยชน์จำก และมอีำชพีเสริม
โครงกำร  

2 โครงการฝึกอบรมวชิาชพีเสริมรายได้ เพื่อส่งเสริมอาชพีให้แก่
ประชา-

ส่งเสริมอาชพีให้แก ่ผู้วา่งงาน 20,000     20,000    20,000  20,000   20,000   ร้อยละ ๖๐ ผู้วำ่งงำน ตกงำน และ ส ำนักปลัด
ชนในต าบลแกง่ดินสอ ตกงาน และผู้ที่สนใจ ของผู้ ได้รับ ประชำชนที่สนใจ

ประโยชน์จาก มคีวามสุขในการด าเนินชวีติ
โครงกำร และมอีำชพีเสริม

3 โครงการส่งเสริมอาชพีตามแนว เพื่อส่งเสริมอาชพีตามแนว ส่งเสริมให้ประชาชนภายใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการมคีวามรู้ ส ำนักปลัด
ทำงปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง ทำงปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง ต ำบลแกง่ดินสอมคีวำมรู้เกี่ยวกบั ของผู้ ได้รับ เศรษฐกจิพอเพียงเพิ่มมำก

อำชพีตำมแนวทำง ประโยชน์จำก ขึ้น'เกี่ยวกบักำรส่งเสริม
ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง โครงกำร อำชพี'ตำมแนวทำงปรัชญำ

เศรษฐกจิพอเพียง เพิ่มมำก
ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
         3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการพัฒนาอาชพีสร้างรายได้ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 ผู้เขำ้ร่วมกจิ- มกีำรบูรณำกำรควำม กลุ่มวสิำหกจิชมุชน
เกษตรกร  ต ำบลแกง่ดินสอ  อ ำเภอนำดี เกษตรกรในต ำบลแกง่ดินสอ กรรมมจี ำนวน ร่วมมอืกบัหน่วยงำนที่ แมบ่้ำนเกษตรกร
จงัหวดัปรำจนีบุรี ไมน่้อยกวำ่ เกี่ยวขอ้ง บ้ำนสวนทองและ

ร้อยละ 10 กลุ่มเกษตรกรท ำ
สวนแกง่ดินสอ

174,000 174,000 174,000 174,000 174,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. ๐2    



   

    



   

    



   



   

กลุ่มวสิำหกจิชมุชน



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.6  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนุนสภาวฒันธรรม ต าบลแกง่ดินสอ เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียม 1.รดน ้ำด้ำหัว ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ๘๐ของผู้ ประเพณีสงกรำนต์ได้รับกำร กองการศึกษาฯ
โครงการจดังานประเพณีวนัสงกรานต์ ประเพณีและเป็นการฟื้นฟู 2.สรงน ้ำพระ เขา้ร่วมกจิกรรม อนุรักษ์และสืบสานอยู่กบั

ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ให้ 3.กำรละเล่น/แขง่ขนักฬีำพื น ได้รับประโยชน์ สังคมไทยต่อไป
ยั่งยนืถำวรสืบไป บ้ำน

2 อดุหนุนสภาวฒันธรรมต าบลแกง่ดินสอ 1.เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน 1.จดักจิกรรมลอยกระทง ปีละ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 1.อนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรม กองกำรศึกษำฯ
โครงกำรจดังำนประเพณีลอยกระทง อนุรักษ์สืบสำนประเพณี     1 ครั ง ผู้เขำ้ร่วมกจิ- อนัดีงำม

วฒันธรรมที่ดี 2.ประกวดนำงนพมำศ กรรม ได้รับ 2.มกีำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
2.รณรงค์กำรใชท้รัพยำกร 3.ประกวดกระทงประเภทต่ำงๆ ประโยชน์ ธรรมชำติ
ธรรมชำติ 3.มส่ีวนร่วมกจิกรรม

ประเพณีลอยกระทง
3 อดุหนุนสภาวฒันธรรมต าบลแกง่ดินสอ 1.เพื่ออนุรักษ์และสืบสำน 1.ท้ำบุญตักบำตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ประเพณีวนัขึ นปีใหมไ่ด้รับ กองกำรศึกษำฯ

โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวนัขึ นปีใหม่ 2.กำรละเล่น/แขง่กฬีำพื นบ้ำน ผู้เขา้ร่วมกจิ- การอนุรักษ์และอยู่กบัสังคม
ประเพณีวนัขึ นปีใหม่ 2.ส่งเสริมควำมกตัญญู 3.จดักจิกรรมกรำบขอพรผู้ใหญ่ กรรม ได้รับ ไทยต่อไป

ประโยชน์
4 อดุหนุนสภาวฒันธรรมต าบลแกง่ดินสอ เพื่ออดุหนุนสภาวฒันธรรม โครงการจดังานประเพณีอนุรักษ์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๘๐ ของ อนุรักษ์ประเพณีอนุรักษ์สืบ กองกำรศึกษำฯ

โครงกำรงำนอนุรักษ์สืบสำนประเพณี ต้ำบลแกง่ดินสอโครงกำร สืบสำนประเพณีหล่อเทียนและ ผู้เขา้ร่วมกจิ- สำนประเพณีหล่อเทียนและ
หล่อเทียนและถวำยเทียนพรรษำ จดังำนประเพณีอนุรักษ์สืบสำน ถวำยเทียนพรรษำเป็นไปด้วย กรรม ได้รับ ถวำยเทียนพรรษำเป็นไปด้วย

ประเพณีหล่อเทียนและถวาย ความเรียบร้อย ประโยชน์ ความเรียบร้อย
เทียนพรรษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.6  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 อดุหนุนสภาวฒันธรรมต าบลแกง่ดินสอ 1.เพื่ออนุรักษ์และสืบสำน 1.แข่งขัน/ประกวดกำรท้ำ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ 1.ประชำชนเขำ้ใจใน กองกำรศึกษำฯ
โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณี วฒันธรรมกำรท้ำนำขำ้ว ข้ำวหลำม ผู้เขา้ร่วมกจิ- วฒันธรรมของตนเอง
บุญขา้วหลาม 2.ส่งเสริมภูมปิัญญำในกำร 2.แข่งขันกำรกินข้ำวหลำม/ กรรม ได้รับ 2.มส่ีวนร่วมในกำรอนุรักษ์

แปรรูปผลิตภัณฑ์จำกขำ้ว ขนม/อำหำรที่ท้ำจำกข้ำว ประโยชน์ ประเพณีวฒันธรรม
3.กำรละเล่น/แข่งกีฬำพื น
บ้ำนเชน่กำรเล่นปีนเสำน ้ำมนั 
เป็นต้น

6 โครงกำรแขง่ขนักฬีำต้ำนภัยยำเสพติด เพื่อป้องกนัภัยยำเสพติดด้วย เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เขำ้ร่วมโครงกำรได้รับ กองกำรศึกษำฯ
ต้ำบลแกง่ดินสอ กำรเล่นกฬีำ ด้ำเนินโครงกำร ผู้เขา้ร่วมกจิ- ประโยชน์จำกกำรด้ำเนิน

กรรม ได้รับ โครงกำร
ประโยชน์

7 อดุหนุนสภาวฒันธรรมต าบลแกง่ดินสอ เพื่อจดัแสดงของดีภายใน การประกวดส่ิงของภายใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ส่งเสริมอาชพีประชาชน กองกำรศึกษำฯ
โครงกำรกจิกรรมของดีแกง่ดินสอ ต้ำบลแกง่ดินสอ ต้ำบลแกง่ดินสอ ผู้เขา้ร่วมกจิ- ในต้ำบลแกง่ดินสอ

กรรม ได้รับ
ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

งค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.6  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงกำรจดักำรแขง่ขนักฬีำ นักเรียน 1.เพื่อส่งเสริมให้มกีำรออก 1.ส่งเสริมกำรเล่นกฬีำและ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.มกีำรเล่นกฬีำ/ออกกำ้ลัง กองกำรศึกษำฯ
เยำวชน และประชำชน กำ้ลังกำย นันทนำกำร เขำ้ร่วมโครงกำร กำยเพิ่มขึ น

2.ส่งเสริมควำมมวีนิัย 2. จดักำรแขง่ขนักฬีำฯปีละ ได้ประโยชน์จำก 2.ม ีสุขภำพร่ำงกำยแขง็แรง
ควำมสำมคัคี 1 ครั ง โครงกำร 3.มคีวำมสำมคัคี รู้แพ้ รู้ชนะ

 รู้อภัย

9 โครงกำรจดักจิกรรมเดิน วิ่งปั่นเพื่อกำรกศุล1.เพื่อส่งเสริมกำรออก 1.จดักจิกรรมเดินวิ่ง อยำ่งน้อยปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1ประชำชนหันมำเล่นกฬีำ/ กองกำรศึกษำฯ
กำ้ลังกำยเพื่อสุขภำพ ละ  1 ครั ง เขำ้ร่วมโครงกำร ออกกำ้ลังกำยเพิ่มขึ น
2.ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวใน 2.ประชำสัมพันธก์ำรท่องเที่ยวใน ได้ประโยชน์จำก 2.ม ีสุขภำพร่ำงกำยแขง็แรง
ต าบล ต้ำบลแกง่ดินสอ โครงกำร 3.เกดิกำรกระตุ้นเศรษฐกจิ

ท้ำให้ประชำนมรีำยได้

10 โครงกำรจดักำรแขง่ขนัฟุตบอล 7 คน 1.เพื่อส่งเสริมให้มกีำรออก 1. ส่งเสริมกำรเล่นกฬีำ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.มเีล่นกฬีำออกกำ้ลังกำย กองกำรศึกษำฯ
แกง่ดินสอคัพ กำ้ลังกำย 2. จดักำรแขง่ขนั ฟุตบอล 7 คน เขำ้ร่วมโครงกำร เพิ่มขึ น

2. เสริมสร้ำงควำมสำมคัคี  อยำ่งน้อยปีละ 1 ครั ง ได้ประโยชน์จำก 2.ม ีสุขภำพร่ำงกำยแขง็แรง
โครงกำร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

งค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.6  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงกำรจดักำรแขง่ขนัฟุตซอลส้ำหรับเด็ก 1.เพื่อส่งเสริมกำรออก 1. ส่งเสริมกำรเล่นกฬีำ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.มเีล่นกฬีำออกกำ้ลังกำย กองกำรศึกษำฯ
เยำวชน และประชำชน แกง่ดินสอคัพ กำ้ลังกำย/เล่นกฬีำทุกชว่งวยั 2. จดักำรแขง่ขนั อยำ่งน้อยปีละ เขำ้ร่วมโครงกำร เพิ่มขึ น

2.เพื่อพัฒนำทักษะกฬีำที่  1 ครั ง ได้ประโยชน์จำก 2.ม ีสุขภำพร่ำงกำยแขง็แรง
ถกูต้อง โครงกำร

12 โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงทักษะด้ำนกฬีำ 1.เพื่อส่งเสริมให้มกีำรออก 1. ส่งเสริมกำรเล่นกฬีำ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ 1.มกีำรเล่นกฬีำ/ออกกำ้ลัง กองกำรศึกษำฯ
ประเภทต่ำงๆ กำ้ลังกำย 2. จดัอบรมฯปีละ 1 ครั ง เขำ้ร่วมโครงกำร กำยเพิ่มขึ น

2.พัฒนำทักษะกำรเล่นกฬีำ ได้ประโยชน์จำก 2.ม ีสุขภำพร่ำงกำยแขง็แรง
และมำรยำทของนักกฬีำที่ดี โครงกำร 3.มทีักษะและมนี ้ำใจเป็น
3.พัฒนำสู่กำรเป็นผู้ตัดสินกฬีำ นักกฬีำมอือำชพี

4.พัฒนำสู่กำรเป็น
ผู้ตัดสินกฬีำ

13 โครงกำรยกยอ่งเชดิชเูกยีรติแกผู้่ท้ำชื่อเสียง 1.เพื่อยกยอ่งเชดิชเูกยีรติแกผู้่ 1. จดักจิกรรมฯปีละ 1 ครั ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความส าเร็จของ 1.เป็นต้นแบบบุคคลท้ำ กองกำรศึกษำฯ
หรือผู้ให้กำรสนับสนุนกจิกรรมกฬีำหรือออกท้ำชื่อเสียงหรือผู้ให้กำรสนับ งานไมน่้อยกวา่ คุณงำมควำมดี
กำ้ลังกำย สนุนกจิกรรมกฬีำหรือออก ร้อยละ ๖๐ 2.กจิกรรมกฬีำและนันทนำ-

กำ้ลังกำย กำรได้รับสนับสนุนส่งเสริม
2.เพื่อสร้ำงต้นแบบบุคคล อยำ่งต่อเนื่อง
ตัวอยำ่งแกเ่ด็กและเยำวชน

๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

งค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.7  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการชว่ยเหลือประชาชนด้านการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชวีติให้กบั ส่งเสริมคุณภาพชวีติให้กบั 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๖๐ ประชาชนมนต าบลแกง่ดินสอ ส านักปลัด
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติ ประชาชนในต าบลแกง่ดินสอ ประชาชนในต าบลแกง่ดินสอ ประชาชนใน มคุีณภาพชวีติที่ดีขึ้น

ต าบลแกง่ดินสอ
ได้รับการส่ง
เสริมคุณภาพ
ชวีติ

2 โครงการจดับริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูง- เพื่อให้ผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายใุนชมุชน/หมู่บ้านทั้ง12 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 มผู้ีเขา้ร่วม ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ ส านักปลัด
อายทุี่มภีาวะพึ่งพิง/แผนการดูแลรายบุคคลและ (ติดบ้าน ติดเตียง) สามารถเขา้ หมู่บ้านที่มภีาวะพึ่งพิงตามหลัก- โครงการร้อยละ ประโยชน์อยา่งแท้จริง ขอรับการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยตามแผนการดูแลรายบุคคลส าหรับผู้ ถงึระบบการดูแลผู้สูงอายุ เกณฑ์การประเมนิ 60 งบประมาณจาก
สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิง ระยะยาวอยา่งเหมาะสมและ จ านวน 22 คน x 5000 บาท หน่วยงานที่

ต่อเนื่องและเพื่อให้ผู้ชว่ยเหลือ เกี่ยวขอ้ง
ดูแลผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิง
(Care giver) ให้การดูแลสุข-
ภาพผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิง
ตามแผนการดูแล(Care plan)
ได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.๐2    



   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐2    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.7  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพจติของประชาชนกลุ่ม เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รักษาศีล เขา้ ผู้สูงอายใุนชมุชน/หมู่บ้านทั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มผู้ีเขา้ร่วม ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ ส านักปลัด
ผู้สูงอาย(ุสร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) วดัฟังธรรม ฝึกสมาธ ิกล่อม 12 หมู่บ้าน โครงการร้อยละ ประโยชน์อยา่งแท้จริง ขอรับการสนับสนุน

จติใจ และเสริมสร้างความรัก 60 งบประมาณจาก
ความสามคัคีในหมู่คณะ การ หน่วยงานที่
ชว่ยเหลือเกื้อกลูกนั การอยู่ เกี่ยวขอ้ง
ร่วมกนั ท างานร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข มจีติสาธารณะร่วม
คิดร่วมท า

4 โครงการจดัต้ังโรงเรียนผู้สูงอายตุ าบล เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ผู้สูงอายใุนชมุชน/หมู่บ้านทั้ง 30,000 มผู้ีเขา้ร่วม ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ ส านักปลัด
แกง่ดินสอ คุณภาพชวีติและการจดัการ 12 หมู่บ้าน โครงการร้อยละ ประโยชน์อยา่งแท้จริง ขอรับการสนับสนุน

เรียนรู้ตลอดชวีติของผู้สูงอาย/ุ 60 งบประมาณจาก
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่
การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์ เกี่ยวขอ้ง
สิทธผู้ิสูงอายุ/เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายทุั้งด้าน
ร่างกายและจติใจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐2    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.7  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแมส่าย เพื่อให้หญิงต้ังครรภ์ หญิงหลัง หญิงต้ังครรภ์ หญิงหลังคลอด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มผู้ีเขา้ร่วม ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ ส านักปลัด
สัมพันธค์รอบครัว คลอดบุตรได้รับการดูแลและ และบุตรในชมุชน/หมู่บ้านทั้ง12 โครงการร้อยละ ประโยชน์อยา่งแท้จริง ขอรับการสนับสนุน

ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ หมู่บ้าน 60 งบประมาณจาก
และสร้างเครือขา่ยการเล้ียง หน่วยงานที่
ลูกด้วยนมแมจ่ากสถานบริการ เกี่ยวขอ้ง
สู่ครัวเรือน ชมุชน ขบัเคล่ือน
สู่ต าบลต้นแบบ "ต าบลนมแม-่
สานสัมพันธค์รอบครัว"

6 โครงการป้องกนัและให้ความรู้เร่ืองสารเสพติด เพื่อเป็นการรณรงค์ การแพร่ ประชาชนในชมุชน/หมู่บ้านทั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มผู้ีเขา้ร่วม ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ ส านักปลัด
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธแ์กผู้่ที่มี ระบาดของสารเสพติดที่จะเขา้ 12 หมู่บ้าน โครงการร้อยละ ประโยชน์อยา่งแท้จริง ขอรับการสนับสนุน
ภาวะเส่ียงในกลุ่มท างาน สู่ชมุชนและสนับสนุนและให้ 60 งบประมาณจาก

ประชาชนห่างไกลจาก หน่วยงานที่
พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ เชน่ เกี่ยวขอ้ง
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
การสูบบุหร่ี สารเสพติด ฯลฯ

7 โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยา เพื่อให้สมาชกิในครอบครัวได้ ประชาชนในชมุชน/หมู่บ้านทั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มผู้ีเขา้ร่วม ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ ส านักปลัด
เสพติด เรียนรู้ถงึความส าคัญของ 12 หมู่บ้าน โครงการร้อยละ ประโยชน์อยา่งแท้จริง ขอรับการสนับสนุน

ครอบครัว ความรัก การเอาใจ 60 งบประมาณจาก
ใส่ที่ดีจะชว่ยให้สมาชกิ หน่วยงานที่
ครอบครัวไมเ่ขา้ไปยุ่งเกี่ยวกบั เกี่ยวขอ้ง
ยาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐2    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.7  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการกจิกรรมครอบครัวสัมพันธ ์ เพื่อให้ครอบครัวมเีวทีในการ ประชาชนในชมุชน/หมู่บ้านทั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มผู้ีเขา้ร่วม ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ ส านักปลัด
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้วเิคราะห์ 12 หมู่บ้าน โครงการร้อยละ ประโยชน์อยา่งแท้จริง ขอรับการสนับสนุน
สภาพปัญหาในครอบครัวของ 60 งบประมาณจาก
ตนเองและให้ครอบครัวได้ใช้ หน่วยงานที่
เวลาร่วมกนัอยา่งมคุีณภาพ เกี่ยวขอ้ง

9 โครงการกจิกรรมเสริมสร้างความเสมอภาค เพื่อให้ตระหนักวา่ครอบครัวมี ประชาชนในชมุชน/หมู่บ้านทั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มผู้ีเขา้ร่วม ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ ส านักปลัด
ระหวา่งหญิงชายในครอบครัว ส่วนส าคัญในการหล่อหลอม 12 หมู่บ้าน โครงการร้อยละ ประโยชน์อยา่งแท้จริง ขอรับการสนับสนุน

เล้ียงดู และคาดหวงัต่อความ 60 งบประมาณจาก
เป็นหญิงและชายที่แตกต่างกนั หน่วยงานที่
และความแตกต่างกนันั้น เกี่ยวขอ้ง
ส่งผลให้เกดิปัญหาความ
สัมพันธใ์นครอบครัวที่ไมส่มดุล
และอาจน ามาซ่ึงปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว ปัญหา
ความไมเ่สมอภาคหรือปัญหา
การเลือกปฏิบัติได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐2    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
         2.7  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกาย เพื่อให้ผู้สูงอายใุนพื้นที่มคีวาม ผู้สูงอายใุนชมุชน/หมู่บ้านทั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มผู้ีเขา้ร่วม ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ ส านักปลัด
แกผู้่สูงอายุ รู้เร่ืองออกก าลังกาย เพื่อ 12 หมู่บ้าน โครงการร้อยละ ประโยชน์อยา่งแท้จริง ขอรับการสนับสนุน

สุขภาพ ลดการบาดเจบ็จาก 60 งบประมาณจาก
การออกก าลังกาย/มทีักษะใน หน่วยงานที่
การออกก าลังกายที่ถกูต้อง เกี่ยวขอ้ง
และเหมาะสม

460,000 430,000 430,000 430,000 430,000รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยวชุมชน 
    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         4.1  แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแหล่งน ้าสวยน ้าใส อบต. เพื่อท้าความสะอาดแหล่งน ้าใน แหล่งน ้าในต้าบลแกง่ดินสอ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของ มกีารท้าความสะอาดแหล่ง กองสาธารณสุขฯ
ต าบลแกง่ดินสอ สะอาด ประชาชนได้รับ น  าในต าบลแกง่ดินสอ

ประโยชน์จาก
โครงการ

2 โครงการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กจิกรรมการปลูกต้นไมท้ดแทน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้เขา้ร่วมโครงการ กองสาธารณสุขฯ
ส่ิงแวดล้อม ของผู้ ได้รับ

ประโยชน์จาก
โครงการ

3 โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ เพื่อให้ประชาชนมแีหล่งกกั บ่อธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ กองสาธารณสุขฯ
จดัการน  าตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เกบ็น  า ขนาด ๑.๕ x ๑.๕ x ๑.๕ เมตร ผู้ได้รับประโยชน์ เฝ้าระวงัภัยที่อาจเกดิจาก
(ธนาคารน  าใต้ดิน) ทั ง ๑๒ หมู่บ้าน การใชบ้่อ ธรรมชาติและอนุรักษ์

ธนาคารน  าใต้ดิน ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยวชุมชน 
    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         4.1  แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเนื่องมาจาก เพื่ออนุรักษ์พันธกุรรมพืช อนุรักษ์พันธกุรรมพืชในท้องถิ่น ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ มกีารอนุรักษ์พันธกุรรมพืช ส านักปลัด
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม- สามารถอนุรักษ์ และมทีะเบียนพันธกุรรมพืช
บรมราชกมุารี พันธกุรรมพืชได้ ไวใ้ชใ้นอนาคต

5 โครงการส่งเสริมการปลูกป่ารักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อปลูกป่าเพิ่มเติมทดแทน เพื่อปลูกป่าทดแทนเพิ่มจา้นวน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๖๐ ได้จา้นวนต้นไมท้ี่เพิ่มมากขึ น กองสาธารณสุขฯ
ต้นไมท้ี่เสียไป ป่าไมใ้ห้มากขึ น สามารถเพิ่ม

ป่าไมไ้ด้มากขึ น

6 โครงการขบัเคล่ือนเกษตรอนิทรีย์ เพื่อขบัเคล่ือนเกษตรอนิทรีย์ เกษตรกรทั งในและนอกพื นที่     100,000   100,000  100,000  100,000   100,000 ผู้เขา้ร่วมกจิ- มกีารบูรณาการความร่วมมอื กลุ่มวสิาหกจิชมุชน
ต าบลแกง่ดินสอ ต าบลให้กบัเกษตรกรที่สนใจ กรรมมจี านวน กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง แมบ่้านเกษตรกร

ทั งในและนอกพื นที่ต าบล ไมน่้อยกวา่ บ้านสวนทองและ
แกง่ดินสอ ร้อยละ 10 กลุ่มเกษตรกรท า

สวนแกง่ดินสอ

      226,000     226,000     226,000    226,000     226,000 รวม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๒ พัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยวชุมชน
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว
         5.1  แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการและอ านวยความ จดับริการความปลอดภัยให้นัก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เขา้ร่วมกจิ- ประชาชนรู้จกักจิกรรมและ ส านักปลัด
สะดวกด้านการจราจรและรัก- ท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป กรรมมจี านวน แหล่งท่องเที่ยวในจงัหวดั
ษาความปลอดภัยในชวีติและ เพิ่มขึ นไมน่้อย เพิ่มเติม
ทรัพยสิ์นแกน่ักท่องเที่ยวและ กวา่ร้อยละ 10
ประชาชน

2 โครงการปลูกป่าทดแทนเพื่อ ส่งเสริมการ เพื่อทดแทนป่าที่ถกูท้าลายและ สร้างความสามคัคีของหน่วยงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๖๐ ของ ปลูกป่าทดแทนป่าที่ถกูท้า กองสาธารณสุขฯ
ท่องเที่ยว พื นที่ป่าไม ้ซ่ึงเป็นแหล่งธรรม และประชาชน รวมถงึการปลูก ประชาชนได้รับ ลายไป 

ชาติมปีริมาณเพิ่มขึ น ป่าทดแทน ประโยชน์จาก
โครงการ

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวล่อง เพื่อสนับสนุนการจดักจิกรรม สนับสนุนและให้ความร่วมมอืใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เขา้ร่วมกจิ- ประชาชนรู้จกักจิกรรมและ ส านักปลัด
แกง่หินเพลิง ประจ าปี ล่องแกง่หินเพิงประจ าปี การจดักจิกรรมล่องแกง่หินเพิง กรรมมจี านวน แหล่งท่องเที่ยวในจงัหวดั

ประจ าปี เพิ่มขึ นไมน่้อย เพิ่มเติม
กวา่ร้อยละ 10

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่  ๒ พัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยวชุมชน
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว
         5.1  แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์และ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณสร้างสถาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เขา้ร่วมกจิ- ประชาชนรู้จกักจิกรรมและ ส านักปลัด
แหล่งท่องเที่ยวเชงินิเวศ กจิกรรมแหล่งท่องเที่ยวภาย ที่ท่องเที่ยว กรรมมจี านวน แหล่งท่องเที่ยวในจงัหวดั

ในต าบลให้เป็นสถานที่ผักผ่อน เพิ่มขึ นไมน่้อย เพิ่มเติม
กวา่ร้อยละ 10

        90,000       90,000       90,000      90,000       90,000 รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



   



   

กลุ่มวสิาหกจิชมุชน

    



   

    



   

    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๔  พัฒนาคนใหเ้ปน็พลเมืองที่ดีของสังคม
    ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี
         ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ ส านักปลัด

พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจดัการที่ดีตาม ประชาชนในพื้นที่ได้เห็น ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นแบบ ผู้เขา้ร่วมโครง- รับความรู้และ
หลักธรรมาภิบาล การบริหารจดัการชมุชน แบบอยา่งเป็นแนวทาง อยา่งเป็นแนวทาง ที่เพิ่มมาก การได้รับความรู้ สามารถน าไปใช้
เขม้แขง็ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ขึ้น ประโยชน์ได้

๒ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม พนักงานภายในต าบลแกง่ดินสอ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ ส านักปลัด
ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและประโยชน์ จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิ มคุีณธรรม จริยธรรมที่มปีระสิทธิ เขา้ร่วมโครงการ ความรู้และสามารถ
สุขของประชาชน ภาพการปฏิบัติงานและ ภาพของการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้ น าไปใชป้ระโยชน์ใน

ประโยชน์สุขของประชาชน ประโยชน์ได้ การการปฏิบัติงานได้
อยา่งเหมาะสม

3 โครงการเสริมสร้างวนิัยและจรรยาบรรณ เพื่ออบรมเพิ่มวนิัยและจรรยา- ส่งเสริมวนิัยและจรรยาบรรณให้ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ของผู้ ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการ ส านักปลัด
ของพนักงาน บรรณของพนักงาน กบัพนักงานเพิ่มมากขึ้น เขา้ร่วมโครงการได้ สามารถน าความรู้ที่

รับประโยชน์ ได้รับมาใชป้ฏิบัติงานได้

4 โครงการจดัการเลือกต้ังนายก อบต.และสมาชกิ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการ เพื่อให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วย ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ โครงการด าเนินไป ส านักปลัด
อบต.แกง่ดินสอ เลือกต้ังนายก อบต. และ ความเรียบร้อย สามารถใชไ้ด้จริง ด้วยความเรียบร้อย

สมาชกิ อบต.

5 โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่ออบรมให้ความรู้เร่ืองการต่อ ส่งเสริมให้ต่อต้านเรืองทุจริต ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ของผู้ ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการ ส านักปลัด
การทุจริตคอร์รัปชั่น คอร์รัปชั่น เขา้ร่วมโครงการได้ สามารถน าความรู้ที่

รับประโยชน์ ได้รับมาใชป้ฏิบัติงานได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.๐2    แบบ ผ.๐2    



   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐2    แบบ ผ.๐2    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๔  พัฒนาคนใหเ้ปน็พลเมืองที่ดีของสังคม
    ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี
         ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม พนักงาน เพื่อส่งเสริมอบรม คุณธรรม เพื่อส่งเสริมอบรม คุณธรรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ ส านักปลัด

ส่วนต าบลและพนักงานจา้ง อบต.แกง่ดินสอ จริยธรรม ให้พนักงานส่วน จริยธรรม ให้พนักงานส่วน ผู้เขา้ร่วมโครงการ ความรู้และสามารถ
ต าบลและพนักงานจา้ง ต าบลและพนักงานจา้ง ได้รับความรู้ น าไปใชป้ระโยชน์ได้
อบต.แกง่ดินสอ อบต.แกง่ดินสอ มคุีณธรรม 

จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น

๗ โครงการอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนและบุคคล เพื่อให้ความรู้แกป่ระชาชนและ เพื่อประชาชนและบุคคลที่เกี่ยว ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ ส านักปลัด
ที่เกี่ยวกบั พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของทาง บุคคลที่เกี่ยวกบั พ.ร.บ. ขอ้มลู กบั พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของ เขา้ร่วมโครงการได้ รับความรู้และสามารถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขา่วสารของทางราชการ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มคีวาม รับความรู้ น าไปใชป้ระโยชน์ได้

พ.ศ. ๒๕๔๐ รู้เพิ่มมากขึ้น

๘ โครงการประชมุชี้แจงท าความเขา้ใจเพื่อสร้าง เพื่อประชมุชี้แจงท าความ ประชมุชี้แจงท าความเขา้ใจ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ผู้เขา้ร่วม สามารถสร้างทัศนคติ ส านักปลัด
ทัศนคติและจติส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกนั เขา้ใจเพื่อสร้างทัศนคติและ เพื่อสร้างทัศนคติและจติส านึกที่ โครงการเขา้ใจการ และจติส านึกที่ดีงาม
อยา่งสมานฉนัท์ จติส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วม ดีงามในการอยู่ร่วมกนัอยา่ง สร้างทัศนคติและจติ ในการอยู่ร่วมกนัอยา่ง

กนัอยา่งสมานฉนัท์ สมานฉนัท์ ส านึกที่ดีงามในการ สมานฉนัท์ได้
อยู่ร่วมกนัอยา่ง
สมานฉนัท์

9 โครงการปรับปรุง จดัท าเวบ็ไซต์ อบต.แกง่ดินสอ ประชาชนในพื้นที่และประชาชน จดัท าเวบ็ไซต์ อบต.แกง่ดินสอ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ได้ ระบบขอ้มลูของ อบต. ส านักปลัด
ทั่วไปได้รับทราบขอ้มลูขา่วสาร รับประโยชน์ระบบ ได้รับการพัฒนาให้ทัน
ทาง อบต.ได้อยา่งทั่วถงึ ท างานและสืบค้นขอ้- สมยัและเหมาะแกก่าร

มลูทันสมยั สะดวก ปฏิบัตงาน
ต่อการปฏิบัติงาน 
อยา่งมปีระสิทธภิาพ
เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ



   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐2    แบบ ผ.๐2    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๔  พัฒนาคนใหเ้ปน็พลเมืองที่ดีของสังคม
    ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี
         ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 อดุหนุน อปท. ในเขต อ าเภอนาดี เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน เพื่อความสะดวกในการประสาน ๑๘,๔๐๐ ๑๘,๔๐๐ ๑๘,๔๐๐ ๑๘,๔๐๐ ๑๘,๔๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนได้ประโยชน์ ส านักปลัด

เพื่อด าเนินโครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ ศูนยป์ฎิบัติการร่วมในการ งานให้ความชว่ยเหลือแก่ ประชาชนได้รับ จากศูนยป์ฎิบัติการ

ปฎิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชน ชว่ยเหลือประชาชนของ ประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว ประโยชน์จาก ร่วมในการชว่ยเหลือ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอนาดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้น โครงการ ประชาชนขององค์

อ าเภอนาดี  กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ าเภอนาดี

11 โครงการจดังานวนัท้องถิ่นไทย เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม ประชาชนมส่ีวนร่วมในการท า ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการ ส านักปลัด

ของท้องถิ่น กจิกรรมท้องถิ่นไทย ของผู้ได้รับ ได้รักษาประเพณี

ประโยชน์จาก ของไทย

โครงการ

12 โครงการสร้างสุ่มเฉลิมพระเกยีรติพระบาท เพื่อเปน็การเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ ด้วยการ ๓,๒๓๒,๐๐๐ ความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วน ส านักปลัด

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหา- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา-ประดับตกแต่งบริเวณพื้นที่ ของผู้ใชเ้ส้นทาง ต าบลแกง่ดินสอ ได้เทิด

วชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจา้อยู่หัว ธบิดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ สาธารณประโยชน์ และถนนใน ไมน่้อยกวา่ร้อย พระเกยีรติสถาบัน

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หัว เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ละ ๖๐ ได้ชม พระมหากษัตริย์

แกง่ดินสอ พระบารมขีอง

พระเจา้อยู่หัวและ

พระราชนิี เป็นการ

เทิดพระเกยีรติสถา-

บันพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ที่ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐2    แบบ ผ.๐2    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๔  พัฒนาคนใหเ้ปน็พลเมืองที่ดีของสังคม
    ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี
         ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการเฉลิมพระเกยีรติและสนับสนุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระ-จดักจิกรรมปลูกป่าเฉลิมพระ- 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มปีระชาชนเขา้ร่วม ประชาชนได้ร่วมกนัท า ส านักปลัด

โครงการเนื่องมาจากพระราชด าริ เกยีรติและสนับสนุนโครงการเนื่อง เกยีรติ และกจิกรรมบ าเพ็ญ โครงการไมน่้อยกวา่ กจิกรรมที่เป็นประโยชน์

มาจากพระราชด าริ ประโยชยต่์างๆ ตามอ านาจ ร้อยละ 60 แกต่ าบลแกง่ดินสอ

หน้าที่

14 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัอ านาจ เพื่อเพิ่มความรู้ให้กบัสมาชกิสถา เพิ่มความรู้ให้กบัสมาชกิสถา 10,000       10,000       10,000       10,000         10,000       มผู้ีเขา้ร่วม สมาชกิสภา อบต. ส านักปลัด

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นของ อบต.แกง่ดินสอ ท้องถิ่นของ อบต.แกง่ดินสอ โครงการไมน่้อยกวา่ มคีวามรู้เกี่ยวกบัอ านาจ

บทบาทหน้าที่ของสมาชกิสภาท้องถิ่น ทุกคน ร้อยละ 60 หน้าที่ของตนเองเพิ่ม

มากขึ้น

15 โครงการจดัเกบ็ภาษีนอกสถานที่ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน ประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของผู้ ผู้เขา้ร่วมโครงการรู้กระ- กองคลัง

ในการรับช าระภาษีเป็นไปอยา่ง ร่วมโครงการมคีวาม บวนการเกบ็ภาษีของ

ทั่วถงึ เพื่อเป็นการอ านวยความ รู้สามารถน าไปสู่การ อบต.เพิ่มมากขึ้น อบต.

สะดวกให้ประชาชน พัฒนาสังคม สามารถเกบ็เงินภาษีเพิ่ม

มากขึ้น

16 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เพื่อเป็นการบริการประชาชน รู้รายละเอยีดอาณาเขตการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนที่มาใช้ กองคลัง

ในการช าระภาษีเป็นไป เกบ็ภาษีของ อบต.แกง่ดินสอ สามารถใชไ้ด้จริง บริการพอใจ

อยา่งทั่วถงึ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐2    แบบ ผ.๐2    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๔  พัฒนาคนใหเ้ปน็พลเมืองที่ดีของสังคม
    ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี
         ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๖ ป ี ๒๕๖๗ ป ี ๒๕๖๘ ป ี ๒๕๖๙ ป ี ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบ เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมอบรมได้มโีอกาส เจา้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 50,000       50,000       50,000       50,000         50,000       ร้อยละ 80 ผู้เขา้ร่วมงการมคีวามรู้ กองคลัง

กฏหมายต่างๆและขั้นตอนของการจดัซ้ือจดัจา้ง แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มคีวามพึงพอใจใน ความเขา้ใจในการ

ขอ้คิดเห็น ปัญหา อปุสรรคต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้งและ โครงการอบรมและ ปฏิบัติงานด้านพัสดุเพิ่ม

ในการบริหารพัสดุ ระหวา่งผู้เขา้ ผู้สนใจทั่วไป สามารถน าไปใชไ้ด้ มากขึ้น
ร่วมอบรมด้วยกนัและวทิยากร จริง

1,093,400 4,325,400  1,093,400  1,593,400    1,093,400  รวม

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ



   2    2    



   2    2    



   2    2    



   2    2    



   2    2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๔  พัฒนาคนใหเ้ปน็พลเมืองที่ดีของสังคม
    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี
         6.2  แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอาย ุ ในต าบลแกง่ดินสอ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๕๖๐,๐๐๐ ๑๐,๘๒๐,๐๐๐ ๑๐,๘๔๐,๐๐๐ จา่ยเบี้ยยงัชพี ผู้สูงอายทุุกคนได้รับ ส านักปลัด
 จ านวน  12  หมู่บ้าน ผู้สูงอาย๑ุ๐๐% เบี้ยยงัชพี

 

2  เบี้ยยงัชพีผู้พิการ  - เพื่อชว่ยเหลือผู้พิการที่  - ผู้พิการในต าบล  จ านวน ๓,๓๒๐,๐๐๐ ๓,๓๔๐,๐๐๐ ๓,๓๖๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 ผู้พิการได้รับความชว่ยเหลือ ส านักปลัด
 ไมส่ามารถชว่ยเหลือตัวเองได้  จ านวน  12 หมู่บ้าน ผู้พิการทั้งต าบล และมคุีณภาพชวีติที่ดีขึ้น
 และลดรายจา่ยกบัครอบครัว แกง่ดินสอได้รับ  

ความชว่ยเหลือ

3  เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์  - เพื่อดูแลผู้ป่วยคอยให้  - ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลแกง่ดินสอ 100,000 110,000 120,000 140,000 160,000 ผู้ป่วยเอดส์ ดูแลผู้ป่วย คอยให้ก าลังใจ ส านักปลัด
 ก าลังใจ  เพื่อให้ผู้ป่วยมจีติใจ  จ านวน  12 หมู่บ้าน ทั้งต าบล เพื่อให้ผู้ป่วยมจีติใจที่
 ที่เขม้แขง็  และอยู่ร่วมกบั แกง่ดินสอ เขม้แขง็ และอยู่ร่วมกบั
 สังคมได้ ได้รับความ สังคมได้

ชว่ยเหลือ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๔  พัฒนาคนใหเ้ปน็พลเมืองที่ดีของสังคม
    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี
         6.2  แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เพื่อสมทบกองทุนประกนัสังคม เพื่อเป็นสวสัดิการให้กบัพนักงาน 100,000 120,000 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ พนักงานจา้งทุก พนักงานจา้งทุกคนของ ส านักปลัด
จา้งของ อปท. คนได้สมทบ อปท.ได้รับความคุ้มครองทุก

กองทุนหลักประ- คน
กนัสังคม

5 ส ารองจา่ย เพื่อใชจ้า่ยกรณีฉกุเฉนิที่มี เป็นค่าใชจ้า่ยกรณีฉกุเฉนิที่มี ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 % บรรเทาภัยต่างๆ ได้ ส านักปลัด
สาธารณภัยเกดิขึ้น หรือบรร- สาธารณภัยเกดิขึ้น หรือบรร- ใชจ้า่ยได้จริง
เทาปัญหาความเดือดร้อน เทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม ของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านั้น เชน่การป้องกนัและ เท่านั้น เชน่การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาอทุกภัย น้ าป่าไหล แกไ้ขปัญหาอทุกภัย น้ าป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง
ภัยหนาว วาตภัย อคัคัฃีภัย ภัยหนาว วาตภัย อคัคัฃีภัย
ไฟป่าและหมอกควนั และโรค ไฟป่าและหมอกควนั และโรค
ติดต่อ ฯลฯ ติดต่อ ฯลฯ

ด ารงชวีติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ๔  พัฒนาคนใหเ้ปน็พลเมืองที่ดีของสังคม
    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี
         6.2  แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้- เพื่อสมทบกองทุน เป็นค่าใชจ้า่ยสมทบกองทุน 300,000 320,000 ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ % สมทบกองทุนบ าเน็จบ านาญ ส านักปลัด
ราชการท้องถิ่น (กบท.) บ าเน็จบ านาญขา้ราชการ บ าเน็จบ านาญขา้ราชการ สามารถสมทบ ขา้ราชการท้องถิ่น (กบท.)

ท้องถิ่น (กบท.) ท้องถิ่น (กบท.) ได้จริง

7 กองทุนเงินทดแทน เพื่อจา่ยเงินสมทบเขา้กองทุน เป็นค่าใชจ้า่ยเงินสมทบเขา้กอง- 5,000 10,000 10,000 12,000 12,000 ร้อยละ ๑๐๐ % สมทบเขา้กองทุนเงินทดแทน ส านักปลัด
เงินทดแทนเป็นรายปีในอตัรา ทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอตัรา สามารถสมทบ เป็นรายปีในอตัรา ร้อยละ
ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.2 ได้จริง 0.2

8 รายการเงินสมทบกองทุน เพื่อสมทบกองทุนหลักประกนั เพื่องสร้างเสริมสุขภาพ การป้อง ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนในพื้นที่ต าบล ส านักปลัด
หลักประกนัสุขภาพองค์การ สุขภาพองค์การบริหารส่วน กนั การฟื้นฟูสมถรรถภาพและ ประชาชนได้รับ แกง่ดินสอได้รับประโยชน์
บริหารส่วนต าบลแกง่ดินสอ ต าบลแกง่ดินสอ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ประโยชน์ ในด้านของสุขภาพเพิ่ม

ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการ มากขึ้น
ด ารงชวีติ

14,975,000 15,050,000 15,250,000 15,572,000 15,612,000รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. ๐2    



   

    



   

    



   

    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 3  เมืองน่าอยูด่้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมเปน็สุข (แนวทางพัฒนาปจัจัยพ้ืนฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบนัครอบครัวใหส้ามารถพ่ึงพาตนเองได้
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการบ้ารุงรักษาคลองส่งน ้าสายซอย เพื่อบ้ารุงรักษาคลองส่งน ้า ด้าเนินการจา้งแรงงานกา้จดัวชัพืช ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ท้าให้คลองส่งน ้าสาย โครงการส่งน ้าและ
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานฤบดินทร ให้อยู่ในสภาพปกติ และขดุลอกตะกอนดิน และซ่อม ซอยส่งน ้าได้อยา่ง บ้ารุงรักษา
จนิดา สามารถส่งน ้าได้อยา่งมี แซมบ้ารุงรักษาคันคลอง สะดวก นฤบดินทรจนิดา

ประสิทธภิาพ

๒ โครงการบ้ารุงรักษาคลองส่งน ้าสายใหญ่ เพื่อบ้ารุงรักษาคลองส่งน ้า ด้าเนินการจา้งแรงงานกา้จดัวชัพืช ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ท้าให้คลองส่งน ้าสาย โครงการส่งน ้าและ
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานฤบดินทร ให้อยู่ในสภาพปกติ และขดุลอกตะกอนดิน และซ่อม ซอยส่งน ้าได้อยา่ง บ้ารุงรักษา
จนิดา สามารถส่งน ้าได้อยา่งมี แซมบ้ารุงรักษาคันคลอง สะดวก นฤบดินทรจนิดา

ประสิทธภิาพ

๓ โครงการกา้จดัวชัพืชอา่งนฤบดินทรจนิดา เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน ท้าการเกบ็วชัพืชไมยราบยกัษ์ใน ๙๑๐,๐๐๐ ๙๑๐,๐๐๐ ๙๑๐,๐๐๐ ๙๑๐,๐๐๐ ๙๑๐,๐๐๐ ชว่ยให้การส่งน ้า ระบาย โครงการส่งน ้าและ
ปริมาณ 280 ไร่ การส่งน ้าระบายน ้าใน อา่งเกบ็น ้านฤบดินทรจนิดา 280 น ้าได้อยา่งมปีระสิทธิ บ้ารุงรักษา
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานฤบดินทร คลอง  ไร่ ภาพ นฤบดินทรจนิดา
จนิดา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการ
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2/1    

แบบ ผ. ๐2/1    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 3  เมืองน่าอยูด่้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมเปน็สุข (แนวทางพัฒนาปจัจัยพ้ืนฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบนัครอบครัวใหส้ามารถพ่ึงพาตนเองได้
    1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70 (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการกา้จดัวชัพืชคลองห้วยโสมง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน ท้าการเกบ็วชัพืชในคลอ ๑,๙๗๘,๐๐๐ ๑,๙๗๘,๐๐๐ ๑,๙๗๘,๐๐๐ ๑,๙๗๘,๐๐๐ ๑,๙๗๘,๐๐๐ ชว่ยให้การส่งน ้า ระบาย โครงการส่งน ้าและ
ปริมาณ 800 ไร่ การส่งน ้าระบายน ้าใน งห้วยโสมง ปริมาร 800 ไร่ น ้าได้อยา่งมปีระสิทธิ บ้ารุงรักษา
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานฤบดินทร คลอง ภาพ นฤบดินทรจนิดา
จนิดา

๕ โครงการกอ่สร้างอาคารบังคับน ้าบ้าน เพื่อให่เกษตรกรมทีี่กกั กอ่สร้างอาคารบังคับน ้า ๘,๐๐๐,๐๐๐ เพื่อกกัเกบ็น ้าไวใ้ชฤ้ดู โครงการส่งน ้าและ
อา่งทอง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา เกบ็น ้าเพิ่มมากขึ น บ้านอา่งทอง แล้ง และชะลอกระแส บ้ารุงรักษา
นฤบดินทรจนิดา น ้าในฤดูน ้าหลาก นฤบดินทรจนิดา

๖ โครงการระบบส่งน ้าโดยท่อ บ้านแกง่ใหญ่ เพื่อแกไ้ขการขาดแคลน กอ่สร้างระบบส่งน ้าโดยท่อ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ เพื่อลดการขาดแคลน โครงการส่งน ้าและ
พื นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ น ้า บ้านแกง่ใหญ่ ต.แกง่ดินสอ น ้า บ้ารุงรักษา
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานฤบดินทร อ.นาดี  จ.ปราจนีบุรี นฤบดินทรจนิดา
จนิดา

๗ โครงการกอ่สร้างระบบชลประทานฝ่ังขวา กอ่สร้างระบบส่งน ้าเพื่อเพิ่ม16,500 ไร่ 87,448,200 จา้นวนพื นที่ เป็นแหล่งน ้ำต้นทุน สพญ.๗
โครงการห้วยโสมงอนัเนื่องมาจาก พื นที่ชลประทาน ชลประทำน และเพิ่มพื นที่

พระราชด้าริ จงัหวดัปราจนีบุรี ชลประทาน

๑๑๔,๓๓๖,๒๐๐ ๓,๘๘๘,๐๐๐ ๓,๘๘๘,๐๐๐ ๓,๘๘๘,๐๐๐ ๓,๘๘๘,๐๐๐

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

โครงการ
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ วัตถุประสงค์

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐2/1    



   

    

    



   

    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความ 50,000 ส านักปลัด

โฆษณาและเผยแพร่ ละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพกิเซล

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์ รถยนต์บรรทกุขนาด ๑ ตัน(ดีเซล) 850,000 ส านักปลัด
ยานพาหนะและขนส่ง ขับเคล่ือนสองล้อ (แบบดับเบิ้ลแคป)

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองรับส่งวิทยุ 72,000 72,000 ส านักปลัด
ไฟฟา้และวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์     ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์ 

ประกอบด้วย : ตัวเคร่ือง แทน่ช าร์จ 
แบตเตอร่ี 1 ก้อน เสายาง เหล็กพบั

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอี้ 9,000 9000 9,000 9,000 ส านักปลัด
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อม
เก้าอี ้(เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีในบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์ฯ) 

5 บริหารงานทั่วไป ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือตู้บำนเล่ือนกระจก 5,900 5,900 5,900 5,900 ส านักปลัด
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรส ำหรับ
จัดเก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก 
จ านวน  4  หลังๆละ 5,900 บาท

(เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ฯ)
936,900 136,900 5,900 14,900 9,000

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม 

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ โครงการเช่าครุภณัฑ์ รถยนต์บรรทกุขนาด ๑ ตัน(ดีเซล) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด

ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง ขับเคล่ือนสองล้อ (แบบดับเบิ้ลแคป)

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ เทลเลอร์ลากเรือ จัดซ้ือเทลเลอร์ลากเรือ 40,000 ส านักปลัด
ยานพาหนะและขนส่ง (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีในบญัชีมาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฯ)

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 17,000 17,000 17,000 ส านักปลัด
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
คอมพวิเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 17,000 บาท 
เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED 2,600 2,600 2,600 ส านักปลัด
ขาวด า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ เคร่ืองพมิพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี
ราคา 2,600 บาท 
เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

259,600 219,600 219,600 200,000 200,000

ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 5,800 5,800 5,800 ส านักปลัด

ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท
เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

11 บริหารงานทั่วไป ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือตู้บำนเล่ือนกระจก (แบบต้ัง) 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรส ำหรับ
จัดเก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก 
จ านวน  2  หลังๆละ 10,000 บาท

(เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ฯ )

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เคร่ือง 16,000 16,000 16,000 16,000 ส านักปลัด
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ ของกระทรวง ICT ฉบบั
เดือนพฤษภาคม 2563)

31,800 31,800 31,800 26,000 0

ประเภท
งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม 

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 บริหารงานคลัง ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงาน 34,000 34,000 กองคลัง

(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1
GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย 
ความจ าแบบ Cache  Memory รวมใน 
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า
4 MB
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
 DDR 4 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 4
 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  หรือ
ดี กว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุ ไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

34,000 0 34,000 0 0

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม 

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100
/1000 Base-T  หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแปน้พมิพแ์ละเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน  1  หน่วย

14 บริหารงานคลัง ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ LED 2,600 2,600 กองคลัง

ขาวด า (18 หน้า/นาท)ีราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
ความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า
E78E78600x600 dpi
มีความเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)
มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

2,600 0 2,600 0 0รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ 
Custom

15 บริหารงานคลัง ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA  5,800 5,800 กองคลัง
ราคา 5,800 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA
(600 Watts)
สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า 15
นาที

16 บริหารงานคลัง ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ราคา 5,900 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 กองคลัง
บาท     คุณลักษณะพื้นฐาน
มีมือจับชนิดบดิ
มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

17 บริหารงานคลัง ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชุดโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ราคาชุดละ 9,000 9,000 กองคลัง
 9,000 บาท     
 คุณลักษณะพื้นฐาน
มีความสูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร
มีความยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
 มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร

26,600 11,800 17,600 20,800 11,800รวม 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ โครงการเช่าครุภณัฑ์ รถยนต์บรรทกุขนาด ๑ ตัน(ดีเซล) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองคลัง

ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง ขับเคล่ือนสองล้อ (แบบดับเบิ้ลแคป)

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000รวม 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ รถกระเช้าไฟฟา้ 2,500,000 กองช่าง

ยานพาหนะและขนส่ง

20 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เคร่ืองตบดิน 21,000 กองช่าง
ก่อสร้าง 1) ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน   

2) น้ าหนักของเคร่ืองตบดินไม่น้อยกว่ า 80 กก.
3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่ า 5 ตัน
4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่ า 5,000 
คร้ังต่อนาที

21 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ โครงการเช่าครุภณัฑ์ รถยนต์บรรทกุขนาด ๑ ตัน(ดีเซล) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง
ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง ขับเคล่ือนสองล้อ (แบบดับเบิ้ลแคป)

221,000 2,700,000 200,000 200,000 200,000รวม 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 22,000 22,000 กองชา่ง

1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณ นาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประ
มวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความ
จ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
1)เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า
2 GB 
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบGraphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดี
กว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
250 GB จ านวน 1 หน่วย
มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Intertace)แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
มีแปน้พมิพแ์ละเมาส์
มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จ านวน 1 หน่วย

22,000 0 22,000 0 0

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 30,000 กองชา่ง

2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 30,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณ นาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประ
มวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความ
จ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
1)เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า
2 GB 
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบGraphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดี
กว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
480 GB จ านวน 1 หน่วย
มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Intertace)แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
มีแปน้พมิพแ์ละเมาส์
มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จ านวน 1 หน่วย

0 30,000 0 0 0รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก(Inkjet Printer) 6,300 กองชา่ง

ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมึก(Inkjet)
มีความเร็วละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า
1,200x1,200dpi
มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับกระ
ดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 14.5ภาพต่อนาท(ีipm)
มีความเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 10.4ภาพต่อนาท(ีipm)
มีช่องเชื่อม(Interface)แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
สามารถใช้ได้กับA3,A4,Letter,Legal
และ Custom

6,300 0 0 0 0รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18/ 2,600 2,600 2,600 กองชา่ง

หน้า/นาท)ี ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า
600x600 dpi
มีความเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18หน้าต่อนาท(ีppm)
มีหน่วยความจ า(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า
8 MB
มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Custom

26 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1kVA ราคา 5,800
บาท 5,800 5,800 5,800 กองช่าง
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA
(600 watts)
สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

8,400 5,800 8,400 0 2,600รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ตู้บานเล่ือนกระจก ส าหรับจัดเก็บเอกสารแบบ 5,900 11,800 5,900 กองช่าง

บานเล่ือนกระจก ราคา 5,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
มีความสูงไม่น้อยกว่า 0.87 เมตร
มีความยาวไม่น้อยกว่า 1.18 เมตร
มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
(เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ฯจึงต้ังงบประมาณ รายจ่ายตามราคา
ในทอ้งถิน่)

28 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ราคา 9,000 บาท 18,000 9,000 กองช่าง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
มีความสูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร
มีความยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร

29 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ โครงการจัดซ้ือรถกระเช้า 2,500,000 2,500,000 กองชา่ง

ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถกระเช้าส าหรับซ่อมไฟฟา้
จ านวน ๑ คัน

23,900 0 2,520,800 2,500,000 5,900รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน บานเล่ือนกระจก ส าหรับจัดเก็บ 5,900 5,900 5,900 กองสาธารณสุขฯ

เอกสารแบบบานเล่ือนกระจก 
ราคา 5,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-มีความสูงไม่น้อยกว่า 0.87 เมตร
-มีความยาวไม่น้อยกว่า 1.18 เมตร
-มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร

31 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน บานเล่ือนแบบกระจก (แบบต้ัง) 10,000 10,000 10,000 กองสาธารณสุขฯ
ราคาหลังละ 10,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
-มีความยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร
-มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร

32 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ 18,000 9,000 กองสาธารณสุขฯ
ราคาชุดละ 9,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
มีความสูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร
มีความยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร

33,900 10,000 14,900 10,000 5,900รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล 22,000 22,000 22,000 กองสาธารณสุขฯ

แบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
 ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกา 
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย
ความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ(Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 
9 MBมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
1)เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย
กว่า2 GB
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ัง
อยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือ
ดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า250 GB จ านวน 1 หน่วย
มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Intertace) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
มีแปน้พมิพแ์ละเมาส์มีจอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

22,000 0 22,000 0 22,000รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 2,600 2,600 2,600 กองสาธารณสุขฯ

(18/หน้า/นาท)ี ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 
600x600 dpi
มีความเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18หน้าต่อนาท(ีppm)
มีหน่วยความจ า(Memory)ขนาด
ไม่น้อยกว่า8 MB
มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Custom

35 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifuntionแบบฉีดหมึก 8,000 8,000 8,000 กองสาธารณสุขฯ
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์
(Ink Tank Printer) จ านวน  8,000 บาท
โดยคุณลักษณะพื้นฐา
 -  เปน็อุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ 
Printer  Copier ,Scanner และ Fax 
ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
 -  เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึก (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถังหมึก (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-  มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 
1,200 x 1,200 dpi
     -  มีความเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาท ี 
(ppm)
หรือ 8 ภาพต่อ นาท ี(ipm)
     - .มีความเร็วในการพมิพสี์ส าหรับ
กระดาษ  A4 ไม่น้อยกว่า  15 หน้าต่อนาที
(ppm)  หรือ  5  ภาพต่อ  นาท ี (ipm)
     -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4  
(ขาวด า- สี) ได้
     -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่
น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
     -  มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ  
(Aoto Document Feed) สามารถถ่ายส าเนา
เอกสารได้ทั้งสีและขาวด า
-  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  
99 ส าเนา
-  สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์
  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 2.0 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
     -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
(Network) แบบ 10x100 Base -T  หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.g.n)  ได้
มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter, Legal  
และ  Custom คอมพวิเตอร์

36 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1kVA ราคา 5,800
บาท 5,800 5,800 5,800 กองสาธารณสุขฯ
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA
(600 watts)
สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

37 งานโรงพยาบาล ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้บานเล่ือนแบบกระจก (แบบต้ัง) 10,000 กองสาธารณสุขฯ
ราคาหลังละ 10,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
-มีความยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร
-มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร

26,400 0 16,400 0 16,400

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 แผนงานโรงพยาบาล ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล 44,000 22,000 กองสาธารณสุขฯ

แบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
 ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกา 
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย
ความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ(Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 
9 MBมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
1)เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย  
กว่า2 GB
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ัง
อยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือ
ดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า250 GB จ านวน 1 หน่วย
มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Intertace) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
มีแปน้พมิพแ์ละเมาส์มีจอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

44,000 0 22,000 0 0

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 แผนงานโรงพยาบาล ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 2,600 กองสาธารณสุขฯ

(18/หน้า/นาท)ี ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 
600x600 dpi
มีความเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18หน้าต่อนาท(ีppm)
มีหน่วยความจ า(Memory)ขนาด
ไม่น้อยกว่า8 MB
มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Custom

40 แผนงานโรงพยาบาล ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1kVA ราคา 5,800บาท 5,800 กองสาธารณสุขฯ
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA
(600 watts)
สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
41 งานโรงพยาบาล ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ 9,000 กองสาธารณสุขฯ

ราคาชุดละ 9,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
มีความสูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร
มีความยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร

42 งานโรงพยาบาล ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ ซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน เคร่ืองละ 59,000บาท 11,800 กองสาธารณสุขฯ
การเกษตร

43 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เล่ือยยนต์ จ านวน 2 เคร่ือง ส านักปลัด
การเกษตร 1.เล่ือยโซ่ยนต์ตัดแต่งกิง่ไม้ประกอบพร้อมใช้งาน

2.เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 25,000
3.เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 แรงม้า 28,000

บนัไดอลูมิเนียม 1 อัน 5,000

78,800 0 0 0 0

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
44 แผนงานโรงพยาบาล ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ หุ่นฝึกอบรมการช่วยชีวิตขัน้พื้นฐาน 15,000 กองสาธารณสุขฯ

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส าหรับผู้ใหญ่และเด็กโตในชุดเดียว

45 แผนงานโรงพยาบาล ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ สายรัดข้อมือส าหรับฝึกอบรมช่วยชีวิตขัน้พื้นฐาน 15,000 กองสาธารณสุขฯ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

46 แผนงานสาธารสุข ค่าครุภณัฑ์ โครงการเช่าครุภณัฑ์ รถยนต์บรรทกุขนาด ๑ ตัน(ดีเซล) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองสาธารณสุขฯ
ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง ขับเคล่ือนสองล้อ (แบบดับเบิ้ลแคป)

230,000 0 0 0 0รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
47 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอี ้ชุดละ ๙,๐๐๐  บำท 54,000 18,000 18,000 9,000 กองการศึกษาฯ

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อม
เก้าอี ้(เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีในบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์ฯ) 

48 แผนงานการศึกษา ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือตู้บำนเล่ือนกระจก 5,900 5,900 5,900 5,900 กองการศึกษาฯ
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรส ำหรับ
จัดเก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก 
จ านวน  4  หลังๆละ 5,900 บาท

(เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ฯ)

49 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 102,000 34,000 34,000 51,000 กองการศึกษาฯ
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
คอมพวิเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท 
เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

54,000 18,000 0 18,000 9,000รวม 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED 10,400 5,200 5,200 7,800 กองการศึกษาฯ

ขาวด า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ เคร่ืองพมิพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี
ราคา 2,600 บาท 
เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

51 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 23,200 11,600 5,800 กองการศึกษาฯ
ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท
เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

52 แผนงานการศึกษา ค่ำครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือตู้บำนเล่ือนกระจก (แบบต้ัง) 40,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรส ำหรับ
จัดเก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก 
ราคาหลังๆละ 10,000 บาท

(เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ฯ )

10,400 5,200 5,200 0 7,800รวม 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    



   

เปา้หมาย
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖6 ป ี ๒๕๖7 ป ี ๒๕๖8 ป ี ๒๕๖9 ป ี ๒๕70

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
53 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เคร่ือง 16,000 16,000 16,000 กองการศึกษาฯ

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ ของกระทรวง ICT ฉบบั
เดือนพฤษภาคม 2563)

54 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองซักผ้า กองการศึกษาฯ
งานบา้นงานครัว แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 18,000

1) เปน็ขนาดที่สามารถซักผ้าแหง้ได้คร้ังละ
ไม่น้อยกว่ าที่ก าหนด 
2) เปน็เคร่ืองแบบถังเด่ียวเปดิฝาบน 
3) มีระบบปั่นแหง้หรือหมาด
(เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ฯ) 

0 16,000 16,000 16,000 0รวม 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอบ้านนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐3    
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แบบ 

แบบ 
ผ. ๐3     



   

แบบ 
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แบบ 



   

แบบ 
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   ๑๔๕ 
ส่วนที่ ๔ 

การติดตามและประเมนิผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 
----------------------------- 

 เป็นแบบที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ด ำเนินกำรให้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ โดยด ำเนินกำรให้
แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศำสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศำสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงำน 5 คะแนน 
   (9)  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำร
พัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ  10 คะแนน 
  2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 คะแนน 
  2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  10 คะแนน 
  2.5 โครงกำรพัฒนำ  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร  5 คะแนน 
   (2)  ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร  5 คะแนน 
   (3)  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง 
5 คะแนน 
   (4)  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 



   ๑๔๖ 
   (6)  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
     ภำยใต้หลักประชำรัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)5 คะแนน 
   (10)  มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ 5 คะแนน 
   (11)  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำร
พัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 
3. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (5) 
    3.8 แผนงำน (5) 
    3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๔๗ 
4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 
 
 
 
  



   ๑๔๘ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

(3) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข 
ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด  เทคโนโลยี จำรีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน กำรส่งเสริม
อำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและกลุ่มต่ำงๆ สภำพ
ทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) กำรวิ เครำะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชำติต่ำงๆ ทำง
ภูมิศำสตร์ กระบวนกำรหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒน 

(3)  

(6) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำใน
ปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกำส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
อ งค์ ก ร ปก คร อง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  แ ละ เ ช่ื อม โ ย งห ลั ก ปร ะช ำ รั ฐ              
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศำสตร์จั งหวัด  และเ ช่ือมโยงหลักประชำรั ฐ           
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์พัฒนำกลุ่มจังหวัด ยุทธศำสตร์พัฒนำภำค 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
นโยบำย/ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำยรัฐบำลหลักประชำรัฐ  แผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๔๙ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงำน 
 
 
 
 
3.9 ควำมเช่ือมโยงของ
ยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับโอกำส
และศักยภำพที่เป็นลักษณะเฉพำะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่งท่ีจะด ำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)  

ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจำกศักยภำพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน ำไปสู่ผลส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ 

(5)  

แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ก ำหนดจุดมุ่งหมำยใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงำนที่ เกิดจำกเป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่ำ
เป้ำหมำย กลยุทธ์จุดยืนทำงยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นโดยระบุแผนงำนและควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว 

(5) 
 
 
 

 

ควำมเช่ือมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



   ๑๕๐ 
5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 
2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  10 
3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  10 
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 
5. โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร (5) 
    5.2ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร (5) 
    5.3เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชำติ  

(5) 

    5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภำยใต้หลักประชำรัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)   (5) 
    5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  (5) 
    5.11 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 



   ๑๕๑ 
6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOTAnalysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจัยและสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำร
วิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ, ด้ำนสังคม, ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อน ำมำใช้วัดผลในเชิงปริมำณ 
เช่น กำรวัดจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่ำ
เป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่จ ำนวนที่ด ำเนินกำรจริงตำมที่ได้
ก ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ ำนวนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่ 
สำมำรถอธิบำยได้ตำมหลักประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ท่ีได้ก ำหนดไว้ 
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)โครงกำรที่ด ำเนินกำรในเชิง
ปริมำณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือกำรน ำเอำ
เทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพื่อวัดว่ำภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ที่
ด ำเนินกำรในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชนหรือไม่และ
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  มีสภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร 
สำมำรถใช้กำรได้ตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตำมหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำ
ด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)โครงกำรที่ด ำเนินกำรในเชิง
คุณภำพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่ำงๆ จนน ำไปสู่กำร
จัดท ำ โครงกำรพัฒนำท้องถิ่ น โดยใ ช้  SWOTAnalysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trendหรือหลักกำรบูรณำ
กำร (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ  

10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๕๒ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ควำมชัดเจนของช่ือ
โครงกำร 
 
 
5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงกำร 
 
 
5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร )  มี ควำม
ชั ด เ จ น น ำ ไ ป สู่ ก ำ ร ตั้ ง
งบประมำณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โคร งกำรมี ควำม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศำสตร์ 20 ป ี
 
 
 
5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร )  มี ควำม
สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โคร งกำรมี ควำม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด ำเนินกำรเพื่อให้กำรพัฒนำบรรลุตำม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก ำหนดไว้ ช่ือโครงกำรมีควำม
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน(clearobjective) โครงกำรต้องก ำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล 
วิธีกำรด ำเนินงำนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพำะเจำะจง 

(5)  

สภำพที่อยำกให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำยต้อง
ชัดเจน  สำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไร  กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิต
อย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำย  พื้นที่ด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินงำน
อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะท ำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำกกลุ่มเป้ำหมำยมีหลำย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยรอง 

(5)  

โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน (3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (4) กำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม (5) กำรสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) กำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(5)  

โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (3) ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักกำรน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (1) กำรยกระดับ
ศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
(2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำง
สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ(3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม(4) กำร
รองรับกำรเช่ือมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง(5) กำรสร้ำงควำม
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

(5)  

โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economyหรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ท ำน้อย ได้มำกเช่น (1) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำ
เ ชิ งนวั ตก รรม  (2 )  เ ปลี่ ย นจ ำกกำรขั บ เคลื่ อ นประ เทศด้ ว ย
ภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้น
ภำคบริกำรมำกขึ้น รวมถึงโครงกำรที่เติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำ 
แล้วต่อยอดควำมได้ เปรียบเ ชิง เปรียบเทียบ เ ช่น ด้ ำนเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภำพ สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

 
 



   ๑๕๓ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ)
5.7โครงกำรสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด 

โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำของ
แผนพัฒนำจังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจำกกันได้ นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้องเป็น
โครงกำรเช่ือมต่อหรือเดินทำงไปด้วยกันกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้
ก ำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 
 

 

5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนหรื อกำ ร
เสริมสร้ำงให้ประเทศชำติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภำยใต้หลักประชำรัฐ 

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงที่ประชำชน
ด ำเนินกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำรต่อยอดและขยำยได้ 
เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำรเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้ว ด้วย
กำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9งบประมำณ มีควำม
สอดคล้องกับเป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร)   
 

งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ5ประกำรในกำร
จัดท ำโครงกำรได้แก่ (1) ควำมประหยัด (Economy) (2) ควำมมี
ประสิทธิภำพ (Efficiency) (3) ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness)(4) 
ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรพัฒนำท้องถิ่น น ำไปสู่ควำมยุติธรรม (Equity) (5) 
ควำมโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีกำรประมำณกำร
รำค ำถู กต้ อ งตำมหลั ก
วิธีกำรงบประมำณ 

กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับโครงกำร
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของรำคำกลำง รำคำกลำงท้องถิ่น 
มีควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

5 . 1 1  มี ก ำ ร ก ำ ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

มีกำรก ำหนดดัชนีช้ีวัดผลงำน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สำมำรถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภำพ(efficiency) ได้ เช่น กำรก ำหนดควำมพึงพอใจ 
กำรก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิดจำกผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์
ควรค ำนึงถึง (1) มีควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง ในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและประเมินผลระดับของควำมส ำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกที่สุด 
และสำมำรถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๕๔ 
7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณำ ซึ่งสำมำรถแสดงได้ทั้งกำรอธิบำยเชิงสถิติ รูปภำพ กรำฟ ข้อมูลต่ำง ๆ 
จำก 
 7.1 ใช้แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณและคุณภำพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton  
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
  (5) แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Process Performance Measurement System 
(PPMS))ระบบกำรวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือ PPMS 
  (6) แบบกำรประเมินโดยใช้วิธีกำรแก้ปัญหำหรือเรียนรู้จำกปัญหำที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method  
  (7) แบบกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบกำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบกำรประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภำยใต้กรอบตำมข้อ
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 7.2 เชิงปริมำณ(Quantity)คุณภำพ (Quality)ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่ำใช้จ่ำย(Cost)เวลำ  
(Time) เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ 
 7.3 ประชำชนได้ประโยชน์อย่ำงไรหรือรำชกำรได้ประโยชน์อย่ำงไร 
 7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่ำไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 

------------------------- 
 


