
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 



บทท่ี 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540  บทบาท อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระพอสมควร  ความส าคัญใน
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ให้ความส าคัญการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนด
กรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายที่จะด าเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง  
ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็น  และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น การด าเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ  ด้าน   ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มี
ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  การวางแผนในการด าเนินการบริหารจึงเป็นกลไกลที่ส าคัญ ที่
ท าให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ จะ
ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  แก้ปัญหาได้ถูกจุด     
อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม    และท าให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 

 1.1 ความส าคัญของการท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ของท้องถิ่นในอนาคต โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลรอบด้านก่อนวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทั้งนี ้เพ่ือให้การ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดมีความคุ้มค่า สามารถสนองตอบความต้องการได้อย่างสูงสุด 

1.2  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์           
พันธะกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอและแผนชุมชน 

 1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกระบวนการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร  โดยก าหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  บนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับ
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของชุมชน  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆ  บรรลุตาม
เป้าหมาย  โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  ครอบคลุมทุกด้ าน    จึง
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 

1) เพ่ือให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธะกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
2) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละ
พ้ืนที่ 
3) เพ่ือเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 



 

บทที่  5  
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 พัฒนาเส้นทางการคมนาคมภายในต าบลให้มีประสิทธิภาพ 
1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
1.3 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
1.4 พัฒนางานบริการด้านโครงสร้างพื นฐานอื่น ๆ 

ส านักปลัด, 
ส่วนโยธา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคม
อยู่ดีมีสุข 

2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
2.2 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา บ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการทางสังคม และการสังคมสงเคราะห์ 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาทางสังคม 
และความเดือดร้อนของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
2.5 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
2.8 ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

ส านักปลัด, 
ส่วนโยธา, 

ส่วนการศึกษา, 
ส่วนสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ และการสร้างรายได้ วิสหกิจชุมชน เพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับประชาชน 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตร
อินทรีย์ 
 

ส านักปลัด, 
ส่วนการศึกษา, 
ส่วนสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบล 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
  

 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก และ
ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสินค้า การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว 
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุน ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
  

 
ส่วนโยธา,ส านักปลัด 

ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี 

6.1 พัฒนาบุคลากร และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
6.3 พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ น 
6.4 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร สถานที่ของส านักงานให้มีความพร้อมต่อการ
ให้บริการประชาชน 
6.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ส่วนการศึกษา ฯ 
ส่วนการศึกษา ฯ 
ส่วนการศึกษา ฯ 
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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 ๐ ๐ ๔ ๒,๘๕๔,๙๘๐ ๗๕ ๒๗,๒๓๕,๕๐๐ ๑๕ ๒,๓๒๐,๐๐๐ ๑๔ ๒,๒๒๐,๐๐๐ ๑๐๔ ๓๑,๗๗๕,๖๐๔

๐ ๐ ๔ ๒,๘๕๔,๙๘๐ ๗๕ ๒๗,๒๓๕,๕๐๐ ๑๕ ๒,๓๒๐,๐๐๐ ๑๔ ๒,๒๒๐,๐๐๐ ๑๐๔ ๓๑,๗๗๕,๖๐๔

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๖ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๘ ๖๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๑๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๔๔ ๒,๕๔๐,๐๐๐

2.2 แผนงานการศึกษา ๓ ๘,๓๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๙,๓๘๐,๐๐๐ ๑๑ ๑๐,๕๕๐,๐๐๐ ๑๔ ๑๐,๖๑๐,๐๐๐ ๑๔ ๑๐,๖๑๐,๐๐๐ ๕๗ ๔๙,๔๗๐,๐๐๐

2.3 แผนงานสาธารณสุข ๑๕ ๒๘๕,๐๐๐ ๒๐ ๔๓๕,๐๐๐ ๑๙ ๔๓๕,๐๐๐ ๒๐ ๔๔๕,๐๐๐ ๒๐ ๔๔๕,๐๐๐ ๙๔ ๒,๐๔๕,๐๐๐

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๗ ๙๐,๐๐๐ ๙ ๑๒,๕๗๐,๐๐๐ ๙ ๑๒,๕๗๐,๐๐๐ ๒๗ ๒๕,๒๙๐,๐๐๐

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓ ๑๘๐,๐๐๐ ๙ ๓๒๘,๘๐๐ ๗ ๓,๐๘๘,๐๐๐ ๘ ๒๐๐,๐๐๐ ๘ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๕ ๓,๙๙๖,๘๐๐

2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๖๖๐,๐๐๐ ๖ ๗๗๐,๐๐๐ ๖ ๗๗๐,๐๐๐ ๖ ๗๗๐,๐๐๐ ๒๔ ๓,๑๗๐,๐๐๐

2.7 แผนงานสังคมสังเคราะห์ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐

๒๙ ๙,๕๓๕,๐๐๐ ๖๐ ๑๑,๔๗๓,๘๐๐ ๕๘ ๑๕,๕๕๓,๐๐๐ ๖๘ ๒๕,๓๓๕,๐๐๐ ๖๘ ๒๕,๓๓๕,๐๐๐ ๒๘๓ ๘๖,๗๑๑,๘๐๐

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๖ ๔๕๐,๐๐๐

๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๖ ๔๕๐,๐๐๐

4.1 แผนงานการเกษตร ๖ ๑๔๖,๐๐๐ ๗ ๑๖๖,๐๐๐ ๑๐ ๑๙๖,๐๐๐ ๑๑ ๒๔๖,๐๐๐ ๑๑ ๒๔๖,๐๐๐ ๔๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๖ ๑๔๖,๐๐๐ ๗ ๑๖๖,๐๐๐ ๑๐ ๑๙๖,๐๐๐ ๑๑ ๒๔๖,๐๐๐ ๑๑ ๒๔๖,๐๐๐ ๔๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐

5.1 แผนงานสาธารณสุข ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๔ ๐

๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๓ ๐

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวดัปรำจีนบุรี

ยุทธศำสตร์
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ รวม ๕ ปี

รวม

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสร้ำงสังคมสงบสุข

รวม

๕.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรทอ่งเที่ยว

รวม

รวม

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

รวม

ป ี ๒๕๖๔ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๕

๓.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

แบบ ผ. ๐๑    



6.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป 7 1,140,000    18 1,695,000   18 1,665,000  22 2,153,400  22 1,853,400   87 8,506,800     
6.2 แผนงานงบกลาง ๘ ๑๔,๙๒๕,๐๐๐ ๘ ๑๕,๐๑๐,๐๐๐ ๙ ๑๕,๒๙๘,๐๐๐ ๙ ๑๕,๖๗๒,๐๐๐ ๙ ๑๕,๗๑๒,๐๐๐ ๔๓ ๗๖,๖๑๗,๐๗๘

๑๕ ๑๖,๐๖๕,๐๐๐ ๒๖ ๑๖,๗๐๕,๐๐๐ ๒๗ ๑๖,๙๖๓,๐๐๐ ๓๑ ๑๗,๘๒๕,๔๐๐ ๓๑ ๑๗,๕๖๕,๔๐๐ ๑๓๐ ๘๕,๑๒๓,๘๗๘

๕๑ ๒๕,๗๙๖,๐๐๐ ๙๙ ๓๑,๒๔๙,๗๘๐ ๑๗๒ ๖๐,๑๙๗,๕๐๐ ๑๒๗ ๔๕,๗๗๖,๔๐๐ ๑๒๖ ๔๕,๔๑๖,๔๐๐ ๕๗๑ ๒๐๕,๐๖๑,๒๘๒รวมทั้งสิ้น

รวม

๖.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรที่ดี



๐๑    



   

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

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจดังานวนัท้องถิ่นไทย เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม ประชาชนมส่ีวนร่วมในการท า ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการ ส านักปลัด

ของท้องถิ่น กจิกรรมท้องถิ่นไทย ของผู้ได้รับ ได้รักษาประเพณี
ประโยชน์จาก ของไทย
โครงการ

๒ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ ส านักปลัด
พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจดัการที่ดีตาม ประชาชนในพื้นที่ได้เห็น ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นแบบ ผู้เขา้ร่วมโครง- รับความรู้และ
หลักธรรมาภิบาล การบริหารจดัการชมุชน แบบอยา่งเป็นแนวทาง อยา่งเป็นแนวทาง ที่เพิ่มมาก การได้รับความรู้ สามารถน าไปใช้
เขม้แขง็ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ขึ้น ประโยชน์ได้
และการบริหารจดัการขยะในชมุชน

๓ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม พนักงานภายในต าบลแกง่ดินสอ 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

๔ โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อบริหารงานตามหลัก ผู้บริหารและพนักงาน ภายใน ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ที่ ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการ ส านักปลัด
ธรรมาภิบาล อบต.แกง่ดินสอ บริหารงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เขา้ร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ที่

ปฏิบัติงานตามหลัก สามารถน าความรู้ ได้รับมาใชป้ฏิบัติงานได้
ธรรมาภิบาล ที่ได้รับมาใชป้ฏิบัติ

งานได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.๐2    



   รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

แบบ ผ.๐2    

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

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการเสริมสร้างวนิัยและจรรยาบรรณ เพื่ออบรมเพิ่มวนิัยและจรรยา- ส่งเสริมวนิัยและจรรยาบรรณให้กบั ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ของผู้ ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการ ส านักปลัด

ของพนักงาน บรรณของพนักงาน พนักงานเพิ่มมากขึ้น เขา้ร่วมโครงการได้ สามารถน าความรู้ที่
รับประโยชน์ ได้รับมาใชป้ฏิบัติงานได้

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

รับประโยชน์ ได้รับมาใชป้ฏิบัติงานได้

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

สมาชกิ อบต.

๘ โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา เพิ่มการปฏิบัติราชการให้มคีวาม ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ เพื่อความสะดวกรวด ส านักปลัด
ราชการ การปฏิบัติราชการ รวดเร็วมากขึ้น งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ได้รับประโยชน์จาก เร็วของการปฏิบัติงาน

โครงการ

๙ โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เพื่อเป็นการบริการประชาชน รู้รายละเอยีดอาณาเขตการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนที่มาใช้ กองคลัง
ในการช าระภาษีเป็นไป เกบ็ภาษีของ อบต.แกง่ดินสอ สามารถใชไ้ด้จริง บริการพอใจ
อยา่งทั่วถงึ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



   รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

แบบ ผ.๐2    

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

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐ โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม พนักงาน เพื่อส่งเสริมอบรม คุณธรรม เพื่อส่งเสริมอบรม คุณธรรม - 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

11 โครงการเชดิชเูกยีรติประชาชนผู้มาปฏิบัติตาม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้น เชดิชเูกยีรติประชาชนผู้มา - ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ประชาชนผู้มา เป็นก าลังใจให้แก่ ส านักปลัด

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ที่ต าบลแกง่ดินสอปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามหลักปรัชญา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ปฏิบัติตามหลัก ประชาชนที่ปฏิบัติได้

หลักปรัชญาเศรษฐกจิ เศรษฐกจิพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง พอเพียง ได้รับการ

เชดิชเูกยีรติ

12 โครงการอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนและบุคคล เพื่อให้ความรู้แกป่ระชาชนและ เพื่อประชาชนและบุคคลที่เกี่ยว - 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

๑๓ โครงการประชมุชี้แจงท าความเขา้ใจเพื่อสร้าง เพื่อประชมุชี้แจงท าความ ประชมุชี้แจงท าความเขา้ใจ - 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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



   รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

แบบ ผ.๐2    

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

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๔ โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนยป์ฎิบัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน เพื่อความสะดวกในการประสาน - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ 40,000      40,000      ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนได้ประโยชน์ ส านักปลัด

การร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนของ ศูนยป์ฎิบัติการร่วมในการชว่ย งานให้ความชว่ยเหลือแก่ ประชาชนได้รับ จากศูนยป์ฎิบัติการร่วม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอนาดี    เหลือประชาชนขององค์กร ประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว ประโยชน์จาก ในการชว่ยเหลือ

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้น โครงการ ประชาชนขององค์กร

อ าเภอนาดี ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอนาดี

๑๕ อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาดี โครงการ เพื่อสนับสนุนที่ท าการปกครอง สนับสนุนโครงการบริหารจดั ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ประชาชนได้ประโยชน์ ส านักปลัด

บริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้อนัเนื่องมา อ าเภอนาดี การศูนยก์ารเรียนรู้อนัเนื่องมา ประชาชนได้

จากพระราชด าริอ าเภอนาดี จากพระราชด าริอ าเภอนาดี ประโยชน์

๑๖ อดุหนุนที่ท าการปกครองจงัหวดัปราจนีบุรื เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการ งานแสงสีเสียง - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ อบต. มส่ีวนร่วมกบั ส านักปลัด

โครงการงานแสงสีเสียง “เจา้พระยาอภัยภูเบศร” จดังานแสงสีเสียง “เจา้พระยาอภัยภูเบศร” เขา้ร่วมกจิกรรมได้ กจิกรรมของจงัหวดั

 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รับประโยชน์ ปราจนีบุรี

๑๗ อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาดี โครงการ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการ โครงการจดังานรัฐพิธทีาง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ อบต. มส่ีวนร่วมกบั ส านักปลัด

จดังานรัฐพิธทีางศาสนาประเพณีวฒันธรรม จดังานรัฐพิธทีางศาสนา ศาสนาประเพณีวฒันธรรมเป็น เขา้ร่วมกจิกรรม กจิกรรมของจงัหวดั

ประเพณีวฒันธรรม ไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับประโยชน์ ปราจนีบุรี

18 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาดี โครงการ เพื่อสนับสนุนที่ท าการปกครอง เพื่อการขบัเคล่ือนโครงการบริหาร ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐โครงการ โครงการเป็นประโยชน์ ส านักปลัด

บริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้อนัเนื่องมาจาก อ าเภอนาดี จดัการศูนยก์ารเรียนรู้อนั สามารถขบัเคล่ือนได้ กบัประชาชนและ

พระราชด าริอ าเภอนาดี เนื่องมาจากพระราชด าริอ าเภอ สามารถขบัเคล่ือนไปได้

นาดี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ



   รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

แบบ ผ.๐2    

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

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๙ อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาดี โครงการ เพื่อสนับสนุนที่ท าการ เพื่อการขบัเคล่ือนโครงการพัฒนา - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ โครงการ โครงการเป็นประโยชน์ ส านักปลัด

พัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน ปกครองอ าเภอนาดี ศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่น สามารถขบัเคล่ือน กบัประชาชนและ
อ าเภอนาดี ดินอ าเภอนาดี ได้ สามารถขบัเคล่ือนไปได้

20 โครงการปรับปรุง จดัท าเวบ็ไซต์ อบต.แกง่ดินสอ ประชาชนในพื้นที่และประชาชนจดัท าเวบ็ไซต์ อบต.แกง่ดินสอ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ได้ ระบบขอ้มลูของ อบต. ส านักปลัด

ทั่วไปได้รับทราบขอ้มลูขา่วสาร รับประโยชน์ระบบ ได้รับการพัฒนาให้ทัน

ทาง อบต.ได้อยา่งทั่วถงึ ท างานและสืบค้นขอ้- สมยัและเหมาะแกก่าร

มลูทันสมยั สะดวก ปฏิบัตงาน

ต่อการปฏิบัติงาน 

อยา่งมปีระสิทธภิาพ

เพิ่มขึ้น

21 โครงการจดัเกบ็ภาษีนอกสถานที่ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน ประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของผู้ร่วม ผู้เขา้ร่วมโครงการรู้กระ- กองคลัง

ในการรับช าระภาษีเป็นไปอยา่ง โครงการมคีวามรู้ บวนการเกบ็ภาษีของ

ทั่วถงึ เพื่อเป็นการอ านวยความ สามารถน าไปสู่การ อบต.เพิ่มมากขึ้น อบต.

สะดวกให้ประชาชน พัฒนาสังคม สามารถเกบ็เงินภาษีเพิ่ม

มากขึ้น

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ



   รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

แบบ ผ.๐2    

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

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 อดุหนุน อบต.บุพราหมณ์ ในเขต อ าเภอนาดี เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน เพื่อความสะดวกในการประสาน 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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



       



       



       



       



       



       



   

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

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประชมุซักซ้อมการป้องกนัและ เพื่อประชมุซักซ้อมการ ประชมุซักซ้อมการป้องกนั - 10,000 - 10,000 10,000 ร้อยละ ๖๐ สามารถน าไปวางแผน ส ำนักปลัด

บรรเทำสำธำรณภัยของ อบต. ป้องกนับรรเทำสำธำรณภัย บรรเทำสำธำรณภัยของ อบต. ของผู้เขำ้ร่วม เพิ่มควำมปลอดภัยได้
ของ อบต. โครงกำรได้รับ มำกขึ้น

ประโยชน์และ
น ำมำใช้
ประโยชน์ต่อ
ไปได้

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้อง- เพื่อให้สมาชกิอาสาสมคัร สมาชกิ(อปพร)จ านวน๘๐คน ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ประชาชนมทีี่พึ่งและ ส ำนักปลัด
กนัภัยฝ่ำยพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ป้องกนัภัยฝ่ำยพลเรือน มคีวำมรู้และทักษะด้ำนกำร ของผู้ ได้รับ ควำมปลอดภัยมำกขึ้น

อปพร.ของต ำบลแกง่ดินสอ ป้องเพิ่มมำกขึ้นและสำมำรถ ประโยชน์จำก
ที่ผ่ำนกำรอบรมแล้วมี น ำมำใชป้ระโยชน์ได้ โครงกำรแล้ว
ทักษะควำมรู้เพิ่มมำกขึ้น น ำมำใช้

ประโยชน์

3 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนที่ใชเ้ส้น ร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆใน - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ประชาชนทั่วไปมคีวาม ส ำนักปลัด

ในชว่งเทศกำลปีใหม ่ ทำงในชว่งเทศกำลต่ำงๆ กำรต้ังจดุตรวจให้บริกำร ของผู้ ได้รับ ปลอดภัยมำกขึ้น

เกดิควำมปลอดภัยมำกขึ้น ประชำชนในชว่งเทศกำลต่ำงๆ ประโยชน์จำก
โครงกำร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. ๐2    



   
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

แบบ ผ. ๐2    

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

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

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

ในชว่งเทศกำลสงกรำนต์ ทำงในชว่งเทศกำลต่ำงๆ กำรต้ังจดุตรวจให้บริกำร ของผู้ ได้รับ ปลอดภัยมำกขึ้น
เกดิควำมปลอดภัยมำกขึ้น ประชำชนในชว่งเทศกำลต่ำงๆ ประโยชน์จำก

โครงกำร

5 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกนั เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในการ อบรมให้ความรู้ในการป้องกนั - 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

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

กนัและแกไ้ข
ปัญหำไฟป่ำได้

7 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาดี เพื่อสนับสนุนให้ศูนยป์้องกนั เพื่อการบริหาร ขบัเคล่ือนศูนย์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ศูนย์ ศูนยป์้องกนัและ ส านักปลัด
โครงกำรบริหำรจดักำรศูนยป์้องกนัและ และปราบปรามยาเสพติด ป้องกนัและปราบปรามยา สามารถขบัเคล่ือน ปรามยาเสพติดอ าเภอ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนาดี อ าเภอนาดี ขบัเคล่ือนด าเนิน เสพติดอ าเภอนาดี ไปได้ นาดีมปีระโยชน์กบั

การไปได้ ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์



   
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

แบบ ผ. ๐2    

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

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาดี โครงการ เพื่อสนับสนุนที่ท าการปกครอง เพื่อเป็นการขบัเคล่ือนโครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐โครงการ ชมุชนเขา้มามสีวนร่วม ส านักปลัด

แขง่ขนักฬีาประเพณีอ าเภอนาดีต้านภัยยา อ าเภอนาดี แขง่ขนักฬีาประเพณีอ าเภอนาดี สามารถขบัเคล่ือนได้ ในการจดัการแขง่ขนั
เสพติด ต้านภัยยาเสพติด กฬีาเพื่อสุขภาพ

9 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาดี โครงการ เพื่อสนับสนุนที่ท าการปกครอง เพื่อเป็นการขบัเคล่ือนโครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ โครงการ การขบัเคล่ือนโครงการ ส านักปลัด
จดัระเบียบสังคมแกไ้ขปัญหายาเสพติดแบบบูร อ าเภอนาดี จดัระเบียบสังคมแกไ้ขปัญหายา สามารถขบัเคล่ือนได้ จดัระเบียบสังคมแกไ้ข
บูรณาการ เสพติดแบบบูรณาการ ปัญหายาเสพติดแบบ

บูรณาการ

10 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาดี โครงการ เพื่อสนับสนุนที่ท าการปกครอง เพื่อเป็นการขบัเคล่ือนโครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ โครงการบ าบัดฟื้นฟู ส ำนักปลัด
บ ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพ ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด อ ำเภอนำดี บ ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพ โครงกำร สมรรถภำพ ผู้เสพ/

ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด สำมำรถขบั ผู้ติดยำเสพติด สำมำรถ
เคล่ือนได้ ขบัเคล่ือนไปได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



   
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

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 ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กใน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมคุีณธรรม เด็กในโรงเรียนมคุีณธรรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของ เด็กที่เขา้ร่วมอบรมมี กองการศึกษาฯ
โรงเรียน จริยธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น ของผู้ ได้รับ คุณธรรมจริยธรรมเพิ่ม

ประโยชน์จาก มากขึ้น
โครงการ

2 โครงการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา เพื่อส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ ส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ ส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการ กองการศึกษาฯ
ขนักฬีา สามารถส่งนัก แขง่ขนักฬีา

กฬีาเขา้ร่วม
การแขง่ขนักฬีา
ได้

3 อดุหนุนโรงเรียนบ้านอดุมบรรพต โครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน ประชาชนในต าบลแกง่ดินสอมี 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ การจดัโครงการมปีระโยชน์ กองการศึกษาฯ
คืนคนดีสู่ต าบลแกง่ดินสอ ต าบลแกง่ดินสอมบีุคลากรที่ดี บุคลากรที่ดีเพิ่มมากขึ้น เขา้ร่วมโครงการ ต่อสังคม

ได้ประโยชน์จาก
โครงการเพิ่ม
มากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

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 ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็ก - อาหารกลางวนัส าหรับศูนย์ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๒๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ เด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
ในศูนยเ์ด็ก -ค่าจดัการเรียนการสอนส าหรับ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ของเด็กในศูนย์ มคุีณภาพมากขึ้น

เด็กในศูนย์ ได้รับประโยชน์

-ค่าใชจ้า่ยในการศึกษา เชน่ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐
ค่าหนังสือเรียน,อปุกรณ์การเรียน,
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,ค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ค่าจา้งเหมาบริการงานการสอน 1,730,000 1,730,000 1,730,000

งานท าความสะอาด งานรักษา
ความปลอดภัย พาหนะรับส่ง

นักเรียนตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม

5 โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ผู้ปกครอง อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ผู้ปกครองของเด็กในศูนย์ กองการศึกษาฯ
เล็กของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ในการดูแลเด็กเล็กของศูนย์ ดูแลเด็กเล็กของศูนยพ์ัฒนา ของผู้ปกครอง พัฒนาเด็กเล็กรู้วธิดูีแล

พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก เด็กในศูนย ์ ลูกหลานเพิ่มมากขึ้น
ได้รับประโยชน์

6 โครงการเขา้วดัฟังธรรมในเทศกาลเขา้พรรษา เพื่อส่งเสริม รักษาประเพณี ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการได้เขา้วดั ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ร้อยละ ๖๐ ที่เขา้ร่วมโครงการได้เขา้วดั กองการศึกษาฯ
ของไทย ฟังธรรมในเทศกาลเขา้พรรษา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ของผู้ได้รับ ธรรมในเทศกาลเขา้พรรษา

ประโยชน์จาก เป็นการรักษาประเพณี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

แบบ ผ. ๐2    



   
โครงการ

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

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด
(ผลผลติของ ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 อดุหนุนโรงเรียนบ้านอดุมบรรพต โครงการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมค่าย สนับสนุน ส่งเสริม ค่ายวชิาการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการได้ กองการศึกษาฯ
ค่ายวชิาการชมุชนคนแกง่ดินสอ วชิาการชมุชนคนแกง่ดินสอ ชมุชนคนแกง่ดินสอ เขา้ร่วมโครงการ ประโยชน์

ได้ประโยชน์จาก
โครงการในด้าน
วชิาการ

8 อดุหนุนโรงเรียนบ้านอดุมบรรพต โครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนค่าย ส่งเสริมและสนับสนุนค่ายลูกเสือ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการได้ กองการศึกษาฯ
ค่ายลูกเสือเยาวชนต าบลแกง่ดินสอ ลูกเสือเยาวชนต าบลแกง่ดินสอ เยาวชนต าบลแกง่ดินสอ เขา้ร่วมโครงการ ประโยชน์

ได้ประโยชน์จาก
โครงการค่ายลูก
เสือเยาวชน
ต าบลแกง่ดินสอ

9 โครงการยา้ยศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กมสีถานที่ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ๕๐๐,๐๐๐ ความส าเร็จของ อบต.กง่ดินสอสามารถ กองการศึกษาฯ

ศึกษาและเพื่อเพิ่มความสะดวก งานไมน่้อยกวา่ บริหารจดัการตามภารกจิ
ให้ผู้ปกครอง ร้อยละ ๖๐ ด้านการศึกษาได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

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 ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน ส่งเสริมการจดังานวนัเด็ก ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความส าเร็จของ ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวาม กองการศึกษาฯ

โครงการจดังานวนัเด็ก แห่งชาติ งานไมน่้อยกวา่ พอใจกบัการด าเนินโครง
ร้อยละ ๖๐ การ

11 ค่าอาหารเสริม(นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนยแ์ละ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สามารถด าเนิน ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวาม กองการศึกษาฯ

(นม) ส าหรับเด็กปฐมวยัใน โรงเรียน (สพฐ.) จ านวน ๘ โรง ได้ตามเป้าหมาย พอใจกบัการด าเนินโครง
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และ การ

. โรงเรียน (สพฐ.) ในพื้น อบต.

12 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

การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

13 อดุหนุนโรงเรียนบ้านคลองมะไฟ โครงการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมค่าย สนับสนุน ส่งเสริม ค่ายวชิาการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการได้ กองการศึกษาฯ
ค่ายวชิาการชมุชนคนแกง่ดินสอ วชิาการชมุชนคนแกง่ดินสอ ชมุชนคนแกง่ดินสอ เขา้ร่วมโครงการ ประโยชน์

ได้ประโยชน์จาก
โครงการในด้าน
วชิาการ

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

โครงการ

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 ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 อดุหนุนโรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวทิยาคาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนค่าย ส่งเสริมและสนับสนุนค่ายลูกเสือ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการได้ กองการศึกษาฯ
โครงการค่ายลูกเสือเยาวชนต าบลแกง่ดินสอ ลูกเสือเยาวชนต าบลแกง่ดินสอ เยาวชนต าบลแกง่ดินสอ เขา้ร่วมโครงการ ประโยชน์

ได้ประโยชน์จาก
โครงการค่ายลูก
เสือเยาวชน
ต าบลแกง่ดินสอ

15 อดุหนุนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครง ส่งเสริมและสนับสนุนโครง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการได้ กองการศึกษาฯ
โครงการคืนคนดีสู่ต าบลแกง่ดินสอ การคืนคนดีสู่ต าบลแกง่ดินสอ การคืนคนดีสู่ต าบลแกง่ดินสอ เขา้ร่วมโครงการ ประโยชน์

ได้ประโยชน์จาก
โครงการ
ต าบลแกง่ดินสอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 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 ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (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 100,000     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      10,000     ร้อยละ ๖๐ พนักงำน อบต.แกง่ดินสอ ส ำนักปลัด
เพื่อสร้างทัศนคติและจติส านึกที่ดีงาม ร่วมกนั ร่วมกนั ของผู้ ได้รับ มทีัศนคติในกำรอยู่ร่วมกนั
ในการอยู่ร่วมกนัอยา่งสมานฉนัท์ ประโยชน์จำก ที่ดีขึ้น มรีะบบระเบียบ

โครงกำร มำกขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี 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 ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการมี เพื่อให้ความรู้ป้องกนัการมี อบรมให้ความรู้ป้องกนัการมี 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 โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในกา เพื่อด าเนินโครงการสนับสนุนการ 128,800 128,800 ร้อยละ ๗๐ สำมำรถประสำนงำนของ ส ำนักปลัด
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชน ด าเนินโครงการสนับสนุนการ บริหำรศูนยป์ฏิบัติกำรร่วมใน ของผู้ ได้รับ ท้องถิ่นได้สะดวกรวดเร็ว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ ำเภอนำดี บริหำรศูนยป์ฏิบัติกำรร่วมใน กำรชว่ยเหลือประชำชนของ ประโยชน์จำก มำกขึ้น

กำรชว่ยเหลือประชำชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอนำดี
อ ำเภอนำดี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

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 ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัว เพื่อให้ความรู้กบัครอบครัว อบรมให้ความรู้ 1,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๖๐ ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามรู้ ส ำนักปลัด
แกป่ระชาชนต าบลแกง่ดินสอ สำมำรถน ำ เกี่ยวกบัครอบครัวมากขึ้น

ควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้  

8 โครงการจดัท าแผนชมุชนและสนับสนุน เพื่อทราบถงึปัญหาที่แท้ จดัท าแผนชมุชนและสนับ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ ไมใ่ชง้บ ร้อยละ ๖๐ ทราบปัญหาที่แท้จริง ส ำนักปลัด
การขบัเคล่ือนแผนชมุชนแบบบูรณาการ จริงของชมุชน สนุนการขบัเคล่ือนแผนชมุชน

แบบบูรณาการ
ประมำณ ประมำณ ประมำณ ประมำณ ของผู้ ได้รับ ของประชำชนเพิ่มมำกขึ้น                    

ประโยชน์จำก โดยมส่ีวนร่วมของ
โครงกำร ประชำชน

9 โครงการชว่ยเหลือประชาชนด้านส่งเสริม เพื่อชว่ยเหลือประชาชน ชว่ยเหลือประชาชนด้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เขา้ร่วม อบต. สามารถชว่ยเหลือ ส ำนักปลัด
คุณภำพชวีติของ อบต. ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชวีติ ส่งเสริมคุณภำพชวีติ โครงกำรมคีวำม ประชำชนด้ำนส่งเสริม

รู้ชว่ยเหลือ คุณภำพชวีติ
ประชำชนด้ำน
ส่งเสริมคุณภำพ
ชวีติได้มำกขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

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 ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (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 200,000   ร้อยละ ๖๐ ผู้วำ่งงำน ตกงำน และ ส ำนักปลัด
ชนในต าบลแกง่ดินสอ ตกงาน และผู้ที่สนใจ ของผู้ ได้รับ ประชำชนที่สนใจ

ประโยชน์จาก มคีวามสุขในการด าเนินชวีติ
โครงกำร และมอีำชพีเสริม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ี จังหวดัปราจีนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

    



   

    



   

    



   

    


