
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - 

ธ.ค. ๖๒) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - 

มี.ค. ๖๒) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - 

มิ.ย. ๖๒) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค. - ก.ย. 

๖๒) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
๑.๒ โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
เทศบาลเมืองปรกฟ้า 

เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้านวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยา เป็น
ข้าราชการยุค
ใหม่ที่มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ส านักปลัด 
 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประ
จ า และ
พนักงานจ้าง
เทศบาล
เมืองปรกฟ้า
จ านวน  
๙๘ คน 

บุคลากร 
สามารถน า
ความรู้ หลัก
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และมาปรับ
ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 

๓๐,๐๐๐      

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.๑ กลยุทธ์เสริมสร้าง
ระบอบประชาธิปไตย  
๒.๒ อุดหนุนอ าเภอเกาะ
จันทร์ โครงการจัดงานรัฐ
พิธีเพ่ือถวายเป็นราช
สักการะและเฉลิมพระ
เกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

เพ่ือเฉลิม 
พระเกียรติ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ไทย และแสดง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน 
พระมาหา
กษัตริย์ไทย โดย
ให้ อปท. มีส่วน
ร่วม 

ส านักปลัด จ านวน  
๓ โครงการ 

ได้เฉลิม 
พระเกียรติ 
สถาบันพระ
มหา 
กษัตริย์ไทย 
และแสดง
ความ
จงรักภักดี
ต่อสถาบัน 
พระมหา 
กษัตริย์ไทย 

๓๒๕,๐๐๐      



-๒- 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - 

ธ.ค. ๖๒) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - 

มี.ค. ๖๒) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - 

มิ.ย. ๖๒) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค. - ก.ย. 

๖๒) 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ให้มีคุณภาพ
และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 
๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
๓.๒ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เขาวังแก้ว โครงการค่าย
คุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือให้นักเรียน
มีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรม
ในพุทธศาสนา
และน ามา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ได้เหมาะสม
ตามวัย 

กอง
การศึกษา 

นักเรียนชั้น 
ป.๑ - ป.๖ 
 ทุกคน 

นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
หลักธรรมใน
พุทธศาสนา
และน ามา
ประยุกต์ใช้
ในชีวิต 
ประจ าวัน 
ได้เหมาะสม
ตามวัย 

๓๕,๐๐๐      

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ให้มีคุณภาพ
และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 
๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
๔.๒ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองยายหมาด โครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน “ค่ายพุทธบุตร 
พุทธธรรม”  

เพ่ือให้นักเรียน
มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
มีความเป็นไทย 
มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
และสามารถ
น าไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

นักเรียน
ระดับชั้น 
 ป.๓ - ป. ๖ 
๖๖ คน  
และครู  
๑๐ คน 

นักเรียน 
ร้อยละ ๘๐ 
มีความ
ตระหนักรู้
และเข้าใจใน
หลักปฏิบัติ
ตามหลัก
พุทธศาสนา 
 

๓๕,๐๐๐      



-๓- 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค. - 

ธ.ค. ๖๒) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค. - 

มี.ค. ๖๒) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. - 

มิ.ย. ๖๒) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค. - ก.ย. 

๖๒) 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ให้มีคุณภาพ
และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 
๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
๕.๒ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เจ็ดเนิน โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม “ค่าย
พุทธบุตร พุทธธรรม” 

เพ่ือให้นักเรียน
เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
และสามารถ
น าไประยุกต์ 
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
อย่างเหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

นักเรียนชั้น 
ป.๑ - ๖ 
จ านวน  
๖๐ คน และ
ครู ๘ คน 

นักเรียน 
ร้อยละ ๘๐ 
มีความ
ตระหนักรู้
และเข้าใจใน
หลักปฏิบัติ
ตามหลัก
พุทธศาสนา 
 

๓๕,๐๐๐      

๖. ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให้มีคุณภาพและพัฒนา
สังคมให้น่าอยู่ 
๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม 
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
๖.๒ โครงการธรรมะ
กล่อมใจผู้สูงวัย 
สุขสรรค์ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการพัฒนา
ด้านสุขภาพ 
ร่างกาย จิตใจ 
และสังคม 
 

กอง
การศึกษา 

ผู้สูงอายุ 
เด็ก เยาวชน 
และ
ประชาชน 
ประมาณ 
๖๐๐ คน 
 

ผู้สูงอายุ 
มีขวัญและ
ก าลังใจ 
แข็งแรงทั้ง
ร่างกาย 
และจิตใจ 

๑๕๐,๐๐๐      


