
 



ค าน า 
 

ด้วย  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานภาครัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ก าหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด 
 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดขึ้นส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เทศบาลเมืองปรกฟ้า  ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  โดยผ่าน
กระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  เทศบาลเมืองปรกฟ้า  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 

เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
                                                                                                     มิถุนายน 2562 
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1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ท่ีต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  เทศบาลเมืองปรกฟ้า ต้ังอยู่ท่ี ถนนเกาะจันทร์ – ปรกฟ้า บ้านปรกฟ้า  เลขท่ี 999  หมู่ท่ี 7 
ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ห่างจากอ าเภอเกาะจันทร์ ประมาณ  8 กิโลเมตร   
เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีเนื้อท่ีโดยประมาณ 182.06 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
113,790  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ คือ 
  ทิศเหนือ     ติดต่อกับ    ต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
         ทิศใต้                     ติดต่อกับ    ต าบลวัดสุวรรณ  อ าเภอบ่อทอง   จังหวัดชลบุรี 
         ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ    ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
         ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ     ต าบลท่าบุญมี  อ าเภอเกาะจันทร์    จังหวัดชลบุรี 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
          เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบเนินลูกคล่ืนและพื้นท่ีส่วนใหญ่ใช้ท า
การเกษตร  เช่น มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน มะม่วง  ขนุน ยางพารา ยูคาลิปตัส ปาล์ม มี ล าคลองไหล
ผ่าน 1 สาย คือ คลองหลวง มีอ่างเก็บน้ าอยู่ 2 แห่ง คืออ่างเก็บน้ าบ้านสระตาพรหม ต้ังอยู่ท่ีชุมชนท่ี 3 
และอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลธร ครอบคลุมพื้นท่ีของชุมชนท่ี 1 บ้านคลอง ชุมชนท่ี 2 บ้านหนอง
ชุมเห็ด และชุมชนท่ี 8 บ้านหนองแฟบ 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
          เขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีลักษณะอากาศแบบร้อนช้ืน 
 1.4 ลักษณะของดิน 
 ดินร่วนปนทราย  เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า  มีฝายกั้นน้ าจ านวน  3  แห่ง  คือ 

 แห่งท่ี  1  ฝายห้วยบวบชุมชนท่ี 2  บ้านหนองชุมเห็ด 
 แห่งท่ี  2  ฝายห้วยเสือแพะชุมชนท่ี 6  บ้านทับบริบูรณ์ 
 แห่งท่ี  3  ฝายชุมชนท่ี 9  บ้านหนองยายหมาด 

 คลอง,ล าธาร,ห้วย  จ านวน  11  แห่ง  ได้แก่  
     1. ห้วยวังระก า 
  2. ห้วยเสือแพะ 

  3. ห้วยบวบ 
  4. ห้วยน้ าโสม 
  5. ห้วยแปดวา 
  6. ห้วยปอ 
  7.ห้วยซุง 
  8. ห้วยร าแพน 
  9.ห้วยมะไฟ 
  10.คลองสะพาน 1 

    ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 



  11.คลองสะพาน 2 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ป่าไม้ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า จะเป็นป่าไม้ทางการเกษตร เช่น ต้นยูคาลิปตัส ต้นยาง  
ต้นมะม่วง  ต้นขนุน  
 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง    เทศบาลเมืองปรกฟ้า แบ่งเป็น   14   ชุมชน    แยกเป็น 
  ชุมชนท่ี 1   ชุมชนบ้านคลอง            ชุมชนท่ี 2 ชุมชนบ้านหนองชุมเห็ด 
  ชุมชนท่ี 3   ชุมชนบ้านสระตาพรหม     ชุมชนท่ี 4  ชุมชนบ้านเจ็ดเนิน 
  ชุมชนท่ี 5   ชุมชนบ้านโปร่งหิน            ชุมชนท่ี 6 ชุมชนบ้านทับบริบูรณ์ 
  ชุมชนท่ี 7   ชุมชนบ้านปรกฟ้า  ชุมชนท่ี 8  ชุมชนบ้านหนองแฟบ 
  ชุมชนท่ี 9   ชุมชนบ้านหนองยายหมาด   ชุมชนท่ี 10 ชุมชนบ้านหนองมะนาว 
  ชุมชนท่ี 11  ชุมชนบ้านแปลง  ชุมชนท่ี 12 ชุมชนบ้านเขาวังแก้ว 
  ชุมชนท่ี 13  ชุมชนบ้านเนินตะแบก       ชุมชนท่ี 14 ชุมชนบ้านโค้งประดู่ 
 2.2 การเลือกตั้ง   การแบ่งเขตการเลือกต้ัง  แบ่งเป็น 3 เขต ดังนี้ 
  เขตท่ี 1  หมู่ท่ี 3,4,9,11 
  เขตท่ี 2  หมู่ท่ี 2,6,7,12,13 
  เขตท่ี 3  หมู่ท่ี 5,8,10,14,15 
3.ประชากร 
   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

( ท่ีมาของข้อมูล  ส านักงานทะเบียนอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ณ วันท่ี 24  มกราคม 2562 ) 
 

ชุมชน
ท่ี 

 
ชื่อชุมชน 

จ านวนประชากร จ านวน 
ครัวเรือน 

 
ประธานชุมชน 

 
เบอร์โทรศัพท ์ชาย หญิง รวม 

1 บ้านคลอง 265 216 481 169 นายพิเชษฐ์  ปานแสงทอง 081-7520331 

2 บ้านหนองชุมเห็ด 435 375 810 382 นายสุพัฒน์   ทิวาวัลย์ 089-8317746 

3 บ้านสระตาพรหม 739 706 1,445 565 นางวาสนา    ศรีสมุทร 081-7424885 

4 บ้านเจ็ดเนิน 667 684 1,351 353 นายช านาญ  ล าจวน 081-9821349 

5 บ้านโปร่งหิน 591 599 1,190 356 นายธนพล  เตศิริ 087-1366215 

6 บ้านทับบริบูรณ์ 479 459 938 258                                                                                                                           นายนุกูล   สุดถิ่น ( ก านัน ) 089-8344134 

7 บ้านชุมนุมปรกฟ้า 759 755 1,514 490 นายเกียรติณรงค์ชัย  ฉิมพลีกุล 089-931776 

8 บ้านหนองแฟบ 355 275 630 327 นายเช็ง  จิตตะวิกุล 081-9968092 

9 บ้านหนองยายหมาด 525 535 1,060 339 นายธัชชัย  เจริญสุข 087-0832356 

10 บ้านหนองมะนาว 693 706 1,399 370 นางกันนิกา  ทีปกากร 084-7835573 

11 บ้านแปลง 592 589 1,181 297 นางปวิตราธรณ์ เกตุภัทรภณ 081-7625439 

12 บ้านเขาวังแก้ว 369 406 775 223 นายนริศ  รุ่งเสถียร 081-7616219 

13 บ้านเนินตะแบก 441 423 864 253 นางสาวปราณี  เจริญ 084-8665838 

14 บ้านโค้งประดู่ 264 266 530 158 นายปังอัว  เลิศกิจเจริญผล 086-0414975 

 รวม 7,174 6,994 14,168 4,540   



3.2ช่วงอายุและจ านวนประชากร  ประชากรท้ังหมด  จ านวน  14,168  คน  แยกเป็น   
  ชาย                        7,174      คน   หญิง                       6,994       คน 
  เด็ก (ทารก – 9 ปี)         871      คน   เด็ก (ทารก – 9 ปี)         875      คน 
  เด็กโต (10-14 ปี)       511      คน    เด็กโต (10-14 ปี)    465      คน 
  วัยรุ่น (15-19 ปี)           516      คน    วัยรุ่น (15-19 ปี)           424      คน 
  ผู้ใหญ่ (20-59 ปี)        4,309      คน    ผู้ใหญ่ (20-59 ปี)        4,115      คน 
  คนชรา (60 ปี ขึ้นไป)      967      คน    คนชรา (60 ปี ขึ้นไป)  1,115       คน 
 

4.สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 
  สถานศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า   

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองปรกฟ้า    
 

 

( ท่ีมาของข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2562 ) 
 

 

ท่ี 
 

ระดับประถมศึกษา 
 

ระดับมัธยมศึกษา 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ที่ต้ัง 
1 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด โรงเรียนบ้านหนอชุมเห็ด บ้านหนองชุมเห็ด ชุมชนท่ี 2  บ้านหนองชุมเห็ด  
2 โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม - บ้านเขาสัตตพรหม ชุมชนท่ี 3  บ้านสระตาพรม  
3 โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน - บ้านเจ็ดเนิน ชุมชนท่ี 4  บ้านเจ็ดเนิน 
4 โรงเรียนบ้านเนนิทุ่ง - บ้านเนินทุ่ง ชุมชนท่ี 6  บ้านทับบริบูรณ์ 
5 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า บ้านปรกฟ้า ชุมชนท่ี 7  บ้านปรกฟ้า 
7 โรงเรียนบ้านแปลง - บ้านแปลง ชุมชนท่ี 11  บ้านแปลง 
8 โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว - บ้านเขาวังแก้ว ชุมชนท่ี 12  บ้านเขาวังแก้ว 
9 โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ - บ้านโค้งประดู่ ชุมชนท่ี 14  บ้านโค้งประดู่ 

ท่ี ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุมเห็ด 15 7 22 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง 15 19 34 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสระตาพรม 7 7 14 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรกฟ้า 22 23 45 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งประดู่ 3 7 10 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายหมาด 10 12 22 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ็ดเนิน 5 7 12 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทุ่ง 9 8 17 
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาวังแก้ว 7 8 15 

 รวมจ านวนนักเรียน 93 98 191 



 4.2 สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มี 2 แห่ง  คือ 
 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชุมเห็ด  ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 2 บ้านหนองชุมเห็ด 
อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  เบอร์โทรศัพท์ 038–260657 
 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปรกฟ้า ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 7 บ้านปรกฟ้า อ าเภอเกาะ
จันทร์ จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038-167050 

        มีอาสาสมัครสาธารณสุข  จ านวน 203 คน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าต าบล 
เกาะจันทร์  คือ นายพงษ์เทพ บุญเมือง  เบอร์โทรศัพท์  086 -8875267 
    

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  การเดินทางติดต่อราชการที่อ าเภอเกาะจันทร์ มีรถโดยสาร 1 สาย ได้แก่รถโดยสารสายปรก
ฟ้า – ชลบุรี ส่วนสภาพถนนในชุมชนเป็นถนนดินและลูกรัง จ านวน 131 สาย ถนนลาดยาง จ านวน 26
สาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 19 สาย  สะพาน  5  แห่ง   
 5.2 การไฟฟ้า 
 ประชากรในเขตเทศบาลมีใช้ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 98.85 ของครัวเรือนท้ังหมดและบางส่วนใช้
ไฟฟ้า (โซลาเซล ) คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของครัวเรือนท้ังหมด 
 5.3 การประปา 

  การประปาท่ีเทศบาลเมืองปรกฟ้าบริหารจัดการเองจ านวน 10 ชุมชน  คือ ชุมชนท่ี  
3,4,5,7,9,10,11,12,13,14  จ านวนผู้ใช้น้ าประปาท้ังหมด  2,390  ครัวเรือน ชุมชนท่ี 2,6,8,15  เป็นการ
บริหารจัดการโดยชุมชน 
 5.4 โทรศัพท์ 
    มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน 20 แห่ง 
  ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 2  จ านวน 2 แห่ง 

 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 3  จ านวน 3 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 5  จ านวน 2 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 6  จ านวน 1 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 7  จ านวน 5 แห่ง  
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 8  จ านวน 1 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 9  จ านวน 1 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 11  จ านวน 2 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 12  จ านวน 1 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 13  จ านวน 1 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 14  จ านวน 1 แห่ง 
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พชืส่วนใหญ่ท่ีปลูกคือ มันส าปะหลัง 
อ้อย ยูคาลิปตัส ขนุน มะม่วง ปาล์ม ข้าวโพด และพืชผักสวนครัว 
 6.2 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอื่นๆ ในต าบลเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ต าบลเกาะจันทร์  



อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  มีท้ังหมด  11  กลุ่ม  ดังนี้ 
 ชุมชนท่ี 1 กลุ่มท าขนมไทย 
 ชุมชนท่ี 2 กลุ่มท าเครื่องแกง 
 ชุมชนท่ี 3 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง 
 ชุมชนท่ี 4 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
 ชุมชนท่ี 5 กลุ่มเย็บผ้าโหล 
                ชุมชนท่ี 6 กลุ่มท าเครื่องแกง น้ าพริก 
                ชุมชนท่ี 7 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ/กลุ่มร้านค้าชุมชน (วัดปรกฟ้า) /กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต. 
     เกาะจันทร์ (ป๊ัมน้ ามัน) /กลุ่มสานเข่งปลาทู 
 ชุมชนท่ี 8 กลุ่มเล้ียงวัว/กลุ่มท าขนมจีน/กลุ่มท าน้ าพริกแม่ส าราญ/กลุ่มถักโครเชต์ 
 ชุมชนท่ี 9  กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้า 
 ชุมชนท่ี 10 กลุ่มร้านค้าชุมชน 
 ชุมชนท่ี 11 กลุ่มสานเข่งปลาทู 
 6.3 แรงงาน 

 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ท านา  
ท าไร่ ท าสวน เล้ียงสัตว์ และมีอาชีพท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  วัดมีจ านวน 9 แห่ง คือ 
1.วัดสายวารี                   ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   1  บ้านคลอง  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 

  2.วัดหนองชุมเห็ด      ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   2  บ้านหนองชุมเห็ด อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
  3.วัดป่าโชติธรรม (เขาเอียง) ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   3  บ้านสระตาพรม อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
  4. วัดเจ็ดเนิน      ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   5  บ้านโปร่งหิน อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 

5.วัดทับบริบูรณ์     ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   6  บ้านทับบริบูรณ์ อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
  6. วัดปรกฟ้า      ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   7  บ้านปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
  7. วัดพุทธศาสตร์     ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   7  บ้านปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
  8. วัดหนองบอน      ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   9  บ้านหนองยายหมาด  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
  9. วัดเขาวังแก้ว     ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  12  บ้านเขาวังแก้ว อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 

        ส านักสงฆ์       จ านวน    4    แห่ง 
1.ส านักสงฆ์สระตาพรหม     ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  3 บ้านสระตาพรม อ าเภอเกาะจันทร์    จังหวัดชลบุรี 
2.ส านักสงฆ์โปร่งหิน     ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  5 บ้านโปร่งหิน อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
3.ส านักสงฆ์หนองยายหมาด ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  9  บ้านหนองยายหมาด อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
4.ส านักสงฆ์เขาลมเย็น    ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  12 บ้านเขาวังแก้ว อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
 ศาลเจ้า จ านวน 2 แห่ง    
1. ศาลเจ้าแม่โป๊ยโป้          ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   7   บ้านปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
2. ศาลหลวงเต่ีย              ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   7   บ้านปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
 มัสยิด     จ านวน  1   แห่ง      
มัสยิดฮารุณมุสตอฟา       ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  7  บ้านปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี   
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

 บุญกลางบ้าน และแม่ศรีผีกระด้ง  จะจัดช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ชาวบ้านจะร่วมกัน 



ท าบุญตักบาตรพอตอนเย็นจะท าการสวดมนต์ แล้วหลังจากนั้นจะท าการแห่แม่ศรีผีกระด้ง โดยจะให้
ผู้หญิงสาวบริสุทธิ์ใส่ชุดไทยมาร าและเล่นกิจกรรมซ่อนไข่โดยให้แม่ศรีปิดตาหาไข่ แล้วจะมีอีกคนท่ีถือ
กระด้งเพื่อตามหาไข่    
 7.3 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 - น้ าพริกเครื่องแกง ชุมชนท่ี 2,6,8   ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วง ชุมชนท่ี 3  ผลิตไม้กวาดดอก
หญ้า  ชุมชนท่ี 9 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ   ล าน้ า ล าห้วย  มีจ านวน 10  สาย  คือ 
   สายท่ี 1    คลองหลวง ไหลผ่านชุมชนท่ี  1, 2, ,8, 10 
   สายท่ี 2    ห้วยวังระก า ไหลผ่านชุมชนท่ี  1, 6 ,12 ,2  
   สายท่ี 3    ห้วยเสือแพะไหลผ่านชุมชนท่ี  3,  6 
   สายท่ี 4    ห้วยบวบ ไหลผ่านชุมชนท่ี  2, 13 
   สายท่ี 5    ห้วยน้ าโสม ไหลผ่านชุมชนท่ี  11 
   สายท่ี 6    ห้วยแปดวา ไหลผ่านชุมชนท่ี  6, 9, 11 
   สายท่ี 7    ห้วยโค้ง ไหลผ่านชุมชนท่ี  9, 11 
   สายท่ี 8    ห้วยปอ ไหลผ่านชุมชนท่ี  6 ,9 ,11 ,12 
   สายท่ี 9    ห้วยซุง ไหลผ่านชุมชนท่ี  8 
   สายท่ี 10  ห้วยร าแพน ไหลผ่านชุมชนท่ี  4,5 ,14,10 
  บึง หนอง และอื่นๆจ านวน 3 แห่ง คือ 
   หนองตะเคียนอยู่ชุมชนท่ี  5 บ้านโปร่งหิน  หนองกรันเกราอยู่ชุมชนท่ี 11 บ้านแปลง  
   หนองกะหลักอยู่ชุมชนท่ี 7 บ้านปรกฟ้า  
 8.2 ป่าไม้ 
   - ไม้ยูคาลิปตัส  ต้นปาล์ม  ต้นมะม่วง   ต้นขนุน   ต้นมะพร้าวและสวนยางพารา 
    

9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 9.1 ข้อมูลด้านการคลัง 
  รายได้ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ปีงบประมาณ  2561 

 

ล าดับที่ 
 

ประเภทรายได้ 
 

จ านวนเงิน (บาท) 
 

1 รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 5,037,105.38 
2 รายได้ท่ีส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 51,803,021.64 
3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 35,017,441.60 

 รวมท้ังหมด 91,857,568.62 
        9.2 ศักยภาพทางการคลัง 
ปีงบประมาณ รายรับจริง (บาท) รายจ่ายจริง (บาท) 

2559 61,987,234.53 55,122,613.52 
2560 84,639,941.30 71,599,510.80 
2561 91,857,568.62 79,447,156.32 

( ท่ีมาของข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ข้อมูล ณ วันท่ี 30  กันยายน  2561 ) 



 



 

 
   
 
 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ชาติน าไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 

มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อให้
ประเทศมีขีดความสามรถในการแข่งขัน คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ
เป็นธรรม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ  ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก ระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัติได้ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคง
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการท้ังกับส่วน
ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัว
โลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ (3) 
ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมี ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของ
ไทยในประชาคมระหว่าง ประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดย
ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  
 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน หลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ  
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ท่ีสามารถปูองกันและ
ขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีส าคัญ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 5 
 2. การปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไข ปัญหาเดิม และปูองกัน
ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึน โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาท่ีอาจอุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังทางบกและทางทะเล  
 3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อ ความมั่นคงของชาติเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าว
กรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี ประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพ
และหน่วยงาน ความมั่นคง รวมท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของ  
ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ ( 3) การพัฒนา ระบบ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  
 4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ท่ีมิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง  และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การ เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ (2) การเสริมสร้างและ ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การ
ร่วมมือทางการพัฒนากับ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ  
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้ กลไกส าคัญต่าง ๆ ท่างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การ
พัฒนากลไกให้พร้อมส่าหรับ การติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบ
องค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพัฒนา ประเทศในมิติ
อื่น ๆ และ (3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมาย  การพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน  แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามา 
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ  และสังคมโลก
สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง 
ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ใน
อนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ  รูปแบบธุรกิจ เพื่อ



 

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล่้าของคน ใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ 
และการกระจายรายได้ (2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ (4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 7  
 1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ท้ังเชิงปริมาณและมูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย 
(3) เกษตรชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ  
 2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตท่ีขับเคล่ือน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ  เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (1) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (5) 
อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ  
 3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว โดยการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางท่ีส าคัญของ
การท่องเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (1) ท่องเท่ียวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (4) ท่องเท่ียวส าราญทางน้ า และ (5) ท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค  
 4. โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน  ทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) 
เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพิ่มพื้นท่ีและเมือง
เศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ มหภาค  
 5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุคใหม่ ท่ีมี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการท่ีมี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน 
โดย (1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด (4) สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนาท่ี
ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ัง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด 
ท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ่าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง 
เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ท่ีดีของคนไทย (2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 
ประเด็น ได้แก่  
 1. การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม  ปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว (2) 
การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) 
การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้ส่ือและ ส่ือสารมวลชนในการ
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ  ในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการต้ังครรภ์ (2) 
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีสอดรับกับศตวรรษท่ี 21 (3) 
ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
และ (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคล่ือนประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 9  
 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน ศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา โดย  (1) การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษท่ี 21 (2) การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (5) การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง  ต าแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวาง พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดย
ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบ การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย โดย (1) การพัฒนา และส่งเสริมพหุปัญญา
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมท้ังส่ือ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทาง



 

อาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ สนับสนุน ท่ีเหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่าน
กลไกต่าง ๆ และ (3) การดึงดูด กลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในต่างประเทศให้
มาสร้างและ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
 5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (1) 
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การปูองกันและ ควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ (3) การสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะ ท่ีดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการ
สร้างสุขภาวะท่ีดีและ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี  
 6. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ทรัพยากรมนุษย์โดย (1) 
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและ
พัฒนาทักษะนอก ห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ โดย (1) การ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
และ (4) การพัฒนา บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมาย การพัฒนาท่ีส าคัญ
ท่ีให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ  
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท่าประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกัน  การเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง  
 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ ภาครัฐระหว่างกลุ่ม
ประชากร (2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (3) ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็น
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น 
ได้แก่  
 1. การลดความเหล่ือมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจาย การถือครองท่ีดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
(4) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ความปลอดภัยในการท่างาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย 
ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม 



 

ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
ส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้าง ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างท่ัวถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 11  
 2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนาศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
แต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองท่ีเอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภัย ให้สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับ 
โครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก การบริหารงานใน
ระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีบนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และ (6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นท่ี  
 3. การเสริมสร้างพลังทางสังคมโดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) 
ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบน 
ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสร้างสรรค์ 
เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล  
 4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง 
โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพา
กันเอง (3) สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้าง
ภูมิคุ้มกัน ทางปัญญาให้กับชุมชน  
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม มีเปูาหมายการ
พัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ี เป็นตัวต้ังในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องได้
เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน  พื้นฐานการ
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลท้ัง 3 ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง  
 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) พื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (2) สภาพ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมได้รับการฟื้นฟู (3) การเติบโตท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม และ (4) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่  



 

 1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพิ่มมูลค่า ของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล่าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ
ท่ัวประเทศ (4) รักษาและเพิ่ม พื้นท่ีสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการ
ผลิตท่ียั่งยืน  
 2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพิ่ม มูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝ่ังท้ังระบบ (3) ฟื้นฟู
ชายหาดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ชายฝ่ังทะเลได้รับ การปูองกันและแก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบายการ
จัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการอย่างเป็น องค์รวม และ (4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
 3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (1) ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย  จากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ี
เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 13 (3) มุ่งเปูาสู่การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  
 4. พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองท่ีเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดย (1) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นท่ีอนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) 
พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมิ
นิเวศ อย่างยั่งยืน (3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ท้ังระบบ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษ์  ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม  อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุ่ม
อาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุข
และอนามัยส่ิงแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการปูองกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  
 5. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดย (1) พัฒนาการจัดการ
น้ าเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของน้ าท้ังระบบในการใช้
น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความ
มั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (4) เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และ
อาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  
 6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของ คนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย ส่ิงแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้าน



 

การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ และ (4) พัฒนาและด่าเนินโครงการ ท่ี
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม 
บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเปูาหมายการ
พัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท่า
หน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก อยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ  การท่างานท่ีเป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ  มาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิด
กว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง  
ส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มี
ประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของ
ภาครัฐ (2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ 
(4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่  
 1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ  ให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค และ (2) ภาครัฐมีความเช่ือมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
  2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย และเช่ือมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี โดย (1) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศ (2) ระบบการเงินการคลังประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 15 สนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและ (3) ระบบติดตามประเมินผลท่ี
สะท้อน การบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  
 3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
และ (3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานท่ีมี สมรรถนะสูง ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  



 

 4. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย(1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
 5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี จิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนท่ีมี ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ 
(2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อ  ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ  
 6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ 
ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมี
ความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ 
  7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ้าเป็น โดย(1) ภาครัฐจัดให้มี
กฎหมายท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าท่ีจ่าเป็น และ (3) 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
  8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน  โดยเสมอภาค โดย (1) 
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น  ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ท่ีพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาท
เชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่ง 
อาญา และปกครองมีเปูาหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบ
ยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ(5)พัฒนามาตรการอื่นแทน
โทษทางอาญา 
  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 เปูาหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 3.1 เปูาหมายการพัฒนา แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ก าหนดเปูาหมายด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อยอดไปสู่
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 14 และ 15 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และใน
ขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท าเปูาหมายและตัวช้ีวัด ในรายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ีผ่านมาเพื่อให้ก ากับและเช่ือมโยงกับการก าหนดเปูาหมาย ในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการ
ต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆ ต้องแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยง
จากเปูาหมายท่ีเป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและ  โครงการได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเช่ือมโยงถึง 20 ตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงานของภาครัฐ ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้ต้ังเปูาหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย (1) คน
ไทยท่ีมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ สังคม มี
ความเปน็พลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ และ
ท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง 



 

มีความเป็นไทย (2) การลดความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมท่ี
มี คุณภาพอย่างท่ัวถึง กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 (3) ระบบ 
เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล  มี
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี
เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมท้ังมี
ระบบการผลิต และให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมี
อัตราการขยายตัว เฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปีเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงภายในปี 
2579 (4) ทุนทาง ธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพื้นท่ีปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของ ระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย
กว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ี
ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก สุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤต
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (5) มีความ มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์
ดี และเพิ่มความเช่ือมั่นของ นานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคม
ลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ และ 
(6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐ ในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่ม
การใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหา คอร์รัปชันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น เปาูหมายท้ัง 6 กลุ่มหลัก ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สะท้อนถึงเปูาหมายการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ
เปูาหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท่ีต้องบรรลุ ภายในระยะเวลา 20 ปี  
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาส าคัญ ส าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12 ถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20 
ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียด ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อ
เปูาหมายท่ีต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ท่ีจะเป็นการ วางพื้นฐานท่ีสามารถสานต่อการพัฒนาในประเด็นส าคัญ
ของประเทศในระยะต่อไปท่ีสนับสนุนเปูาหมาย การพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยใช้
หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ท้ังนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ท้ัง 10 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียด ท่ีตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนา
ในระยะ 5 ปีและมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความ
ต่อเนื่องของการขับเคล่ือนการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและ การแก้ปัญหาส าคัญท่ีเป็นรากเหง้าของปัญหา
ต่างๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง รวมท้ังประเด็นร่วม ท่ีมีความเช่ือมโยงกับหลากหลายประเด็น
การพัฒนาท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี 21 ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียด มากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีท้ังนี้
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยากในการก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีรายละเอียดท่ีชัดเจน ในแผนพัฒนาระยะยาว เพราะยุทธศาสตร์



 

และแนวทางการพัฒนาจ าเป็นต้องมีการก าหนดและปรับปรุง ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อม
ในช่วงเวลานั้นๆ จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึง
เป็นการก าหนดกรอบท่ีเป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศ ท่ีครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนท้ังใน
เรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเปูหมาย และ การพัฒนาในเรื่องกลไกและ
กฎระเบียบ รวมท้ังการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การก าหนดและการยึดหลักการ ส าคัญของการพัฒนา 
ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ชาติท้ัง 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) ยุทธศาสตร์ การสร้าง
ความเป็นธรรมลดและความเหล่ือมล้ าในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (5) 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน และ  (6) 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล  ใน
สังคมไทย และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไก
สนับสนุน ให้การด าเนินยุทธศาสตร์ท้ัง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม (9) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        5. ยุทธศาสตร์การจัดการส่ิงแวดล้อม 
        6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
        7.ยุทธศาสตร์การปูองกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
        ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในแต่ละยุทธศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายท่ีก าหนดไว้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการพัฒนาแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 
        1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
               ภารกิจหลัก : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา  

1)  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานสากล 
2)  พัฒนาการให้บริการการท่องเท่ียวตามมาตรฐานสากลส าหรับเป็นศูนย์กลางการ 
     ท่องเท่ียวในประเทศและนานาชาติ 
3)  ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

                     4)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ 



 

5)  ส่งเสริมพัฒนากีฬา  สู่ความเป็นเลิศสามารถน าไปสู่กีฬาเพื่อการอาชีพได้ 
6)  ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและสนามกีฬาส าหรับรองรับกีฬาขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
1)  เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดชลบุรีให้ได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล 

                     2)  เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้มาตรฐานสากล 
                     3)  เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แพร่หลาย 
                     4)  เพื่อสร้างความร่วมมือระหวา่ง อปท. ในการพัฒนาการท่องเท่ียวสู่ระดับสากล 
                     5)  เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านกีฬาของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานและให้ 
        ประกอบเป็นอาชีพได้ 
                     6)  เพื่อให้มีสนามกีฬาเพียงพอและได้มาตรฐาน 
        เป้าหมาย  

1) เพื่อให้จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางการท่องเท่ียวทั้งในระดับชาติ 
 และระดับนานาชาติ 

                     2)  เพื่อให้กีฬาของจังหวัดชลบุรีได้มาตรฐานสากลและสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ 
 
        กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา  

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ได้
ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา  ดังนี ้

1)  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานสากล 
(1)  สนับสนุนการจัดการและพัฒนาพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
     และรักษาระบบนิเวศน์ 

                               (2)  จัดต้ังศูนย์กลางบริการการท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียว และการจัดระบบ 
     เครือข่ายสารสนเทศบริการข้อมูลข่าวสารและแหล่งจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง 
     และหัตถกรรมพื้นเมือง 

                               (3)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมส่ีวน 
     ร่วมในการด าเนินการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยแก่นักท่องเท่ียว     

2)พัฒนาการให้บริการการท่องเท่ียวตามมาตรฐานสากลส าหรับเป็นศูนย์กลางการ 
ท่องเท่ียวในประเทศและนานาชาติ 

(1) พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
ความสะดวกในการท่องเท่ียว โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญให้ได้
มาตรฐานสากล 

                                (2)  ให้ความส าคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัย 
 (3) การพัฒนาสินค้าใหม่ทางการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความสนใจ 
      ของนักท่องเท่ียว 

3)ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
(1)  สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
     แหล่งท่องเท่ียว 

                               (2)  สนับสนุนการจัดท าเส้นทางการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
4)สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ 



 

(1) ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีบทบาทส าคัญ
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตการพัฒนาของการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิด
รายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและอาชีพเสริม 

(2) สนับสนุนการส ารวจและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 5)  ส่งเสริมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศสามารถน าไปสู่กีฬาเพื่อการอาชีพได้ 
                               (1)  สนับสนุนพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศท้ังในระดับโรงเรียน และเยาวชน 

(2) สนับสนุนพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพตามชนิดกีฬามาตรฐาน 
 6)  ส่งเสริมพัฒนากีฬาและสนามกีฬาส าหรับรองรับกีฬาขั้นพื้นฐาน 

                               (1)  จัดสร้างสนามกีฬาให้เพียงพอกับประชาชน 
                               (2)  ส่งเสริมการเล่นกีฬาในทุกระดับ 
 

        2.  ยุทธศาสตร์ : โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  
                ภารกิจหลัก : โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 

๑) พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเช่ือมโยงกับการขนส่ง
และ Logistic 

                              2)  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
                              3)  พัฒนาระบบไฟฟูาและแสงสว่าง 

    4) พัฒนาระบบทางระบายน้ า 
               วัตถุประสงค์  
                              1)  เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
                              2)  เพื่อให้มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
                              3)  เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก สบาย และปลอดภัย 

    4)เพื่อให้การระบายน้ ามีความรวดเร็ว 
                เป้าหมาย  
                              1)  ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง 
                              2)  ภาคเอกชนมีเส้นทางในการขนส่งท่ีสะดวก รวดเร็ว 
                              3)  ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดท้ังปี 
                              4)  ประชาชนมีกระแสไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
                              5)  ปูองกันการท่วมขังของน้ าท าให้ประชาชนไม่เดือดร้อน 
 

        กลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
                              1)  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
                                   (1)  พัฒนาเส้นทางความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
                                   (2)  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ 
                              2)  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
                                   (1)  ขุดคลอก คู คลอง หนอง บึง ให้เป็นแหล่งรองรับน้ าได้มากขึ้น 
                                   (2)  สร้างแหล่งน้ าใหม่ในพื้นท่ีลุ่ม 
                              3)  พัฒนากระแสไฟฟูาและแสงสว่าง 



 

                                   (1)  ขยายเขตการจ่ายไฟฟูาให้ท่ัวถึง 
                                   (2)  ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 
                              4)  พัฒนาระบบทางระบายน้ า 
                                   (1)  ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
                                   (2)  วางท่อระบายน้ า 
                                   (3)  ก่อสร้างดาดคอนกรีต 
 

      3.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                ภารกิจ : การพัฒนาเศรษฐกิจ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                              1)  ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน 
                              2)  ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 

๒) เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ 
เป็นแหล่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

                              4)  ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานท าและมีรายได้เพิ่ม 
                              5)  ส่งเสริมคุณภาพสินค้า  ผลิตภัณฑ์  และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ 

   ภูมิภาคและระดับสากล 
                วัตถุประสงค์  
                              1)  เพื่อพัฒนาหมู่บ้านยากจน และลดจ านวนครัวเรือนยากจนลง 
                              2)  ประชาชนมีงานท าและมีรายได้เพิ่มข้ึน 
 

        กลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                1)  ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน 
                               (1)  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็ง 
                               (2)  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีให้กับกลุ่มสถาบันการเกษตรกร 
                2)  ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 
                               (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
                               (2)  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) 

 3)เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเป็นแหล่งการ
เรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
   1)  ส่งเสริมและฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืน ด้วยวิธีเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฏี 
      ใหม่ เกษตรธรรมชาติ 

2)สนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง และพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน  
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

                               3)ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานท าและมีรายได้เพิ่ม 
                                   (1)  ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
                                   (2)  ส่งเสริมการสร้างทักษะด้านงานฝีมือ ภูมิปัญหาชาวบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้ 

4)ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ 
       ภูมิภาคและระดับสากล 

(1) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิด 
ประโยชน์ 

   (2)ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 



 

 

       
  4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                ภารกิจหลัก : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                              1)  พัฒนาอาคารสถานท่ีส าหรับการจัดการศึกษา 
                              2)  พัฒนาวัสดุ  ครุภัณฑ์  ทางการศึกษา 

    3)พัฒนาระบบการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม 
       อาเซียน 

                              4)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ  ในการอนุรักษ์ฟืน้ฟูศิลปะ  
                                 วัฒนธรรม  ประเพณีและศาสนา 
                              5) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง      

   เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
                              6)  ขยายและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
                              7)  การพัฒนาการสร้างหลักประกันสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
                              8)  สนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็น 
                              9)  สนับสนุนและพัฒนาสถานพยาบาล 
                             10)  พัฒนาระบบสุขภาพของสตรี  คนชรา  เด็ก  คนด้อยโอกาส 
                วัตถุประสงค์ 
                              1)  เพื่อให้สถานศึกษามีอาคารสถานท่ีพอส าหรับจัดการศึกษา 
                              2)  เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอและมีประสิทธิภายในการ 

   เรียนการสอน 
                              3)  เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาได้มีทักษะความเป็นเลิศ 
                              4)  เพื่อให้การบริหารทางการศึกษาเป็นไปอย่างท่ัวถึง และเสมอภาค 
                              5)  เพื่อให้สถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 
                              6)  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรกัษ์ฟื้นฟู ศิลปะ  

   วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 
                              7)  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
                              8)  เพื่อให้สถานพยาบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้บริการประชาชน 
                              9)  เพื่อให้สถานพยาบาล สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้เพิ่มข้ึน 
                             10)  เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพแก่ สตรี คนชรา เด็ก คนด้อยโอกาส 

    เป็นไป อย่างท่ัวถึง 
                เป้าหมาย  

1)เพื่อให้เด็กท่ีมีอายุครบตามเกณฑ์ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับให้ครบ 
เปูาหมายท่ีก าหนด 

2)เพื่อให้สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี และเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการ  
   จัดการเรียนการสอน 

                              3)  เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีทักษะความเป็นเลิศ 
                              4)  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเผยแพร่ ความรู้สู่ชุมชน 

5)  เพื่อให้องค์กรต่างๆ เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณี และศาสนา 



 

                              6)  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทางด้านสุขภาพอนามัย 
                              7)  เพื่อให้สถานพยาบาลมีความสามารถให้บริการที่ดีกับประชาชน 
 

        กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                              1)  พัฒนาอาคารสถานท่ีส าหรับการจัดการศึกษา 
                                   (1)  ก่อสร้างอาคารเรียน 
                                   (2)  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
                                   (3)  พัฒนาห้องเรียน 
                                   (4)  พัฒนาพืน้ท่ีและภูมิทัศน์ 
                              2)  พัฒนาวัสดุ  ครุภัณฑ์  ทางการศึกษา 
                                   (1)  สนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษา 
                                   (2)  สนับสนุนวัสดุการศึกษา 

   3)พัฒนาระบบการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม 
     อาเซียน 

                                   (1)  สนับสนุนระบบกระบวนการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ 
                                   (2)  จัดกิจกรรมแข่งขันทางด้านวิชาการ 

4)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ  ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู    
ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและศาสนา 
(1)สนับสนุนให้องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ฟื้นฟ ู

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 
    (2)เผยแพร่กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟู ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู 

ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีและศาสนา 
                              5)  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง      

    เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
                                   (1)  พัฒนาสถาบันศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ 
                                   (2)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ตลอด 

6)เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ  
   วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 

                                   (1)  สนับสนุนให้สถานเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน 
                                   (2)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาชุมชน 
                              7)  สนับสนุนและพัฒนาสถานพยาบาล 
                                   (1)  สนับสนุนการพฒันาอาคารสถานท่ี 
                                   (2)  สนับสนุนและพัฒนาสถานท่ีส าหรับเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจ าเป็น 
                              8)  สนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็น 
                                   (1)  สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ 
                                   (2)  สนับสนุนและพัฒนาสถานท่ีส าหรับเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจ าเป็น 
                              9)  พัฒนาระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ท่ัวถึง 
                                   (1)  พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
                                   (2)  สนับสนุนบริการด้านการดูแลสุขภาพให้ประชาชน 
                                   (3)  สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์ ส าหรับคนการบริการประชาชนด้านสุขภาพ 



 

                             10)  การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
                                   (1)  พัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนตามสาขาอาชีพ 

(2) พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามเกณฑ์วัย 
 

       5. ยุทธศาสตร์ : การจัดการสิ่งแวดล้อม 
                ภารกิจ : การจัดการสิ่งแวดล้อม 
                              1)  การระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
                              2)  พัฒนาและวางระบบชุมชนเมืองและชนบท 
                              3)  พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวส าหรับเป็นปอดของประชาชนให้ยั่งยืน 

    4)สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ 
       ร่วมกันก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

                วัตถุประสงค์ 
                              1)  เพื่อให้การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 
                              2)  เพื่อวางระบบผังเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
                              3)  เพื่อให้มีสถานท่ีพักผ่อนและออกก าลังกาย 

         4) เพื่อให้ประชาชนหน่ายงานให้ความร่วมมือในการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็น 
            ระบบ 

                เป้าหมาย 
1)เพื่อให้การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมมีการ

จัดการ  อย่างเป็นระบบ 
                               2)เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3)เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนสามารถด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่าง 
   มีประสิทธิภาพ 

 

        กลยุทธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
                              1)  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

(1) ก าหนดเขตพื้นท่ีด าเนินการ เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมตามความเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพื้นท่ี 

                                   (2) สนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีสะอาด 
2)เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายส่ิงแวดล้อม รวมท้ังปลูกจิตส านึกใน 

 การมีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทุกระดับ โดยเริ่มจาก 
ครอบครัว 

3)สนับสนุนให้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน พร้อมท้ังฟื้นฟูและอนุรักษ์ปุาไม้  
ปุาชายเลน และทรัพยากรทางทะเล 

4)ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการ 
จัดท าผังชุมชน โดยต้ังอยู่บนหลักการใช้ทรัพยากรท่ีเป็นธรรมชาติคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

5)สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ 
ก าจัดขยะมูลฝอย 

                               6)  พัฒนาและวางระบบชุมชนเมืองและชนบท 
                                   (1) สนับสนุนการจัดท าผังชุมชนเมืองและชนบท 



 

                                   (2) ส่งเสริมให้ความรู้ ประโยชน์ของการท าผังเมือง 
 

        6. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  
                ภารกิจ : การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

1)เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองทางสังคมตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 

2)ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีจิตส านึกและการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

3)ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
                ภาครัฐ 
                              4)  ส่งเสริมการบริหารเชิงรุก โดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
                              5)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ 
                              6)  ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ 

7)พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบข้อมูลเพื่อการท างานสู่มืออาชีพภายใต้ 
   องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

                วัตถุประสงค์  
1) เพื่อเสริมสร้างความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมั่นและศรัทธาในระบบการบริการ

ของรัฐ 
2) เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม

เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
3) เพื่อให้ระบบการบริหารและขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐมี 

เอกภาพ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดสามารถน าพาองค์กรไปสู่
องค์กรยุคใหม่ได้ 

4) เพื่อสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงานให้มี
มาตรฐานการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ และประชาชนได้รับความ
ประทับใจสูงสุด 

                              5)  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
6) เพื่อจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารส าหรับประชาชน 

                เป้าหมาย  
1) สามารถให้บริการประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึงเฉล่ีย

ภายในก าหนด ระยะเวลาตามท่ีระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ 
2) ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อ 

เหตุการณ์ 
3) ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการ 

สาธารณะอย่างมีคุณธรรม เป็นธรรมและเสมอภาคสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

                              4)  จัดหาข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน เผยแพร่ในระบบ IT แก่ประชาชน 
 
 
 



 

        กลยุทธ์ในการจัดการหลักธรรมมาภิบาล 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองทางสังคมตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
(1)สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้ กระบวนการตามระบบประชาธิปไตย
พึ่งพาตนเอง 

                                   (2) สนับสนุนการใช้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีจิตส านึกและการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง 
1)เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตส านึกด้านการเมืองการ
ปกครองท่ีถูกต้องในรูปแบบหลักสูตรการศึกษา การอบรมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
2)เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว ชุมชน 
และสถาบันต่าง ๆ 
3)ให้ความรู้ ข่าวสารทางด้านการเมือง การปกครองอย่างต่อเนื่องให้ 
มากยิ่งขึ้น 

3) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  ภาครัฐ 

1)ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการ 
ด าเนินงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
2)ส่งเสริมมาตรการตรวจสอบท้ังภายใน และภายนอกองค์กรอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
3)ส่งเสริมให้ปลูกฝังค่านิยมในครอบครัวให้ด ารงชีวิตในวิถีแห่งความ 
พอดี โดยยึดหลักคุณธรรม ไม่ฟุูงเฟูอ 
4)รณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนการท างานของข้าราชการ 

                              4)  ส่งเสริมการบริหารเชิงรุก โดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
(1)ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐอ านวยความสะดวกและ
ให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด โดยเน้นการ
ให้บริการเสร็จส้ิน ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE) 
(2) เพิ่มการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

                              5)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ 
(1)ปรับปรุงกลไกการบริหารและการบริการของส่วนราชการต่าง ๆ 
รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเน้น
ผลลัพธ์ของงานเป็นส าคัญ 
(2)ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
ด้านการบริการประชาชนมากยิ่งขึ้น 



 

(3)พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานขององค์กร
ใหทั้นสมัยพร้อมเข้าสู่องค์กรยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                              6)  ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ 
(1)ส่งเสริมให้มีการประสานงานด้านการบริการประชาชนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจท่ีดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

                                    (2)วางระบบการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนในรูปแบบ  
“บริการฉับไว ประทับใจประชาชน” 

7)พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบข้อมูลเพื่อการท างานสู่มืออาชีพภายใต้ 
   องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(1)ปรับปรุงงานบริการประชาชนโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ
พัฒนาระบบบริการให้รวดเร็ว ถูกต้อง โดยเน้นความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นหลัก โดยมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
(2)พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับขั้นตอน และการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อไปขอรับบริการ
จากภาครัฐให้ประชาชนทราบล่วงหน้าโดยเน้น “บริการท่ีก้าวหน้า ต้อง
ก าหนดเวลาให้แน่นอน” 

                                    (3)จัดให้มีช่องทางการแสดงความคิดของประชาชน 
                                          (4)จัดท าแผนตรวจสอบและประเมินผลการให้บริการประชาชน 

      (5)จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารส าหรับประชาชน 
 

   7. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยใน 
                            ชีวิตและทรัพย์สิน  
                ภารกิจ : การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยใน 

  ชีวิตและทรัพย์สิน  
๑) รณรงค์สร้างจิตส านึกในสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง เสริมสร้างความอบอุ่นใน 

ครอบครัว 
๒) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงวิธีการ 

บ าบัดรักษา 
๓) พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรให้เข้มแข็ง โดยผู้น าท้องถิ่นให้ความส าคัญในการ 

ปูองกัน 
๔) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการปูองกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

เชิงรุก และบูรณาการให้ท่ัวถึง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
๕) ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 

 

               วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในการรักตนเอง รักครอบครัว รวมท้ัง

ประเทศชาติในการท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม 
2) เพื่อรวบรวมแนวทาง วิธีการ กลยุทธ์ วัสดุอุปกรณ์ของทุกหน่วยในสังคม

แบบบูรณาการโดยพร้อมกันต่อเนื่องกันแบบองค์รวม 
3) เพื่อให้ประชาชนเป็นคนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคมเพื่อให้ประเทศ

ไทยบรรลุเปูาหมาย บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม 



 

4) เพื่อสร้างจิตส านึกให้ทุกฝุายเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหายาเสพติด
และร่วมกันแก้ไขอย่างจรงิจัง 

                เป้าหมาย  
1) ลดจ านวนผู้ติดยาเสพติดซ้ า ผู้ผลิต ผู้เสพ ผู้จ าหน่ายให้หมดไปในพื้นท่ี

จังหวัดชลบุรี 
                              2)  จ านวนผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพไม่เพิ่มข้ึน 

 3)เพื่อลดจ านวนผู้ค้า ผู้เสพซ้ าซาก โดยการติดสติกเกอร์บ้านสีขาวให้กับบ้านท่ี 
    ไม่มี การค้าและเสพยาเสพติด 
4)เพื่อลดปริมาณคดีท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

        กลยุทธ์และแนวทางในการการป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                              1)  เสริมสร้างให้เกิดอุดมการณ์ แนวร่วม 

2) ส่งเสริมให้จริยธรรม ปูองกันการกลับมาเสพติดซ้ าส่งเสริมให้ผู้น าเอาจริงจัง 
3) สอดส่องดูแล คอยสังเกตการณ์และตักเตือนหรือให้โอกาสถ้าไม่เช่ือฟังให้

ด าเนินการขั้นเด็ดขาด 
                              4)  ส่งเสริมการเล่นกีฬา ต้านยาเสพติด 
                              5)  จัดสรรงบประมาณในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างติดเนื่อง 
                              6)  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                                   (1)  สนับสนุนการฝึกอบรม อพปร. และกิจกรรมทาง อพปร. 
                                   (2)  สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้ในการรักษาความปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า    
 2.1 วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟูา 
 “  เทศบาลเมืองปรกฟูา  เป็นเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการแนวใหม่มุ่งสร้างเศรษฐกิจ  และสังคมชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
         1.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
           ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
                              1)  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
                              2)  พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอ เพื่อใช้ในด้านการเกษตร 
                              3)  พัฒนาระบบประปาชุมชนให้เพียงพอ และมีคุณภาพ 
                              4)  พัฒนาระบบไฟฟูาและแสงสว่างให้เพียงพอ 
        วัตถุประสงค์  
                              1)  เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
                              2)  เพื่อให้มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
                              3)  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาไว้ใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

4)เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟูาและแสงสว่างให้เพียงพอ 



 

  เป้าหมาย  
                             1)  ระบบการคมนาคมได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
                              2)  มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
                              3)  ประชาชนมีน้ าประปาใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

4) ประชาชนมีไฟฟูาและแสงสว่างใช้อย่างเพียงพอ 
 

        กลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
                เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายดังกล่าว เทศบาลเมืองปรกฟูา  จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
- พัฒนาถนนเส้นทางคมนาคมในชุมชนให้มีมาตรฐานมากขึ้น 

2) พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอ เพื่อใช้ในด้านการเกษตร 
- พัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร ให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น การขุด

ลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ า 
3) พัฒนาระบบประปาชุมชนให้เพียงพอ และมีคุณภาพ 

- พัฒนา และปรับปรุง ระบบประปา ให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของชุมชน 

4) พัฒนาระบบไฟฟูาและแสงสว่างให้เพียงพอ 
- พัฒนาระบบไฟฟูาและไฟฟูาส่องสว่าง ให้มีความเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 
 

2.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 
                     ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 
                              1)  ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                              2)  ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา 
                              3)  ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

4)ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 
                    วัตถุประสงค์ 
                             1)  เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                              2)  เพื่อส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา 
                              3)  เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

4)เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 
                    เป้าหมาย  
                              1)  เด็กและเยาวชนมีการศึกษาท่ีดี  
                              2)  ประชาชนมีสุขภาพร่างการท่ีแข็งแรง 
                              3)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

4) กลุ่มอาชีพในชุมชนมีการรวมตัวกันและเข้มแข็งมากขึ้น 
                    กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                             1)  ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                              2)  ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา 
                              3)  ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 



 

5) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 
 

 3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                     ภารกิจ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                              1)  ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร                             

         2)  ส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                              3)  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
                    วัตถุประสงค์  
                             1)  เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร                             

         2)  เพื่อส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                              3)  เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
                    เป้าหมาย  
                             1)  บุคลากรมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น                             

         2) ประชาชนได้รับการบริการท่ีท่ัวถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 
                              3)  มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

                    กลยุทธ์ในการจัดการหลักธรรมาภิบาล 
                             1)  ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร                             

         2)  ส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                              3)  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 4.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
                ภารกิจ : การการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสียและสภาวะอื่นๆให้ประสิทธิภาพ 
                วัตถุประสงค์ 
                              1)  เพื่อให้การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 

2)เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
                เป้าหมาย 

1) เพื่อให้การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมมีการจัดการ   
อย่างเป็นระบบ 

                              2)  เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2) เพื่อใหป้ระชาชนสามารถด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีปะสิทธิภาพ 

 

                กลยุทธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
                              1)  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

(1)ก าหนดเขตพื้นท่ีด าเนินการ เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมตามความเหมาะสม 
(2)เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายส่ิงแวดล้อม รวมท้ังปลูก
จิตส านึกในการมีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทุกระดับ
โดยเริ่มจากครอบครัว 



 

(3)สนับสนุนให้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน พร้อมท้ังฟื้นฟูและอนุรักษ์ปุา
ไม้ และทรัพยากรทางธรรมชาติ 
(4)สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 

 5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ภารกิจ : การพัฒนาด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                           
      1.การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
               วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในการรักตนเอง รักครอบครัว รวมท้ัประเทศ
ชาติในการท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม                          

2) เพื่อสร้างจิตส านึกให้ทุกฝุายเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหายาเสพติด
และร่วมกันแก้ไขอย่างจรงิจัง 

                เป้าหมาย  
1) ประชาชนมีจิตส านึกในการรักตนเอง รักครอบครัว รวมท้ังประเทศชาติใน

การท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม                          
2) ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดีเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหายาเสพติดและ

ร่วมกันแก้ไขอย่างจรงิจัง 
 

                กลยุทธ์และแนวทางในการการป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                              1)  เสริมสร้างให้เกิดอุดมการณ์ แนวร่วม 
                              2)  ส่งเสริมให้จริยธรรม ปูองกันการกลับมาเสพติดซ้ า 

3) ส่งเสริมให้ผู้น าเอาจริงจังสอดส่องดูแล คอยสังเกตการณ์และตักเตือนหรือ
ใหโ้อกาสถ้าไม่เช่ือฟังให้ด าเนินการขั้นเด็ดขาด 

                              4)  ส่งเสริมการเล่นกีฬา ต้านยาเสพติด 
                              5)  จัดสรรงบประมาณในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างติดเนื่อง 
                              6)  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(1) สนับสนุนการฝึกอบรม อปพร. และกิจกรรมทาง อปพร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองปรกฟูา  ได้จัดให้มีการประชาคมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น ใน

การนี้จึงได้น าข้อมูลต่างๆซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การส ารวจออกพื้นท่ีข้อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลจากการจัดท าแผนชุมชนมาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ได้ดังนี้ 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1.ด้านการศึกษา -บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

-ขาดส่ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2.ด้านเศรษฐกิจ -ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
-การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนต้นทุนทางการผลิตสูง 
แต่ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าท าให้รายได้ไม่พอ
กับรายจ่าย   ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
-ขาดเครื่องมือท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
-ปัญหาพื้นท่ีการเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัย
แล้ง หรือน้ าท่วม 

3.ด้านสังคม -ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี 
-ปัญหาครอบครัวสังคมไม่เข้มแข็ง 
-การดูแลคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุจากรัฐ
ยังไม่ท่ัวถึง 

4.ด้านส่ิงแวดล้อม -ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
-ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย 

5.ด้านการบริหารจัดการท่ีดี -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐการให้บริการ
ประชาชนยังไม่ท่ัวถึง ขาดการให้บริการเชิงรุก 

6.ด้านการบริการสาธารณะ -ถนนช ารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ท าให้เกิด
อุบัติเหตุ 
-ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและ
แคบไม่มีไหล่ทาง 
-ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูา 
-น้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ 
-ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 

 
 
 



 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 จุดแข็ง (  Strengths : S )     
 1.ประชาชนในชุมชน ตลอดจนทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนส่งเสริมติดตามการด าเนินงาน 
ของเทศบาล    
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล เช่น ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างจริงจัง 
 

 จุดอ่อน  ( Weakngsses : W ) 
 1.พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีของส านักงานปฏิรูปท่ีดิน  เพื่อการเกษตรท าให้การบริหารจัดการพื้นท่ีไป
ได้ยาก 
 2. ความหลากหลายอาชีพของประชากร และการอพยพถิ่นฐาน ท าให้มีปัญหาเกี่ยวกับ 
 ความเดือดร้อนร าคาญ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        3.บุคลากรของเทศบาลยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารสมัยใหม่ท่ีมีเทคนิคและ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

 

 โอกาส  ( Opporteenites : O ) 
 1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล 
 2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้อง 
กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและท่ังถึง 
 3.ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอย่างกว้างข้างและ
ท่ัวถึงปัญหา 
 

 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (  Threts : T  ) 
 1. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. การเพิ่มขึ้นของประชาชน ภายในเขตเทศบาล ส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการในหลาย ๆ 
ด้านสูงขึ้น ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
 3. ประชากรแฝงท่ีมีอยู่ในทุกพื้นท่ีท าให้เกิดความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีการ 
ด ารงชีพอาจส่งผลต่อการพัฒนา 
    
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

 

๑ 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค 
 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
 

-กองช่าง 
 

-กองช่าง 

 

๒ 
 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตให้มี
คุณภาพและพัฒนา
สังคมให้น่าอยู่ 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
 -แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 

-ส านักปลัด 
-กองการศึกษา 
-กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 
-กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

-ส านักปลัด 
-กองการศึกษา 
-กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 
-กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

๓ 
 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

บริหารทั่วไป 
 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข  

 

-ส านักปลัด 
-กองการศึกษา 
-กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 
-กองวิชาการและ
แผนงาน 
-กองช่าง 
-กองคลัง 

 

-ส านักปลัด 
-กองการศึกษา 
-กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 
-กองวิชาการและ
แผนงาน 
-กองช่าง 
-กองคลัง 
 

 

๔ 
 

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 

-ส านักปลัด 
 

-ส านักปลัด 
-กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

 

๕ 
 

การพัฒนาด้านการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 

บริหารทั่วไป 
 

-งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

 

-กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

-กองวิชาการและ
แผนงาน 
-กองการศึกษา 
 

 

ส่วนท่ี ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



 



 
 

 

๔๐ 
แบบ ยท.03 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 

 
2562 2563 2564 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคม
ขนส่ง 

การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

๑.ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

        กองช่าง กองช่าง 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านคุณภาพชีวิตให้มี
คุณภาพและพัฒนาสังคมให้
น่าอยู่ 

           

๖. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

           

๕. ยุทธศาสตร์การ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

           

 ๗. ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันปราบปราม
และฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด  การรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 ๕.ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

           

 

 



 
 

 

๔๑ 
แบบ ยท.03 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 

 
2562 2563 2564 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคม
ขนส่ง 

การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

การ
ด าเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

34 11 9 9 อย่างน้อยหมู่บ้าน
ละ  1 โครงการ 

การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภค 

ถนน กองช่าง กองช่าง 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 

การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ
และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 

-เพื่อส่งเสริมด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  
-เพื่อส่งเสริมด้าน
สาธรณสุขและ
ด้านกีฬา 
-เพื่อส่งเสริมด้าน
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

การ
ด าเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

19 19 19 19 อย่างน้อยปีละ 3 
โครงการ 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ให้มีคุณภาพ
และพัฒนา
สังคมให้น่าอยู่ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

-ส านักปลัด 
-กอง
การศึกษา 
-กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

-ส านักปลัด 
-กอง
การศึกษา 
-กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

-เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการขยะ/น้ า
เสียและสภาวะ
อื่นๆให้มี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่ออนุรักษ์/
ฟื้นฟูทรัพยากร
ดินป่สไม้ให้คง
ความสมบูรณ์ 

การ
ด าเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

3 3 3 3 อย่างน้อยปีละ 1 
โครงการ 

การพัฒนา
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม 

ได้อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม 

-ส านักปลัด 
-กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

-ส านักปลัด 
-กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 



 
 

 

๔๒ 
แบบ ยท.03 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 

 
2562 2563 2564 

6.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

-เพื่อส่งเสริมด้าน
การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร 
-ส่งเสริมด้านการ
ให้บริการ 
-เพื่อส่งเสริมด้าน
การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร 
-ส่งเสริมด้านการ
ให้บริการและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
-พัฒนาปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน 

การ
ด าเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

15 13 13 13 อย่างน้อยปีละ 3  
โครงการ 

การบริหาร
จัดการตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 

บุคลากรมี
ศักยภาพ
มากย่ิงขึ้น 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 
-กองคลัง 
-กองวิชาการ
และแผนงาน 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 
-กองคลัง 
-กองวิชาการ
และแผนงาน 

 ๗. ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันปราบปราม
และฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด  การรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

การพัฒนา
ด้านการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

๕.ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

-เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

การ
ด าเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

3 3 3 3 อย่างน้อยปีละ 1  
โครงการ 

การพัฒนา
ด้านการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ยาเสพติดไม่
มีในพื้นที่ 

-กองวิชาการ
และแผนงาน 

-กองวิชาการ
และแผนงาน 

 



เปาูหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ

เพือ่เปน็การจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆเปน็การแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีของ
ประชาชนต่อสถาบนั
พระมหากษัตริย์

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟาู

50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนได้ตระหนกัถึง
วันส าคัญของชาติ ศาสนา
 และพระมหากษัตริย์

ส านกัปลัด

2 โครงการจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน
เขตเมือง

เพือ่จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานของ
ประชากรในเขตเทศบาลเมือง
ปรกฟาู จ านวน 14 ชุมชน

ข้อมูลพืน้ฐานทีต่รงกับ
ความเปน็จริง

45,000 45,000 20,000 20,000 20,000 ข้อมูลตรงกับ
ความเปน็จริง
ครบถ้วน

ได้ข้อมูลพืน้ฐานที่
ครบถ้วนและตรงกับ
ความเปน็จริง

ส านกัปลัด

3 โครงการปลูกต้นไม้เนือ่งในวัน
ส าคัญต่างๆ

เพือ่เปน็การจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆเปน็การแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีของ
ประชาชนต่อสถาบนั
พระมหากษัตริย์

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟาู

100,000 100,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนได้ตระหนกัถึง
วันส าคัญของชาติ ศาสนา
 และพระมหากษัตริย์

ส านกัปลัด

4 โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว เพือ่พฒันาชุมชนใหม้ีความ
เจริญมากย่ิงขีน้เปน็การส่งเสริม
 อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
ใหก้ับชุมชน

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟาู

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนมีความเปน็อยู่
ทีดี่ขึน้

ส านกัปลัด

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป

 แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ; พฒันาคนและชุมชนใหม้ีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชลบุรีที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพยีง

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตใหม้ีคุณภาพและพฒันาสังคมใหน้า่อยู่

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท ) หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



เปาูหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

5 โครงการกิจกรรมวันเทศบาล เพือ่เปน็การร าลึกถึง
ความส าคัญความเปน็มาของ
การก่อก าเนดิเทศบาล

พนกังานเทศบาลเมือง
ปรกฟาู

50,000 50,000 10,000 10,000 10,000 พนกังานเทศบาล พนกังานเทศบาลเมือง
ปรกฟาูมีจิตส านกึและรัก
องค์กรมากขึน้

ส านกัปลัด

6 อุดหนนุอ าเภอเกาะจันทร์ 
โครงการจัดขบวนแหส่งกรานต์
และกิจกรรมออกร้านกาชาด

เพือ่เปน็การส่งเสริมอนรัุกษ์
ประเพณีสงกรานต์และการจัด
กิจกรรมออกร้านกาชาด ของ
อ าเภอเกาะจันทร์

สนบัสนนุงบประมาณ
ใหก้ับอ าเภอเกาะจันทร์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กิจกรรม/
โครงการทีจ่ัด

ประชาชนในทอ้งถิน่มี
ส่วนร่วมในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

ส านกัปลัด

7 อุดหนนุอ าเภอเกาะจันทร์ 
โครงการจัดงานประเพณีอ าเภอ
หรืองานประเพณีอ าเภอเกาะ
จันทร์

เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุ
อ าเภอเกาะจันทร์ในการจัด
งานประเพณีประจ าปเีปน็การ
อนรัุกษ์ประเพณีทอ้งถิน่

สนบัสนนุงบประมาณ
ใหก้ับอ าเภอเกาะจันทร์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรม/
โครงการทีจ่ัด

ประชาชนในทอ้งถิน่มี
ส่วนร่วมในการจัดงาน
ประเพณีของอ าเภอเกาะ
จันทร์

ส านกัปลัด

8 อุดหนนุอ าเภอเกาะจันทร์ 
โครงการจัดงานรัฐพธีิเพือ่ถวาย
เปน็ราชสักการะและเฉลิมพระ
เกียรติสถาบนัพระมหากษัตริย์
อ าเภอเกาะจันทร์

เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุ
อ าเภอเกาะจันทร์ในการจัด
งานรัฐพธีิเพือ่ถวายเปน็ราช
สักการะและเฉลิมพระเกียรติ
สถาบนัพระมหากษัตริย์

สนบัสนนุงบประมาณ
ใหก้ับอ าเภอเกาะจันทร์

180,000 80,000 120,000 120,000 120,000 กิจกรรม/
โครงการทีจ่ัด

ประชาชนในทอ้งถิน่มี
ส่วนร่วมในการจัดงาน
ประเพณีของอ าเภอเกาะ
จันทร์

ส านกัปลัด

9 โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง
ทอ้งถิน่(ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)

เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุการ
ด าเนนิกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพยีง ใหป้ระชาชนในพืน้ที่
ได้น าไปใช้ในช้วิตประจ าวันให้
มีชีวิตทีดี่ขึน้

ประชาชนในพืน้ที ่ชุมชนที่
 1-14

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กิจกรรม/
โครงการทีจ่ัด

ประชาชนในพืน้ทีม่ีความ
เปนูอยู่ทีดี่ขึน้

ส านกัปลัด

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02

วัตถุประสงค์



เปาูหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการเพิม่ศักยภาพผู้สูงอายุ เพือ่ใหผู้้สูงอายุได้พบปะ
สังสรรค์และท ากิจกรรมร่วมกัน

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟาู

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมือง
ปรกฟาู

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟาูทกุคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ส านกัปลัด

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพือ่ใหป้ระชาชนในเขต
เทศบาลเมืองปรกฟาูมีอาชีพ 
และรายได้เพิม่มากขึน้

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟาู

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนมีความเปน็อยู่
ทีดี่ขึน้

ส านกัปลัด

เปาูหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการฝึกอบรม อปพร. เพือ่เพิม่พนูความรู้และ
ประสบการณ์ใหแ้ก่เจ้าหนา้ที ่
อปพร.

เจ้าหนา้ที ่อปพร. 300,000 300,000 150,000 150,000 150,000 เจ้าหนา้ที ่อปพร เจ้าหนา้ที ่อปพร.มี
ความรู้มากย่ิงขึน้

ส านกัปลัด

2 โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน เพือ่ใหป้ระชาชนในเขต
เทศบาลเมืองปรกฟาูมีความรู้
มากย่ิงขึน้และใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย

คณะผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่
และประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองปรกฟาู

50,000 50,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้ในการ
ใช้รถใช้ถนนมากย่ิงขึน้ท า
ใหล้ดการเกิดอุบติัเหตุใน
ทอ้งถนนได้

ส านกัปลัด

3 โครงการรักษาความสงบภายใน เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ใน
การปอูงกันภัยต่างๆ

คณะผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่
และประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองปรกฟาู

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้และ
วิธีปอูงกันตัวเองจากภัย
ต่างๆ

ส านกัปลัด

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งของชุมชน

ที่
โครงการ/กิจกรรม

 แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท ) หนว่ยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

วัตถุประสงค์
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่
โครงการ/กิจกรรม



เปาูหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

4 โครงการอบรมอัคคีภัยเบือ้งต้น เพือ่ใหค้วามรู้แก่ประชาชน 
นกัเรียน นกัศึกษา และ
เจ้าหนา้ทีเ่ทศบาล

นกัเรียน นกัศึกษา และ
ประชาชน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การปอูงอัคคีภัยเบือ้งต้น

ส านกัปลัด

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
รถบรรทกุน้ าเทศบาลเมืองปรก
ฟาู ทะเบยีน 84-7014 ชลบรีุ

เพือ่ใหม้ีรถบรรทกุน้ าทีพ่ร้อม
ปฏิบติังาน

รถบรรทกุน้ าเทศบาล
เมืองปรกฟาู ทะเบยีน 
84-7014 ชลบรีุ

5,000,000 - - - - รถบรรทกุน้ าที่
ด าเนนิการ

ซ่อมแซมส าเร็จ

เทศบาลเมืองปรกฟาูมี
รถบรรทกุน้ าไว้ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านกัปลัด

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
รถบรรทกุน้ าเทศบาลเมืองปรก
ฟาู

เพือ่ใหม้ีรถบรรทกุน้ าทีพ่ร้อม
ปฏิบติังาน

รถบรรทกุน้ าเทศบาล
เมืองปรกฟาู ทกุคัน

- - 300,000 300,000 300,000 รถบรรทกุน้ าที่
ด าเนนิการ

ซ่อมแซมส าเร็จ

เทศบาลเมืองปรกฟาูมี
รถบรรทกุน้ าไว้ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านกัปลัด

7 อุดหนนุทีท่ าการอ าเภอเกาะ
จันทร์โครงการปอูงกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่สงกรานต์ ฯลฯ

เพือ่ลดอัตรการเกิดอุบติัเหตุ
บาดเจ็บและการเสียชีวิตจาก
อุบติัเหตุจากการจราจรช่วง
เทศกาลสงกรานต์

ทีท่ าการอ าเภอเกาะจันทร์ 30,000 - - - - การด าเนนิการ
บรรลุ

วัตถุประสงค์

อัตรการเกิดอุบติัเหตุ
บาดเจ็บและการเสียชีวิต
จากอุบติัเหตุจาก
การจราจรช่วงเทศกาล
สงกรานต์ลดลง

ส านกัปลัด

เปาูหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการจัดงานวันเด็ก เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน
ตระหนกัในคุณค่าตัวเองได้
แสดงความสามารถและได้รับ
ความสนกุสนาน

การจัดกิจกรรมและแจก
ของรางวัลกับเด็กทีม่า

ร่วมงาน ประมาณ 1,000
 คน

100,000   100,000   100,000   100,000   - เด็กและเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรม

 ร้อยละ 80

เด็กและเยาวชนตระหนกั
ในคุณค่าตัวเองได้แสดง
ความสามารถและได้รับ
ความสนกุสนาน

กอง
การศึกษา

      แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

 แบบ ผ.02

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน



2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สภาพแวดล้อมในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพือ่ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมทีดี่เหมาะต่อ
การเรียนการสอน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลเมืองปรกฟาู 
จ านวน 9 แหง่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กทีด่ าเนนิการ
ปรับปรุงส าเร็จ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กทีม่ี
สภาพแวดล้อมทีดี่เหมาะ
ส าหรับการเรียนการสอน

กอง
การศึกษา

2 โครงการอาหารเสริม(นม)เด็ก
นกัเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟาูและศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม
(นม)เด็กนกัเรียนในเขตพืน้ที ่
จ านวน 9 แหง่และศูนย์พฒันา
เด็กเล็กจ านวน 9 แหง่

เด็กนกัเรียนในเขต
เทศบาลเมืองปรกฟาู
จ านวน 9 แหง่และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กจ านวน 9 
ศูนย์

3,038,000 
(งบเงิน
อุดหนนุ)

3,038,000 
(งบเงิน
อุดหนนุ)

3,038,000 
(งบเงิน
อุดหนนุ)

3,038,000 
(งบเงิน
อุดหนนุ)

3,038,000 
(งบเงิน
อุดหนนุ)

เด็กได้รับอาหาร
เสริม(นม)ทีม่ี
คุณภาพตลอดปี
การศึกษา ร้อย
ละ 100

เด็กมีพฒันาการทางด้าน
ร่างกายทีแ่ข็งแรงสมบรูณ์

กอง
การศึกษา

3 อุดหนนุอาหารกลางวันนกัเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
ปรกฟาูและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวัน
เสริม(นม)เด็กนกัเรียนในเขต
พืน้ที ่จ านวน 9 แหง่และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กจ านวน 9 แหง่

เด็กนกัเรียนในเขต
เทศบาลเมืองปรกฟาู
จ านวน 9 แหง่และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กจ านวน 9 
ศูนย์

6,600,000 
(งบเงิน
อุดหนนุ)

6,600,000 
(งบเงิน
อุดหนนุ)

6,600,000 
(งบเงิน
อุดหนนุ)

6,600,000 
(งบเงิน
อุดหนนุ)

6,600,000 
(งบเงิน
อุดหนนุ)

เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ตลอดปี
การศึกษา ร้อย
ละ 100

เด็กมีพฒันาการทางด้าน
ร่างกายทีแ่ข็งแรงสมบรูณ์

กอง
การศึกษา

4 อุดหนนุโรงเรียนบา้นหนอง
ชุมเหด็(ประจวบอุปถัมภ์) 
โครงการค่ายธรรมะพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม และค่านยิม
อันพงึประสงค์

เพือ่ใหเ้ด็กมีคุณธรรมและ
ระเบยีบวินยัมากขึน้ลดปญัหา
ต่างๆสามารถปฏิบติัตนได้
ถูกต้องและเปน็พลเมืองทีดี่
ต่อไป

นกัเรียนโรงเรียนบา้น
หนองชุมเหด็(ประจวบ
อุปถัมภ์)ระดับ
ประถมศึกษาปทีี่4-6 
จ านวน 81 คนและระดับ
มัธยมศึกษาปทีี ่1-3 
จ านวน 67 คน รวม 149 
คน

- - 35,000 - - นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมทีจ่ัด
 ร้อยละ 100

เด็กนกัเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมมากขึน้ ปฏิบติั
ตัวได้ถูกต้อง และเปน็
พลเมืองทีดี่ต่อไปในอ
นาตค

กอง
การศึกษา

วัตถุประสงค์

ที่

โครงการ/กิจกรรม ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )
ตัวชี้วัด (KPI)

      แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

           เปาูหมาย         
 (ผลผลิตของโครงการ)

 แบบ ผ.02



2561 2562 2563 2564 2565

5 อุดหนนุโรงเรียนบา้นหนอง
ชุมเหด็(ประจวบอุปถัมภ์) 
โครงการค่ายธรรมะเฉลิมพระ
เกียรติ

เพือ่ใหเ้ด็กมีคุณธรรมและ
ระเบยีบวินยัมากขึน้ลดปญัหา
ต่างๆสามารถปฏิบติัตนได้
ถูกต้องและเปน็พลเมืองทีดี่
ต่อไป

นกัเรียนโรงเรียนบา้น
หนองชุมเหด็ทกุคน

35,000 - - - - นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมทีจ่ัด
 ร้อยละ 100

เด็กนกัเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมมากขึน้ ปฏิบติั
ตัวได้ถูกต้อง และเปน็
พลเมืองทีดี่ต่อไปในอ
นาตค

กอง
การศึกษา

6 อุดหนนุโรงเรียนบา้นหนอง
ชุมเหด็(ประจวบอุปถัมภ์) 
โครงการพฒันากระบวนการคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้และ
ทกัษะกระบวนการคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
และน าไปสู่การปฏิบติัและเปน็
กรอบแนวทางในการด าเนนิ
ชีวิตต่อไปในอนาคต

นกัเรียนโรงเรียนบา้น
หนองชุมเหด็ชั้น
ประถมศึกษาปทีี ่4-6 
และมัธยมศึกษาปทีี ่1-3 
จ านวน 150 คน

- 35,000 - - - นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมทีจ่ัด
 ร้อยละ 100

นกัเรียนมีความรู้และ
ทกัษะกระบวนการคิด
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงและ
น าไปสู่การปฏิบติัและ
เปน็กรอบแนวทางในการ
ด าเนนิชีวิตต่อไปในอนาคต

กอง
การศึกษา

7 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเขาสัตต
พรหม โครงการดอกไม้สร้าง
อาชีพ

เพือ่ส่งเสริมทกัษะการท างาน 
ความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ 
จินตนาการใหก้ับนกัเรียนเปน็
การใช้เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชนแ์ละส่งเสริมการหา
รายได้ใหก้ับนกัเรียน

นกัเรียนโรงเรียนบา้นเขา
สัตตพรหม ชั้น
ประถมศึกษาปทีี ่1-6 ทกุ
คน

- - 35,000 - - นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมทีจ่ัด
 ร้อยละ 100

นกัเรียนมีทกัษะการ
ท างาน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีสมาธิ 
สามารถน าไปต่อยอดใน
การประกอบอาชีพต่อไป
ได้

กอง
การศึกษา

8 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเขาสัตต
พรหม โครงการส่งเสริมอาชีพ
เล้ียงไก่ไข่

เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพยีง
เพือ่น าไปใช้ในชีวิตและน ามา
เปน็อาหารกลางวัน

นกัเรียนโรงเรียนบา้นเขา
สัตตพรหมทกุคน

35,000 - - - - นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมทีจ่ัด
 ร้อยละ 100

นกัเรียนได้เรียนรู้หลัก
เศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่
น าไปใช้ในชีวิตและน ามา
เปน็อาหารกลางวัน

กอง
การศึกษา

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 แบบ ผ.02

      แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
           เปาูหมาย         

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



2561 2562 2563 2564 2565

9 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเขาสัตต
พรหม โครงการส่งเสริมอาชีพ

เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพยีง
เพือ่น าไปใช้ในชีวิตและน ามา
เปน็อาหารกลางวัน

นกัเรียนโรงเรียนบา้นเขา
สัตตพรหมทกุคน

- 35,000 - - - นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมทีจ่ัด
 ร้อยละ 100

นกัเรียนได้เรียนรู้หลัก
เศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่
น าไปใช้ในชีวิตและน ามา
เปน็อาหารกลางวัน

กอง
การศึกษา

10 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเจ็ดเนนิ 
โครงการค่ายวิชาบรูณาการ 
TEMSS

เพือ่ใหน้กัเรียนได้มี
ประสบการณ์ทีห่ลากหลาย 
ค้นพบความสนใจความถนดั
พฒันาการความสามารถพเิศษ
เฉพาะตัวใหเ้หมาะสมกับ
ตนเองและมีนสัิยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

นกัเรียนโรงเรียนบา้นเจ็ด
เนนิ ชั้นประถมศึกษาปทีี ่
1-6 จ านวน 40 คน คณะ
ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 10 คน

- - 35,000 - - นกัเรียนและ
คณะครูและ
บคุลากรทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมทีจ่ัด
 ร้อยละ 100

นกัเรียนมีประสบการณ์
ทีห่ลากหลาย ค้นพบ
ความสนใจความถนดั
พฒันาการความสามารถ
พเิศษเฉพาะตัวให้
เหมาะสมกับตนเองและ
มีนสัิยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

กอง
การศึกษา

11 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเจ็ดเนนิ 
โครงการค่ายพฒันาคุณธรรม
จริยธรรม

เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ระเบยีบวินยั มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักการด าเนนิชีวิต 
เหมาะสมตามวัย

นกัเรียนโรงเรียนบา้นเจ็ด
เนนิ ชั้นประถมศึกษาปทีี ่
1-6 ทกุคน

35,000 - - - - นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมทีจ่ัด
 ร้อยละ 100

นกัเรียนมีระเบยีบวินยั มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้จัก
การด าเนนิชีวิต 
เหมาะสมตามวัย

กอง
การศึกษา

12 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเจ็ดเนนิ 
โครงการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมนกัเรียน"ค่ายพทุธบตุร
 พทุธธรรม"

เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ระเบยีบวินยั มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักการด าเนนิชีวิต 
เหมาะสมตามวัย

นกัเรียนโรงเรียนบา้นเจ็ด
เนนิ ชั้นประถมศึกษาปทีี ่
1-6 จ านวน 60 คน

- 35,000 - - - นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมทีจ่ัด
 ร้อยละ 101

นกัเรียนมีระเบยีบวินยั มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้จัก
การด าเนนิชีวิต 
เหมาะสมตามวัย

กอง
การศึกษา

13 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเขาวังแก้ว 
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรมใน
พระพทุธศาสนาและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เปนูคนทีม่ีระเบยีบวินยั เปน็
คนดีของสังคมต่อไป

นกัเรียนโรงเรียนบา้นเขา
วังแก้ว ชั้นประถมศึกษา
ปทีี ่1-6 ทกุคน

35,000 35,000 35,000 นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมทีจ่ัด
 ร้อยละ 100

นกัเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรมใน
พระพทุธศาสนาและ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เปนูคนที่
มีระเบยีบวินยั เปน็คนดี
ของสังคมต่อไป

กอง
การศึกษา

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 แบบ ผ.02

      แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่

ผลทีค่าดว่าจะได้รับโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
           เปาูหมาย         

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )
ตัวชี้วัด (KPI)



2561 2562 2563 2564 2565

14 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเนนิทุง่(ชื่น
ประชาราษฎร์บ ารุง) โครงการ
ผ้ามัดย้อมสร้างอาชีพ

เพือ่ใหน้กัเรียนได้เรียนรู้วิธีการ
ท าผ้ามัดย้อม เพือ่ส่งเสริม
ทกัษะการท างาน ความคิด
สร้างสรรค์ สมาธิ และ
จินตนาการของนกัเรียน และใช้
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์

นกัเรียนโรงเรียนบา้นเนนิ
ทุง่(ชื่นประชาราษฎร์
บ ารุง) ทกุคน

- 35,000 นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมทีจ่ัด
 ร้อยละ 100

นกัเรียนได้เรียนรู้วิธีการ
ท าผ้ามัดย้อม เพือ่
ส่งเสริมทกัษะการท างาน
 ความคิดสร้างสรรค์ 
สมาธิ และจินตนาการ
ของนกัเรียน และใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

กอง
การศึกษา

15 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเนนิทุง่(ชื่น
ประชาราษฎร์บ ารุง) โครงการ
ดอกไม้สร้างอาชีพ

เพือ่ใหน้กัเรียนได้เรียนรู้วิธีการ
ท าผ้ามัดย้อม เพือ่ส่งเสริม
ทกัษะการท างาน ความคิด
สร้างสรรค์ สมาธิ และ
จินตนาการของนกัเรียน และใช้
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์

นกัเรียนโรงเรียนบา้นเนนิ
ทุง่(ชื่นประชาราษฎร์
บ ารุง) ทกุคน

- 35,000 - นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมทีจ่ัด
 ร้อยละ 100

นกัเรียนได้เรียนรู้วิธีการ
ท าผ้ามัดย้อม เพือ่
ส่งเสริมทกัษะการท างาน
 ความคิดสร้างสรรค์ 
สมาธิ และจินตนาการ
ของนกัเรียน และใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

กอง
การศึกษา

16 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเนนิทุง่(ชื่น
ประชาราษฎร์บ ารุง) โครงการ
เข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินนีาถเนือ่งใน
วโรกาส ครบรอบ 85 พรรษา

เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักศาสนาน ามาเปน็
หลักธรรมยึดเหนีย่วจิตใจ และ
เปน็แบบอย่างทีดี่แก่ผู้อื่น

นกัเรียนโรงเรียนบา้นเนนิ
ทุง่(ชื่นประชาราษฎร์
บ ารุง) ทกุคน

35,000 - - - - นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมทีจ่ัด
 ร้อยละ 100

เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
ศาสนาน ามาเปน็
หลักธรรมยึดเหนีย่วจิตใจ
 และเปน็แบบอย่างทีดี่
แก่ผู้อื่น

กอง
การศึกษา

17 อุดหนนุโรงเรียนบา้นหนองยาย
หมาด โครงการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม นกัเรียน"ค่ายพทุธบตุร
 พทุธธรรม"

เพือ่ใหเ้ด็กมีคุณธรรมและ
ระเบยีบวินยัมากขึน้ลดปญัหา
ต่างๆสามารถปฏิบติัตนได้
ถูกต้องและเปน็พลเมืองทีดี่
ต่อไป

นกัเรียนระดับชั้น ป.3-6 
จ านวน 66 คน ครู 10 คน

35,000 35,000 35,000 - - นกัเรียนและครูที่
เข้าร่วมกิจกรรม
 ร้อยละ 100

เด็กมีคุณธรรมและ
ระเบยีบวินยัมากขึน้ลด
ปญัหาต่างๆสามารถ
ปฏิบติัตนได้ถูกต้องและ
เปน็พลเมืองทีดี่ต่อไป

กอง
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
ที่

      แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

 แบบ ผ.02

วัตถุประสงค์
           เปาูหมาย         

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 2562 2563 2564 2565

18 อุดหนนุโรงเรียนบา้นแปลง
(รามค าแหงอนสุรณ์ 7) โครงการ
เข้าค่ายทกัษะวิชาการ ศาสตร์ 
ศิลป ์วิถีไทย ก้าวไกล สู่
ศตวรรษที ่21

เพือ่ใหน้กัเรียนพฒันาตนเอง
และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21
 และรู้จากประสบการณ์ตรงทัง้
ในและนอกโรงเรียน มี
ความคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

นกัเรียนโรงเรียนบา้น
แปลง(รามค าแหงอนสุรณ์
 7)ระดับประถมศึกษาปทีี่
 1-6 ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

- - 35,000 - - นกัเรียนและครูที่
เข้าร่วมกิจกรรม
 ร้อยละ 100

นกัเรียนพฒันาตนเอง
และมีทกัษะแหง่
ศตวรรษที ่21 และรู้จาก
ประสบการณ์ตรงทัง้ใน
และนอกโรงเรียน มี
ความคิดสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

กอง
การศึกษา

19 อุดหนนุโรงเรียนบา้นแปลง 
โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง

เพือ่ใหน้กัเรียนได้มีความรู้เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนว
ปรัชญาของในหลวงน าไปใช้ใน
ชีวิตได้

นกัเรียนโรงเรียนบา้นแปลง 35,000 35,000 - - - นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100

นกัเรียนมีความรู้เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพยีงตาม
แนวปรัชญาของในหลวง
น าไปใช้ในชีวิตได้

กอง
การศึกษา

20 อุดหนนุโรงเรียนบา้นโค้งประดู่ 
โครงการสอนท าขนมไทยใหก้ับ
นกัเรียนโรงเรียนบา้นโค้งประดู่

เพือ่ส่งเสริมทกัษะการท างาน 
ความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ 
จินตนาการใหก้ับนกัเรียนเปน็
การใช้เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชนแ์ละส่งเสริมการหา
รายได้ใหก้ับนกัเรียน

นกัเรียนระดับชั้น ป.1-6 
ทกุคน

35,000 - 35,000 - - นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100

เด็กมีทกัษะการท างาน 
ความคิดสร้างสรรค์ 
สมาธิ จินตนาการได้ใช้
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์
และมีรายได้ระหว่างเรียน

กอง
การศึกษา

21 อุดหนนุโรงเรียนบา้นโค้งประดู่ 
โครงการฝึกทกัษะการตัดผม
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี ่4-6

เพือ่ส่งเสริมทกัษะการท างาน 
ความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ 
จินตนาการใหก้ับนกัเรียนเปน็
การใช้เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชนแ์ละส่งเสริมการหา
รายได้ใหก้ับนกัเรียน

นกัเรียนระดับชั้น ป.4-6 
ทกุคน

- 35,000 - - - นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100

เด็กมีทกัษะการท างาน 
ความคิดสร้างสรรค์ 
สมาธิ จินตนาการได้ใช้
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์
และมีรายได้ระหว่างเรียน

กอง
การศึกษา

 แบบ ผ.02

      แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

           เปาูหมาย         
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 2562 2563 2564 2565

22 อุดหนนุโรงเรียนชุมนมุบา้นปรก
ฟาู โครงการขยะท าเงิน(ดอก
รกฟาู)

เพือ่เพิม่ทกัษะอาชีพใหแ้ก่
นกัเรียนและส่งเสริมการ
เรียนร็ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงของในหลวง

นกัเรียนโรงเรียนบา้น
ชุมนมุปรกฟาู

35,000 - - - - นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100

นกัเรียนมีทกัษะอาชีพ
ใหแ้ก่นกัเรียนและ
ส่งเสริมการเรียนร็ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงของในหลวง

กอง
การศึกษา

23 อุดหนนุมัสยิสฮารุณมุสตาฟา 
ชุมชนที ่7 หมู่ที ่7

เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุการเรียน
การสอนศาสนาและจริยธรรม
อิสลาม

มัสยิสฮารุณมุสตาฟา 77,000 77,000 77,000 77,000 - นกัเรียน
โรงเรียนทีเ่ข้า
เรียน

เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุการ
เรียนการสอนศาสนา
และจริยธรรมอิสลาม

กอง
การศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นนัทนาการเด็กและเยาวชน

เพือ่ใหเ้ด็กได้ตระหนกัถึง
คุณค่ากิจกรรมนนัทนาการ 
ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทีดี่
เติบโตเปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ต่อไปใน
อนาคต

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองปรกฟาู 
จ านวน 700 คน

- 100,000 150,000 150,000 150,000

ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนที่

เข้าร่วมกิจกรรม

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองปรกฟาูมี
พฒันาการทีดี่และเติบโต
เปน็ผู้ใหท้ีดี่

กอง
การศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬา เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุ เด็กและ
เยาวชนในพืน้ทีไ่ด้ออกก าลัง
กายส่งเสริมใหสุ้ขภาพแข็งแรง

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองปรกฟาู

400,000 400,000 300,000 300,000 300,000 เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองปรกฟาูมี
พฒันาการทีดี่และมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง

กอง
การศึกษา

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เปาูหมา (ผลผลิตของ
โครงการ)

วัตถุประสงค์

 แบบ ผ.02

      แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

           เปาูหมาย         
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  กีฬาและนนัทนาการ

ที่
โครงการ/กิจกรรม



2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการจัดงานสงกรานต์และ
ส่งเสริมวันผู้สูงอายุ

เพือ่อนรัุกษ์วัฒนธรรม
ประเพรณีไทยใหค้งอยู่และ
ส่งเสริมกิจกรรมให้
ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุ

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟาู จ านวน 500

 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 - ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80

ได้อนรัุกษ์วัฒนธรรม
ประเพรณีไทยใหค้งอยู่
และได้จัดกิจกรรม
ร่วมกับผู้สูงอายุ

กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีลอย เพือ่อนรัุกษ์วัฒนธรรม ประชาชนทีใ่นเขต 100,000 100,000 120,000 120,000 120,000 การจัดกิจกรรม ประเพณีอันดีงามของไทย กอง
กระทงบา้นสัตตพรหม ประเพณีไทยใหค้งอยู่สืบไป เทศบาลเมืองปรกฟาู ปลีะ 1 คร้ัง คงอยู่ตลอดไป การศึกษา
ชุมชนที ่3 หมู่ที ่3 จ านวน  1,200  คน

3 โครงการประเพณีบญุกลาง ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประชาชนทีใ่นเขต 50,000     50,000     80,000     80,000     80,000     การจัดกิจกรรม ได้อนรัุกษ์ศิลปะ วัฒนธรรม กอง
บา้นและแหแ่ม่ศรีผีกระด้ง ประเพณีของชุมชน เทศบาลเมืองปรกฟาู ปลีะ 1 คร้ัง ประเพณีของชุมชน การศึกษา

ชุมชนที ่10 หมู่ที ่10 จ านวน  800  คน

4 โครงการธรรมะกล่อมใจ
ผู้สูงอายุวัยสุขสันต์

เพือ่ใหผู้้สูงอายุได้รับการ
พฒันาทัง้ทางด้านร่างกายและ
จิตใจมีสุขภาพทีแ่ข็งแรงมีอายุ
ทียื่นยาว

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟาู จ านวน 700
 คนเข้าร่วมกิจกรรม

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ/
กิจกรรมทีจ่ัด

ผู้สูงอายุทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรงและ
สุขภาพจิตทีดี่มีอายุยืน
ยาวขึน้

กอง
การศึกษา

5 โครงการแข่งขันกีฬาพืน้บา้นของ
เด็กและเยาวชน

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างในการออกก าลังกาย
มีความสมัครสมานสามัคคี
และมีสุขภาพทีดี่

เด็กและเยาวชนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 900 คน

- 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละ 100 ของ
เด็กและเยาวชน

ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างในการออกก าลัง
กายมีความสมัครสมาน
สามัคคีและมีสุขภาพทีดี่

กอง
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปาูหมา (ผลผลิตของ

โครงการ)

ที่ หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )

 แบบ ผ.02

    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิน่

ตัวชี้วัด (KPI)



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

1 โครงการรณรงค์ปอูงกัน 1. เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 150,000 150,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในพืน้ทีม่ีความ กอง

และควบคุมโรคทีเ่กิดจากยุง โรคที่เกดิจากยุงเป็นพาหะน าโรค ประชาชนและด าเนนิการ ผู้เข้าร่วมโครง รู้เร่ืองยุงมากขึน้ สาธารณสุข

เปน็พาหะน าโรค 2. เพื่อปูองกนัการระบาดของโรค รณรงค์ปอูงกัน ควบคุม การ/กิจกรรม สามารถควบคุมและปอูง และ

เชิงรุก แบบบรูณาการ ทีเ่กิดจากยุงเปน็พาหะน าโรค  การระบาดของโรค ทีเ่กิด ทีจ่ัด กันโรคทีเ่กิดจากยุงได้ ส่ิงแวดล้อม

จากยุงเปน็พาหะน าโรค

2 โครงการรณรงค์ปอูงกันควบคุม 1. เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 200,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ กอง

โรคพษิสุนขับา้และคุมก าเนดิสัตว์ โรคพษิสุนขับา้และรู้วิธีปอูงกัน ประชาชนและด าเนนิการ ของผู้เข้ารับการอบรม โรคพษิสุนขับา้ สาธารณสุข

เชิงรุกแบบบูรณาการตามโครงการ โรคพษิสุนขับา้ รณรงค์ปอูงกันควบคุม มีความรู้ในการอบรมฯ สุนขัและแมวได้รับการ และ

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก 2. เพื่อปูองกนัการระบาดของโรค การระบาดของโรค และชมุชนในเขต ฉีดวัคซีนปอูงกันโรค ส่ิงแวดล้อม

โรคพษิสุนขับา้ ฯลฯ พษิสุนัขบา้ โดยการฉีดวัคซีนปอูงกันโรค พษิสุนขับา้และคุมก าเนดิ เทศบาลได้รับการ พษิสุนขับา้ ท าใหเ้ขต

พษิสุนัขบา้และคุมก าเนิดสุนัขและแมว เทศบาลปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

3 โครงการรณรงค์ปอูงกันควบคุม  เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ และเห็น จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้ เกีย่วกบั กอง

โรคเอดส์และเพศสัมพนัธ์ก่อนวัย ความส าคัญของปัญหาโรคเอดส์ที่เพิ่ม ประชาชน ของผู้เข้ารับการอบรม โรคเอดส์และสามารถปอูงกัน สาธารณสุข

อันควรแก่เยาวชน มากขึน้ในปัจุบัน และร่วมกนัปูองกนั ได้รับความรู้ในการ และลดการเกดิปัญหาโรคเอดส์ และ

เยาวชนมีเพศสัมพันธ์กอ่นวัยอนัควร อบรมฯ พร้อมทั้งให้ประชาชนตระหนัก ส่ิงแวดล้อม

ถึงความรุนแรงของโรคและ

ปญัหาเพศสัมพนัธ์ก่อนวัย

อันควรของเยาวชน

4 โครงการตรวจคัดกรองเฝูาระวัง เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ือง จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ ประชาชนมีความรู้เร่ืองเกี่ยวกับ กอง

สุขาภิบาลอาหารและน้ า สุขาภิบาลอาหารและน้ าเฝูาระวัง ประชาชนและตรวจหาสาร การอบรมได้รับความรู้ สุขาภิบาลน้ า และปลอดภัยจาก สาธารณสุข

สุขาภิบาลอาหารและน้ าพร้อม ปนเปือ้นในน้ าแบบ ในการอบรมฯ และตรวจ โรคติดต่อทางน้ า และ

ทัง้ตรวจสารปนเปือ้นในอาหาร พารามิเตอร์จากหอ้ง หาสารปนเปื้อนในน้ า ส่ิงแวดล้อม

และน้ า ปฎิบติัการ (lab)

 แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )

 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

5 โครงการอบรมแกนน าชุมชน
เพื่อใหแ้กนน าชุมชนและผู้ประกอบ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ แกนน าชุมชนและผู้ประกอบ กอง

และผู้ประกอบกิจการทีเ่ปน็
กจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพมี แกนน าชุมชน และผู้ การอบรมได้รับความรู้ กจิการทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ สาธารณสุข

อันตรายต่อสุขภาพ
ความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกอบกิจการทีเ่ปน็ ในการอบรมฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ และ

ทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบกจิการที่ อันตรายต่อสุขภาพ ในกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ส่ิงแวดล้อม

เปน็อันตรายต่อสุขภาพ

6 โครงการรักษ์สุขภาพเทศบาล
เมืองปรกฟาู

เพือ่ให ้พนกังาน มีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรงปลอดจาก
โรคภัย

พนกังานเทศบาลเมือง
ปรกฟาูทกุคน

- 15,000 15,000 15,000 15,000 พนกังาน
เทศบาลทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100

พนกังาน มีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรงปลอด
จากโรคภัย

กอง
สาธารณสุ

ขฯ

7 อุดหนนุเพือ่สนบัสนนุกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบรีุ

เพือ่สนนัสนนุการด าเนนิงาน
ตามพนัธกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบรีุ

สนบัสนนุเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบรีุ

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 กิจกรรม/
โครงการทีจ่ัด

ประชาชนในทอ้งถิน่
ได้รับการช่วยเหลือเมื่อ
ประสบสาธารณภัยต่างๆ

กอง
สาธารณสุ

ขฯ

8 อุดหนนุปศุสัตว์อ าเภอเกาะ
จันทร์ โครงการรณรงค์ควบคุม
ประชากรสุนขัและแมวโดยท า
การผ่าตัดท าหมันเทศบาลเมือง
ปรกฟาู

เพือ่สนบัสนนุปศุสัตว์อ าเภอ
เกาะจันทร์  โครงการรณรงค์
ควบคุมประชากรสุนขัและแมว
โดยท าการผ่าตัดท าหมัน
เทศบาลเมืองปรกฟาู

สนบัสนนุอ าเภอเกาะจันทร์ - 100,000 100,000 100,000 100,000 กิจกรรม/
โครงการทีจ่ัด

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟาูได้รับบริการ
จากปศุสัตว์อ าเภอเกาะ
จันทร์ตามโครงการ
ดังกล่าว

กอง
สาธารณสุ

ขฯ

9 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน 14 
ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมือง
หรกฟาู

เพือ่ขับเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ในกิจกรรมต่างๆใหม้ีความ
เหมาะสมกับปญัหาและบริบท
ของพืน้ที่

ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟาู จ านวน 14 
ชุมชน

- 280,000 280,000 280,000 280,000 กิจกรรม/
โครงการทีจ่ัด

ประชาชน ในพืน้ทีไ่ด้รับ
บริการจากโครงการ
ดังกล่าว

กอง
สาธารณสุ

ขฯ

 แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )

 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

10 โครงการพฒันางานสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน

เพือ่พฒันาความรุ้ใหแ้ก่
อาสาสมัครสาธารณสุขและ
แกนน าสุขภาพ

จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้
และการด าเนนิการใหก้ับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
และแกนน าสุขภาพใน
ชุมชน จ านวน 14 ชุมชน

105,000 105,000 105,000 105,000 - กิจกรรม/
โครงการทีจ่ัด

อาสาสมัครสาธารณสุข
และแกนน าสุขภาพมี
ความรู้ความเข้าใจในงาน
มากขึน้

กอง
สาธารณสุ

ขฯ

11 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ และสร้างเสริมสุขภาพ
ด้วยหลัก 3อ 2ส

เพือ่พฒันาองค์ความรู้ใหแ้ก่
ผู้สูงอายุใหม้ีความรู้ความสา
มาถดูแลสุขภาพของตนเองได้

จัดอบรมใหแ้ก่ผู้สูงอายุ
ปฏิบติักิจกรรมร่วมกัน

280,000 280,000 280,000 280,000 - กิจกรรม/
โครงการทีจ่ัด

ผู้สูงอายุมีความรู้ความ
สามาถดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้

กอง
สาธารณสุ

ขฯ

12 โครงการอบรมผู้ประกอบการ
ด้านสุขาภิบาลอาหาร

เพือ่ใหผู้้ประกอบการด้าน
อาหารและผู้สัมผัสอาหารมี
ความรู้เร่ืองสุขาภิบาลอาหาร

จัดฝึกอบรมใหแ้ก่
ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ

50,000 50,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมมี
ความรู้ความ

เข้าใจ

ผู้ประกอบการด้าน
อาหารและผู้สัมผัส
อาหารมีความรู้เร่ือง
สุขาภิบาลอาหาร

กอง
สาธารณสุ

ขฯ

12 โครงการอบรมผู้ประกอบการ
ด้านสุขาภิบาลน้ า

เพือ่ใหผู้้ประกอบการด้านน้ า
และเฝูาระวังปญัหาด้าน
สุขาภิบาลน้ าและตรวจหาสาร
ปนเปือ้น

จัดฝึกอบรมใหแ้ก่
ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ

100,000 100,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมมี
ความรู้ความ

เข้าใจ

ผู้ประกอบการด้าน
อาหารและผู้สัมผัส
อาหารมีความรู้เร่ือง
สุขาภิบาลอาหาร

กอง
สาธารณสุ

ขฯ

13 โครงการอุดหนนุกองทนุ
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองปรกฟาู

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพทีดี่
และได้รับการบริการด้าน
สุขภาพอย่างทัว่ถึงและมี
คุณภาพชีวิตทีดี่

อุดหนนุงบประมาณ
สมทบในการด าเนนิงาน
ด้านสาธารณสุข

400,000 400,000 400,000 400,000 - อุดหนนุ
งบประมาณปลีะ

 1 คร้ัง

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
สุขภาพทีดี่และได้รับการ
บริการด้านสุขภาพอย่าง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพชีวิต
ทีดี่

กอง
สาธารณสุ

ขฯ

14 โครงการอุดหนนุปศุสัตว์อ าเภอ
เกาะจันทร์ โครงการลดจ านวน
ประชากรสุนขัและแมว

เพือ่ลดจ านวนประชากรสุนขั
และแมวในเขตเทศบาลเมือง
ปรกฟาู

ประชากรสุนขัและแมวใน
เขตเทศบาลเมืองปรกฟาู

- 100,000 100,000 100,000 100,000 การด าเนนิ
โครงการส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์

จ านวนประชากรสุนขั
และแมวในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟาู

กอง
สาธารณสุ

ขฯ

 แบบ ผ.02

 แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

1 โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหาร เพือ่เปน็การพฒันาศักยภาพ จ านวน 1 คร้ัง 700,000 700,000 600,000 600,000 600,000 ผู้บริหาร สมาชิก ผู้บริหาร สมาชิก พนกังาน ส านกัปลัด

สมาชิกสภาเทศบาล พนกังาน ในการบริหารและการปฏิบติั พนกังาน มีศักยภาพในการท างาน

เจ้าหนา้ทีแ่ละผู้น าทอ้งถิน่ เจ้าหนา้ที ่ร้อยละ มากขึน้

100

2 โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม เพือ่เปน็การสร้างจิตส านกึใน จ านวน 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้บริหาร สมาชิก พฒันาคุณธรรมจริยธรรม ส านกัปลัด

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนกังาน การปฏิบติัหนา้ที ่และบ าเพญ็ พนกังาน ผู้บริหาร สมาชิก พนกังาน

เจ้าหนา้ที ่และผู้น าทอ้งถิน่ ประโยชนต่์อส่วนรวม เจ้าหนา้ที ่ร้อยละ เจ้าหนา้ที ่และผู้น าทอ้งถิน่

100

3 โครงการจ้างเหมาเอกชนท า เพือ่เปน็การลดภาระค่าใช้จ่าย จ านวน 1 คร้ัง 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 การด าเนนิ อาคารส านกังานมีความ ส านกัปลัด

ความสะอาดอาคารส านกังาน ด้านบคุลากรตามมาตรา 35 โครงการบรรลุ สะอาด

เทศบาลเมืองปรกฟาู และพฒันาคุณภาพชีวิต ตามวัตถุประสงค์

โครงการจัดกิจกรรมเทศบาล เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ความ จ านวน 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การด าเนนิ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านกัปลัด

เมืองปรกฟาูเคล่ือนทีพ่บ เข้าใจเกี่ยวกับเพือ่รับฟงัปญัหา โครงการบรรลุ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ประชาชน ของประชาชนและบริการ ตามวัตถุประสงค์ ท ากิจกรรมของเทศบาล

ประชาชน

5 โครงการปรับปรุงอาคารส านกังาน เพือ่ความสะดวกในการท างาน จ านวน 1 โครงการ 500,000 500,000 1,739,060 500,000 500,000 การด าเนนิ ประชาชนมีความสะดวก ส านกัปลัด

ชั้น 1 เพือ่รองรับประชาชนด้าน และรองรับประชาชนในการ โครงการบรรลุ ในการมารับบริการงาน

งานทะเบยีนของเทศบาล ใหบ้ริการงานทะเบยีน ตามวัตถุประสงค์ ทะเบยีนของเทศบาล

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )

4

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ; พฒันาคนและชุมชนใหม้ีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชลบุรีที่ 6 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

6 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าใส่ถัง
ระบรรทกุน้ า/รถดับเพลิงบริเวณ
สระเก็บน้ าส านกังานเทศบาล
เมืองปรกฟาู

เพือ่ใช้ในการเติมน้ ารถบรรทกุ/
รถดับเพลิงของเทศบาลเมือง
ปรกฟาูในการช่วยเหลือ
ประชาชนในพืน้ที่

โดยท าการปกัเสา-พาด
สายไฟฟาู ความยาวรวม 
500 เมตร และติดต้ังปัม๊
น้ าพร้อมตู้ควบคุมระบบ
สูบน้ า จ านวน 1 ชุด

- 142,600 - - - ระบบสูบน้ าที่
ด าเนนิการส าเร็จ

เทศบาลเมืองปรกฟาูมี
ระบบสูบน้ าทีม่ีมาตรฐาน
และสามารถช่วยเหลือ
ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
ทนัเวลา

ส านกัปลัด

7 โครงการเลือกต้ัง เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรก
ฟาู

ชุมชนที ่ 1-14 - - 500,000 500,000 - การด าเนนิ
โครงการส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์

การเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทสบาล
เมืองปรกฟาู ส าเร็จลุล่วง

ส านกัปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

1 อุดหนนุอ าเภอเกาะจันทร์
โครงการเพือ่การพฒันาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารและการจัดซ้ือจัด
จ้างอ าเภอเกาะจันทร์

เพือ่จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
ครุภัณฑ์ส านกังานในการเปน็
ฝุายอ านวยการประสานงานใน
การแก้ไขปญัหาของประชาชน

จ านวน 1 โครงการ 25,000     - - - - กิจกรรม/
โครงการทีจ่ัด

มีวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และครุภัณฑ์
ส านกังานในการเปน็ฝุาย
อ านวยการประสานงาน
ในการแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน

ส านกัปลัด

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )

 แบบ ผ.02

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลัง

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการจัดท าแผน เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ทีม่ีความ ชุมชนที ่1- 14 40,000     10,000     10,000     10,000     10,000     การด าเนนิ ประชาชนมีความรู้ความเข้ากองวิชาการ

ชุมชนและการจัดประชุม รู้ความเข้าใจในกระบวนการจัด โครงการบรรลุ ใจในการจัดท าแผนชุมชน และแผนงาน

ประชาคมเพือ่จัดท าแผนพฒันา ท าแผนพฒันาทอ้งถิน่มากย่ิงขึน้ ตามวัตถุประสงค์

ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)

เพิม่เติมแก้ไขและเปล่ียนแปลง

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ด้าน ประชาชนในเขต 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     การด าเนนิ ประชาชนมีความรู้ในด้าน กองวิชาการ

กฏหมายแก่ประชาชน กฏหมายทีใ่ช้ในชีวิตประจ าวัน เทศบาลเมืองปรกฟาู โครงการบรรลุ กฏหมายทีใ่ช้ในชีวิต และแผนงาน

หมายทีใ่ช้ในชีวิตประจ าวัน ตามวัตถุประสงค์ ประจ าวัน

3 โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย(หอกระจายข่าว)ของ
เทศบาลเมืองปรกฟาู

เพือ่ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย(หอกระจายข่าว)ของ
เทศบาลเมืองปรกฟาูใหใ้ช้งาน
ได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบเสียงตามสายของ
เทศบาลเมืองปรกฟาู

- 200,000   200,000   200,000   200,000   หอกระจายข่าว
ทีด่ าเนนิการ

ปรับปรุงส าเร็จ

ระบบเสียงตามสาย(หอ
กระจายข่าว)ของเทศบาล
เมืองปรกฟาูใหใ้ช้งานได้
ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

1 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษี เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ จ านวน 1 โครงการ 500,000 500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 การด าเนนิ การจัดเก็บรายได้มี กองคลัง

จัดเก็บรายได้ โครงการบรรลุ ประสิทธิภาพมากขึน้

ตามวัตถุประสงค์

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลัง 

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )

 แบบ ผ.02

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

1 จ้างเหมาบริษัทเอกชนซ่อมบ ารุง เพือ่ซ่อมบ ารุงและดูแล จ านวน  1  คร้ัง 304,800 304,800 609,600 609,600 609,600 การด าเนนิ ระบบประปามีผู้ดูแลและ กองช่าง

และดูแลระบบประปา ระบบประปาภายในเขต โครงการบรรลุ ซ่อมบ ารุงใหใ้ช้งานได้ดี

เทศบาลเมืองปรกฟาู ตามวัตถุประสงค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

1 จ้างเหมาบริษัทเอกชน เพือ่ดูแลและบ ารุงรักษา จ านวน  1 คร้ัง 152,400 152,400 152,400 152,400 152,400 การด าเนนิ สนามหญ้าสวนหย่อม กองช่าง

ดูแลและบ ารุงรักษาสนามหญ้า สนามหญ้า  สวนหย่อม โครงการบรรลุ และหญ้าข้างทาง สะอาด

สวนหย่อมและตัดหญ้าข้างทาง และตัดหญ้าข้างทางภายใน ตามวัตถุประสงค์ สวยงาม

เขตเทศบาลเมืองปรกฟาู

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )

 แบบ ผ.02

แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

1 โครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพชื เพือ่ด าเนนิการตามนโยบาย
ของรัฐบาล

จ านวน 1 คร้ัง 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 การด าเนนิการ
ส าเร็จลุล่วง

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การการท ากิจกรรมของ
เทศบาล

ส านกัปลัด

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

1 รณรงค์สร้างจิตส านกึรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

เพือ่ใหชุ้มชนเหน็ความส าคัญ
ในการดูแลส่ิงแวดล้อม

จ านวน   1  โครงการ 130,000 130,000 150,000 150,000 150,000 การด าเนนิการ
ส าเร็จลุล่วง

ประชาชนมีจิตส านกึด้าน
ส่ิงแลดล้อม

กอง
สาธารณสุข

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณส านกังานเทศบาลเมือง
ปรกฟาู

เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
รอบๆส านกังานใหส้วยงาม
มากย่ิงขึน้

จ านวน  1  โครงการ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     การด าเนนิการ
ส าเร็จลุล่วง

สภาพแวดล้อมรอบๆ
ส านกังานใหส้วยงามมาก
ย่ิงขึน้

กองช่าง

2 โครงการผลิตพนัธ์ุไม้ดอก/ไม้
ประดับ

เพือ่มีไม้ดอก/ไม้ประดับไว้
ตกแต่งสถานทีข่องเทศบาล
เมืองปรกฟาู

จ านวน  1  โครงการ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     การด าเนนิการ
ส าเร็จลุล่วง

มีไม้ดอก/ไม้ประดับไว้
ตกแต่งสถานทีข่อง
เทศบาลเมืองปรกฟาู

กองช่าง

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป

แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )

 แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ; บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลในระบบนเิวศนด้์วยกระบวนการมีส่วนร่วมและทกุภาคส่วนได้ใช้ประโยชนอ์ย่างทัว่ถึงร่วมกัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชลบุรีที่ 5 : ยุทธศาสตร์การอนรัุกษ/์ฟืน้ฟส่ิูงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟืน้ฟส่ิูงแวดล้อม

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

1 โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ เพือ่ปอูงกันและแก้ไขปญัหาใน จัดโครงการ จ านวน 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การด าเนนิ ปญัหายาเสพติดไม่มีภายในกองวิชาการ

ยาเสพติดอย่างย่ังยืน ชุมชนใหห้มดไปอย่างยังยืน โครงการบรรลุ พืน้ทีเ่ทศบาลเมืองปรกฟาู และแผนงาน

วัตถุประสงค์

2 โครงการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดในเขตเทศบาล

เพือ่ปอูงกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดใหห้มดไป

จ านวน   1  โครงการ 100,000   100,000   100,000   100,000   - การด าเนนิ
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์

เพือ่ปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดใหห้มดไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

3 อุดหนนุศูนย์อ านวยการปอูงกัน
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดชลบรีุ โครงการเพือ่เพิม่
ศักยภาพในการปอูงกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดของทีท่ า
การปกครองจังหวัดชลบรีุ โดย 
ศอ.ปส.จ.ชบ.

เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ที่
จังหวัดชลบรีุมีภูมิคุ้มกัน
ปอูงกันยาเสพติดทัง้ในระดับ
หมู่บา้น/ชุมชนโรงเรียนและ
สถานประกอบการ

เพือ่สนบัสนนุศูนย์
อ านวยการปอูงกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดชลบรีุ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กิจกรรม/
โครงการทีจ่ัด

ประชาชนในพืน้ทีจ่ังหวัด
ชลบรีุมีภูมิคุ้มกันปอูงกัน
ยาเสพติดทัง้ในระดับ
หมู่บา้น/ชุมชนโรงเรียน
และสถานประกอบการ

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

4 โครงการรปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล
เมืองปรกฟาู

เพือ่แก้ไขปญัหายาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนใหห้มดไป

เด็กและเยาวชนในพืน้ที่
เทศบาลเมืองปรกฟาู
จ านวน 14 ชุมชน

- 100,000 100,000 100,000 - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

ปญัหายาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนหมดไป

กองวิ
ชการและ
แผนงาน

ผ.02

 แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชลบุรีที่ 7 : ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการปอูงกันแก้ไขปญัหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ; พฒันาคนและชุมชนใหม้ีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและย่ังยืน



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

5 อุดหนนุโรงเรียนบา้นหนอง
ชุมเหด็ (ประจวบอุปถัมภ์) 
โครงการสร้างเยาวชนไทย 
หา่งไกลยาเสพติด

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
หนองชุมเหด็(ประจวบ
อุปถัมภ์)

5,000 5,000 5,000 - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

6 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเขาสัตต
พรหม  โครงการสานสัมพนัธ์รัก
 ต้านยาเสพติด

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
เขาสัตตพรหม

- 5,000 5,000 - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

7 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเขาสัตต
พรหม โครงการสายใยรักต้าน
ภัยยาเสพติด

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
เขาสัตตพรหม

5,000 - - - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

8 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเจ็ดเนนิ 
โครงการรณรงค์ ต้านภัยยาเสพ
ติด

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
เจ็ดเนนิ

- 5,000 5,000 - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

ผ.02

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป  แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

9 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเจ็ดเนนิ 
โครงการส่งเสริมทกัษะด้าน
ดนตรีต้านภัยยาเสพติด

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
เจ็ดเนนิ

5,000 - - - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

10 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเนนิทุง่ 
(ชื่นประชาราษฎ์บ ารุง) 
โครงการลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
เนนิทุง่ (ชื่นประชาราษฎ์
บ ารุง)

- - 5,000 - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100.

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

11 อุดหนนโรงเรียนบา้นเนนิทุง่ 
โครงการเยาวชนไทยหา่งไกลยา
เสพติด

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
เนนิทุง่ (ชื่นประชาราษฎ์
บ ารุง)

5,000 - - - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

12 อุดหนนโรงเรียนบา้นเนนิทุง่ 
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัย
ยาเสพติด

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
เนนิทุง่ (ชื่นประชาราษฎ์
บ ารุง)

- 5,000 - - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป  แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )



ผ.02

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

13 อุดหนนุโรงเรียนบา้นหนองยาย
หมาด  โครงการทกัษะดนตรี 
ต้านยาเสพติด

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
หนองยายหมาด

5,000 5,000 5,000 - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

14 อุดหนนุโรงเรียนบา้นแปลง 
(รามค าแหงอนสุรณ์ 7) 
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
แปลง (รามค าแหง
อนสุรณ์ 7)

5,000 - 5,000 - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

15 อุดหนนุโรงเรียนบา้นแปลง 
(รามค าแหงอนสุรณ์ 7) 
โครงการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
แปลง (รามค าแหง
อนสุรณ์ 7)

- 5,000 - - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

16 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเขาวังแก้ว 
โครงการเด็กไทยหวัใจขาว รวม
ใจต้านยาเสพติด โรงเรียนบา้น
เขาวังแก้ว

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
เขาวังแก้ว

- - 5,000 - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป  แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )



ผ.02

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

17 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเขาวังแก้ว 
โครงการเยาวชนสดใสหา่งไกลยา
เสพติด

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
เขาวังแก้ว

5,000 - - - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

18 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเขาวังแก้ว 
โครงการเด็กไทยหวัใจสดใส 
ชีวิตหา่งไกลยาเสพติด

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
เขาวังแก้ว

- 5,000 - - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

19 อุดหนนุโรงเรียนบา้นโค้งประดู่ 
โครงการแข่งขันกีฬาพืน้บา้น
ต้านยาเสพติดส าหรับนกัเรียน
โรงเรียนบา้นโค้งประดู่

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
โค้งประดู่

- - 5,000 - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

20 อุดหนนุโรงเรียนบา้นโค้งประดู่ 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
โค้งประดู่

- 5,000 - - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป  แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )



ผ.02

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หนว่ยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 ( KPI ) ได้ร้บ ทีรั่บผิดชอบ

21 อุดหนนุโรงเรียนบา้นโค้งประดู่
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ
สร้างความเข้าใจใหก้ับนกัเรียน
และผู้ปกครองโรงเรียนบา้นโค้ง
ประดู่เพือ่ปอูงกันในการแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

เพือ่ใหน้กัเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชนแ์ละหลีกเล่ียง
จากยาเสพติด

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
โค้งประดู่

5,000 - - - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม

กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

22 อุดหนนุโรงเรียนบา้นชุมนมุปรก
ฟาู โครงการลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด

เพือ่ใหน้กัเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชนแ์ละหลีกเล่ียง
จากยาเสพติด

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
ชุมนมุปรกฟาู

5,000 - - - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม

กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

23 อุดหนนุอ าเภอเกาะจันทร์ 
โครงการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดอ าเภอเกาะ
จันทร์ (ศป.ปส.อ.เกาะจันทร์)

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

ประชาชนในเขตอ าเภอ
เกาะจันทร์ ทีเ่ข้าร่วม

โครงการ

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     การด าเนนิ
กิจกรรมส าเร็จ

ลุล่วง

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

24 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
cctv

เพือ่ใช้ในการเฝูาระวังปญัหาที่
อาจเกิดจากอาชญากรรม 
อุบติัเหตุและการเกิด
อาชญากรรม

การติดต้ังกล้องโทรทศันื
วงจรปดิชนดิเครือข่าย
แบบมุมมองคงทีส่ าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การด าเนนิ
กิจกรรมส าเร็จ

ลุล่วง

ปญัหาอาชญากรรม 
อุบติัเหตุและการเกิด
อาชญากรรมลดลง

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

25 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดในเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในพืน้ที่
รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด และ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่ เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ใน
อนาคตต่อไป

200,000   200,000   200,000   - - เด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วม

กิจกรรมทีจ่ัด 
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนในพืน้ทีรู้่
ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด มีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
เปน็ผู้ใหญ่ทีดี่ในอนาคต
ต่อไป

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป  แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบประมาณและทีผ่่านมา ( บาท )







































































ทีรั่บผิดชอบ



ทีรั่บผิดชอบ



ทีรั่บผิดชอบ



ทีรั่บผิดชอบ



ทีรั่บผิดชอบ

ทีรั่บผิดชอบ



ทีรั่บผิดชอบ

กองวิชาการ

และแผนงาน

กองวิชาการ

และแผนงาน

ทีรั่บผิดชอบ



ทีรั่บผิดชอบ

ทีรั่บผิดชอบ



ทีรั่บผิดชอบ

ทีรั่บผิดชอบ

ทีรั่บผิดชอบ



ทีรั่บผิดชอบ

กองวิชาการ

และแผนงาน



ทีรั่บผิดชอบ



ทีรั่บผิดชอบ



ทีรั่บผิดชอบ



ทีรั่บผิดชอบ



ทีรั่บผิดชอบ



นา่อยู่อย่างย่ังยืน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการระบบประปาหมู่บา้น 
ขนาดใหญ่ พร้อมระบบไฟ 
ชุมชนที ่5 หมู่ที ่5

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้า้ทีส่ะอาดไว้
ส้าหรับบริโภค-
อุปโภคและ
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ

โครงการระบบประปาหมู่บา้น ขนาดใหญ่ พร้อมระบบ
ไฟ ชุมชนที ่5 หมู่ที ่5

- - ###### - - ระบบประปา
ทีด้่าเนนิการ

เสร็จส้ิน

ประชาชนมีน้า้
ทีส่ะอาดไว้
ส้าหรับบริโภค-
อุปโภคและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง

2 โครงการระบบประปาหมู่บา้น 
ขนาดใหญ่ พร้อมระบบไฟ 
ชุมชนที ่6หมู่ที ่6

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้า้ทีส่ะอาดไว้
ส้าหรับบริโภค-
อุปโภคและ
เพยีงพอต่อความ
ต้องการ

โครงการระบบประปาหมู่บา้น ขนาดใหญ่ พร้อมระบบ
ไฟ ชุมชนที ่6หมู่ที ่6

- - ###### - - ระบบประปา
ทีด้่าเนนิการ

เสร็จส้ิน

ประชาชนมีน้า้
ทีส่ะอาดไว้
ส้าหรับบริโภค-
อุปโภคและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ 
ค.ส.ล. บริเวณถนนสาย หนา้
ตลาดปรกฟา้ ชุมชนที ่7 หมู่ที ่7

เพือ่เปน็การ
ปอ้งกันน้า้ทว่ม
และระบายน้า้
ไม่ใหท้ว่มขัง

 โดยท้าการวางรางระบายน้า้ ค.ส.ล. ส้าเร็จรูป ขนาด 
0.60 x 0.50 x 2 ม.  ความยาว 500.00 เมตร  พร้อม
ติดต้ังฝาตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูป ชุบสังกะสี ขนาด 0.60
 x 1  เมตร

- - ###### - - รางระบายน้า้
ทีด้่าเนนิการ

เสร็จส้ิน

น้า้ไม่ทว่มขัง
สามารถระบาย
น้า้ได้ดี

กองช่าง

แบบ ผ.02/1

               รายละเอียดโครงการพัฒนา

                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561  -   2565   )

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพของเทศบาลเมอืงปรกฟ้า

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พฒันาและปรับปรุงด้านการผังเมือง โครงสร้างพืน้ฐานและระบบ Logistics เพือ่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมใหเ้ปน็เมือง

ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีที่ 1 ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน/สาธารณูปโภค

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ ตัวชี้วัด(KPI)



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟสัท์
ติกคอนกรีต  สายเขาวังแก้ว 
ซอย ๗       ช่วงที ่๒ ชุมชนที ่
๑๒ หมู่ที ่๑๒ ต.เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรความกว้างเฉล่ีย  ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเปน็พืน้ที่
ด้าเนนิการไม่นอ้ยกว่า ๔,๘๐๐  ตารางเมตร

- - ###### - - ถนนแอสฟลัท์
ติกคอน กรีต 
 จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเนนิทุง่ ซอย ๒ 
ชุมชนที ่๖ หมู่ที ่๖  ต.เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ความกว้างเฉล่ีย
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร

- - ###### - - ถนนคอนกรีต
จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกหนอง
มะนาว-อ่างเก็บน้า้  ชุมชนที ่๑๐
  หมู่ที ่ ๑๐  ต.เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตขนาดความกว้าง
เฉล่ีย  ๖.๐๐ เมตร ยาว  ๑,๘๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังความกว้างเฉล่ียข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือคิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 
๑๑,๑๖๐  ตารางเมตร

- ###### ###### - - ถนนคอนกรีต
จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

แบบ ผ.02/1

1.1แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสนามกีฬา-อ่าง
เก็บน้า้  ชุมชนที ่10หมู่ที ่10     
  ต.เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตขนาดความกว้าง
เฉล่ีย  6.00เมตร ยาว  550 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังความกว้างเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร 
หรือคิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า  3,300
 ตารางเมตร

- ##### ###### - - ถนนคอนกรีต
จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกต้นตาล-อ่าง
เก็บน้า้  ชุมชนที ่10หมู่ที ่ 10 ต.
เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตขนาดความกว้าง
เฉล่ีย  5.00 เมตร ยาว  700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังความกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50เมตร 
หรือคิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า  3,500 
 ตารางเมตร

- ##### ###### - - ถนนคอนกรีต
จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเนนิ
ทุง่ ซอย 4ชุมชนที ่6  หมู่ที ่6  
ต.เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตขนาดความกว้าง
เฉล่ีย 6.00มตร ยาว  750 เมตร หนา 0.20  เมตร หรือ
คิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 4,500 
ตารางเมตร

- - - 4,212,000 - ถนนคอนกรีต
จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายหลัง
วัดหนองชุมเหด็ ซอย 1 ชุมชนที่
 2 หมู่ที ่2 เชื่อมต้าบลวัดสุวรรณ
 อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตขนาดความ
กว้าง 6.00มตร ยาว  3,000 เมตร หนา 0.05  เมตร 
พร้อมไหล่ทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร 
 หรือคิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 21,000
 ตารางเมตร

###### - - - - ถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์
กคอนกรีต

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1

1.1แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้น
ใหม่สันติสุข-บอ่ทอง ชุมชนที ่8 
หมู่ที ่8 เชื่อมต้าบลธาตุทอง อ.
บอ่ทอง จ.ชลบรีุ

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตขนาดความ
กว้าง 6.00มตร ยาว  760เมตร หนา 0.05  เมตร พร้อม
ไหล่ทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
คิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 5,320 
ตารางเมตร

###### - - - - ถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์
กคอนกรีต

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายศาล
เจ้าบา้นนายหน ูชุมชนที ่3 หมู่ที่
 3 เชื่อมต้าบลทา่ตะเกียบ อ.ทา่
ตะเกียบ จ.ชลบรีุ

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตขนาดความ
กว้าง 6.00มตร ยาว  2,000เมตร หนา 0.05  เมตร 
พร้อมไหล่ทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร 
 หรือคิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 14,000
 ตารางเมตร

###### - - - - ถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์
กคอนกรีต

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายแปลง
ไผ่-สองหนอง ชุมชนที ่5 หมู่ที ่5
 เชื่อมต้าบลหนองไม้แก่น อ.
แปลงยาว จ.ชลบรีุ

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตขนาดความ
กว้าง 6.00มตร ยาว  4,700เมตร หนา 0.05  เมตร 
พร้อมไหล่ทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร 
 หรือคิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 28,200
 ตารางเมตร

###### ##### - - - ถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์
กคอนกรีต

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

แบบ ผ.02/1

1.1แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายเขาเจ๊ก
โอ-หนองยางบน ชุมชนที ่4 หมู่
ที ่4 เชื่อมต้าบลหนองไม้แก่น อ.
แปลงยาว จ.ชลบรีุ

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตขนาดความ
กว้าง 6.00มตร ยาว  4,000เมตร หนา 0.05  เมตร 
พร้อมไหล่ทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร 
 หรือคิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 28,000
 ตารางเมตร

###### - - - - ถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์
กคอนกรีต

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณตลาดปรกฟา้
 ชุมชนที ่7 หมู่ที ่7

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 8 เมตร ยาว 980 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหนิคลุกกว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร คิดเปน็
พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 7,840 ตารางเมตร

##### - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรก
ฟา้ ซอย 4 ชุมชนที ่7 หมู่ที ่7

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 8 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร คิด
เปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 3,120  ตารางเมตร

##### - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายอ่าง
เก็บน้า้-เขตต้าบลทา่บญุมี 
ชุมชนที ่8 หมู่ที ่8

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว  1,800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
คิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 10,800  ตารางเมตร

##### - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1

1.1แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต บริเวณอ่างเก็บน้า้-
บงึตะกรู  ชุมชนที ่8 หมู่ที ่8

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว  1,510 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
คิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 7,800  ตารางเมตร
 พร้อมวางทอ่ระบายน้า้ คสล.

##### - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตบริเวณ
ถนนสายหนองมะนาว ซอย 2 
ชุมชนที ่10 หมู่ที ่10

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว  1,350 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
คิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 8,100  ตารางเมตร

##### - - - - ถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์
กคอนกรีต

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตบริเวณ
ถนนสายทางเข้าสนามกีฬาบา้น
ใหม่ ชุมชนที ่10 หมู่ที ่10

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร คิด
เปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 4,200  ตารางเมตร

##### - - - - ถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์
กคอนกรีต

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตบริเวณ
ถนนสายโค้งประดู่-สองหนอง 
ชุมชนที ่14 หมู่ที ่14

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว  1,200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
คิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 7,200  ตารางเมตร

##### - - - - ถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์
กคอนกรีต

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1

1.1แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตบริเวณ
ถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 
ชุมชนที ่12 หมู่ที ่12

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว  2,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
คิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 12,000  ตารางเมตร

##### - - - - ถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์
กคอนกรีต

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตบริเวณ
ถนนสายโค้งประดู่-ไร่เสธ ชุมชน
ที ่14 หมู่ที ่14

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว  750 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
คิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 4,500  ตารางเมตร

##### - - - - ถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์
กคอนกรีต

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างประปาขนาด
ใหญ่ ชุมชนที ่3 หมู่ที ่3

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้า้ไว้ใช้อย่าง
เพยีงพอและทัว่ถึง

โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ชุมชนที ่3 หมู่ที ่3 
จ้านวน  1  โครงการ

##### - - - - ระบบประปา
ทีด้่าเนนิการ

เสร็จส้ิน

ประชาชนมีน้า้
ไว้ใช้อย่าง
เพยีงพอและ
ทัว่ถึง

กองช่าง

25 โครงการขุดลอกคลองหนองผัก
ตบ ชุมชนที ่9 หมู่ที ่9

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้า้ไว้ใช้ส้าหรับ
การอุปโภค-
บริโภคและท้า
การเกษตร

โดยท้าการขุดลอกคลองขนาดกว้าง 15 เมตร ก้นคลอง
กว้าง 7 เมตร ความลึกเฉล่ีย 4 เมตร คิดเปน็ปริมาตร
ดินขุดลอกไม่นอ้ยกว่า 10,838 ลูกบาศก์เมตร

495,000 - - - - คลองน้า้ทีขุ่ด
ลอกเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว

ประชาชนมีน้า้
ไว้ใช้ส้าหรับ
การอุปโภค-
บริโภคและท้า
การเกษตร

กองช่าง

26 โครงการขุดลอกคลองหว้ยโค้ง
ชุมชนที ่9 หมู่ที ่9

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้า้ไว้ใช้ส้าหรับ
การอุปโภค-
บริโภคและท้า
การเกษตร

โดยท้าการขุดลอกคลองขนาดกว้าง 15 เมตร ก้นคลอง
กว้าง 7 เมตร ความลึกเฉล่ีย 4 เมตร คิดเปน็ปริมาตร
ดินขุดลอกไม่นอ้ยกว่า 10,838 ลูกบาศก์เมตร

495,000 - - - - คลองน้า้ทีขุ่ด
ลอกเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว

ประชาชนมีน้า้
ไว้ใช้ส้าหรับ
การอุปโภค-
บริโภคและท้า
การเกษตร

กองช่าง

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1

1.1แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการขุดลอกคลองหว้ยโค้ง
ชุมแปดวา ชุมชนที ่11 หมู่ที ่11

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้า้ไว้ใช้ส้าหรับ
การอุปโภค-
บริโภคและท้า
การเกษตร

โดยท้าการขุดลอกคลองขนาดกว้าง 15 เมตร ก้นคลอง
กว้าง 7 เมตร ความลึกเฉล่ีย 4 เมตร คิดเปน็ปริมาตร
ดินขุดลอกไม่นอ้ยกว่า 10,838 ลูกบาศก์เมตร

495,000 - - - - คลองน้า้ทีขุ่ด
ลอกเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว

ประชาชนมีน้า้
ไว้ใช้ส้าหรับ
การอุปโภค-
บริโภคและท้า
การเกษตร

กองช่าง

28 โครงการขุดลอกสระเก็บน้า้แบบ
แก้มลิงหว้ยปอ ชุมชนที ่11 หมู่ที่
 11

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้า้ไว้ใช้ส้าหรับ
การอุปโภค-
บริโภคและท้า
การเกษตร

โดยท้าการขุดลอกสระเก็บน้า้แบบแก้มลิงขนาดปาก
สระกว้าง 55 เมตร ยาว 60 เมตร ก้นสระกว้างเฉล่ีย 43
 เมตร ก้นสระยาว 48 เมตร ความลึกเฉล่ีย 4 เมตร  คิด
เปน็ปริมาตรดินขุดลอกไม่นอ้ยกว่า 10,728 ลูกบาศก์
เมตร

485,000 - - - - สระเก็บน้า้ที่
ขุดลอกเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

ประชาชนมีน้า้
ไว้ใช้ส้าหรับ
การอุปโภค-
บริโภคและท้า
การเกษตร

กองช่าง

29 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนก
รีตบริเวณถนนสายบา้นหนอง
ยายหมาด-นแปลง ชุมชนที ่9 
หมู่ที ่9

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต
บริเวณถนนสายบา้นหนองยายหมาด-นแปลง ชุมชนที ่9
 หมู่ที ่9 ความกว้าง 6 เมตร ยาว 5,800 เมตร หรือคิด
เปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 34,000 ตารางเมตร

##### - - - - ถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์
กคอนกรีต

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายเจ็ด
เนนิ-โปร่งหนิ ชุมชนที ่5 หมู่ที ่5

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร 
คิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 15,000  ตารางเมตร

- ##### - - - ถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์
กคอนกรีต

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1

1.1แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายเกาะ
จันทร์-ไร่เสธ เชื่อมต้าบลหนอง
เหยีงและเชื่อมเขตเทศบาลต้าบล
เกาะจันทร์ ชุมชนที ่5 หมู่ที ่5

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร 
พร้อมไหล่ทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร 
 หรือ คิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 13,500  
ตารางเมตร

- ##### - - - ถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์
กคอนกรีต

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย
หนองชุมเหด็-อ่างเก็บน้า้ ชุมชน
ที ่2 หมู่ที ่2

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร คิด
เปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 4,000 ตารางเมตร

- ##### ##### 2,946,000    - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
บริเวณถนนสายแยกต้น
ตะเคียน-หนองแสง ชุมชนที ่4 
หมู่ที ่4 ต.เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร คิด
เปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 4,050 ตารางเมตร

- ##### ##### 3,146,000    - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริ
เวณถนนสายต้นตะเคียน-โค้ง
ประดู่ ชุมชนที ่4 หมู่ที ่4 ต.
เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,550เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร คิด
เปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 7,750 ตารางเมตร

- ##### ##### 16,590,000   - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1

1.1แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริ
เวณถนนสายปรกฟา้  ซอย 3 
ชุมชนที ่7 หมู่ที ่7 ต.เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร คิด
เปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 6,120 ตารางเมตร

- ##### ##### 12,540,000   - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ถนนสายปรกฟา้-แยกหนอง
หอย-3245 หมู่ 4,7 ต.เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,657 เมตร หนาเฉล่ีย 015เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร คิด
เปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 9,942  ตารางเมตร

- ##### - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ปรกฟา้ ซอย 4 ชุมชนที ่7 ต.
เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉล่ีย 015 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร คิด
เปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า3,120 ตารางเมตร

- ##### - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ปรกฟา้ ซอย 5 ชุมชนที ่7 ต.
เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนาเฉล่ีย 015 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร คิด
เปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 6,240 ตารางเมตร

- ##### ##### 12,630,000   - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1

1.1แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
หนองแฟบ-เขตต้าบลทา่บญุมี 
หมู่ที ่8 ต.เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300เมตร หนาเฉล่ีย 015 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร คิด
เปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 7,800 ตารางเมตร

- ##### ##### 14,609,000   - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายคอก
ม้า ชุมชนที ่8 หมู่ที ่8 ต.เกาะ
จันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉล่ีย 015 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร คิด
เปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 2,200 ตารางเมตร

- ##### - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบา้น
ผู้ใหญ่ละเวง ชุมชนที ่8 หมู่ที ่8 
ต.เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉล่ีย 015 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร คิด
เปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 960 ตารางเมตร

- ##### - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1

1.1แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบา้น
ใหม่สันติสุข ชุมชนที ่8 หมู่ที ่8 
ต.เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที ่1 
ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉล่ีย 
015 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 
เมตร ช่วงที ่2 ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร
 หนาเฉล่ีย 015 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ีย
ข้างละ 0.50 เมตร  ช่วงที ่3 ขนาดความกว้าง 6 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนาเฉล่ีย 015 เมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร คิดเปน็พืน้ที่
ด้าเนนิการไม่นอ้ยกว่า4,020 ตารางเมตร

- ##### ##### 2,591,000    - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบงึ
ตะก-ูบา้นใหม่สันติสุข ชุมชนที ่8
 หมู่ที ่8 ต.เกาะจันทร์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนาเฉล่ีย 015 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร คิด
เปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 2,350 ตารางเมตร

- ##### ##### 1,516,000    - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายทบั
บริบรูณ์-สระตาพรหม ชุมชนที ่6
 หมู่ที ่6

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉล่ีย 015 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหนิคลุกกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร คิด
เปน็พืน้ทีด้่าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 8,100 ตารางเมตร 
และวางทอ่ระบายน้า้ คสล. 1-Ø 0.60 เมตร (มอก. ชั้น
 3)จ้านวน 7 ทอ่น พร้อมก่อสร้างก้าแพงคสล.กันน้า้กัด
เซาะทัง้ 2 ด้าน

##### - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
จ้านวน 1 เส้น

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1

1.1แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



นา่อยู่อย่างย่ังยืน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
45 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายหนองยางบน 
ชุมชนที ่4 หมู่ที ่4                 
ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์      
จ.ชลบรีุ

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 6.00  เมตร  ยาว 2,220  เมตร  หนา  0.20
  เมตร หรือคิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกว่า  13,320  ตารางเมตร

11,082,000    ถนน คสล.  
จ้านวน 1 สาย

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

46 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเนนิทุง่ ซอย 6 
ชุมชนที ่6 หมู่ที ่6                
ต.เกาะจันทร์  อ.เกาะจันทร์    
จ.ชลบรีุ

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 6.00  เมตร  ยาว 1,390  เมตร  หนา  0.20
  เมตร หรือคิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกว่า  8,340 ตารางเมตร 
และวางทอ่ระบายน้า้ คสล.ขนาด Ø0.80 เมตร (มอก.
ชั้น 3) จ้านวน 2 จุดๆละ 7 ทอ่น พร้อมก่อสร้างก้าแพง
หนงั คสล.กันน้า้กัดเซาะหนา้ทอ่ทัง้สองด้าน

7,323,000     ถนน คสล.  
จ้านวน 1 สาย

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

47 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเนนิตะแบก ซอย
 3  ชุมชนที ่13 หมู่ที ่13         
 ต.เกาะจันทร์   อ.เกาะจันทร์    
  จ.ชลบรีุ

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

โดยท้าการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  620.00 เมตร  หนา  
0.20  เมตร หรือคิดเปน็พืน้ทีด้่าเนนิการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกว่า  3,720  ตารางเมตร

3,210,000     ถนน คสล.  
จ้านวน 1 สาย

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด(KPI)

แบบ ผ.02/1
         รายละเอียดโครงการพัฒนา

     แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561  -   2565   )

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพของเทศบาลเมอืงปรกฟ้า
ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พฒันาและปรับปรุงด้านการผังเมือง โครงสร้างพืน้ฐานและระบบ Logistics เพือ่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมใหเ้ปน็เมือง

ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีที่ 1 ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์













































































 

    

 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด  5  ข้อ  24  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว  และ
น าไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  อ าเภอ  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้  และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันข้อ 25  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ  รายจ่ายประจ าปี  และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ี
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ.2548 หมวด  6  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย 

1.สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2.ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3.ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4.หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5.ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

                โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 

 อ านาจหน้าที ่
1.ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาผู้บริหาร 

ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน(30วัน) 

4.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตาม 

     เทศบาลเมืองปรกฟ้า   มีกระบวนการในการติดตามก ากับงาน เพื่อผลักดันให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และสามารถติดตามผลความก้าวหน้าของกิจกรรมท่ีก าหนดว่าตรง
กับระยะเวลาท่ีมีในแผนหรือไม่ โดยเทศบาลเมืองปรกฟ้าได้ก าหนดการติดตามแผนพัฒนาสามปีเป็นราย

   ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 



 

ไตรมาส คือไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-
มิถุนายน) ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปีของแผนพัฒนาสามปีว่าเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองปรกฟ้าท่ีได้ก าหนดหรือไม่ 

 การประเมินผล   
 การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแนวทางการ

พัฒนาในแผนพัฒนาก่อน เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า
เป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ โดยมี
เกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ 

 ระเบียบ วิธีและเคร่ืองมือที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผล 
 การจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  โดยรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จะเป็นการก าหนดแนวทาง วิธีการ 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเสนอต่อสภาเทศบาล  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
พ.ศ. 2548  หมวด  6  ข้อ  29  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลมีอ านาจ
หน้าท่ี  ดังนี้ 

 1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  
  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 แบบที่1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นแบบ

ประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินผล
รายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
  แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบติดตาม
เอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน 
เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี 1 



 

 แบบที่3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง  
โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 แบบที่3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 แบบที่3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์ และ แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรอบปี  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  
3  ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-plan) 
 

2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึง่ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ท้ังนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร ดังนี้ 
 (1)นายไพรัตน์  อมรเอกอิทธิประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า   ประธานกรรมการ 
 (2)นายสมบูรณ์ พูลสวัสด์ิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  กรรมการ 
 (3)นายสมชาย  ทองหยิบ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  กรรมการ 
 (4)นางวาสนา  ศรีสมุทร ผู้แทนภาคประชาคม ชุมชนท่ี 3  กรรมการ 
 (5 )นายธัชชัย  เจริญสุข ผู้แทนภาคประชาคม ชุมชนท่ี 9  กรรมการ 

 (6 )นางปาริชาต  โปปัญจมะกุล  รองปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า  กรรมการ 
 (7 )นายวีรวิชญ์  เดชศรฐิติวัฒน์หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า กรรมการ 
 (8 )นายธรกร  รื่นรมย์วาร ี ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 (9 )นายนริส  รุ่งเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

(10)นายบรรดิษย์  วัลย์เปรียงเถาว์ ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
(11)นายณรงค์  สุรินทร์       หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ         กรรมการ  

 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า อยู่ในต าแหน่ง
คราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยคณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
 (1 ) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ( 2 ) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 ระเบียบ วิธีและเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี การประเมินผลจ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ วิธีการประเมินผลระดับ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ มี 3 ระดับ คือ  

 (1 ) ผลผลิต เป็นการพิจารณาปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพและความพึงพอใจ  
 (2 ) ผลลัพธ์ เป็นผลท่ีเกิดจากผลผลิตซึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของ

ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ  
(3 ) ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการแต่ละโครงการควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งเป็นผลท่ี 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของท้องถ่ินโดยตนเอง 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

/  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น /  
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

/  

12. มีการก าหนดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน /  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17. มีการจัดท าบัญชีโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ /  

 
 



 

แบบที ่2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ค าช้ีแจง แบบท่ี 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมกี าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานหลังส้ินปีงบประมาณ 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี....  ปี.... ปี....  รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

 

       

ยุทธศาสตร์ที่  2  
การพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตให้มีคุณภาพและ
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 
 

        

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนา ด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

       

 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม          

        

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

        

 

รวม 
 

       
 



 

แบบที ่3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 3   เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 
ครั้ง  หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ    

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม    
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

รวม   
3.สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 ปี 2565 รวม 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร 

งบ
 

ปร
ะม

าณ
 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร 

งบ
 

ปร
ะม

าณ
 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร 

งบ
 

ปร
ะม

าณ
 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร 

งบ
 

ปร
ะม

าณ
 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร 

งบ
 

ปร
ะม

าณ
 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร 

งบ
 

ปร
ะม

าณ
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภค 

- - 9 3,256,900 42 50,080,500 30 15,394,700 

 
 

74 

 
 
 

35,509,100 

 
 

155 

 
 

102,741,200 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตให้มี
คุณภาพและ
พัฒนาสังคมให้
น่าอยู่ 

36 12,568,000 39 13,023,000 39 13,053,000 39 13,053,000 

 
 
 

39 

 
 
 

13,053,000 

 
 
 

192 

 
 
 

64,750,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนา ด้าน
การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

10 2,573,200 10 2,303,200 10 3,583,200 10 
 

3,583,200 

 
 
 

10 

 
 
 

3,583,200 

 
 
 

50 

 
 
 

15,626,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม          

2 230,000 2 150,000 2 180,000 2 180,000 

 
 
 
2 

 
 
 

180,000 

 
 
 

10 

 
 
 

920,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

10 220,000 10 220,000 10 220,000 10 220,000 
 

10 
 

220,000 
 

50 
 

1,100,000 



 

 
รวม 

 
58 15,591,200 70 18,953,100 103 67,116,700 91 32,430,900 135 52,545,300 460 186,637,200 

 
4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน 
ต้องผ่าน กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน  

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน  
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ 

ยากและบาง เรื่องอาจท าไม่ได้  
 

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไป และเป็นการสร้าง
แนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 
  ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยน าเสนอ ดังนี้ 

 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ก าหนดให้มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการฯอาจแต่งต้ังคณะท างานขึ้น
ช่วยในการติดตาม และการประเมินผลได้ตามความเหมาะสม ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อ
เป็นแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและ 
ประเมินผลโครงการ โดยการก าหนดรูปแบบท่ีจะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการ
ด าเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้หรือไม่ ท้ังนี ้การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการ
ด าเนิน   กิจกรรมตามโครงการ ในขณะท่ีการประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลท่ีเกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  
           การก าหนดห้วงเวลา ในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการโดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ท้ังนี้
ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการ
ในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน 
 
 



 

 


