
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการศึกษา

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
1 โครงการก�อสร�างอ�างล�างมือ  -เพื่อสร�างสุขอนามัยที่ดีของ  -จํานวน  ๑  แห�ง 100,000      - - -    ๑  แห�ง -โรงเรียนมีอ�างล�างมือที่ กองการศึกษา

โรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา บุคลากรและนักเรียน ก�อสร�างอ�างล�างมือขนาด ป, ๒๕๖๐= - ร�อยละ 60 เพียงพอและเป3นระเบียบ งานโรงเรียน

ประมาณ 1.5x 4 ม. ป, ๒๕๕๙= - ของนักเรียน มีสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น

สูง 0.8 ม. พร�อมหลังคา ป, ๒๕๕๘= - บุคลากรได�รับ

การบริการ

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

การบริการ
ด�านสุขภาพ
ที่ดี

2 โครงการก�อสร�างอาคารเอนก  -เพื่อให�ครู บุคลากร  นักเรียนมี  - จํานวน ๑ หลัง - 4,500,000    - - อาคาร 1 หลัง  -ทําให�ครู บุคลากร นักเรียน กองการศึกษา
ประสงคA (โรงอาหาร) โรงเรียน โรงอาหารไว�สําหรับรับประทาน ขนาด 20x40 ตร.ม. ป, ๒๕๖๐= - ร�อยละ 60 มีโรงอาหารไว�สําหรับ งานโรงเรียน
อยู�เมืองแกลงวิทยาขนาด อาหาร โครงหลังคาเหล็ก ป, ๒๕๕๙= - บุคลากร รับประทานอาหาร
๒๐ x ๔๐ ตร.ม. มุงเมท�อนชีสพร�อมเวที ป, ๒๕๕๘= - นักเรียนได�มี
จํานวน ๓๐๐ ที่นั่ง สถานที่

รับประทาน
อาหารที่
เหมาะสมและ
ถูกสุขลักษณะ

แบบ ผ.01



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการศึกษา

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
3 โครงการก�อสร�างรั้วโรงเรียน  -เพื่อให�ครู บุคลากร  นักเรียนมี  -จํานวน ๑ แห�ง ๕๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห�ง  -ทําให�ครู บุคลากร นักเรียน กองการศึกษา

อยู�เมืองแกลงวิทยา  รั้วเพื่อระวังปKองกันความปลอดภัย ยาวประมาณ 200 ม. ป, ๒๕๖๐= - ร�อยละ 60 มีรั้วโรงเรียนเพื่อความ งานโรงเรียน
(บริเวณด�านหลังอาคารเรียน) สูง 1.6 ม. ป, ๒๕๕๙= - ของครูและ ปลอดภัย

ป, ๒๕๕๘= - บุคลากรมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยAสิน

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01แบบ ผ.01

4 โครงการก�อสร�างหอพระประจํา -เพื่อให�โรงเรียนมีหอพระประจํา -จํานวน ๑ แห�ง - - ๓๐๐,๐๐๐ - ๑ แห�ง -เพื่อให�สถานศึกษามีหอพระ กองการศึกษา
โรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา สถานศึกษาไว�เป3นแหล�งยึดเหนี่ยว ขนาด 3x3 ม. ยกระดับพื้น ป, ๒๕๖๐= - ประจําสถานศึกษา งานโรงเรียน

ด�านจิตใจ มีแท�นบุหินประดับติดบัว ป, ๒๕๕๙= -
ป, ๒๕๕๘= -  

5 โครงการจัดทําโรงรถประจํา  -เพื่อให�มีสถานที่จอดรถสําหรับครู  -จํานวน ๑ แห�ง 250,000 - - - ๑ แห�ง  -โรงเรียนมีสถานที่จอดรถ กองการศึกษา
สถานศึกษา บุคลากร และผู�มาติดต�อราชการ โครงหลังคาเหล็กเมท�อนชีส ป, ๒๕๖๐= - อย�างเป3นระเบียบและ งานโรงเรียน

จํานวน 15 ช�อง ป, ๒๕๕๙= - ปลอดภัย
ป, ๒๕๕๘= -

6 โครงการก�อสร�างโรงยิมพร�อม  -เพื่อให�นักเรียน ครูและบุคลากรมี  -จํานวน ๑ หลัง - - ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๑ หลัง  -โรงเรียนมีโรงยิมที่เป3น กองการศึกษา
ครุภัณฑAกีฬาในร�ม พื้นที่ในการออกกําลังกายและสัน ขนาดอาคาร คสล. 2 ชั้น ป, ๒๕๖๐= - สัดส�วน และสามารถใช�เป3น งานโรงเรียน

ทนาการในร�ม ขนาดกว�าง 20x40 ป, ๒๕๕๙= - สนามกีฬาแข�งขันกีฬาในร�มได�
ป, ๒๕๕๘= -

๗ โครงการก�อสร�างอาคาร  -เพื่อให�นักเรียน ครูและบุคลากร  -จํานวน ๑ หลัง - - - ๘,๐๙๔,๐๐๐ ๑ หลัง  -โรงเรียนมีอาคารเอนก กองการศึกษา
เอนกประสงคAขนาดเล็กมีชั้นลอย มีอาคารเอนกประสงคAเพื่อไว�รองรับ ป, ๒๕๖๐= - ประสงคAในการจัดกิจกรรม งานโรงเรียน

กิจกรรมของโรงเรียน ป, ๒๕๕๙= - ของโรงเรียน
ป, ๒๕๕๘= -

แบบ ผ.01แบบ ผ.01



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการศึกษา

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
๘ โครงการปรับปรุงอาคารอัฒจรรยA  -เพื่อให�อาคารมีความสวยงาม  -ปรับปรุงทาสีอาคาร - - ๕๐๐,๐๐๐ - ๑ แห�ง  -อาคารมีความสวยงาม กองการศึกษา

และห�องน้ําบริเวณสนามกีฬา  -เพื่อให�ห�องน้ําได�มาตรฐาน  -ปรับปรุงห�องน้ํา กั้นห�อง ป, ๒๕๖๐= - ยิ่งขึ้น
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ป, ๒๕๕๙= -  -ห�องน้ําได�มาตรฐาน

ป, ๒๕๕๘= - ยิ่งขึ้น

๙ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  -เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาฯ -จํานวน ๑ แห�ง - - ๓๐๐,๐๐๐ - ๑ แห�ง  -สนามกีฬาฯ มีความ กองการศึกษา

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01แบบ ผ.01

๙ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  -เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาฯ -จํานวน ๑ แห�ง - - ๓๐๐,๐๐๐ - ๑ แห�ง  -สนามกีฬาฯ มีความ กองการศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา มีความสวยงามและได�มาตรฐาน ป, ๒๕๖๐= - สวยงามและได�มาตรฐาน
และรั้วรอบสนามกีฬาฯ  ป, ๒๕๕๙= - ดียิ่งขึ้น

ป, ๒๕๕๘= -
๑๐ โครงการก�อสร�างสนาม  - เพื่อให�เด็ก เยาวชนในเขต  -จํานวน ๑ สนาม - - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑ สนาม  - เด็ก เยาวชน มีสุขภาพ กองการศึกษา

บาสเกตบอล สนามกีฬา มีสถานที่ออกกําลังกาย ป, ๒๕๖๐= - ร�างกายแข็งแรง
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ป, ๒๕๕๙= -  - มีสถานที่ออกกําลังกาย
๘๐ พระพรรษา ป, ๒๕๕๘= - ที่ได�มาตรฐาน

๑๑ โครงการติดตั้งเหล็กดัด -เพื่อรักษาความปลอดภัย -จํานวน ๕ ห�อง 200,000 - - - ๕ ห�อง -โรงเรียนมีเหล็กดัดที่ใช� กองการศึกษา
อาคารเรียนห�องธุรการ ทรัพยAสิน งานเหล็กดัด ลวดลาย ป, ๒๕๖๐= - ปKองกันทรัพยAสินของ งานโรงเรียน
ห�องโสตทัศนศึกษา สวยงาม แสตนเลสติดตาม ป, ๒๕๕๙= - โรงเรียน
ห�องคอมพิวเตอรA ห�องประชุม ช�องหน�าต�าง ประตู ป, ๒๕๕๘= -
ห�องผู�บริหาร

แบบ ผ.01แบบ ผ.01



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการศึกษา

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
๑๒ โครงการก�อสร�างสนามเด็กเล�น -เพื่อให�เด็กและเยาวชนในชุมชน -จํานวน ๑ แห�ง ๕๐๐,๐๐๐ - - - จํานวน ๑ -ชุมชนมีสนามเด็กเล�นและ กองการศึกษา

และศูนยAออกกําลังกายบริเวณ มีสนามเด็กเล�นและประชาชน ป, ๒๕๖๐= - แห�ง และศูนยAสําหรับออก งานพัฒนาชุมชน
ศาลาเอนกประสงคAริมคลอง มีสถานที่สําหรับออกกําลังกาย ป, ๒๕๕๙= - กําลังกาย
ดอนมะกอก ป, ๒๕๕๘= -

ชุมชนดอนมะกอก

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01แบบ ผ.01

รวม  1๒ โครงการ - - 1,550,000   4,500,000    14,100,000 9,294,000   - - -

แบบ ผ.01แบบ ผ.01



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
1 โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง  - ก�อสร�างเป3นผิวจราจร 170,000 - - -  - จํานวน 1  - ประชาชนที่เดินทางสัญจร กองช�าง

ถนนบ�านนายระ หมั่นสมัคร สัญจรไปมามีความปลอดภัย คสล. หนา 0.15 ม. ป, ๒๕๖๐=๑๗๐,๐๐๐ เส�น ไปมามีความสะดวกสบาย
ถนนเข�าสวนสุขภาพในยาง  ในชีวิตและทรัพยAสิน กว�าง 4.00 ม. ยาว 49 ม. ป, ๒๕๕๙= -  - ร�อยละ 60 ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ชุมชนในยาง หรือพื้นที่ผิวจราจร ป, ๒๕๕๘= - ของประชาชน

ไม�น�อยกว�า 196 ตร.ม. ได�รับความ
สะดวก

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตรจังหวัดที่   6  สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01แบบ ผ.01

สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ้น

2 โครงการติดตั้งไฟฟKาแสงสว�าง  - เพื่อความสะดวกปลอดภัย  - โดยติดตั้งไฟฟKาแสงสว�าง 2,087,000 - - -  - จํานวน  - ประชาชนที่เดินทาง กองช�าง
ชนิดกิ่งเดี่ยวบริเวณทางหลวง ในชีวิตและทรัพยAสินของ ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง ป, ๒๕๖๐=๒,๐๘๗,๐๐๐ 52 ต�น สัญจรไปมาได�รับ
หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ประชาชนในการสัญจร  9.00 เมตร  ดวงโคม ป, ๒๕๕๙= -  - ร�อยละ 60 ความปลอดภัย
ตอนทางแยกเนินดินแดง-ปYาเตียน  - เพื่อให�มีไฟฟKาสาธารณะเพิ่ม ไฮเพรสโซเดียม HPS ป, ๒๕๕๘= - ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยAสินยิ่งขึ้น
ระหว�าง กม.271+323 ความสว�าง ขนาด 1x250 วัตตA ได�รับความ  - มีไฟฟKาสาธารณะเพิ่ม
ถึงกม.232+323 (หน�าสถานี จํานวน 52 ต�น สะดวก ความสว�างยิ่งขึ้น
บริการน้ํามันบางจากไต̀ ปลอดภัย
ปaโตรเลียมถึงสะพาน ในชีวิต
ดอนมะกอก) และทรัพยAสิน
ชุมชนดอนมะกอก ในการสัญจร

เพิ่มมากขึ้น

แบบ ผ.01แบบ ผ.01



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
3 โครงการก�อสร�างปรับปรุงถนน  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก�อสร�างเป3นผิวจราจร คสล. 871,000 - - -  - จํานวน  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง

และท�อระบายน้ําซอยแยก มาตรฐาน หนา 0.15 ม.กว�าง 4.00 ม. ป, ๒๕๖๐=๘๗๑,๐๐๐ 1 เส�น ยิ่งขึ้น
ระหว�างถนนมาบใหญ� ซ.2  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง ยาว 84 ม. ป, ๒๕๕๙= -  - ร�อยละ 60  - ประชาชนที่เดินทาง
กับ ซ.4 ( เส�นที่ 3 ) สัญจรไปมามีความปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ป, ๒๕๕๘= - ของประชาชน สัญจรไปมาได�รับความ
ชุมชนมาบใหญ* ในชีวิตและทรัพยAสิน ไม�น�อยกว�า 336 ตร.ม. ได�รับความ ปลอดภัยในชีวิตและ

พร�อมวางท�อระบายน้ํา คสล. สะดวก ทรัพยAสินยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตรจังหวัดที่   6  สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01แบบ ผ.01

พร�อมวางท�อระบายน้ํา คสล. สะดวก ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
Ø 0.60 ม.รางวี ค.ส.ล. ปลอดภัย
ข�างละ 1.00 ม. ในชีวิต
สองข�างทาง,บ�อพักน้ํา และทรัพยAสิน
คสล. ทุกระยะ 15 ม. ในการสัญจร

เพิ่มมากขึ้น

4 โครงการขยายเขตและติดตั้ง  - เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน  - ดวงโคมใช�หลอดฟลูออ 200,000 - - - จํานวน 1 เส�น  - ประชาชนที่เดินทาง กองช�าง
โคมไฟฟKาสาธารณะ ชนิดใช� ชีวิตและทรัพยAสินของประชาชน เรสเซนตA ขนาด 2x36 วัตตA ป, ๒๕๖๐=๒๐๐,๐๐๐  - ร�อยละ 60 สัญจรไปมาได�รับความ
หลอดฟลูออเรสเซนตA ขนาด ในการสัญจร กิ่งแขนเดี่ยว ตามแบบแปลน ป, ๒๕๕๙=๒๐๐,๐๐๐ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิตและ
2x36 วัตตA กิ่งแขนเดี่ยวถนน  - เพื่อให�มีไฟฟKาสาธารณะเพิ่ม ของการไฟฟKาส�วนภูมิภาค ป, ๒๕๕๘= - ได�รับความ ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
มาบใหญ� ซอย 2 และซอย 4 ความสว�าง อําเภอแกลง สะดวก  - มีไฟฟKาสาธารณะเพิ่ม
รวมทั้งทางเชื่อมระหว�างซอย ปลอดภัย ความสว�างยิ่งขึ้น
ชุมชนมาบใหญ* ในชีวิต

และทรัพยAสิน
ในการสัญจร

แบบ ผ.01แบบ ผ.01



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
5 โครงการวางท�อระบายน้ํา  - เพื่อให�การระบายน้ําสะดวก  - วางท�อระบายน้ําขนาด 1,541,000  -  -  -  - จํานวน  - การระบายน้ําเป3นไปด�วย กองช�าง

บริเวณอนุบาลหลานรักไป  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง  Ø 0.60 ม. ยาว 285 ม. ป, ๒๕๖๐=๑,๕๔๑,๐๐๐ 1 เส�น ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ถึงโรงไฟฟKาเก�า สัญจรไปมามีความสะดวก พร�อมบ�อพักน้ําทุกระยะ ป, ๒๕๕๙=๑,๕๔๑,๐๐๐  - ร�อยละ 60  - ประชาชนที่เดินทาง
ชุมชนแกลงแกล�วกล�า สบาย ปลอดภัย 15 ม. ทั้งสองฝdeง ป, ๒๕๕๘=๑,๑๐๙,๐๐๐ ของประชาชน สัญจรไปมามีความสะดวก

ได�รับความ สบาย ปลอดภัยยิ่งขึ้น
สะดวก

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตรจังหวัดที่   6  สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01แบบ ผ.01

สะดวก
ปลอดภัยใน
การชีวิตและ
ทรัพยAสิน
เพิ่มขึ้น
มีน้ําท�วมขังลดลง

6 โครงการขยายเขตไฟฟKาสาธารณะ  - เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน  - ตามแบบแปลนของ 100,000  -  -  -  - จํานวน  - ประชาชนที่เดินทางสัญจร กองช�าง
ถนนมาบใหญ� ซอย 5 จุดที่ 2 ชีวิตและทรัพยAสินของประชาชน การไฟฟKาส�วนภูมิภาค ป, ๒๕๖๐=๑๐๐,๐๐๐ 20 โคม ไปมาได�รับความปลอดภัย
ชุมชนหนองแตงโม ในการสัญจร อําเภอแกลง ป, ๒๕๕๙=๑๐๐,๐๐๐  - ร�อยละ 60 ในชีวิตและทรัพยAสินยิ่งขึ้น

 - เพื่อให�มีไฟฟKาสาธารณะเพิ่ม ขนาด 2x36 วัตตA ป, ๒๕๕๘= - ของประชาชน  - มีไฟฟKาสาธารณะเพิ่ม
ความสว�าง จํานวน 20 โคม ได�รับความ ความสว�างยิ่งขึ้น

สะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยAสิน
ในการสัญจรเพิ่มมากขึ้น

แบบ ผ.01แบบ ผ.01



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
7 โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - โดยเสริมผิวจราจร 249,000      - - -  - จํานวน  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง

เสริมผิวจราจร (Overlay ) มาตรฐาน  (OVERLAY) เป3นผิวจราจร ป, ๒๕๖๐=249,000 1 เส�น ยิ่งขึ้น
ถนนโพธิ์ทอง ถนนทางแยกเข�าวัด  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง แอสฟdลทAติกคอนกรีต ป, ๒๕๕๙= -  - ร�อยละ 60  -ประชาชนที่ใช�เส�นทาง
(ร�านแจ`ม) สัญจรไปมามีความปลอดภัย หนา 0.05 ม.กว�าง 6.00 ม. ป, ๒๕๕๘= - ของประชาชน เดินทางสัญจรไปมาได�รับ
ชุมชนโพธิ์ทอง ในชีวิตและทรัพยAสิน ยาว 100 ม.หรือมีพื้นที่ผิว ได�รับความ ความปลอดภัยในชีวิตและ

จราจรไม�น�อยกว�า 600 ตร.ม. สะดวกในการ ทรัพยAสินยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตรจังหวัดที่   6  สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01แบบ ผ.01

จราจรไม�น�อยกว�า 600 ตร.ม. สะดวกในการ ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
เดินทางสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

8 โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก�อสร�างเป3นผิวจราจร 1,137,600 - - -  - จํานวน  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง
ถนนนพเก�าซอย 9 ( สาย 3 ) มาตรฐาน คสล.หนา 0.15 ม.กว�าง ป, ๒๕๖๐=๑,๑๓๗,๖๐๐ 1 เส�น ยิ่งขึ้น
ชุมชนหนองแตงโม  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง 4.00 ม.ยาว 158 ม.หรือ ป, ๒๕๕๙= -  - ร�อยละ 60  -ประชาชนที่ใช�เส�นทาง

สัญจรไปมามีความปลอดภัย พื้นที่ผิวจราจรไม�น�อยกว�า ป, ๒๕๕๘= - ของประชาชน เดิน ทางสัญจรไปมา
ในชีวิตและทรัพยAสิน 632 ตร.ม.พร�อมวางท�อ ได�รับความ ได�รับความปลอดภัยในชีวิต

ระบายน้ํา ขนาด Ø 0.60 ม. สะดวกในการ และทรัพยAสินยิ่งขึ้น
รางวี คสล. กว�าง 1.00 ม. เดินทางสัญจร
ทั้งสองข�างและบ�อพักน้ํา คสล. ไปมามีความ
ทุกระยะ 15 ม. ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

แบบ ผ.01แบบ ผ.01



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
9 โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก�อสร�างเป3นผิวจราจร 974,000 - - -  - จํานวน  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง

ถนนซอยเทพรัช มาตรฐาน คสล.หนา 0.15 ม.กว�าง ป, ๒๕๖๐=๙๗๔,๐๐๐ 1 เส�น ยิ่งขึ้น
ชุมชนหนองแตงโม  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง 4.00 ม. ยาว 100 ม.หรือ ป, ๒๕๕๙= -  - ร�อยละ 60  -ประชาชนที่ใช�เส�นทางเดิน

สัญจรไปมามีความปลอดภัยใน พื้นที่ผิวจราจรไม�น�อยกว�า ป, ๒๕๕๘= - ของประชาชน ทางสัญจรไปมาได�รับความ
ชีวิตและทรัพยAสิน 400 ตร.ม.พร�อม ได�รับความ ปลอดภัยในชีวิตและ

วางท�อระบายน้ําขนาด Ø สะดวกในการ ทรัพยAสินยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตรจังหวัดที่   6  สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่

แบบ ผ.01แบบ ผ.01

วางท�อระบายน้ําขนาด Ø สะดวกในการ ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
0.60 ม. รางวีคสล.กว�าง เดินทางสัญจร
1.00 ม.ทั้งสองข�างและ ไปมามีความ
บ�อพักน้ํา คสล. ปลอดภัย
ทุกระยะ 15 ม. เพิ่มขึ้น

10 โครงการปรับปรุงทางเท�า  -เพื่อปรับปรุงทางเท�าให�ได�  - โดยการปรับปรุงภูมิทัศนA - 2,618,000 - -  - จํานวน  - ทําให�ทางเท�าใช�ในการ กองช�าง
ถนนสุนทรโวหาร มาตรฐาน โดยการปูกระเบื้องทางเท�าทั้ง ป, ๒๕๖๐=๒,๖๑๘,๐๐๐ 1 เส�น การเดินทางได�รับความ
ชุมชนสุนทรโวหาร 2 ฝdeงถนนสุนทรโวหารกว�าง ป, ๒๕๕๙= -  - ร�อยละ 60 สะดวกมากยิ่งขึ้น

1.00-1.80 ม.ยาว 978 ม. ป, ๒๕๕๘= - ของประชาชน
หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ได�รับความ
2,813 ตร.ม. สะดวกในการ

เดินทางสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

แบบ ผ.01แบบ ผ.01



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
11 โครงการวางท�อระบายน้ําเพื่อแก� เพื่อให�การระบายน้ําสะดวกเพื่อ โดยการก�อสร�างท�อระบายน้ํา 3,800,000 - - -  - จํานวน  - การระบายน้ําเป3นไปด�วย   กองช�าง

ปdญหาน้ําท�วมถนนสุนทรโวหาร ให�ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา ขนาดเส�นผ�าศูนยAกลาง ป, ๒๕๖๐= - 1 เส�น ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
วางผ�านเข�าซอยมัจฉาออก มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย 1.00 ม. พร�อมบ�อพักน้ํา ป, ๒๕๕๙= ๓,๘๐๐,๐๐๐  - ร�อยละ 60  - ประชาชนที่เดินทาง
แม�น้ําประแส (โมดุล2) ทุกระยะ 15 ม. ป, ๒๕๕๘= - ของประชาชน สัญจรไปมามีความสะดวก
(ชุมชนสุนทรโวหาร) ยาว 350 ม. และก�อสร�าง ได�รับความ สบาย ปลอดภัยยิ่งขึ้น

บ�อสูบน้ํา ค.ล.ล. ขนาด สะดวกในการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่   6  สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

 

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ

แบบ ผ.01แบบ ผ.01

บ�อสูบน้ํา ค.ล.ล. ขนาด สะดวกในการ
2.00 x4.00x2.00 เดินทางสัญจร
จํานวน 1 บ�อ ไปมามีความ

ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

12 โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก�อสร�างเป3นผิวจราจร 79,500 - - -  - จํานวน  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง

ถนนข�างบ�านเจtนุช ซอยแยก มาตรฐาน คสล.หนา 0.15 ม. ป, ๒๕๖๐=๗๙,๕๐๐ 1 เส�น ยิ่งขึ้น

สุนทรโวหาร ซอย 5  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง กว�าง 4.00 ม. ยาว 28 ม. ป, ๒๕๕๙= -  - ร�อยละ 60  - ประชาชนที่เดินทาง

ชุมชนสุนทรโวหาร สัญจรไปมามีความปลอดภัย หรือพื้นที่ผิวจราจร ป, ๒๕๕๘= - ของประชาชน สัญจรไปมามีความสะดวก

ในชีวิตและทรัพยAสิน ไม�น�อยกว�า 112 ตร.ม. ได�รับความ สบาย ปลอดภัยยิ่งขึ้น
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

แบบ ผ.01แบบ ผ.01



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
13 โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อให�ประชาชนมีท�าน้ําที่ได�  - ก�อสร�างเป3นพนังกั้นน้ํา 500,000  - - -  - จํานวนหรือ  - ท�าน้ําได�มาตรฐานดียิ่งขึ้น กองช�าง

ท�าน้ํา บริเวณศาลาต�นโพธิ์ มาตรฐาน มีระเบียงกว�าง 5 เมตร ป, ๒๕๖๐=๕๐๐,๐๐๐ ร�อยละ 60 
ชุมชนสุนทรโวหาร ยาว 28 ม. ป, ๒๕๕๙=๕๐๐,๐๐๐ ของประชาชน

ป, ๒๕๕๘= - มาใช�ท�าน้ํา
บริเวณศาลาต�นโพธิ์

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

 โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตรจังหวัดที่   6  สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01แบบ ผ.01

14 โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง  - ก�อสร�างเป3นผิวจราจร 2,634,000  - - -  - จํานวน  - ประชาชนที่ใช�เส�นทาง กองช�าง
ซอยบ�านไร�ชายทุ�ง (ที่ทําการ สัญจรไปมามีความสะดวก คสล.หนา 0.15 ม.กว�าง ป, ๒๕๖๐=๒,๖๓๔,๐๐๐ 1 เส�น เดินทาง สัญจรไปมาได�รับ
ชุมชนหนองควายเขาหัก) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยAสิน 5.00 ม. ยาว 263 ม. ป, ๒๕๕๙=๘๙๔,๖๐๐  - ร�อยละ 60 ความสะดวก ปลอดภัย
ชุมชนหนองควายเขาหัก หรือพื้นที่ผิวจราจรไม�น�อยกว�า ป, ๒๕๕๘= - ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยAสินยิ่งขึ้น

1,315 ตร.ม.พร�อมวางท�อ ได�รับความ
ระบายน้ําขนาด Ø 0.60 ม. สะดวกในการ
รางวี คสล.กว�าง1.00 ม. เดินทางสัญจร
ทั้งสองข�างและบ�อพักน้ํา ไปมามีความ
คสล.ทุกระยะ 15 ม. ปลอดภัยเพิ่มขั้น

15 โครงการขยายเขตไฟฟKาสาธารณะ  - เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน  - ตามแบบแปลนของ 100,000  -  -  - จํานวน 7โคม ประชาชนที่เดินทางสัญจร กองช�าง
ถนนพลงช�างเผือก ซอยสตาภิรมยA ชีวิตและทรัพยAสินของ การไฟฟKาส�วนภูมิภาค ป, ๒๕๖๐= - ร�อยละ60 ไปมาได�รับความปลอดภัย
(พร�อมดวงโคม) ประชาชนในการสัญจร อําเภอแกลง 2x36 ป, ๒๕๕๙=๑๐๐,๐๐๐ ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยAสินยิ่งขึ้น
ชุมชนหนองกระโดง  - เพื่อให�มีไฟฟKาสาธารณะเพิ่ม วัตตA จํานวน 7 โคม ป, ๒๕๕๘= - ได�รับความ มีไฟฟKาสาธารณะเพิ่มความสว�างยิ่งขึ้น

ความสว�าง สะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยAสิน

แบบ ผ.01แบบ ผ.01



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
16 โครงการก�อสร�างอาคารที่ทําการ  -เพื่อมีที่ทําการของชุมชน  -มีขนาด 8.00 x 16.00 ม. 600,000      - - - จํานวน 1  -ทําให�ชุมชนมีที่จัดกิจกรรม กองช�าง

ชุมชนพลงช�างเผือก บริเวณข�าง ไว�ใช�สอยในกิจกรรมของชุมชน หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า 128 ป, ๒๕๖๐=๖๐๐,๐๐๐ อาคาร ต�างๆของชุมชน
โรงสีข�าวแหลมท�าตะเคียน ตร.ม. ห�องน้ําในตัวอาคาร ป, ๒๕๕๙= -
ชุมชนพลงช�างเผือก โครงเหล็ก ป, ๒๕๕๘= -

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

 โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่   6  สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
แบบ ผ.01แบบ ผ.01

17 โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก�อสร�างเป3นผิวจราจร 556,000      - - -  - จํานวน  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง
ถนนสุนทรภู� ซอย 5 บริเวณ มาตรฐาน คสล.หนา 0.15 ม. ป, ๒๕๖๐=556,000 1 เส�น ยิ่งขึ้น
ทางเข�าบ�านนายสนอง มั่งคั่ง  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง กว�าง 4.00 ม.ยาว 196 ป, ๒๕๕๙=556,000  - ร�อยละ 60  - ประชาชนที่ใช�เส�นทาง
ชุมชนพลงช�างเผือก สัญจรไปมามีความปลอดภัย ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ป, ๒๕๕๘= - ของประชาชน เดินทางสัญจรไปมาได�รับ

ในชีวิตและทรัพยAสิน ไม�น�อยกว�า 784 ตร.ม. ได�รับความ ความปลอดภัยในชีวิตและ
สะดวกในการ ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
เดินทางสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
18 โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก�อสร�างเป3นผิวจราจร 516,000 - - -  - จํานวน  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง

ถนนรอบสระน้ําบริเวณหลัง มาตรฐาน คสล.หนา 0.15 ม.กว�าง ป, ๒๕๖๐=5๑๖,๐๐๐ 1 เส�น ยิ่งขึ้น
ศาลาแหลมท�าตะเคียน  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง 4.00 ม.ยาว 200 ม. ป, ๒๕๕๙= -  - ร�อยละ 60  - ประชาชนที่ใช�เส�นทาง
ชุมชนหนองกระโดง สัญจรไปมามีความปลอดภัย หรือพื้นที่ผิวจราจร ป, ๒๕๕๘= - ของประชาชน เดินทางสัญจรไปมาได�รับ

ในชีวิตและทรัพยAสิน ไม�น�อยกว�า 800 ตร.ม. ได�รับความ ความปลอดภัยในชีวิตและ

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตรจังหวัดที่   6  สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

 โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01แบบ ผ.01

ในชีวิตและทรัพยAสิน ไม�น�อยกว�า 800 ตร.ม. ได�รับความ ความปลอดภัยในชีวิตและ
สะดวกในการ ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
เดินทางสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

19 โครงการจัดทําปKายชุมชน  -เพื่อจัดทําปKายชุมชนให�ประชาชน  - โดยเป3นปKายเหล็ก 15,000 - - - จํานวน  - ประชาชนสามารถเดินทาง กองช�าง
หนองกระโดง ติดตั้งบริเวณ ได�รู�จัก ชุบสังกะสี สติกเกอรA ป, ๒๕๖๐=๑๕,๐๐๐ 1 ปKาย มายังชุมชนได�สะดวกยิ่งขึ้น
แหลมท�าตะเคียน สะท�อนแสง  1  ชุด ป, ๒๕๕๙= -
ชุมชนหนองกระโดง ป, ๒๕๕๘= -



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  -เพื่อสมทบกองทุนสิ่งแวดล�อม ปรับปรุงถนน อาคารเครื่อง 39,017,000 - - - อาคาร ,ถนน  -ระบบการจัดการขยะ กองสาธารณสุข

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ในอัตราร�อยละ 10 ของวงเงิน ชั่ง อาคารคัดแยกขยะ กรมบัญชีกลาง = 35,015,300 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานกําจัดขยะฯ
รายละเอียดดังนี้ โครงการก�อสร�าง และลานล�างรถให�พร�อม กองทุนสิ่งแวดล�อม = 100,000
1.ปรับปรุงถนนทางเข�าศูนยA ต�อการปฏิบัติงาน ทต.เมืองแกลง = 3,901,700
ควบคุมคุณภาพมูลฝอย 

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตรจังหวัดที่   6  สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

 โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01แบบ ผ.01

ควบคุมคุณภาพมูลฝอย 
2.ปรับปรุงถนนรอบบ�อบําบัด
น้ําเสีย
3.ปรับปรุงถนนรอบบ�อฝdงกลบ
ขยะทั้ง A และ  B
4.ก�อสร�างอาคารโรงคัดแยกขยะ
5.ลานล�างรถขยะพร�อมอุปกรณA
6.เครื่องชั่งน้ําหนัก

รวม  20 โครงการ - - 55,147,100 2,618,000 - - - - -



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.9 แผนงานพาณิชย  งานกิจการประปา

 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงท�อจ�ายน้ํา -เพื่อเพิ่มแรงดันจ�ายน้ํา -โดยวางท�อภายในหมู�บ�าน 1,659,600 - - - จํานวน - ประชาชนได�รับบริการ กองการ
ประปาบริเวณหมู�บ�านพวงเพชร ประปา ทั้งหมดโดยใช�ท�อ PVC แ ป, ๒๕๖๐=๑,๖๕๙,๖๐๐ ๑ แห�ง น้ําประปาอย�างทั่วถึง ประปา
(ชุมชนหนองแหวน) หวนยาง Ø 4 นิ้วชั้น 8.5 ป, ๒๕๕๙=๒,๘๖๐,๒๐๐ และมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

แทนท�อ PVC  Ø 2 นิ้ว ป, ๒๕๕๘= -
เดิมความยาว 2,724 เมตร 

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว*า
จะได�รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ .5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ
เป"าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ*านมา

แบบ ผ.01แบบ ผ.01

เดิมความยาว 2,724 เมตร 
พร�อมอุปกรณA

2 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําอัด  -เพื่อแก�ปdญหาประปาไหลอ�อน  โดยใช�วัสดุอุปกรณAประกอบ ๒๗๐,๐๐๐ - - - จํานวน  -การจ�ายน้ําประปามี กองการประปา
เพื่อเพิ่มแรงดันส�งจ�ายน้ําประปา ปลายท�อจ�ายน้ําทําให�ส�งจ�าย ท�อทางจ�ายน้ําจากเครื่อง ป, ๒๕๖๐=๒๗๐,๐๐๐ ๑ แห�ง ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(BY PASS) ประปาหนองแหวน น้ําประปาได�ไกลขึ้นโดยแรงดัน สูบน้ําแรงสูงประสานเข�ากับ ป, ๒๕๕๙= - สามารถให�บริการผู�ใช�น้ํา

ไม�ลง ทางจ�ายน้ําให�แก�ผู�ใช�น้ํา ป, ๒๕๕๘= - อย�างทั่วถึง

3 โครงการปรับปรุงวางท�อเมนจ�าย เพื่อเปลี่ยนท�อปูนซีเมนตAใยหิน วางท�อจ�ายน้ําประปา โดยใช� ๓๙๓,๔๕๐ - - - จํานวน  -ประชาชนได�มีน้ําประปา กองการประปา
น้ําประปา บริเวณถนนมาบใหญ� (AC) เป3นท�อPVC ซึ่งมีคุณภาพ ท�อPVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ป, ๒๕๖๐= - ๑ แห�ง ที่สะอาด ไม�มีตะกอน
ฝdeงทิศตะวันออก โดยปรับปรุงจาก ดีกว�าท�อปูน ลดปdญหาการแตกรั่ว  ขนาดØ 6 นิ้ว ความยาว ป, ๒๕๕๙= - ปนเปyzอน ใช�สําหรับ
ท�อ AC Ø 6 นิ้ว เป3นท�อ PVC และตะกอนสะสมในท�อจ�ายน้ํา 645 เมตรพร�อมอุปกรณA ป, ๒๕๕๘= - อุปโภคบริโภค

แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ํา
6 นิ้ว พร�อมอุปกรณA ประปาและค�าใช�จ�ายในการ
(ชุมชนมาบใหญ*) ซ�อมแซมบํารุงรักษา



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.9 แผนงานพาณิชย  งานกิจการประปา

 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

4 โครงการปรับปรุงวางท�อเมนจ�าย  -เพื่อเปลี่ยนท�อปูนซีเมนตAใยหิน  -วางท�อจ�ายน้ําประปา โดยใช� 1,149,600    - - - จํานวน  -ประชาชนได�มีน้ําประปา กองการประปา
น้ําประปา บริเวณถนนเทศบาล 3 (AC) เป3นท�อPVC ซึ่งมีคุณภาพ ท�อPVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ป, ๒๕๖๐= - ๑ แห�ง ที่สะอาด ไม�มีตะกอน
ฝdeงทิศตะวันตก โดยปรับปรุงจาก ดีกว�าท�อปูน ลดปdญหาการ ขนาดØ 8 นิ้ว ความยาว ป, ๒๕๕๙= - ปนเปyzอน ใช�สําหรับ
ท�อ AC Ø 8 นิ้ว เป3นท�อ PVC แตกรั่วและตะกอนสะสมใน 958  เมตรพร�อมอุปกรณA ป, ๒๕๕๘= - อุปโภคบริโภค

แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø ท�อจ�ายน้ํา รวมทั้งลดการสูญเสีย

ผลที่คาดว*า
จะได�รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

วัตถุประสงค
เป"าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ*านมา
ที่ โครงการ

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01แบบ ผ.01

แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø ท�อจ�ายน้ํา รวมทั้งลดการสูญเสีย
8 นิ้ว พร�อมอุปกรณA ของน้ําประปา

5 โครงการปรับปรุงวางท�อเมนจ�าย  -เพื่อเปลี่ยนท�อปูนซีเมนตAใยหิน  -วางท�อจ�ายน้ําประปา โดยใช� 632,000      - - - จํานวน  -ประชาชนได�มีน้ําประปา กองการประปา
น้ําประปา บริเวณถนนซอยโรง (AC) เป3นท�อPVC ซึ่งมีคุณภาพ ท�อPVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ป, ๒๕๖๐= - ๑ แห�ง ที่สะอาด ไม�มีตะกอน
ไฟฟKาเก�า ทั้ง 2 ฝdeง จากปากทาง ดีกว�าท�อปูนลดปdญหาการแตกรั่ว ขนาด Ø 4 นิ้ว ความยาว ป, ๒๕๕๙= - ปนเปyzอน ใช�สําหรับ
ฝdeงถนนสุนทรภู�ฝdeงทิศเหนือมา และตะกอนสะสมในท�อจ�ายน้ํา 804 เมตรพร�อมอุปกรณA ป, ๒๕๕๘= - อุปโภคบริโภค
เชื่อมกับถนนเทศบาล 3 ซอย 4 รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ํา
โดยปรับปรุงจากจากท�อ AC Ø ประปาและค�าใช�จ�ายในการ
4 นิ้ว เป3นท�อ PVC แหวนยาง ซ�อมแซมบํารุงรักษา
ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว 
พร�อมอุปกรณA



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.9 แผนงานพาณิชย  งานกิจการประปา

 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

6 โครงการปรับปรุงวางท�อเมนจ�าย  -เพื่อเปลี่ยนท�อปูนซีเมนตAใยหิน  -วางท�อจ�ายน้ําประปา โดยใช� - 1,430,000 - - จํานวน  -ประชาชนได�มีน้ําประปา กองการประปา
น้ําประปา บริเวณถนนเทศบาล 1 (AC) เป3นท�อPVC ซึ่งมีคุณภาพ ท�อPVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ป, ๒๕๖๐= - ๑ แห�ง ที่สะอาด ไม�มีตะกอน
ฝdeงทิศตะวันออก โดยปรับปรุงจาก ดีกว�าท�อปูน ลดปdญหาการแตกรั่ว ขนาด Ø 8 นิ้ว ความยาว ป, ๒๕๕๙= - ปนเปyzอน ใช�สําหรับ
ท�อ AC Ø 8 นิ้ว เป3นท�อ PVC และตะกอนสะสมในท�อจ�ายน้ํา 1,300 เมตรพร�อมอุปกรณA ป, ๒๕๕๘= - อุปโภคบริโภค
แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø  รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ําประปา

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ .5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

งบประมาณและที่ผ*านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว*า
จะได�รับ

เป"าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค

แบบ ผ.01แบบ ผ.01

แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø  รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ําประปา
8 นิ้วพร�อมอุปกรณA และค�าใช�จ�ายในการซ�อมแซม

บํารุงรักษา

7 โครงการปรับปรุงวางท�อเมน  -เพื่อเปลี่ยนท�อปูนซีเมนตAใยหิน  -วางท�อจ�ายน้ําประปา โดยใช� - - 1,100,000 - จํานวน  -ประชาชนได�มีน้ําประปา กองการประปา
จ�ายน้ําประปา บริเวณถนนสุนทรภู� (AC) เป3นท�อPVC ซึ่งมีคุณภาพ ท�อPVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ป, ๒๕๖๐= - ๑ แห�ง ที่สะอาด ไม�มีตะกอน
ซอย 5 ฝdeงทิศเหนือ จากด�าน ดีกว�าท�อปูนลดปdญหาการแตกรั่ว  ขนาด Ø 6 นิ้ว ความยาว ป, ๒๕๕๙= - ปนเปyzอน ใช�สําหรับ
ถนนสุนทรภู�ประสานกับท�อด�าน และตะกอนสะสมในท�อจ�ายน้ํา 1,000 เมตรพร�อมอุปกรณA ป, ๒๕๕๘= - อุปโภคบริโภค
ถนนพลง-ช�างเผือก โดยปรับปรุง รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ํา
จากท�อ AC Ø 6 นิ้ว  เป3นท�อ ประปาและค�าใช�จ�ายในการ
PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด ซ�อมแซมบํารุงรักษา
Ø 6 นิ้ว พร�อมอุปกรณA



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.9 แผนงานพาณิชย  งานกิจการประปา

 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

8 โครงการปรับปรุงวางท�อเมน  -เพื่อเปลี่ยนท�อปูนซีเมนตAใยหิน  -วางท�อจ�ายน้ําประปา โดยใช� - - 1,330,000 - จํานวน  -ประชาชนได�มีน้ําประปา กองการประปา
จ�ายน้ําประปาบริเวณถนนสุนทรภู� (AC) เป3นท�อPVC ซึ่งมีคุณภาพ ท�อPVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ป, ๒๕๖๐= - ๑ แห�ง ที่สะอาด ไม�มีตะกอน
ซอย 7 ฝdeงทิศใต� จากด�านถนน ดีกว�าท�อปูนลดปdญหาการแตกรั่ว  ขนาด Ø 6 นิ้ว ความยาว ป, ๒๕๕๙= - ปนเปyzอน ใช�สําหรับ
สุนทรภู�ไปประสานกับท�อด�าน และตะกอนสะสมในท�อจ�ายน้ํา 1,212 เมตรพร�อมอุปกรณA ป, ๒๕๕๘= - อุปโภคบริโภค
ถนนพลงช�างเผือก โดยปรับปรุง รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ํา

เป"าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ*านมา

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล

ผลที่คาดว*า
จะได�รับ

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ .5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.01แบบ ผ.01

ถนนพลงช�างเผือก โดยปรับปรุง รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ํา
จากท�อ AC Ø 6 นิ้ว  เป3นท�อ ประปาและค�าใช�จ�ายในการ
PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø ซ�อมแซมบํารุงรักษา
6 นิ้ว พร�อมอุปกรณA

9 โครงการปรับปรุงวางท�อเมน  -เพื่อเปลี่ยนท�อปูนซีเมนตAใยหิน  -วางท�อจ�ายน้ําประปา โดยใช� - - - 1,100,000 จํานวน  -ประชาชนได�มีน้ําประปา กองการประปา
จ�ายน้ําประปา บริเวณถนน (AC) เป3นท�อPVC ซึ่งมีคุณภาพ ท�อPVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ป, ๒๕๖๐= - ๑ แห�ง ที่สะอาด ไม�มีตะกอน
เทศบาล 2 ด�านทิศตะวันตก ดีกว�าท�อปูนลดปdญหาการแตกรั่ว ขนาด Ø 6 นิ้ว ความยาว ป, ๒๕๕๙= - ปนเปyzอน ใช�สําหรับ
โดยเริ่มจากถนน ด�านสุขุมวิท และตะกอนสะสมในท�อจ�ายน้ํา 1,000 เมตรพร�อมอุปกรณA ป, ๒๕๕๘= - อุปโภคบริโภค
ไปประสานกับท�อด�านถนนสุนทรภู� รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ํา
โดยปรับปรุงจากท�อ AC Ø 6 นิ้ว ประปาและค�าใช�จ�ายในการ
เป3นท�อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ซ�อมแซมบํารุงรักษา
ขนาด Ø 6 นิ้ว พร�อมอุปกรณA



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.9 แผนงานพาณิชย  งานกิจการประปา

 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

10 โครงการปรับปรุงวางท�อเมน  -เพื่อเปลี่ยนท�อปูนซีเมนตAใยหิน  -วางท�อจ�ายน้ําประปา โดยใช� - - - 241,500 จํานวน  -ประชาชนได�มีน้ําประปา กองการประปา
จ�ายน้ําประปา บริเวณถนนข�าง (AC) เป3นท�อPVC ซึ่งมีคุณภาพ ท�อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ป, ๒๕๖๐= - ๑ แห�ง ที่สะอาด ไม�มีตะกอน
เทศบาลด�านทิศวันออกโดย ดีกว�าท�อปูนลดปdญหาการแตกรั่ว ขนาด Ø 4 นิ้ว ความยาว ป, ๒๕๕๙= - ปนเปyzอน ใช�สําหรับ
ปรับปรุงจากท�อ GS Ø 2 นิ้ว  และตะกอนสะสมในท�อจ�ายน้ํา 230 เมตรพร�อมอุปกรณA ป, ๒๕๕๘= - อุปโภคบริโภค
เป3นท�อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ํา

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพานิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล.
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน

วัตถุประสงค
เป"าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ*านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว*า
จะได�รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01แบบ ผ.01

เป3นท�อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ํา
ขนาด Ø 4 นิ้ว พร�อมอุปกรณA ประปาและค�าใช�จ�ายในการ

ซ�อมแซมบํารุงรักษา

11 โครงการปรับปรุงวางท�อเมนจ�าย  -เพื่อเปลี่ยนท�อปูนซีเมนตAใยหิน  -วางท�อจ�ายน้ําประปา โดยใช� - - - 506,000 จํานวน  -ประชาชนได�มีน้ําประปา กองการประปา
น้ําประปา บริเวณถนนสุขุมวิทถึง (AC) เป3นท�อPVC ซึ่งมีคุณภาพ ท�อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ป, ๒๕๖๐= - ๑ แห�ง ที่สะอาด ไม�มีตะกอน
ถนนบ�านนา จากเสารับท�อบริเวณ  ดีกว�าท�อปูนลดปdญหาการแตกรั่ว ขนาด Ø 6 นิ้ว ความยาว ป, ๒๕๕๙= - ปนเปyzอน ใช�สําหรับ
ร�านสามย�านท�อพักถึงบริเวณ และตะกอนสะสมในท�อจ�ายน้ํา 460 เมตรพร�อมอุปกรณA ป, ๒๕๕๘=๕๐๖,๐๐๐ อุปโภคบริโภค
ตรงข�ามโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง รวมทั้งลดการสูญเสียของน้ํา
โดยปรับปรุงจากท�อ AC Ø 6 นิ้ว  ประปาและค�าใช�จ�ายในการ
เป3นท�อ PVCแหวนยาง ชั้น 8.5 ซ�อมแซมบํารุงรักษา
ขนาด Ø 6 นิ้ว พร�อมอุปกรณA

รวม ๑1  โครงการ - - 4,104,650   1,430,000    2,430,000   1,847,500   - - -



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความปQนเลิศ ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญาท�องถิ่นและการกีฬา 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การท*องเที่ยว การส*งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี     

๒.๖ แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก
 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    

๑ โครงการลานวัฒนธรรมถนน -เพื่อสนับสนุนและส�งเสริมให� - จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/เดือน 300,000      ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน -ประชาชนมีความรู�ความ กองการศึกษา
คนเดินเมืองแกลง ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล ประมาณ  ๕๐๐ คน ป, ๒๕๖๐=๓๐๐,๐๐๐ ๑๒ ครั้ง/ป, เข�าใจและเล็งเห็นถึงความ งานพัฒนา

เมืองแกลงมีอาชีพเสริมรายได� ป, ๒๕๕๙=๓๐๐,๐๐๐ สําคัญของการดําเนินชีวิต ชุมชน
และเป3นการส�งเสริมการท�องเที่ยว ป, ๒๕๕๘=๓๐๐,๐๐๐ โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
อนุรักษAสืบสานประเพณีวัฒธรรม พอเพียงฯ
วิถีชีวิตและภูมิปdญญาท�องถิ่น  -ประชาชนมีทักษะความรู�

งบประมาณและที่มา

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาคุณภาพสินค�าและผลิตภัณฑด�านการเกษตร ประมง ปศุสัตวให�เปQนไปตามมาตรฐานสากล ควบคู*กับการพัฒนาไปสู*เกษตรอุตสาหกรรม
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01แบบ ผ.01

วิถีชีวิตและภูมิปdญญาท�องถิ่น  -ประชาชนมีทักษะความรู�
 ในการประกอบอาชีพ

 -ทําให�สร�างรายได�ให�กับ
ประชาชน

2 โครงการส�งเสริมเศรษฐกิจ -เพื่อสนับสนุนและส�งเสริมให� - จัดฝ}กอบรมส�งเสริมอาชีพ 80,000        ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวน - ทําให�ประชาชนมีความรู� กองการศึกษา
พอเพียงตามพระราชดําริ ประชาชนในท�องถิ่นมีอาชีพที่ โดยยึดถือหลักเศรษฐกิจ ป, ๒๕๖๐=๘๐,๐๐๐  ๑ ครั้ง/ป, ความเข�าใจและเล็งเห็นถึง งานพัฒนา
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เหมาะสมและเพิ่มเติมจากเดิม พอเพียง ป, ๒๕๕๙=๘๐,๐๐๐ ความสําคัญของการดําเนิน ชุมชน
และส�งเสริมอาชีพประชาชน -เพื่อส�งเสริมอาชีพแก�ประชาชน ประมาณ ๘๐ คน ป, ๒๕๕๘=๒๐๐,๐๐๐ ชีวิตโดยยึดถือหลักเศรษฐกิจ

ในเขตเทศบาล  พอเพียงฯ 
-เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก� - ทําให�เกิดความเอื้ออาทร
ประชาชนผู�มีรายได�น�อย  ในชุมชนและสังคมฯ
   -ทําให�ประชาชนมีทักษะ

 ความรู�ในการประกอบอาชีพ
   -ทําให�ประชาชนมีรายได�

รวม 2  โครงการ - - 380,000 380,000 380,000 380,000 - - -



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความปQนเลิศ ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญาท�องถิ่นและการกีฬา 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การท*องเที่ยว การส*งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี     

๒.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก
 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    

1 โครงการจัดพิธีตักบาตร - เพื่อให�ประชาชนได�ทําบุญ - จัดให�มีการทําบุญตักบาตร ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - ทําให�ประชาชนได�มีโอกาส กองการศึกษา
ข�าวสารอาหารแห�งในระหว�าง ตักบาตรในระหว�างพรรษา ในระหว�างเข�าพรรษา จํานวน ป, ๒๕๖๐=๖๐,๐๐๐ ๓ ครั้ง ทําบุญระหว�างพรรษา
พรรษา ๓  ครั้ง ป,ละ ๓ ครั้ง ครั้งละ ป, ๒๕๕๙=๖๐,๐๐๐

ประมาณ ๕๐๐ คน ป, ๒๕๕๘=๖๐,๐๐๐

2 โครงการสืบสานประเพณีตักบาตร - เพื่อให�การสนับสนุนและ - จัดพิธีตักบาตรและขบวน 150,000      ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - ทําให�ประชาชนได�มีโอกาส กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาคุณภาพสินค�าและผลิตภัณฑด�านการเกษตร ประมง ปศุสัตวให�เปQนไปตามมาตรฐานสากล ควบคู*กับการพัฒนาไปสู*เกษตรอุตสาหกรรม

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01แบบ ผ.01

2 โครงการสืบสานประเพณีตักบาตร - เพื่อให�การสนับสนุนและ - จัดพิธีตักบาตรและขบวน 150,000      ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - ทําให�ประชาชนได�มีโอกาส กองการศึกษา
เทโวโรหณะ ส�งเสริมตลอดจนอนุรักษA ตักบาตรเทโว จํานวนป,ละ ป, ๒๕๖๐=๑๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ร�วมกันอนุรักษAวัฒนธรรม

วัฒนธรรมประเพณีของ ๑ ครั้ง ครั้งละประมาณ ป, ๒๕๕๙=๑๕๐,๐๐๐ ประเพณีท�องถิ่น
ท�องถิ่นให�สืบต�อไป ๕,๐๐๐ คน ป, ๒๕๕๘=๑๕๐,๐๐๐

3 โครงการสืบสานประเพณี - เพื่อส�งเสริมวัฒนธรรม - จัดประกวดกระทงและ 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - ทําให�ประชาชนมีส�วนร�วม กองการศึกษา
วันลอยกระทง ประเพณีของท�องถิ่น นางนพมาศ ป, ๒๕๖๐=๕๐๐,๐๐๐ ๒ วัน ในการอนุรักษAวัฒนธรรม

ให�สืบต�อไป  - จัดให�มีมหรสพการแสดง ป, ๒๕๕๙=๕๐๐,๐๐๐ ประเพณีลอยกระทง
ฯลฯ จํานวนป,ละ ๒ วันๆละ ป, ๒๕๕๘=๗๐๐,๐๐๐
ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

4 โครงการกิจกรรมน�อมรําลึก -เพื่อส�งเสริมให�ประชาชนและ -เชิญชวนประชาชนให�เข�าร�วม 100,000      ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ -ทําให�ข�าราชการและ กองการศึกษา
พระมหากรุณาธิคุณ ข�าราชการเกิดความจงรักภักดี กิจกรรมน�อมรําลึกฯ ป, ๒๕๖๐=๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ประชาชนร�วมกิจกรรม  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ต�อสถาบันพระมหากษัตริยA ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ป, ๒๕๕๙=๑๐๐,๐๐๐ ในวันสําคัญ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ป, ๒๕๕๘=๒๕๐,๐๐๐



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความปQนเลิศ ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญาท�องถิ่นและการกีฬา 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การท*องเที่ยว การส*งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี     

๒.7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก
 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    

5 โครงการวันแม�แห�งชาติ -เพื่อส�งเสริมให�ประชาชนและข�า -เชิญชวนประชาชนให�เข�าร�วม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ -ทําให�ข�าราชการและ กองการศึกษา
ราชการเกิดความจงรักภักดีต�อ กิจกรรมวันแม�แห�งชาติ ป, ๒๕๖๐=๑๐๐,๐๐๐  ๑ ครั้ง ประชาชนร�วมกิจกรรมใน  
สถาบันพระมหากษัตริยA ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ป, ๒๕๕๙=๑๐๐,๐๐๐ วันสําคัญ

ป, ๒๕๕๘=๒๐๐,๐๐๐
6 โครงการพิธีตักบาตรข�าวสาร - เพื่อให�ประชาชนได�ทําบุญ - ทําพิธีตักบาตรภิกษุสงฆA 50,000        ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - ประชาชนได�ทําบุญ กองการศึกษา

อาหารแห�งวันขึ้นป,ใหม� ตักบาตรเป3นศิริมงคล วัดในเขตอําเภอแกลง ป, ๒๕๖๐=๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ตักบาตรในเทศกาล  

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาคุณภาพสินค�าและผลิตภัณฑด�านการเกษตร ประมง ปศุสัตวให�เปQนไปตามมาตรฐานสากล ควบคู*กับการพัฒนาไปสู*เกษตรอุตสาหกรรม

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

ที่

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

อาหารแห�งวันขึ้นป,ใหม� ตักบาตรเป3นศิริมงคล วัดในเขตอําเภอแกลง ป, ๒๕๖๐=๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ตักบาตรในเทศกาล  
แก�ตนเองและครอบครัว จํานวนป,ละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ป, ๒๕๕๙=๕๐,๐๐๐  วันขึ้นป,ใหม�

ประมาณ ๕๐๐ คน ป, ๒๕๕๘=๑๐๐,๐๐๐

7 โครงการจัดงานวันสงกรานตA - เพื่อส�งเสริมการอนุรักษA - จัดพิธีรดน้ําดําหัวผู�ใหญ� 300,000      ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - ประชาชนได�มีส�วนร�วม กองการศึกษา
และวันผู�สูงอายุแห�งชาติ วัฒนธรรมประเพณีของ - จัดขบวนแห�นางสงกรานตA ป, ๒๕๖๐=๓๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ในการอนุรักษAวัฒนธรรม งานกิจกรรมฯ

ชาติไทยให�สืบต�อไป และการละเล�นกีฬาพื้นเมือง ป, ๒๕๕๙=๓๐๐,๐๐๐  ประเพณีไทย
จํานวนป,ละ ๑ วัน ป, ๒๕๕๘=๔๐๐,๐๐๐  
ประมาณ ๕๐๐ คน

8 โครงการสืบสานประเพณี สร�างความสามัคคีในหมู�คณะ -จัดให�มีประเพณีทําบุญกลาง 4,000,000    ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - ทําให�ประชาชนได�มี กองการศึกษา
บุญกลางบ�าน ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมของ บ�าน ณ บริเวณศาลาต�นโพธิ์ ป, ๒๕๖๐=๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง โอกาสพบปะสังสรรคA งานกิจกรรมฯ

ท�องถิ่นให�สืบต�อไป -จัดให�มีกิจกรรมและมโหรสพ ป, ๒๕๕๙=๔,๐๐๐,๐๐๐  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สมโภชนAเพื่อส�งเสริมสนับสนุน ป, ๒๕๕๘=๕,๐๐๐,๐๐๐ ฯลฯ
 และอนุรักษAศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย เช�น

การแสดงโขนละครชาตรี, ลิเก, ลําตัด,เพลงเรือ
เป3นต�นฯลฯ  ประมาณ  ๒,๐๐๐ คน



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความปQนเลิศ ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญาท�องถิ่นและการกีฬา 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การท*องเที่ยว การส*งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี     

๒.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก
 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    

๙ โครงการสืบสานงานสุนทรภู� - เพื่อประชาชนและเยาวชนได�มี - จัดขบวนแห�นาง 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนป,ละ - ทําให�ประชาชนมีส�วนร�วม กองการศึกษา
 ส�วนร�วมในการส�งเสริมวัฒนธรรม ในวรรณคดี 1 ชุด ป, ๒๕๖๐=๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ในการส�งเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีของท�องถิ่นให�สืบต�อไป - จัดกระเช�าดอกไม�สด 1 ชุด ป, ๒๕๕๙= - ประเพณีของท�องถิ่น
ประมาณ 50 คน ป, ๒๕๕๘= -  

งบประมาณและที่มา

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาคุณภาพสินค�าและผลิตภัณฑด�านการเกษตร ประมง ปศุสัตวให�เปQนไปตามมาตรฐานสากล ควบคู*กับการพัฒนาไปสู*เกษตรอุตสาหกรรม

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

แบบ ผ.01

10 โครงการคนแกลงแสดงศิลป� - เพื่อประชาชนและเยาวชนได�มี  -จัดประกวดงานศิลป� 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนป,ละ - ทําให�ประชาชนมีส�วนร�วม กองการศึกษา
 ส�วนร�วมในการส�งเสริมวัฒนธรรม แล�วจัดแสดงผลงาน ป, ๒๕๖๐=๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ในการส�งเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีของท�องถิ่นให�สืบต�อไป มีผู�เข�าร�วมโครงการ 100 คน ป, ๒๕๕๙= - ประเพณีของท�องถิ่น
ป, ๒๕๕๘= -  

11 โครงการอบรมมัคคุเทศนA -เพื่อให�เกิดการสร�างงานให�กับ -เยาวชนในเขตเทศบาล 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ -เยาวชนได�ประสบการณAใน กองการศึกษา
เมืองแกลง เยาวชน ประมาณ ๕๐ คน ป, ๒๕๖๐=๗๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง การทํางาน งานกิจกรมฯ

-เพื่อสร�างเสริมประสบการณAการ ป, ๒๕๕๙=๗๐,๐๐๐ -เยาวชนได�ทราบประวัติ
ท�องเที่ยวให�กับเยาวชน ป, ๒๕๕๘=๘๐,๐๐๐ ความเป3นมาในสถานที่
-เพื่อสร�างความตระหนักในการ ท�องเที่ยวต�างๆ
พัฒนาการท�องเที่ยว

รวม 11 โครงการ - - 5,170,000   5,170,000    5,170,000   5,170,000   - - -



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความเปQนเลิศด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญาท�องถิ่นและการกีฬา
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร�างให�สมดุลและแข*งขันได�

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ     
3.๓ แผนงานการศึกษา

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
1 โครงการอบรมสัมมนาประชุม  -เพื่อให�สามารถนําหลักสูตรสถาน  -จัดอบรมบุคลากรเชิง 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ   -จัดการการเรียนการสอน กองการศึกษา

เชิงปฎิบัติการเพื่อนําหลักสูตร ศึกษาโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา ปฎิบัติการ ด�านการนํา ป, ๒๕๖๐=๒๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ตามหลักสูตรสถานศึกษา งานโรงเรียน
สถานศึกษาโรงเรียนอยู�เมืองแกลง ไปปฎิบัติได�อย�างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรสถานศึกษา ป, ๒๕๕๙=๑๐๐,๐๐๐  โรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา
วิทยานําสู�การปฎิบัติ โรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา ป, ๒๕๕๘=๑๐๐,๐๐๐ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

นําสู�การปฎิบัติ 

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ที่

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

แบบ ผ.01

นําสู�การปฎิบัติ 
ประมาณ ๑๔ คน

๒ โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�าย
การบริหารสถานศึกษา
2.๑ ค�าใช�จ�ายในการปรับปรุง -เพื่อเป3นค�าใช�จ�ายในการปรับปรุง -เพื่อปรับปรุงหลักสูตร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กิจกรรมการ -เพื่อให�หลักสูตรมี กองการศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษา ป, ๒๕๖๐=๒๐,๐๐๐ ศึกษาโดยใช� ประสิทธิภาพมากขึ้น งานโรงเรียน

ป, ๒๕๕๙=๒๐,๐๐๐ โรงเรียนอยู�-
ป, ๒๕๕๘=๒๐,๐๐๐ เมืองแกลง

เป3นฐาน

2.๒ ค�าใช�จ�ายอินเตอรAเน็ต -เพื่อเป3นค�าใช�จ�ายอินเตอรAเน็ต -ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ๑๖,๘๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๑๖,๘๐๐ การเบิกจ�าย -เพื่อเป3นแหล�งสืบค�นข�อมูล กองการศึกษา
โรงเรียน ของโรงเรียน ชั้นประถมฯของโรงเรียนฯ ป, ๒๕๖๐=๑๖,๘๐๐ ค�าอินเตอรA และการจัดการเรียน งานโรงเรียนฯ
-ระบบ Asymmertric Digital ทุกคน ป, ๒๕๕๙=๑๖,๘๐๐ เน็ตของ การสอนของโรงเรียนฯ
Subsriber Line:ADSL จํานวน ป, ๒๕๕๘=๑๖,๘๐๐ โรงเรียน
๙,๖๐๐ บาทต�อป,
-ระบบ Wireless Fidelity:WiFi  



จํานวน ๗,๒๐๐ บาท

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความเปQนเลิศด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญาท�องถิ่นและการกีฬา
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร�างให�สมดุลและแข*งขันได�

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ     
3.๓ แผนงานการศึกษา

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
2.๓ ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาข�าราช -เพื่อเป3นค�าใช�จ�ายในการพัฒนา -ครูของโรงเรียนฯ ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ กิจกรรมการ -ครูได�มีความรู�ความ กองการศึกษา
การครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. ศักยภาพครู ป, ๒๕๖๐=๑๒,๐๐๐ ศึกษาโดยใช� สามารถและศักยภาพ งานโรงเรียนฯ
-ครูคนละ ๓,๐๐๐ บาท ป, ๒๕๕๙=๑๒,๐๐๐ โรงเรียนอยู� เพิ่มขึ้น
-องคAกรปกครองส�วนท�องถิ่นสํารวจพิจารณา ป, ๒๕๕๘=๑๒,๐๐๐ เมืองแกลง
นําเงินรายได�มาสมทบเพิ่มได�ตามความจําเป3น เป3นฐาน

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงคโครงการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

แบบ ผ.01

นําเงินรายได�มาสมทบเพิ่มได�ตามความจําเป3น เป3นฐาน

2.๔ ค�าใช�จ�ายในการพัฒนา -เพื่อเป3นค�าใช�จ�ายในการพัฒนา -ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กิจกรรมการ -ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล กองการศึกษา
ห�องสมุดโรงเรียน ห�องสมุดโรงเรียนฯ ชั้นประถมฯของโรงเรียนฯ ป, ๒๕๖๐=๑๐๐,๐๐๐ ศึกษาโดยใช� ชั้นประถมฯของโรงเรียนฯ งานโรงเรียนฯ

ทุกคน ป, ๒๕๕๙=๑๐๐,๐๐๐ โรงเรียนอยู� ทุกคนได�ใช�เป3นแหล�งเรียนรู�
ป, ๒๕๕๘=๑๐๐,๐๐๐ เมืองแกลง สําหรับการเรียนการสอน

เป3นฐาน

2.๕ ค�าใช�จ�ายในการพัฒนา -เพื่อเป3นค�าใช�จ�ายในการพัฒนา -ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กิจกรรมการ -ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล กองการศึกษา
แหล�งเรียนรู�ของโรงเรียน แหล�งเรียนรู�ของโรงเรียน ชั้นประถมฯชองโรงเรียนฯ ป, ๒๕๖๐=๕๐,๐๐๐ ศึกษาโดยใช� ชั้นประถมฯของโรงเรียนฯ งานโรงเรียนฯ

ทุกคน ป, ๒๕๕๙=๕๐,๐๐๐ โรงเรียนอยู� ทุกคนได�ใช�เป3นแหล�งเรียนรู�
ป, ๒๕๕๘=๕๐,๐๐๐ เมืองแกลง สําหรับการเรียนการสอน

เป3นฐาน

2.6 ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาศูนยA -เพื่อเป3นค�าใช�จ�ายในการพัฒนา -ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กิจกรรมการ -ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล กองการศึกษา
การเรียนอาเซียนศึกษา ศูนยAการเรียนอาเซียนศึกษา ชั้นประถมฯชองโรงเรียนฯ ป, ๒๕๖๐=๘๐,๐๐๐ ศึกษาโดยใช� ชั้นประถมฯของโรงเรียนฯ งานโรงเรียนฯ

ทุกคน ป, ๒๕๕๙=๘๐,๐๐๐ โรงเรียนอยู� ทุกคนได�ใช�เป3นแหล�งเรียนรู�



ป, ๒๕๕๘=๘๐,๐๐๐ สําหรับการเรียนการสอน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความเปQนเลิศด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญาท�องถิ่นและการกีฬา
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร�างให�สมดุลและแข*งขันได�

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ     
3.๓ แผนงานการศึกษา

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
2.7 ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาการ -เพื่อจ�ายเป3นค�าใช�จ�ายโรงเรียน -ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ กิจกรรมการ -เพื่อให�ครูและนักเรียนชั้น กองการศึกษา
จัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียน ที่สมัครเข�าร�วมในป,งบประมาณ ชั้นประถมฯชองโรงเรียนฯ ป, ๒๕๖๐=๑,๐๕๐,๐๐๐ ศึกษาโดยใช� อนุบาล ชั้นประถมฯ ของ งานโรงเรียนฯ
เป3นฐานในการพัฒนาท�องถิ่น ๒๕๖๐ ทุกคน ป, ๒๕๕๙=๑,๐๕๐,๐๐๐ โรงเรียนอยู� โรงเรียนฯทุกคน ใช�พัฒนา
(SBMLD) -เพื่อจ�ายเป3นค�าใช�จ�ายโรงเรียน  เมืองแกลง การจัดการศึกษา

SBMLD ดีเด�น  เป3นฐาน

ที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ป, ๒๕๕๘=๑,๐๐๐,๐๐๐

เมืองแกลงเป3นฐาน

แบบ ผ.01

SBMLD ดีเด�น  เป3นฐาน

2.8 ค�าอาหารกลางวันเด็ก - เพื่อส�งเสริมสุขภาพและ - เบิกจ�ายค�าอาหารกลางวัน ๕๕๒,๐๐๐ 568,560 585,100 603,200 การเบิกจ�าย  - เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ กองการศึกษา
นักเรียน พัฒนาสุขภาพอนามัยที่แข็ง ให�แก�โรงเรียนของเทศบาล ป, ๒๕๖๐=๕๕๒,๐๐๐ ค�าอาหาร สมบูรณAแข็งแรง

แรงให�แก�เด็ก  ป, ๒๕๕๙=๕๕๒,๐๐๐ กลางวันครบ
  ป, ๒๕๕๘= - ทุกโรงเรียน

2.9 โครงการรณรงคAเพื่อปKองกัน  -เพื่อรณรงคAปKองกันยาเสพติด  -เด็กนักเรียน โรงเรียนอยู� ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ เด็กนักเรียน  -มีการรณรงคAปKองกัน กองการศึกษา
ยาเสพติดในสถานศึกษา แก�เด็ก เมืองแกลงวิทยา ป, ๒๕๖๐=๒๑,๐๐๐  ยาเสพติดแก�เด็ก

ป, ๒๕๕๙=๒๑,๐๐๐
ป, ๒๕๕๘=๒๑,๐๐๐  

2.๑0 ค�าใช�จ�ายในการปรับปรุง/  -เพื่อมีค�าใช�จ�ายในการซ�อมแซม  -เด็กนักเรียน โรงเรียนอยู� ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน  -สามารถซ�อมแซมอาคาร กองการศึกษา
ซ�อมแซมอาคารเรียนและอาคาร อาคารเรียนและอาคารประกอบ เมืองแกลงวิทยา ป, ๒๕๖๐=๒๐๐,๐๐๐  เรียนและอาคารประกอบ
ประกอบ ป, ๒๕๕๙= -

ป, ๒๕๕๘= -  



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความเปQนเลิศด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญาท�องถิ่นและการกีฬา
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร�างให�สมดุลและแข*งขันได�

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ     
3.๓ แผนงานการศึกษา

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
2.11 ค�าใช�จ�ายในการจัดทําศูนยA -เพื่อเป3นค�าใช�จ�ายในการพัฒนา -ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กิจกรรมการ -ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล กองการศึกษา
การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยศึกษา ศูนยAการเรียนรู�สําหรับเด็กปฐมวัย ชั้นประถมฯ ชองโรงเรียนฯ ป, ๒๕๖๐=๕๐,๐๐๐ ศึกษาโดยใช� ชั้นประถมฯของโรงเรียนฯ งานโรงเรียนฯ

ทุกคน ป, ๒๕๕๙= - โรงเรียนอยู� ทุกคนได�มีการพัฒนา  
ป, ๒๕๕๘= - เมืองแกลง ศูนยAการเรียนรู�เด็กปฐมวัย  

เป3นฐาน

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

แบบ ผ.01

เป3นฐาน

2.12 ค�าปdจจัยพื้นฐานสําหรับ -เพื่อเป3นทุนการศึกษาสําหรับ 1 คน 1,000 1,000 1,000 1,000 1 คน  -นักเรียนยากจนของโรงเรียน กองการศึกษา
นักเรียนยากจน นักเรียนยากจนของโรงเรียน ป, ๒๕๖๐=๑,๐๐๐  อยู�เมืองแกลงวิทยามีทุน งานโรงเรียนฯ
 อยู�เมืองแกลงวิทยา  ป, ๒๕๕๙= -     สําหรับ'การศึกษา

ป, ๒๕๕๘= -
๓ โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�าย

ในการจัดการศึกษาตั้งแต�ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.๑ ค�าเครื่องแบบนักเรียน -เพื่อจ�ายเป3นค�าเครื่องแบบนักเรียน -นักเรียนชั้นอนุบาลชั้น 49,980        ๕๒,๙๘๐ ๕๖,๙๘๐ ๕๙,๙๘๐ นักเรียน -นักเรียนทุกคนได�รับ กองการศึกษา

ให�กับนักเรียนโรงเรียน ประถมฯ ของโรงเรียนฯ ป, ๒๕๖๐=๔๓,๙๘๐  เครื่องแบบนักเรียน งานโรงเรียนฯ
อยู�เมืองแกลงวิทยา ป, ๒๕๕๙=๔๓,๙๘๐

ป, ๒๕๕๘=๔๓,๙๘๐  
3.๒ ค�าหนังสือเรียน -เพื่อจ�ายเป3นค�าหนังสือให�กับ -นักเรียนชั้นอนุบาลชั้น 53,886        ๕๘,๘๘๖ ๖๒,๘๘๖ ๖๖,๘๘๖ นักเรียน -นักเรียนทุกคนได�รับหนังสือ กองการศึกษา

โรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา ประถมฯ ของโรงเรียนฯ ป, ๒๕๖๐=๔๑,๕๑๘  เรียน งานโรงเรียนฯ
ป, ๒๕๕๙=๔๑,๕๑๘
ป, ๒๕๕๘=๔๑,๕๑๘



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความเปQนเลิศด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญาท�องถิ่นและการกีฬา
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร�างให�สมดุลและแข*งขันได�

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ     
3.๓ แผนงานการศึกษา

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
3.๓ ค�ากิจกรรมพัฒนาผู�เรียน -เพื่อจ�ายเป3นค�าอุปกรณAการเรียน -นักเรียนชั้นอนุบาลชั้น 67,670        ๗๐,๖๗๐ ๗๓,๖๗๐ ๗๗,๖๗๐ กิจกรรมการ -นักเรียนทุกคนได�เข�าร�วม กองการศึกษา

ให�กับนักเรียนโรงเรียน ประถมฯ ของโรงเรียนฯ ป, ๒๕๖๐=๖๗,๖๗๐ ศึกษาโดยใช� กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน งานโรงเรียนฯ
อยู�เมืองแกลงวิทยา ป, ๒๕๕๙=๖๗,๖๗๐ โรงเรียนอยู�

ป, ๒๕๕๘=๖๗,๖๗๐ เมืองแกลง
เป3นฐาน

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

เป3นฐาน

3.๔ ค�าอุปกรณAการเรียน -เพื่อจ�ายเป3นค�าอุปกรณAการเรียน -นักเรียนชั้นอนุบาลชั้น 41,020        ๔๓,๐๒๐ ๔๖,๐๒๐ ๔๙,๐๒๐ นักเรียน -นักเรียนทุกคนได�รับ กองการศึกษา
ให�กับโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา ประถมฯ ของโรงเรียนฯ ป, ๒๕๖๐=๓๕,๐๒๐  อุปกรณAการเรียน งานโรงเรียนฯ

ป, ๒๕๕๙=๓๕,๐๒๐
ป, ๒๕๕๘=๓๕,๐๒๐

3.๕ ค�าจัดการเรียนการสอน -เพื่อเป3นค�าใช�จ�ายในการจัดการ -นักเรียนชั้นอนุบาลชั้น 250,900      ๒๕๘,๙๐๐ ๒๖๓,๙๐๐ ๒๘๓,๙๐๐ กิจกรรมการ -นักเรียนทุกคนได�รับการ กองการศึกษา
(รายหัว) เรียนการสอนและการบริหารงาน ประถมฯ ของโรงเรียนฯ ป, ๒๕๖๐=๒๔๓,๙๐๐ ศึกษาโดยใช� จัดการเรียนการสอน งานโรงเรียนฯ

ทั่วไปของโรงเรียนอยู�เมืองแกลง ป, ๒๕๕๙=๒๔๓,๙๐๐ โรงเรียนอยู�
วิทยา เมืองแกลง

เป3นฐาน

3.6 ค�าจัดการเรียนการสอน -เพื่อเป3นค�าใช�จ�ายในการจัดการ -นักเรียนชั้นอนุบาลชั้น 35,900        ๓๙,๙๐๐ ๔๓,๙๐๐ ๔๖,๙๐๐ กิจกรรมการ -นักเรียนทุกคนได�รับการ กองการศึกษา
(รายหัว) top up เรียนการสอนและการบริหารงาน ประถมฯ ของโรงเรียนฯ ป, ๒๕๖๐=๒๖,๐๐๐ ศึกษาโดยใช� จัดการเรียนการสอน งานโรงเรียนฯ

ทั่วไปของโรงเรียนอยู�เมืองแกลง ป, ๒๕๕๙=๒๔๓,๙๐๐ โรงเรียนอยู�
วิทยา เมืองแกลงป, ๒๕๕๘=๒๔๓,๙๐๐

ป, ๒๕๕๘=๒๔๓,๙๐๐



เป3นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความเปQนเลิศด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญาท�องถิ่นและการกีฬา
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร�างให�สมดุลและแข*งขันได�

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ     
3.๓ แผนงานการศึกษา

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
๔ โครงการอาหารเสริมนม - เพื่อส�งเสริมสุขภาพและพัฒนา - เบิกจ�ายค�าอาหารเสริมนม ๖,๑๐๙,๒๐๐ 6,292,476 6,481,250 6,675,680 การเบิกจ�าย  - เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ กองการศึกษา

สุขภาพอนามัยที่แข็งแรงให�แก�เด็ก ให�แก�โรงเรียนของรัฐบาล ป, ๒๕๖๐=๖,๑๐๙,๒๐๐ ค�าอาหาร สมบูรณAแข็งแรง
ในเขตเทศบาล ป, ๒๕๕๙=๖,๑๐๙,๒๐๐ เสริมนม
 ป, ๒๕๕๘=๖,๑๐๙,๒๐๐

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ที่

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

๕ โครงการวิพากษAหลักสูตรระดับ -เพื่อนําหลักสูตรมาพิจารณาแก�ไข -คณะกรรมการสถานศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ -ทําให�สถานศึกษามีหลักสูตร กองการศึกษา
ปฐมวัย ประถมศึกษา ทบทวนหลักสูตรการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ป, ๒๕๖๐= - ๑ ครั้ง สอดคล�องกับหลักสูตร งานโรงเรียน

เจ�าหน�าที่เทศบาล  แกนกลาง ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ป, ๒๕๕๘=๑๐๐,๐๐๐ พ.ศ.๒๕๕๑

๖ โครงการอบรม/ประชุม -เพื่อให�ครูและบุคลากรมีความรู� -จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ -ครูและบุคลากรมีความรู� กองการศึกษา
เชิงปฏิบัติการจัดการเรียน ความสามารถในการจัดการเรียน ในการพัฒนาการเรียน ป, ๒๕๖๐=๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ความสามารถในการจัดการ งานโรงเรียน
การสอนที่เน�นผู�เรียนเป3นสําคัญ การสอนที่เน�นผู�เรียนเป3นสําคัญ การสอน กลุ�มสาระและ ป, ๒๕๕๙=๕๐,๐๐๐  เรียนการสอน
โรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ป, ๒๕๕๘=๕๐,๐๐๐

ประมาณ ๑๔ คน

๗ โครงการประชุมอบรมสัมมนา -เพื่อศึกษาดูงานของครูโรงเรียน  -ครู บุคลากรในโรงเรียน 50,000        ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ครู -บุคลากรได�รับความรู�เพิ่ม กองการศึกษา
และศึกษาดูงานการประกัน อยู�เมืองแกลงวิทยา ป, ๒๕๖๐=๕๐,๐๐๐ บุคลากร มากขึ้นสามารถนํากลับมา งานโรงเรียนฯ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ป, ๒๕๕๙=๕๐,๐๐๐  พัฒนาเด็กได�อย�างมี

ป, ๒๕๕๘=๕๐,๐๐๐ ประสิทธิภาพ

ป, ๒๕๕๙=๑๐๐,๐๐๐



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความเปQนเลิศด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญาท�องถิ่นและการกีฬา
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร�างให�สมดุลและแข*งขันได�

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ     
3.๓ แผนงานการศึกษา

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
๘ โครงการเสริมศักยภาพด�าน -เพื่อพัฒนาด�านภาษาต�างประเทศ -นักเรียนชั้นอนุบาลชั้น 360,000      ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ นักเรียน นักเรียนโรงเรียน กองการศึกษา

ภาษาต�างประเทศเพื่อเตรียม ให�กับนักเรียนโรงเรียนอยู�เมือง ประถมฯ ของโรงเรียน ป, ๒๕๖๐= -  อยู�เมืองแกลงวิทยา งานโรงเรียนฯ
ความพร�อมสู�ประชาคมอาเซียน แกลงวิทยา อยู�เมืองแกลงวิทยา ป, ๒๕๕๙= - ได�รับการพัฒนาด�านภาษา
 ป, ๒๕๕๘= - เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงคที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

   

รวม ๘  โครงการ - - 9,194,356   9,419,192    9,647,506   9,897,036   - - -



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความเปQนเลิศด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญาท�องถิ่นและการกีฬา
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร�างให�สมดุลและแข*งขันได�

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ     
3.๖ แผนงานงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
๑ โครงการเปaดสอนภาษาอาเซียน -เพื่อส�งเสริมการเรียนรู�ในการใช� -ประชาชน ในเขตเทศบาล ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ -ประชาชน ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ให�กับประชาชนในเขตเทศบาล ภาษาอาเซียนให�กับประชาชน ป, ๒๕๖๐=๗๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ได�รับความรู�เกี่ยวกับ งานพัฒนาชุมชน
ตําบลเมืองแกลง ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ป, ๒๕๕๙=๗๐,๐๐๐ ภาษาอาเซียน

ป, ๒๕๕๘=๕๐,๐๐๐
   

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

ที่
งบประมาณและที่มา

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

   

รวม 1  โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 - - -



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความเปQนเลิศด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญาท�องถิ่นและการกีฬา
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร�างให�สมดุลและแข*งขันได�

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ     
3.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
1 โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธA - เพื่อส�งเสริมให�พนักงานได�  - การเข�าร�วมการแข�งขันกีฬา ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - ทําให�พนักงานได�มีโอกาส กองการศึกษา

(หน�วยงานอําเภอแกลง) มีโอกาสเข�าร�วมการแข�งขันกีฬา ระหว�างหน�วยงานในอําเภอ ป, ๒๕๖๐=๗๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง เข�าร�วมการแข�งขันกีฬาเพื่อ งานกิจกรรมฯ
และสร�างความสามัคคีร�วมกัน แกลง และระหว�างเทศบาล ป, ๒๕๕๙=๗๐,๐๐๐ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระหว�างหน�วยงาน ในอําเภอแกลง จํานวน ๑ ครั้ง ป, ๒๕๕๘=๒๐๐,๐๐๐

ประมาณ  ๑๐๐ คน

งบประมาณและที่มา

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

โครงการ วัตถุประสงค

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

ประมาณ  ๑๐๐ คน

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ - เพื่อให�ประชาชนได�ตระหนัก - จัดงานวันเด็กมีการแสดง ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - ทําให�เด็กได�ตระหนักถึง กองการศึกษา
 ถึงความสําคัญของเด็กซึ่ง บนเวทีประกวดวาดภาพ ป, ๒๕๖๐=๒๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ความสําคัญของตนเอง

เป3นทรัพยากรบุคคลของชาติ ระบายสีและแจกของขวัญ ป, ๒๕๕๙=๒๓๐,๐๐๐  
ฯลฯ จํานวน 1 ครั้ง ป, ๒๕๕๘=๒๕๐,๐๐๐
ประมาณ  ๑,๐๐๐ คน

3 โครงการส�งเสริมกีฬาบาสเกตบอล - เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนให� -จัดการแข�งขันกีฬา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ  - เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา
เมืองแกลง เยาวชน ประชาชน ได�มีโอกาส บาสเกตบอล จํานวน ๑ ครั้ง ป, ๒๕๖๐=๑๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ได�ร�วมกิจกรรมการแข�งขัน งานกิจกรรมฯ

แสดงออกในเชิงการกีฬา ฯลฯ ประมาณ  ๑๒ ทีม ป, ๒๕๕๙=๑๕๐,๐๐๐  ร�วมกัน
 ป, ๒๕๕๘=๒๐๐,๐๐๐

4 โครงการดนตรีเพื่อประชาชน - เพื่อส�งเสริมและสนับสนุน - จัดกิจกรรมในส�วนที่เกี่ยว ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - ทําให�เทศบาลฯ มีกิจกรรม กองการศึกษา
ให�เด็ก เยาวชน และประชาชน ข�องกับการเล�นดนตรี ดังนี้ ป, ๒๕๖๐=๑๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง รณรงคAต�อต�านยาเสพติด งานกิจกรรมฯ
เล�นดนตรีเพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด ๑.จัดกิจกรรมการประกวด ป, ๒๕๕๙=๑๒๐,๐๐๐  - เด็ก เยาวชน และ
- เพื่อส�งเสริมให�เด็ก เยาวชน โฟลAคซอง ป, ๒๕๕๘=๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนเข�าเป3นแนวร�วม
และประชาชนใช�เวลาว�างให�เป3น ๒. ประกวดวงดนตรีลูกทุ�งและสากล ในกระบวนการรณรงคA
ประโยชนAต�อตนเองและส�วนรวม ๓. จ�างเหมาดนตรีมาแสดงให�เด็กเยาวชน ต�อต�านยาเสพติด 

และประชาชนได�ชม ฯลฯ จํานวน ๑ ครั้ง ฯลฯ



ประมาณ  ๑๒ ทีม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความเปQนเลิศด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญาท�องถิ่นและการกีฬา
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร�างให�สมดุลและแข*งขันได�

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ     
3.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
5 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธA - เพื่อส�งเสริมและสนับสนุน -จัดการแข�งขันกีฬาชุมชน 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - เยาวชนและประชาชนได� กองการศึกษา

ให�เยาวชน ประชาชน  ได�มี จํานวน ๑๓ ชุมชน ในเขต ป, ๒๕๖๐=๑๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง มีโอกาสเล�นกีฬาทั่วถึงกัน งานกิจกรรมฯ
โอกาสแสดงออกในเชิง เทศบาลตําบลเมืองแกลง ป, ๒๕๕๙=๑๒๐,๐๐๐
การกีฬา  ฯลฯ ได�มีสุขภาพร�างกายที่แข็งแรง ป, ๒๕๕๘=๑๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

แบบ ผ.01

6 โครงการส�งเสริมกีฬาฟุตซอล - เพื่อส�งเสริมและสนับสนุน -จัดการแข�งขันกีฬาฟุตซอล 150,000 150,000 150,000 150,000 ป,ละ ๑ ครั้ง - เยาวชนและประชาชนได� กองการศึกษา
ให�เยาวชน ประชาชน  ได�มี จํานวนป,ละ ๑ ครั้ง ป, ๒๕๖๐=๒๐๐,๐๐๐ จํานวน มีโอกาสเล�นกีฬาทั่วถึงกัน งานกิจกรรมฯ
โอกาสแสดงออกในเชิง จํานวน  ๑๓ ชุมชน ป, ๒๕๕๙=๒๐๐,๐๐๐ ๑๓  ชุมชน
การกีฬา  ฯลฯ ป, ๒๕๕๘=๓๐๐,๐๐๐

 
7 โครงการส�งเสริมกีฬาจักรยาน - เพื่อส�งเสริมและสนับสนุน -จัดการแข�งขันกีฬาจักรยาน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - เยาวชนและประชาชนได� กองการศึกษา

ให�เยาวชน ประชาชน  ได�มี จํานวนป,ละ ๑ ครั้ง ป, ๒๕๖๐=๑๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง มีโอกาสเล�นกีฬาทั่วถึงกัน งานกิจกรรมฯ
โอกาสแสดงออกในเชิง ประมาณ  ๕๐ คน ป, ๒๕๕๙=๑๕๐,๐๐๐  
การกีฬา  ฯลฯ ป, ๒๕๕๘=๑๕๐,๐๐๐

 
8 โครงการห�องสมุดเพื่อประชาชน - เพื่อให�การสนับสนุนและ - จัดให�มีห�องสมุดบริการ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ จํานวน ๑ แห�ง - ทําให�เทศบาลมีศูนยAบริการ กองการศึกษา

ส�งเสริมให�ประชาชนมี ประชาชนจํานวน  ๑  แห�ง ป, ๒๕๖๐=๑๐๐,๐๐๐  ข�าวสารของทางเทศบาล งานกิจกรรมฯ
สถานที่หรือศูนยAค�นคว�าหา - จัดกิจกรรมส�งเสริมการอ�าน ป, ๒๕๕๙=๑๐๐,๐๐๐  และบริการให�แก�ประชาชน
ความรู� - จัดบริการให�เด็กเยาวชนและ ป, ๒๕๕๘=๒๕๐,๐๐๐  - ทําให�เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนได�ยืมหนังสือไปศึกษา ประชาชนได�รับการส�ง
ค�นคว�า ฯลฯ เสริมการอ�าน ฯลฯ



ประมาณ ๑๐๐ คน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความเปQนเลิศด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปRญญาท�องถิ่นและการกีฬา
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร�างให�สมดุลและแข*งขันได�

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ     
3.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
9 โครงการอบรมดนตรีสากล - เพื่อส�งเสริมและสนับสนุน - จัดกิจกรรมในส�วนที่เกี่ยว 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนป,ละ  - ทําให�เทศบาลฯ กองการศึกษา

ให�เด็ก เยาวชน และประชาชน ข�องกับการเล�นดนตรี ดังนี้ ป, ๒๕๖๐= - ๑ ครั้ง มีกิจกรรมรณรงคAต�อ งานกิจกรรมฯ
เล�นดนตรีเพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด ๑.จัดกิจกรรมอบรมดนตรี ป, ๒๕๕๙= -  ต�านยาเสพติด
- เพื่อส�งเสริมให�เด็ก เยาวชน จํานวนป,ละ ๑ ครั้ง ป, ๒๕๕๘= -  - เด็ก เยาวชน และ
และประชาชนใช�เวลาว�างให� ประมาณ  ๑5 คน ประชาชนเข�าเป3นแนวร�วม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ที่
งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงคโครงการ

แบบ ผ.01

และประชาชนใช�เวลาว�างให� ประมาณ  ๑5 คน ประชาชนเข�าเป3นแนวร�วม
เป3นประโยชนAต�อตนเองและ  ในกระบวนการรณรงคA
ส�วนรวม ต�อต�านยาเสพติด ฯลฯ

    

รวม   ๙  โครงการ - - 1,230,000   1,230,000    1,230,000   1,230,000   - - -



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและส*งเสริมการท*องเที่ยวเชิงอนุรักษอย*างสมดุลและยั่งยืน
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสังคมและส*งเสริมคุณภาพชีวิต     
4.๖ แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
๑ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู�เพื่อ - เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนา  -  ทัศนศึกษาดูงานป,ละ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - การพัฒนาผู�สูงอายุใน กองการศึกษา

สังคมผู�สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุ ๑ ครั้ง ประมาณ ๘๐ คน ป, ๒๕๖๐=๑๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง เขตเทศบาลเป3นไปอย�างมี งานพัฒนา
 ป, ๒๕๕๙= -  ประสิทธิภาพและต�อเนื่อง ชุมชน

ป, ๒๕๕๘= -

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่ วัตถุประสงค

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและที่มา

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

โครงการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

รวม 1 โครงการ - - 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ - - -



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาและส*งเสริมการท*องเที่ยวเชิงอนุรักษอย*างสมดุลและยั่งยืน
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสังคมและส*งเสริมคุณภาพชีวิต     
4.๘ แผนงานงบกลาง

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก

 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    
1 โครงการทุนการศึกษาสําหรับ -เพื่อให�เด็กนักเรียน  นักศึกษา  - ให�ทุนการศึกษา  แก�เด็ก ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - เด็กนักเรียนที่ด�อยโอกาส กองการศึกษา

เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ด�อยโอกาส  ได�รับการศึกษา ที่ด�อยโอกาสในหลักสูตรที่ ป, ๒๕๖๐=๒๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง จะได�รับการช�วยเหลืออย�าง
และผู�ด�อยโอกาส อย�างทั่วถึง สูงกว�าการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป, ๒๕๕๙=๒๕๐,๐๐๐ ทั่วถึง

ปริญญาตรี   
ในระดับไม�สูงกว�าระดับ

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและที่มา

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ป, ๒๕๕๘=๓๐๐,๐๐๐

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

ในระดับไม�สูงกว�าระดับ

2 เบี้ยยังชีพผู�ปYวยโรคเอดสA  -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  -ชุมชนในเขตเทศบาลตําบล 205,๐๐๐ 235,๐๐๐ 255,๐๐๐ 285,๐๐๐ จํานวนป,ละ - ประชาชนมีคุณภาพ กองการศึกษา
ประชาชน เมืองแกลง ป, ๒๕๖๐=๑๙๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ชีวิตที่ดีขึ้น

ป, ๒๕๕๙=๑๘๐,๐๐๐
ป, ๒๕๕๘=๑๘๐,๐๐๐

3 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ  -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  -ชุมชนในเขตเทศบาลตําบล ๑๘,๔๐๘,๘๐๐ ๑9,๔๐๘,๘๐๐ 20,๔๐๘,๘๐๐ 21,๔๐๘,๘๐๐ จํานวนป,ละ - ประชาชนมีคุณภาพ กองการศึกษา
ประชาชน เมืองแกลง ป, ๒๕๖๐=๑๙,๓๐๒,๘๐๐ ๑ ครั้ง ชีวิตที่ดีขึ้น

ป, ๒๕๕๙=๑๖,๔๐๘,๘๐๐
ป, ๒๕๕๘=

4 เบี้ยยังชีพผู�พิการ  -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  -ชุมชนในเขตเทศบาลตําบล 3,150,๒๐๐ 3,350,๒๐๐ 3,550,๒๐๐ 3,750,๒๐๐ จํานวนป,ละ - ประชาชนมีคุณภาพ กองการศึกษา
ประชาชน เมืองแกลง ป, ๒๕๖๐=๒,๕๑๕,๒๐๐ ๑ ครั้ง ชีวิตที่ดีขึ้น

ป, ๒๕๕๙=๒,๔๑๙,๒๐๐
ป, ๒๕๕๘=



รวม 4  โครงการ - - 22,014,000 23,244,000 24,464,000 25,694,000 - - -

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปQนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อย*างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

5.4 แผนงานสาธารณสุข

 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการปKองกันและควบคุม  -ฉีดวัคซีนปKองกันโรคพิษสุนัขบ�า -สัตวAเลี้ยงของประชาชน 70,000        70,000 70,000 70,000 13 ชุมชน -ควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า กองสาธารณสุข
พิษสุนัขบ�า ให�แก�สัตวAเลี้ยงของประชาชน 13 ชุมชน ป,2560=70,000 ได�อย�างครอบคลุม งานบริการฯ

จํานวน 13 ชุมชน ป,2559=70,000
ป,2558=70,000

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ส*งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข�าสู*อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ควบคู*กับการรับผิดชอบต*อสังคม

ผลที่คาดว*า
จะได�รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 อนุรักษฟZ[นฟูและควบคุมการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล�อมบนพื้นฐานของการมีส*วนร*วม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป"าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ*านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

2 โครงการอนุรักษAแม�น้ําประแส  -เพื่อควบคุมการเกิดมลพิษทาง -ผลิตน้ําหมักจุลินทรียA 90,000        90,000 90,000 90,000 1.จํานวน -ลดปdญหามลพิษทางน้ํา กองสาธารณสุข
น้ําและฟyzนฟูสภาพแวดล�อม ปล�อยพันธAสัตวAน้ํา ป,2560=90,000 น้ําหมัก และแม�น้ํามีคุณภาพ งานบริการฯ
จัดให�มีการเฝKาระวังคุณภาพน้ํา อบรมให�ความรู� ป,2559=90,000 2.จํานวนสัตวA
ด�วยการตรวจคุณภาพน้ํา ป,2558=100,000 น้ําที่ปล�อย

3.ร�อยละ 80
แม�น้ําประแส
สะอาด

3 โครงการคุ�มครองผู�บริโภค เพื่อให�ประชาชนได�รับความรู� -อบรมให�ความรู�เรื่อง 60,000        60,000 60,000 60,000 ร�อยละ 60 -ประชาชนเข�าใจในเรื่อง กองสาธารณสุข
ด�านอาหารปลอดภัยชุมชน เรื่องสารปนเปyzอนในอาหาร สารปนเปyzอนแก�ประชาชน ป,2560=60,000 ตรวจประเมิน สารปนเปyzอนในอาหาร งานบริการฯ
ใส�ในคุณภาพ และการเลือกซื้ออาหาร ป,2559=  - ร�านอาหาร

ป,2558=  -



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปQนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อย*างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

5.4 แผนงานสาธารณสุข

 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

4 โครงการตรวจติดตามระบบการจัด-เพื่อตรวจประเมินระบบการ -จํานวนป,ละ  1 ครั้ง 30,000        30,000 30,000 30,000 ป,ละ 1 ครั้ง -เทศบาลได�รับการรับรอง กองสาธารณสุข
การสิ่งแวดล�อม ISO 14000 จัดการสิ่งแวดล�อมตามมาตรฐาน ป,2560=30,000 ระบบการจัดการ งานบริหารฯ

ISO 14000 ป,2559=30,000 สิ่งแวดล�อม
ป,2558=30,000

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ส*งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข�าสู*อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ควบคู*กับการรับผิดชอบต*อสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 อนุรักษฟZ[นฟูและควบคุมการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล�อมบนพื้นฐานของการมีส*วนร*วม

ผลที่คาดว*า
จะได�รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เป"าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ*านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

5 โครงการอาหารสะอาด -เพื่อปรับปรุงด�านจําหน�าย -อบรมให�ความรู�ผุ�ประกอบ 80,000        80,000 80,000 80,000 ร�านอาหารที่ ร�านอาหารมีความ กองสาธารณสุข
รสชาติอร�อย อาหารให�ได�มาตราฐาน การร�านอาหารและตรวจ ป,2560=80,000 เข�าร�วม ปลอดภัยจากการบริโภค งานบริการฯ
Clean Food Good Taste ป,2559= -

ป,2558= -

รวม   5  โครงการ - - 330,000      330,000      330,000      330,000      - - -



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปQนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อย*างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการคัดแยกขยะและ -กิจกรรมคัดแยกขยะและลด -ประชาชนมีส�วนร�วม 80,000        80,000 80,000 80,000 ร�อยละ 80 -ประชาชนและเด็กมี กองสาธารณสุข
ลดปริมาณขยะ ปริมาณขยะในโรงเรียน ในการคัดแยกขยะและ ป,2560=80,000 ปริมาณขยะ ส�วนร�วมในการคัดแยกขยะ งานกําจัดขยะฯ

กิจกรรมคัดแยกขยะและลด ลดปริมาณขยะ ป,2559=80,000 ลดลง
ปริมาณขยะในวัด ป,2558=100,000
กิจกรรมคัดแยกขยะและลด

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 อนุรักษฟZ[นฟูและควบคุมการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล�อมบนพื้นฐานของการมีส*วนร*วม

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ส*งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข�าสู*อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ควบคู*กับการรับผิดชอบต*อสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป"าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ*านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว*า
จะได�รับ

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

กิจกรรมคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในสถานที่ราชการ
รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบ
การกิจกรรมคัดแยกขยะและ
ลดปริมาณขยะในชุมชน

2 โครงการจ�างเหมาเอกชนทําความ -เพื่อให�ถนนสะอาด ไม�มีฝุYน -ทําความสะอาดถนนทางเท�า 1,110,400    1,110,400 1,110,400 1,110,400 4 เส�น -ถนนสะอาดไม�มีฝุYนละออง กองสาธารณสุข
สะอาด จํานวน 4 เส�น รวมซอย และให�บนทางเท�าและหลังทางเท�า จํานวน 4 เส�นรวมซอย ป,2560=1,110,400 และขยะ งานกําจัดฯ

ไม�มีขยะและหญ�ารกรุงรัง ได�แก� ป,2559=1,110,492
 - ถนนหนองกันเกรา ป,2558=900,000
 - ถนนบ�านบึง - แกลง 
 - ถนนมาบใหญ�รวมซอย
 - ถนนศาลาตาผ�อง
 - ซอย 5 (นพเก�า)
 - ถนนมาบใหญ� ซอย 7 
(หนองแตงโม)



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปQนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อย*างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

3 โครงการจ�างเหมาเอกชนทําความ  -ถนนสะอาด น�ามอง ไม�มีขยะ  -ทําความสะอาดถนนทางเท�า 1,778,500    1,778,500 1,778,500 1,778,500 11 เส�น -ถนนสะอาดไม�มีฝุYน กองสาธารณสุข
สะอาดถนน 11 เส�นรวมซอย รกสองข�างทาง  - ถนนสุขุมวิท ป,2560=1,778,500 รวมซอย และขยะบนทางเท�า งานกําจัดฯ

 - ถนนสุนทรโวหาร ป,2559=1,778,592
 - ถนนเทศบาล 1,2,3 ป,2558=1,350,000
 - ถนนสุนทรภู�

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 อนุรักษฟZ[นฟูและควบคุมการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล�อมบนพื้นฐานของการมีส*วนร*วม

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ส*งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข�าสู*อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ควบคู*กับการรับผิดชอบต*อสังคม

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป"าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ*านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว*า
จะได�รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.01

 - ถนนสุนทรภู�
 - ถนนพลงช�างเผือกรวมซอย
 - ถนนแหลมยาง
 - ถนนโพธิ์ทอง
 - ถนนสุนทรภู� ซอย 4
 - ถนนพลงช�างเผือก ซอย 1 
เชื่อมต�อซอย 3
 -ซอยสตาภิรมยA

4 โครงการจ�างเหมารายบุคคล  -เพื่อดําเนินงานการคัดแยกขยะ -พนักงานจํานวน 33 คน 3,564,000    3,564,000 3,564,000 3,564,000 33 คน -มีบุคลากรในการ กองสาธารณสุข
ภายนอกดําเนินการกิจกรรม สายพาน จํานวน 3 เส�น ป,2560=3,564,000 คัดแยกขยะ งานรักษาฯ
กิจกรรมคัดแยกขยะ ทําความ และหมักน้ําจุลินทรียA ป,2559=3,564,000 หมักน้ําจุลินทรียA
สะอาดและพัฒนาสภาพแวดล�อม ล�างโรงจอดรถ ป,2558= -
ณ บริเวณศูนยAเรียนรู�การจัดการ
เมืองและสิ่งแวดล�อม ประจํา
ภาคตะวันออกและศูนยAควบคุม
คุณภาพมูลฝอย เทศบาลตําบล



เมืองแกลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปQนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อย*างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

5 โครงการจ�างเหมาเอกชนดูแล  - จัดจ�างเอกชนดูแลรักษาดําเนิน  1.โครงการจ�างเหมาเอกชน 4,042,900    4,042,900 4,042,900 4,042,900 จํานวนพื้นที่  - ทําให�ภูมิทัศนAของ กองช�าง
รักษาเกาะกลางและสวนหย�อม การดูแลรักษาเกาะกลางและ ดําเนินการดูแลรักษาต�นไม� ป,2560=4,042,900 ประมาณ บ�านเมืองดูสวยงามและ งานสวนฯ
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง สวน เพื่อเป3นระเบียบเรียบร�อย และหญ�าสถานที่ต�างๆ รวม ป,2559=4,072,900 39,810 เป3นระเบียบ

2 แห�ง และเกาะกลางถนน ป,2558= - ตร.ม.
ต�างๆรวม 6 แห�ง พื้นที่

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 อนุรักษฟZ[นฟูและควบคุมการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล�อมบนพื้นฐานของการมีส*วนร*วม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว*า
จะได�รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ส*งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข�าสู*อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ควบคู*กับการรับผิดชอบต*อสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป"าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ*านมา

แบบ ผ.01

ต�างๆรวม 6 แห�ง พื้นที่
ประมาณ 39,810 ตร.ม.
จํานวน 1,852,000 บาท
 2.โครงการจ�างเหมาเอกชน จํานวนพื้นที่
ดูแลรักษาเกาะกลางถนน ประมาณ
รวม 1 แห�ง และสวนหย�อม 3,637 ตร.ม.
ริมทางถนนสาย ต�างๆ 
รวม 7 แห�ง พื้นที่ ประมาณ
7,637 ตร.ม. จํานวน
 358,000 บาท
 3.โครงการจ�างเหมาเอกชน จํานวนพื้นที่
ดูแลตัดแต�งต�นไม� (สวน ประมาณ
สุขภาพและสวนหย�อม 13,621
รวม 10 แห�ง) พื้นที่  ตร.ม.
ประมาณ 13,621 ตร.ม.
จํานวน 736,000 บาท



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปQนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อย*างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 4.โครงการจ�างเหมาเอกชน จํานวนพื้นที่
ดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิม ประมาณ
พระเกียรติ 80 พระพรรษา 42,530
และบาทวิถีทางเท�าถนน ตร.ม.
แกลงกล�าหาญพื้นที่

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 อนุรักษฟZ[นฟูและควบคุมการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล�อมบนพื้นฐานของการมีส*วนร*วม

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ส*งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข�าสู*อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ควบคู*กับการรับผิดชอบต*อสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป"าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ*านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว*า
จะได�รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.01

แกลงกล�าหาญพื้นที่
ประมาณ 42,530 ตร.ม. 
จํานวน 888,000 บาท
5.โครงการจ�างเหมาเอกชน จํานวนพื้นที่
ดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยา ประมาณ
โลกร�อน พื้นที่ประมาณ 13,003
13,003 ตร.ม. ตร.ม.
จํานวน 208,900 บาท

6 โครงการอนุรักษAพันธุกรรมพืช  - เข�าใจและเห็นความสําคัญของ  - เพื่อพัฒนาบุคลากร 150,000      150,000       150,000       150,000       จํานวนข�อมูล -บุคลากร ประชาชนและ กองช�าง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พันธุกรรมพืช  - เพื่ออนุรักษAพัฒนา ป,2560=๓๐,๐๐๐ พันธุกรรมพืช นักเรียนนักศึกษาได�เห็น งานสวนฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - ให�ร�วมคิดและร�วมปฏิบัติจน ทรัพยากร พันธุกรรมพืช ป,2559= - ความสําคัญของการเรียนรู�
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เกิดประโยชนAกับประชาชนใน  - เพื่อให�เกิดประโยชนAกับ ป,2558= - และบันทึก ตลอดจนรวบ

พื้นที่ ประชาชนและนักเรียนใน รวมฐานข�อมูลทรัพยากร
 - ให�มีระบบข�อมูลพันธุกรรมพืช พื้นที่ ท�องถิ่นเพื่อนําไปสู�การมี
ทั่วถึงกันได�ทั่วประเทศ จิตสํานึกในการอนุรักษAและ

ใช�ประโยชนAทรัพยากรที่มี



อยู�อย�างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปQนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อย*างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

7 โครงการปลูกปYาชายเลนและ  - เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดง  - ปลูกต�นโกงกาง ต�นประสัก 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนข�อมูล -บุคลากร ประชาชนและ กองช�าง
ปล�อยพันธุAสัตวAน้ําเฉลิม ความจงรักภักดีแด�พระบาท จํานวน 1,500 ต�น ป,2560=70,000 พันธุกรรมพืช นักเรียนนักศึกษาได�เห็น งานสวนฯ
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เนื่องใน พันธุกรรมพืช ป,2559= - ความสําคัญของการเรียนรู�

โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  - ปล�อยพันธุAปลา จํานวน ป,2558= - และบันทึก ตลอดจน
ครบ 80 พรรษา และจงรักภักดี 5,000 ตัว รวบรวมฐานข�อมูล

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ส*งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข�าสู*อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ควบคู*กับการรับผิดชอบต*อสังคม

ผลที่คาดว*า
จะได�รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 อนุรักษฟZ[นฟูและควบคุมการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล�อมบนพื้นฐานของการมีส*วนร*วม

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป"าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ*านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.01

ครบ 80 พรรษา และจงรักภักดี 5,000 ตัว รวบรวมฐานข�อมูล
แด�องคAสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ ทรัพยากรท�องถิ่น เพื่อนํา
พระบรมราชินีนารถเนื่องในโอกาส ไปสู�การมีจิตสํานึกในการ
เฉลิมพระชนมพรรษา อนุรักษAและใช�ประโยชนA
ครบ 85 พรรษา ทรัพยากรที่มีอยู�
 - เพื่อฟyzนฟูปYาชายเลยและพันธุA อย�างยั่งยืน
สัตวAน้ําให�กลับคืนสู�ธรรมชาติ 
เพื่อให�เกิดความสมดุลของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล�อม
 - เพื่อส�งเสริมการมีส�วนร�วมและ
สร�างจิตสํานึกแก�ข�าราชการและ
ประชาชนในการอนุรักษAทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อย�าง
ยั่งยืนตลอดไป

รวม   7  โครงการ - - 10,795,800 10,795,800  10,795,800 10,795,800 - - -



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปQนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อย*างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

5.8 แผนงานงบกลาง

 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล�อม -จ�ายเป3นเงินสมทบกองทุน -จ�ายเป3นเงินสมทบ 300,000      300,000 300,000 300,000 ป,ละ 1 ครั้ง -มีการส�งเงินสมทบให�แก� กองสาธารณสุข
สิ่งแวดล�อมร�อยละ 3.5 ร�อยละ 3.5 ป,2560=300,000 กองทุนตามพรบ.ส�งเสริม งานบริหารฯ
ของรายรับจากค�ากําจัดขยะ ป,2559=300,000 รักษาความสะอาด

ป,2558= -

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 อนุรักษฟZ[นฟูและควบคุมการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล�อมบนพื้นฐานของการมีส*วนร*วม

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ*านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว*า
จะได�รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ส*งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข�าสู*อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ควบคู*กับการรับผิดชอบต*อสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป"าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

2 ค�าใช�จ�ายกองทุนหลักประกัน  -เพื่อสมทบในกองทุนหลัก เพื่อเป3นเงินค�าใช�จ�ายใน 427,500 427,500 427,500 427,500 ป,ละ 1 ครั้ง  -ส�งเสริมสุขภาพประชาชน กองสาธารณสุข
สุขภาพระดับท�องถิ่นหรือ ประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ป,2560=4๐๕,๐00 ในพื้นที่อย�างครอบคลุม  งานบริหารฯ
ระดับพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองแกลง ป,2559=4๐๕,๐00

ป,2558= -

รวม   2  โครงการ - - 727,500      727,500      727,500      727,500      - - -



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการบริหารจัดการที่ดี     

6.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก
 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    

1 โครงการส�งเสริมการปกครอง -เพื่อสนับสนุนหรือเผยแพร�  -ประกอบด�วยคณะผู�บริหาร/ 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนป,ละ  - พนักงานเทศบาลมี สํานักปลัดฯ
ระบอบประชาธิปไตย พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ สมาชิกสภาฯ/ ป,2560=4๐,๐๐๐ 1  ครั้ง ความรู�ความสามารถที่ได�
อันมีพระมหากษัตริยAทรงเป3น พระเจ�าอยู�หัวและพระบรม พนักงานเทศบาล/ ป,2559=40,๐๐๐ รับไปประยุกตAกับงานเพื่อ
ประมุขและการธํารงไว�ซึ่งสถาบัน ราชินีนารถตลอดจนพระบรมวงศA ลูกจ�างประจํา/พนักงานจ�าง ป,2558=๒๐,๐๐๐ บริการประชาชน
หลักของชาติในระดับพื้นที่ ศานุวงศAและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข�อง และประชาชน จํานวน 1 ครั้ง

ที่

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

งบประมาณและที่มา
โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล

แบบ ผ.01

หลักของชาติในระดับพื้นที่ ศานุวงศAและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข�อง และประชาชน จํานวน 1 ครั้ง

2 โครงการส�งเสริมการเรียนรู�ตาม -เพื่อสนับสนุนหรือเผยแพร�  -ประกอบด�วยคณะผู�บริหาร/ 640,000 640,000 640,000 640,000 จํานวนป,ละ  - คณะผู�บริหาร/พนักงาน สํานักปลัดฯ
รอยพ�อหลวงศูนยAพระมหาชนก พระราชกรณียกิจพระบาท สมาชิกสภาฯ/พนักงาน ป,2560=๖4๐,๐๐๐ 1  ครั้ง เทศบาล/นักเรียน/
เทศบาลตําบลเมืองแกลง สมเด็จพระเจ�าอยู�หัว /ลูกจ�าง/นักเรียนนักศึกษา ป,2559= - นักศึกษาและประชาชน

และประชาชน ป,2558= - ได�รับทราบถึงพระราช-
กรณียกิจพระบาท
สมเด็จพระเจ�าอยู�หัว

๓ โครงการอบรมร�วมใจ -เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรมมี -จํานวน  1 ครั้ง 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนหรือ  - ผู�เข�ารับการอบรม สํานักปลัดฯ
ประหยัดไฟฟKา ความรู�ความเข�าใจในการประ คณะผู�บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ ป,2560=๗๐,๐๐๐ ร�อยละ 60 สามารถประหยัดพลังงาน

หยัดพลังงานไฟฟKา พนักงานเทศบาล/ลูกจ�าง ป,2559=๗๐,๐๐๐ ของผู�เข�ารับ ไฟฟKาบ�านพักตนเองและ
นักเรียนที่เข�าร�วมโครงการฯ ป,2558=๑๐๐,๐๐๐ การอบรมมี โรงเรียน

ความรู�ความ
เข�าใจในการ
ประหยัด
พลังงาน



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการบริหารจัดการที่ดี     

6.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก
 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ -เพื่อเพิ่มความรู�และประสบการณA  -ประกอบด�วยคณะผู�บริหาร/ 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนป,ละ -พนักงานเทศบาลมีความรู� สํานักปลัดฯ
บุคคลากรของพนักงานเทศบาล ให�แก�พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาฯ/พนักงาน ป,2560=๔๐๐,๐๐๐ 2  ครั้ง ความสามารถที่ได�รับไป
ตําบลเมืองแกลงประกอบด�วย เทศบาลลูกจ�างประจํา/ ป,2559=๔๐๐,๐๐๐ ประยุกตAกับงานเพื่อ
คณะผู�บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ พนักงานจ�าง ป,2558=๕๐๐,๐๐๐ บริการประชาชน
พนักงานเทศบาล/ลูกจ�างประจํา/พนักงานจ�าง จํานวนป,ละ  2  ครั้ง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

แบบ ผ.01

พนักงานเทศบาล/ลูกจ�างประจํา/พนักงานจ�าง จํานวนป,ละ  2  ครั้ง

๕ โครงการประชาคมจัดทําแผน  -เพื่อรับทราบปdญหาและ  -จัดทําประชุมประชาคม ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวน -เทศบาลมีข�อมูลในการ กองวิชาการฯ
พัฒนาเทศบาล ความต�องการของชุมชน จํานวน ๑๓ ชุมชน ป,2560=๓๐,๐๐๐ ผู�เข�าร�วม บริหารจัดการเทศบาล

 -เพื่อนํามาประกอบด�วยการ -จัดประชุมคณะกรรมการ ป,2559=๑๕,๐๐๐ ประชุม -การบริหารจัดการเทศบาล
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ แผนพัฒนาเทศบาลฯ/ ป,2558=๓๐,๐๐๐ มีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ รวดเร็วยิ่งขึ้น

๖ โครงการรณรงคAเชิญชวนและ  -เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ  -อบรมผู�อยู�ในข�ายต�องเสีย ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เทศบาล  -สร�างแรงจูงใจให�กับ กองคลัง
ส�งเสริมการชําระภาษี จัดเก็บรายได�และระบบการบริการ ภาษี จํานวน 100 คน และ ป,2560=๕๐,๐๐๐ สามารถจัดเก็บประชาชนมาชําระภาษีมากขึ้น

ประชาชนผู�เสียภาษี พนักงานผู�ปฏิบัติงานด�านการ ป,2559=๕๐,๐๐๐ ภาษีได�เพิ่มขึ้น  -เทศบาลมีรายได�เพิ่มขึ้น
 -เพื่อเพิ่มงบประมาณรายได�ให�กับ จัดเก็บรายได�ทั้งหมด ป,2558=๑๕๐,๐๐๐ โดยเทียบกับ  -เสริมสร�างความเข�าใจอันดี
เทศบาล ประมาณการ เกิดความร�วมมือร�วมใจสร�างศรัทธาและ
 -เพื่อเป3นการเชิญชวนให�ประชาชน รายรับค�าภาษี ทัศนคติที่ดีของประชาชน
มาชําระภาษีและเป3นการกระตุ�นผู�ที่ ประจําป,  -ไม�เกิดหนี้ค�างชําระ
ไม�เคยมาชําระภาษีได�มาชําระภาษี  -ประชาชนเกิดความตื่นตัวและ

มีความรับผิดชอบในการเสียภาษี



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการบริหารจัดการที่ดี     

6.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก
 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    

๗ โครงการรณรงคAประหยัดน้ํามัน  -เพื่อเสริมสร�างทัศนคติที่ดีและ  -จัดอบรมพนักงานขับรถยนตA 30,000 30,000 30,000 30,000  -ร�อยละ 80  -ทําให�บุคลากรในองคAกรมี กองคลัง
ปลูกจิตสํานึกด�านอนุรักษA ของเทศบาล และทัศนศึกษา ป,2560=๓๐,๐๐๐ ของบุคลากร ทัศนคติและมีจิตสํานึกที่ดีต�อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ดูงาน จํานวน 35 คน ป,2559=๓๐,๐๐๐ ที่เข�ารับการ การอนุรักษAทรัพยากรธรรม-
สิ่งแวดล�อมให�แก�บุคลากรในองคAกร  -ค�าเฉลี่ยการใช�น้ํามัน ป,2558=๑๐๐,๐๐๐ อบรมฯ มี ชาติและสิ่งแวดล�อม
 -เพื่อลดการใช�พลังงานน้ํามันและ เชื้อเพลิงและหล�อลื่นสําหรับ ทัศนคติ มี  -เทศบาลสามารถลดการใช�

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

แบบ ผ.01

 -เพื่อลดการใช�พลังงานน้ํามันและ เชื้อเพลิงและหล�อลื่นสําหรับ ทัศนคติ มี  -เทศบาลสามารถลดการใช�
เชื้อเพลิงในเทศบาลฯ รถยนตA จักรยานยนตA รถยนตA จิตสํานึกด�าน พลังงานน้ํามันและเชื้อเพลิง 
 -เพื่อทบทวนความรู�ด�านกฎหมาย และเครื่องจักรทุกประเภทของ อนุรักษAทรัพยา ได�อย�างน�อยร�อยละ 1 เมื่อ
จราจรและวิธีการใช�ยานพาหนะ เทศบาล อย�างน�อยร�อยละ 1 กรธรรมชาติฯ เทียบกับค�าเฉลี่ยของการใช�ใน
ให�เหมาะสมกับลักษณะงานให�แก� เทียบกับค�าเฉลี่ยของการใช� และมีความรู� ช�วงเวลาเดียวกันของป,งบฯ
บุคลากรในองคAกรฯ ในช�วงเวลาเดียวกันของป,งบฯ ด�านกฎหมาย 2557(ต.ค.56-ก.ย.57)
 -เพื่อเสริมสร�างความรู�เกี่ยวกับ 2557(ต.ค.56-ก.ย.57) จราจรและวิธี  -ทําให�บุคลากรในองคAกรมี
วิธีการประหยัดพลังงานน้ํามันและ การใช�ยาน ความรู� เกี่ยวกับวิธีการใช�ยาน
เชื้อเพลิงให�แก�บุคลากรในองคAกร พาหนะให� พาหนะ เข�าใจกฎหมายจราจร

เหมาะสมฯ เพื่อความปลอดภัยในการใช�รถ
เพิ่มมากขึ้น ใช�ถนนและรู�จักวิธีประหยัด
 - ลิตร/เดือน/ การใช�พลังงานน้ํามันฯ
สํานักงาน 
เทียบกับปริมาณ
การใช�เฉลี่ย
ในช�วงเวลา
เดียวกันของป,



งบฯ 2558

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการบริหารจัดการที่ดี     

6.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก
 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    

๘ โครงการสํารวจความพึงพอใจ -เพื่อรับทราบความคิดเห็นและ -จํานวนป,ละ  1 ครั้ง 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนป,ละ -เพื่อรับทราบความคิดเห็น สํานักปลัดฯ
ความพึงพอใจในการให�บริการ ป,2560=๒๕,๐๐๐ 1  ครั้ง และความพึงพอใจในการ
ของพนักงานเทศบาลที่มีต�อ ป,2559=๓๐,๐๐๐ ให�บริการของพนักงาน
ประชาชนผู�มาใช�บริการ ป,2558=๓๐,๐๐๐ เทศบาลที่มีต�อประชาชน

ผู�มาใช�บริการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

ผู�มาใช�บริการ

๙ โครงการเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร  -เพื่อใช�ในกสนรปฏิบัติหน�าที่  -จํานวน ๑ เครื่อง ๗๓,๖๐๐ ๗๓,๖๐๐ ๗๓,๖๐๐ ๗๓,๖๐๐ จํานวน  -เพื่อให�การปฏิบัติงาน สํานักปลัด
มีความคล�องตัว สะดวก รวดเร็ว ปริมาณการถ�ายขั้นต่ํา ป,2560=๗๓,๖๐๐ ๑ เครื่อง มีประสิทธิภาพ เกิดความ

๑๕,๐๐๐ แผ�น/เดือน ป,2559= - คล�อตัว สะดวก
อัตรา ๔,๘๐๐ บาท/เดือน ป,2558= - รวดเร็วยิ่งขึ้น
แผ�นที่ ๑๕,๐๐๑ ขึ้นไป
ค�าบริการแผ�นละ ๐.๐๓ บาท

รวม ๙ โครงการ - - 1,343,600   1,343,600    1,343,600   1,343,600   - - -



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการบริหารจัดการที่ดี     

6.๖ แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก
 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อส�งเสริมบทบาทของ -  ประชุมของคณะกรรมการ ๔0๐,๐๐๐ ๔0๐,๐๐๐ ๔0๐,๐๐๐ ๔0๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - การพัฒนาชุมชนใน กองการศึกษา
ผู�นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชุมชน จํานวนป,ละ ๑ ครั้ง ป,2560=๔๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง เขตเทศบาลเป3นไปอย�างมี งานพัฒนา
 - เพื่อสร�างประสบการณAร�วม -  ทัศนศึกษาดูงาน  ๑  ครั้ง ป,2559=๔๕๐,๐๐๐  ประสิทธิภาพและต�อเนื่อง ชุมชน
 ระหว�างคณะกรรมการชุมชน ป,2558=๔๕๐,๐๐๐  

กับเจ�าหน�าที่ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

กับเจ�าหน�าที่ของเทศบาล

2 โครงการสํารวจและจัดเก็บข�อมูล -เพื่อเป3นการสํารวจข�อมูลพื้นฐาน -จํานวนป,ละ ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - การพัฒนาชุมชนใน กองการศึกษา
พื้นฐาน ทางครัวเรือนในการพัฒนาแก�ไข ป,2560=๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง เขตเทศบาลเป3นไปอย�างมี งานพัฒนา

ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ป,2559=๕๐,๐๐๐  ประสิทธิภาพและต�อเนื่อง ชุมชน
ป,2558=๑๒๐,๐๐๐

รวม 2 โครงการ - - 450,000 450,000 450,000 450,000 - - -



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการบริหารจัดการที่ดี     

6.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว*าจะ หน*วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป2 ๒๕๖๑ ป2 ๒๕๖๒ ป2 ๒๕๖๓ ป2 ๒๕๖๔ KPI ได�รับ รับผิดชอบหลัก
 ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )    

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล - เพื่อเผยแพร�กิจการของเทศบาล - จัดทําบุญเลี้ยงพระ ๙ รูป 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ จํานวนป,ละ - ทําให�ประชาชนได�ทราบ กองการศึกษา
ในวันคล�ายวันก�อตั้งเทศบาล และแขกผู�มีเกียรติและ ป,2560=๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ถึงความสําคัญของเทศบาล งานกิจกรรมฯ

พนักงานฯลฯ จํานวน ๑ วัน ป,2559=๕๐,๐๐๐
ป,2558=๔๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่มา

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงคที่ โครงการ

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับองคกรปกครองส*วนท�องถิ่นดําเนินการ

แบบ ผ.01

 

 

รวม ๑ โครงการ - - ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 - - -



















































 




















