
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาการให�บริการ 1.เพื่อให�ศูนย� ศสมช. -ประชากรในชุมชนที่ได�รับ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน  -มีการให�บริการที่ กอง ศสมช.
ด�านสุขภาพเบื้องต�นของศูนย� ดอนมะกอกมีการขับเคลื่อน การบริการไม.น�อยกว.า ป02560=15,000 200 ราย ต.อเนื่องและมี สาธารณสุขฯ ดอนมะกอก
บริการสาธารณสุขมูลฐาน ในการให�บริการด�านสุขภาพ 200 ราย ป02559=๗,๕๐๐ ประสิทธิภาพ งานศูนย�ฯ
ชุมชนดอนมะกอก อย.างต.อเนื่อง ป02558=๑๘๐,๐๐๐

2.เพื่อให�ประชาชนใน

หน�วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผ�านมา

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

5.4 แผนงานสาธารณสุข

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

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

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.0๒แบบ ผ.0๒

2.เพื่อให�ประชาชนใน
ชุมชนได�รับการบริการ
เรื่องสุขภาพอย.างทั่วถึง

2 โครงการพัฒนาการให�บริการ 1.เพื่อให�ศูนย� ศสมช. -ประชากรในชุมชนที่ได�รับ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน  -มีการให�บริการที่ กอง ศสมช.
ด�านสุขภาพเบื้องต�นของศูนย� พลงช�างเผือกมีการขับเคลื่อน การบริการไม.น�อยกว.า ป02560=15,000 200 ราย ต.อเนื่องและมี สาธารณสุขฯ พลงช�างเผือก
บริการสาธารณสุขมูลฐาน ในการให�บริการด�านสุขภาพ 200 ราย ป02559=๗,๕๐๐ ประสิทธิภาพ งานศูนย�ฯ
ชุมชนพลงช�างเผือก อย.างต.อเนื่อง ป02558= -

2.เพื่อให�ประชาชนใน
ชุมชนได�รับการบริการ
เรื่องสุขภาพอย.างทั่วถึง

แบบ ผ.0๒แบบ ผ.0๒



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการพัฒนาการให�บริการ 1.เพื่อให�ศูนย� ศสมช. -ประชากรในชุมชนที่ได�รับ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน  -มีการให�บริการที่ กอง ศสมช.
ด�านสุขภาพเบื้องต�นของศูนย� สารนารถมีการขับเคลื่อน การบริการไม.น�อยกว.า ป02560=15,000 200 ราย ต.อเนื่องและมี สาธารณสุขฯ สารนารถ
บริการสาธารณสุขมูลฐาน ในการให�บริการด�านสุขภาพ 200 ราย ป02559=๗,๕๐๐ ประสิทธิภาพ งานศูนย�ฯ
ชุมชนสารนารถ อย.างต.อเนื่อง ป02558= -

2.เพื่อให�ประชาชนใน

หน�วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

งบประมาณและที่ผ�านมา
5.4 แผนงานสาธารณสุข

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป7าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.0๒

2.เพื่อให�ประชาชนใน
ชุมชนได�รับการบริการ
เรื่องสุขภาพอย.างทั่วถึง

4 โครงการพัฒนาการให�บริการ 1.เพื่อให�ศูนย� ศสมช. -ประชากรในชุมชนที่ได�รับ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน  -มีการให�บริการที่ กอง ศสมช.
ด�านสุขภาพเบื้องต�นของศูนย� หนองแหวนมีการขับเคลื่อน การบริการไม.น�อยกว.า ป02560=15,000 200 ราย ต.อเนื่องและมี สาธารณสุขฯ หนองแหวน
บริการสาธารณสุขมูลฐาน ในการให�บริการด�านสุขภาพ 200 ราย ป02559=๗,๕๐๐ ประสิทธิภาพ งานศูนย�ฯ
ชุมชนหนองแหวน อย.างต.อเนื่อง ป02558= -

2.เพื่อให�ประชาชนใน
ชุมชนได�รับการบริการ
เรื่องสุขภาพอย.างทั่วถึง

แบบ ผ.0๒



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการพัฒนาการให�บริการ 1.เพื่อให�ศูนย� ศสมช. -ประชากรในชุมชนที่ได�รับ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน  -มีการให�บริการที่ กอง ศสมช.
ด�านสุขภาพเบื้องต�นของศูนย� โพธิ์ทองมีการขับเคลื่อน การบริการไม.น�อยกว.า ป02560=15,000 200 ราย ต.อเนื่องและมี สาธารณสุขฯ โพธิ์ทอง
บริการสาธารณสุขมูลฐาน ในการให�บริการด�านสุขภาพ 200 ราย ป02559=๗,๕๐๐ ประสิทธิภาพ งานศูนย�ฯ
ชุมชนโพธิ์ทอง อย.างต.อเนื่อง ป02558= -

2.เพื่อให�ประชาชนใน

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ.2561 - 2564)
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

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

5.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป7าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

หน�วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

แบบ ผ.0๒แบบ ผ.0๒

2.เพื่อให�ประชาชนใน
ชุมชนได�รับการบริการ
เรื่องสุขภาพอย.างทั่วถึง

6 โครงการพัฒนาการให�บริการ 1.เพื่อให�ศูนย� ศสมช. -ประชากรในชุมชนที่ได�รับ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน  -มีการให�บริการที่ กอง ศสมช.
ด�านสุขภาพเบื้องต�นของศูนย� มาบใหญ.มีการขับเคลื่อน การบริการไม.น�อยกว.า ป02560=15,000 200 ราย ต.อเนื่องและมี สาธารณสุขฯ มาบใหญ.
บริการสาธารณสุขมูลฐาน ในการให�บริการด�านสุขภาพ 200 ราย ป02559=๗,๕๐๐ ประสิทธิภาพ งานศูนย�ฯ
ชุมชนมาบใหญ. อย.างต.อเนื่อง ป02558= -

2.เพื่อให�ประชาชนใน
ชุมชนได�รับการบริการ
เรื่องสุขภาพอย.างทั่วถึง

แบบ ผ.0๒แบบ ผ.0๒



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

7 โครงการพัฒนาการให�บริการ 1.เพื่อให�ศูนย� ศสมช. -ประชากรในชุมชนที่ได�รับ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน  -มีการให�บริการที่ กอง ศสมช.
ด�านสุขภาพเบื้องต�นของศูนย� สุนทรโวหารมีการขับเคลื่อน การบริการไม.น�อยกว.า ป02560=15,000 200 ราย ต.อเนื่องและมี สาธารณสุขฯ สุนทรโวหาร
บริการสาธารณสุขมูลฐาน ในการให�บริการด�านสุขภาพ 200 ราย ป02559=๗,๕๐๐ ประสิทธิภาพ งานศูนย�ฯ
ชุมชนสุนทรโวหาร อย.างต.อเนื่อง ป02558= -

2.เพื่อให�ประชาชนใน

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

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

5.4 แผนงานสาธารณสุข

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ.2561 - 2564)

หน�วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป7าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

แบบ ผ.0๒

2.เพื่อให�ประชาชนใน
ชุมชนได�รับการบริการ
เรื่องสุขภาพอย.างทั่วถึง

8 โครงการพัฒนาการให�บริการ 1.เพื่อให�ศูนย� ศสมช. -ประชากรในชุมชนที่ได�รับ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน  -มีการให�บริการที่ กอง ศสมช.
ด�านสุขภาพเบื้องต�นของศูนย� หนองกระโดงมีการขับเคลื่อน การบริการไม.น�อยกว.า ป02560=15,000 200 ราย ต.อเนื่องและมี สาธารณสุขฯ หนองกระโดง
บริการสาธารณสุขมูลฐาน ในการให�บริการด�านสุขภาพ 200 ราย ป02559=๗,๕๐๐ ประสิทธิภาพ งานศูนย�ฯ
ชุมชนหนองกระโดง อย.างต.อเนื่อง ป02558= -

2.เพื่อให�ประชาชนใน
ชุมชนได�รับการบริการ
เรื่องสุขภาพอย.างทั่วถึง

แบบ ผ.0๒



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการพัฒนาการให�บริการ 1.เพื่อให�ศูนย� ศสมช. -ประชากรในชุมชนที่ได�รับ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน  -มีการให�บริการที่ กอง ศสมช.
ด�านสุขภาพเบื้องต�นของศูนย� แหลมยาง-ในยาง การบริการไม.น�อยกว.า ป02560=15,000 200 ราย ต.อเนื่องและมี สาธารณสุขฯ แหลมยาง-
บริการสาธารณสุขมูลฐาน มีการขับเคลื่อนในการ 200 ราย ป02559=๗,๕๐๐ ประสิทธิภาพ งานศูนย�ฯ ในยาง
ชุมชนแหลมยาง-ในยาง ให�บริการด�านสุขภาพ ป02558= -

อย.างต.อเนื่อง

ที่

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

หน�วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

5.4 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค
เป7าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว�า

จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ�านมา

แบบ ผ.0๒แบบ ผ.0๒

อย.างต.อเนื่อง
2.เพื่อให�ประชาชนใน
ชุมชนได�รับการบริการ
เรื่องสุขภาพอย.างทั่วถึง

10 โครงการพัฒนาการให�บริการ 1.เพื่อให�ศูนย� ศสมช. -ประชากรในชุมชนที่ได�รับ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน  -มีการให�บริการที่ กอง ศสมช.
ด�านสุขภาพเบื้องต�นของศูนย� แกลงแกล�วกล�ามีการขับเคลื่อนการบริการไม.น�อยกว.า ป02560=15,000 200 ราย ต.อเนื่องและมี สาธารณสุขฯ แกลง
บริการสาธารณสุขมูลฐาน ในการให�บริการด�านสุขภาพ 200 ราย ป02559=๗,๕๐๐ ประสิทธิภาพ งานศูนย�ฯ แกล�วกล�า
ชุมชนแกลงแกล�วกล�า อย.างต.อเนื่อง ป02558= -

2.เพื่อให�ประชาชนใน
ชุมชนได�รับการบริการ
เรื่องสุขภาพอย.างทั่วถึง

แบบ ผ.0๒แบบ ผ.0๒



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการพัฒนาการให�บริการ 1.เพื่อให�ศูนย� ศสมช.หนอง -ประชากรในชุมชนที่ได�รับ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน  -มีการให�บริการที่ กอง ศสมช.
ด�านสุขภาพเบื้องต�นของศูนย� ควายเขาหัก มีการขับเคลื่อน การบริการไม.น�อยกว.า ป02560=15,000 200 ราย ต.อเนื่องและมี สาธารณสุขฯ หนองควาย
บริการสาธารณสุขมูลฐาน ในการให�บริการด�านสุขภาพ 200 ราย ป02559=๗,๕๐๐ ประสิทธิภาพ งานศูนย�ฯ เขาหัก
ชุมชนหนองควายเขาหัก อย.างต.อเนื่อง ป02558= -

2.เพื่อให�ประชาชนใน

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

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

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

5.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป7าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

หน�วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

แบบ ผ.0๒แบบ ผ.0๒แบบ ผ.0๒

2.เพื่อให�ประชาชนใน
ชุมชนได�รับการบริการ
เรื่องสุขภาพอย.างทั่วถึง

12 โครงการพัฒนาการให�บริการ 1.เพื่อให�ศูนย� ศสมช. -ประชากรในชุมชนที่ได�รับ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน  -มีการให�บริการที่ กอง ศสมช.
ด�านสุขภาพเบื้องต�นของศูนย� หนองแตงโมมีการขับเคลื่อน การบริการไม.น�อยกว.า ป02560=15,000 200 ราย ต.อเนื่องและมี สาธารณสุขฯ หนองแตงโม
บริการสาธารณสุขมูลฐาน ในการให�บริการด�านสุขภาพ 200 ราย ป02559=๗,๕๐๐ ประสิทธิภาพ งานศูนย�ฯ
ชุมชนหนองแตงโม อย.างต.อเนื่อง ป02558= -

2.เพื่อให�ประชาชนใน
ชุมชนได�รับการบริการ
เรื่องสุขภาพอย.างทั่วถึง

รวม 12  โครงการ - - 180,000 180,000 180,000 180,000

แบบ ผ.0๒แบบ ผ.0๒แบบ ผ.0๒



   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สร�างความเข�มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู�การแข�งขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการบริหารจัดการที่ดี     
6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ เงินอุดหนุนโครงการศูนย�  -เพื่ออุดหนุนให�หน.วยงาน  -จํานวน ๔ ครั้ง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวน ป0ละ  -หน.วยงานราชการได� กองคลัง องค�การ
ข�อมูลข.าวสารการซื้อ/ ราชการได�ใช�ในกิจกรรม ต.างๆ ป02560=๑๒๕,๐๐๐ 1 ครั้ง นําเงินอุดหนุนไปใช�ใน บริหารส.วน
จ�างขององค�กรปกครอง ป02559=๑๒๕,๐๐๐ กิจกรรมฯต.างๆ ตําบล
ส.วนท�องถิ่น ป02558=๑๒๕,๐๐๐ ทางเกวียน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป7าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

หน�วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

แบบ ผ.0๒

รวม  ๑ โครงการ - - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - - - -

แบบ ผ.0๒



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

6.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณ -เพื่อดําเนินการตามหลัก  -อุดหนุนกิ่งกาชาด ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนผู�ที่  -ประชาชน นักเรียน กองการศึกษา กิ่งกาชาด
เพื่อดําเนินกิจกรรมด�าน ของสภากาชาดไทยที่ อําเภอแกลง ป02560=๑0,000 ได�รับการ ผู�ที่ยากไร� ผู�พิการ อําเภอแกลง
สาธารณกุศลของกิ่งกาชาด สอดคล�องกับหลักการ ป02559=๑0,000 ช.วยเหลือ ผู�ประสบปPญหาด�านการ
อําเภอแกลง สภากาชาด ๔ ภารกิจ ป02558=๑0,000 ดํารงชีพและผู�ประสบ

๑.ด�านบริการสุขภาพ ภัยพิบัติ ได�รับการ

หน�วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป7าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

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

แบบ ผ.0๒

๑.ด�านบริการสุขภาพ ภัยพิบัติ ได�รับการ
และอนามัย บรรเทาทุกข�และมีความ
๒.ด�านเตรียมความพร�อม เปQนอยู.ที่ดีขึ้น
และการปฏิบัติการเพื่อ
ช.วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ
๓.ด�านการรับบริจาคโลหิต
๔.ด�านการส.งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

รวม  ๑ โครงการ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - -

แบบ ผ.0๒



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความป%นเลิศ ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปPญญาท�องถิ่นและการกีฬา 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การท�องเที่ยว การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี     
๒.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอุดหนุนโครงการ - เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต.างๆ  -จํานวน ๑ ครั้ง ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ อุดหนุน  -ทําให�อําเภอได�  กองการศึกษา อําเภอแกลง
สนับสนุนการจัดงาน ของอําเภอแกลง  ป02560=๑๔,๐๐๐ อําเภอแกลง ดําเนินการกิจการต.างๆ
วันตากสินมหาราชและ ป02559=๑๔,๐๐๐ ป0ละ ๑ ครั้ง ได�มีประสิทธิภาพ
จังหวัดระยอง ป02558=๑๔,๐๐๐
ประจําป0 ๒๕๖1

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาคุณภาพสินค�าและผลิตภัณฑด�านการเกษตร ประมง ปศุสัตวให�เป%นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู�กับการพัฒนาไปสู�เกษตรอุตสาหกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป7าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

หน�วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

แบบ ผ.0๒

ประจําป0 ๒๕๖1

๒ เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน  - เพื่ออุดหนุนอําเภอแกลง  - จํานวน ๑ ครั้ง ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน ป0ละ  -ทําให�ประชาชนมีรายได� กองการศึกษา อําเภอแกลง
เทศกาลผลไม�และของดี ในการจัดงานผลไม� ป02560=๖๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง  -ทําให�อําเภอได�
อําเภอแกลง อําเภอแกลง ป02559=๖๐,๐๐๐ ดําเนินการกิจการต.างๆ 
ประจําป0 ๒๕๖1 ป02558=๖๐,๐๐๐ ได�มีประสิทธิภาพ

๓ เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน  - เพื่ออุดหนุนอําเภอแกลง  - จํานวน ๑ ครั้ง ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ จํานวน ป0ละ  -ทําให�อําเภอได� กองการศึกษา จังหวัด
เทศกาลผลไม�และของดี ในการจัดงานผลไม�และของดี ป02560=๘,๐๐๐ ๑ ครั้ง ดําเนินการกิจการต.างๆ ระยอง
จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ป02559=๘,๐๐๐ ได�มีประสิทธิภาพ
ประจําป0 ๒๕๖1 ป02558=๘,๐๐๐

แบบ ผ.0๒



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความป%นเลิศ ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปPญญาท�องถิ่นและการกีฬา 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การท�องเที่ยว การส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี     
๒.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการส.งเสริมสนับสนุน  -เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  -อุดหนุนที่ว.าการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  -จัดขบวนแห.  -หน.วยงาน องค�กร กองการศึกษา อําเภอแกลง
อนุรักษ�มรดกไทยและ พระเทพรัตนราชสุดาฯ อําเภอแกลง ป02560=๓๐,๐๐๐ จํานวน ปกครองส.วนท�องถิ่น
เสริมพระเกียรติสมเด็จ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน ป02559= - ๑ ขบวน เด็ก เยาวชน ประชาชน
พระเทพรัตนราชสุดาฯ โอกาสวันคล�ายวันพระราช ป02558= -  -จัดกิจกรรม ในพื้นที่อําเภอแกลง 
สยามบรมราชกุมารี สมภพ ๒ เมษายน ทางศิลป สํานึกในรพระมหากรุณา
เนื่องในวันคล�ายวันราชสมภพ  -เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม ธิคุณของสมเด็จพระเทพ

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาคุณภาพสินค�าและผลิตภัณฑด�านการเกษตร ประมง ปศุสัตวให�เป%นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู�กับการพัฒนาไปสู�เกษตรอุตสาหกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป7าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

หน�วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

แบบ ผ.0๒

เนื่องในวันคล�ายวันราชสมภพ  -เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม ธิคุณของสมเด็จพระเทพ
๒ เมษายน และกิจกรรม และภูมปPญญาท�องถิ่นของ (ร.วมขบวน รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ทางศิลปวัฒนธรรมของ อําเภอแกลง แห.)อย.างน�อย ราชกุมารี ในฐานะองค�เอก
อําเภอแกลง เข�าร.วมวัน  -เพื่อให�หน.วยงาน/องค�กร ๓ กิจกรรม อัครอุปถัมภกมรดก
อนุรักษ�มรดกไทย จังหวัด ปกครองส.วนท�องถิ่น/สถาน วัฒนธรรมไทย และร.วม
ระยอง ประจําป0 ๒๕๖๑ ศึกษา/เยาวชนและประชาชน สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ในอําเภอแกลง มีส.วนร.วม และภูมิปPญญาท�องถิ่น
ในการบํารุงรักษาศิลปะ ให�ดํารงคงสืบไป
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปPญญาท�องถิ่นให�คง
อยู.สืบไป

รวม ๔ โครงการ - - ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ - - - -



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความเป%นเลิศด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปPญญาท�องถิ่นและการกีฬา
    ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร�างให�สมดุลและแข�งขันได�

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ     
3.๓ แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเงินอุดหนุน - เพื่อส.งเสริมสุขภาพและ - เบิกจ.ายค.าอาหารกลางวัน ๑๓,๒๔๐,๐๐๐ 13,637,200 14,046,316 14,467,700 การเบิกจ.าย  - เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ กองการศึกษา โรงเรียน
อาหารกลางวัน พัฒนาสุขภาพอนามัยที่แข็ง ให�แก.โรงเรียนของ ป02560= ค.าอาหาร สมบูรณ�แข็งแรง วัดพลงฯ

ป02559=๑๓,๒๔๐,๐๐๐ กลางวัน โรงเรียน
ป02558=๑๓,๒๔๐,๐๐๐ วัดสารนารถฯ

โรงเรียน

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

เป7าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน�วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.0๒

โรงเรียน
วัดโพธิ์ทอง

รวม ๑  โครงการ - - ๑๓,๒๔๐,๐๐๐ 13,637,200 14,046,316 14,467,700 - - - -



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความเป%นเลิศด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปPญญาท�องถิ่นและการกีฬา
    ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร�างให�สมดุลและแข�งขันได�

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ     
3.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ เงินอุดหนุนมูลนิธิราช  -เพื่ออุดหนุนให�มูลนิธิราช  -จํานวน ๑ ครั้ง ๑๒๕,๐๐๐ 150,000 150,000 150,000 จํานวน ป0ละ -ทําให�มูลนิธิได�ดําเนินการ กองการศึกษา มูลนิธิ
ประชานุเคราะห� ประชานุเคราะห� ป02560=๑๒๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง กิจกรรมต.างๆได�อย.างมี ราชประชา

ป02559=๑๒๕,๐๐๐ ประสิทธิภาพ นุเคราะห�
ป02558=๑๒๕,๐๐๐

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เป7าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

หน�วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

แบบ ผ.0๒

รวม ๑  โครงการ - - ๑๒๕,๐๐๐ 150,000 150,000 150,000 - - - -


