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แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  

ต ำบลแหลมผักเบี้ย   เป็นต ำบลหนึ่ง   ใน  10  ต ำบล   ของอ ำเภอบ้ำนแหลม   จังหวัดเพชรบุรี      ห่ำง
จำก ที่ว่ำกำรอ ำเภอ  ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้  ประมำณ 29 กิโลเมตร  มีอำณำเขตติดกับต ำบลต่ำง  ๆ  ดังนี้    
คือ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต ำบลบำงแก้ว  อ ำเภอบ้ำนแหลม 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ อ ำเภอเมืองฯ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่ำวไทย   อ ำเภอบ้ำนแหลม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต ำบลนำพันสำม  อ ำเภอเมืองฯ  

พ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ   10.57  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ     6,606.28   ไร่ 
 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่เป็นที่รำบลุ่มตำมแนวชำยฝั่งทะเล มีพ้ืนที่ป่ำชำยเลนด้ำนทิศตะวันออก สำมำรถใช้ประโยชน์กิจกำร

ด้ำนป่ำไม้มีทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญ  เช่น  กุ้ง  หอย  ปู  ปลำ  และนำเกลือ   
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอำกำศจะคล้ำยคลึงกับต ำบลอ่ืน ๆ  ของอ ำเภอบ้ำนแหลม  คือ  มีลักษณะภูมิอำกำศแบบมรสุม  มี  
3  ฤดู  คือ ฤดูร้อนอำกำศไม่ร้อนจัด  ฤดูหนำวอำกำศไม่หนำวจัด  และฤดูฝน  มีฝนตกค่อนข้ำงชุกระหว่ำงเดือน
มิถุนำยน  ถึงเดือนสิงหำคม   โดยเฉพำะบริเวณชำยฝั่งทะเล   
  1.4 ลักษณะของดิน 
 พ้ืนทีบ่ริเวณชำยฝั่งทะเลส่วนใหญ่มีลักษณะดินเป็นกรด เนื่องจำกได้รับควำมเค็มจำกน้ ำทะเล ส่วนพื้นที่ลุ่ม
ลักษณะดินเป็นดินเหนียวใช้ส ำหรับปลูกข้ำว 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
         1.5.1  แหล่งน้ าธรรมชาติ    คลองดอนแตง, คลองช่องขำด, คลองพะเนิน 
     1.5.2  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  คลองสังเวช, คลอง D 18, คลองกลำงทุ่ง, คลองในทุ่ง, 
คลองดอนยำว)   
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  เป็นป่ำชำยเลน ตลอดแนวชำยฝั่ง ประกอบไปด้วย ไม้โกงกำง แสม  
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 

จ ำนวน      4       หมู่บ้ำน  อยู่ในเขต  อบต. เต็มทั้งหมู่บ้ำน  4  หมู่บ้ำน 
   หมู่ที่ 1 บ้ำนพะเนิน   
   หมู่ที่ 2 บ้ำนดอนใน   
   หมู่ที่ 3 บ้ำนดอนกลำง    
   หมู่ที่ 4 บ้ำนดอนคด ี  
 
 
 
 



-2- 
 
  2.2 การเลือกตั้ง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ยได้จัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น เมื่อวันที่ 13 
ตุลำคม 2556 
 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  ประชำกรต ำบลแหลมผักเบี้ย มีทั้งสิ้น 1,803  คน แยกเป็น ชำย 869 คน หญิง 934 คน 
จ ำนวน 551 ครัวเรือน (ข้อมูลจปฐ. ปี 2562) 
  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 เดือน ถึง 5 เดือน - - - - - - - - 
6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน - - 1 - - - - - 
1 ปี 1 เดือน – 2 ป ี - - 2 1 - 1 - 1 
3 ปี – 5 ป ี 15 7 3 2 10 9 2 11 
6 ปี – 12 ป ี 29 24 8 10 14 22 18 13 
13 ปี – 14 ปี 4 16 1 2 3 9 12 7 
15 ปี – 18 ปี 15 11 6 2 15 11 6 11 
19 ปี – 25 ปี 40 24 7 8 14 19 18 22 
26 ปี – 34 ปี 47 50 9 9 36 37 31 23 
35 ปี – 49 ปี 75 55 22 23 44 49 42 65 
50 ปี – 59 ปีเต็ม 55 65 19 18 28 29 46 50 
60 ปี ขึ้นไป 51 79 26 32 42 50 53 57 

รวม 331 331 104 107 206 236 228 260 
 

 4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 
  มีโรงเรียนประถมศึกษำ  จ ำนวน  2 แห่ง คือโรงเรียนวัดสมุทรโคดม มีจ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ 
27 พฤษภำคม 2562 จ ำนวน  42 คน  และโรงเรียนวัดสมุทรธำรำม จ ำนวน 58 คน  มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย 1 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภำคม 2562 มีเด็กนักเรียน 18 คน) 
  4.2 สาธารณสุข 
  มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแหลมผักเบี้ย 1 แห่ง, คลินิก  1 แห่ง  
  4.3 อาชญากรรม 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย  อยู่ในควำมรับผิดชอบของสถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอบ้ำน 
แหลม  แต่เนื่องจำกพ้ืนที่อยู่ห่ำงจำกตัวอ ำเภอบ้ำนแหลม  จึงมีจุดพักสำยตรวจต ำรวจ  1   แห่ง 
  4.4 ยาเสพติด 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  (ข้อมูลเดือนพฤษภำคม 2562) 
  มีผู้สูงอำยุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 385 รำย 
  มีผู้พิกำรที่ได้รับเบี้ยยังชีพจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 57 รำย 
  มีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 15 รำย 
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 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย มีกำรคมนำคมประเภท  ทำงบก  กำรคมนำคมทำงบก   
เส้นทำงท่ีส ำคัญ   ได้แก่  ถนนสำยคันก้ันน้ ำเค็ม  ซึ่งเป็นถนนลำดยำงในต ำบล อยู่ทำงด้ำนทิศตะวันออก ส่วนถนน
ติดต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน  จะเป็นถนนคอนกรีต   ถนนลำดยำง  และถนนดินบำงส่วน   เส้นทำงท่ีใช้ติดต่อกับอ ำเภอ
ใกล้เคียง    คือ    ถนนคันกั้นน้ ำเค็มลงมำเชื่อมกับทำงหลวงจังหวัด  หมำยเลข  3177   ที่ต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ  
เข้ำสู่ตัวเมืองเพชรบุรี  แล้วออกสู่ อ ำเภออ่ืน ๆ   ได้อย่ำงสะดวกโดยถนนเพชรเกษม  สำย  4  ซึ่งจะผ่ำนอ ำเภอบ้ำน
ลำด  ท่ำยำง  ชะอ ำ  ทำงใต้  และอ ำเภอเขำย้อย  ทำงเหนือ 
  5.2 การไฟฟ้า 
  ต ำบลแหลมผักเบี้ย มีไฟฟ้ำเข้ำถึงให้บริกำรทุกหมู่บ้ำน 
  5.3 การประปา 
  ต ำบลแหลมผักเบี้ย มีน้ ำประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดเพชรบุรีใช้ทุกครัวเรือน 
  5.4 โทรศัพท์ 
  ส่วนใหญ่เกือบทุกครัวเรือนจะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 
  ต ำบลแหลมผักเบี้ย ใช้บริกำรจำกไปรษณีย์หำดเจ้ำส ำรำญ อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่  25 พฤษภาคม 2562) 
  - ปลูกข้ำว มีพื้นท่ีปลูกข้ำวทั้งหมด 902 ไร่  
  - ปลูกไม้ยืนต้น มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 71 ไร่ 
  - มีบ่อเลี้ยงสัตว์ 755 ไร่    

6.2 การท่องเที่ยว 
  - หำดแหลมหลวง 
  - พลับพลำที่ประทับสมเด็จพระเทพฯ 
  - สะพำนไม้ทำงเดินศึกษำธรรมชำติ 
  - ชำยหำดสมุทรธำรำม 
  - จุดชมวิวหำดทรำยเม็ดแรก 
 

  6.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  - วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแพปลำชุมชนแหลมผักเบี้ย 
  - วิสำหกิจชุมชนกลุ่มธนำคำรปู (ปูม้ำ)แหลมผักเบี้ย 
  - วิสำหกิจชุมชนกลุ่มคำนเรือเล็กแหลมผักเบี้ย 
  - วิสำหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนำจักสำนแหลมผักเบี้ย 
  - วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนพะเนินเคหะกิจฯ 
  - กลุ่มส่งเสริมอำชีพผลิตน้ ำพริก 
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 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา  ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ 
  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี    ประเพณีสงกรำนต์ 
  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น   ส่วนใหญ่ใช้ภำษำท้องถิ่น 
  7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ผลิตภัณฑ์แปรรูปอำหำรทะเล, จักสำน ฯลฯ 
 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ า      น้ ำอุปโภคบริโภคเป็นน้ ำประปำจำกส ำนักงำนประปำส่วนภูมิภำค    

8.1.1  แหล่งน้ าธรรมชาติ    คลองดอนแตง, คลองช่องขำด, คลองพะเนิน 
    8.1.2  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  คลองสังเวช, คลอง D 18, คลองกลำงทุ่ง, คลองในทุ่ง, 
  8.2 ป่าไม้ ประเภทป่ำชำยเลน 
 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) 
 1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 - 2560 
 

ปีงบประมาณ ประมาณการรายรับ รับจริง จ่ายจริง 
2561 22,200,000 22,717,146.51 18,375,024.87 
2562 22,300,000 21,431,237.39 13,867,274.31 

  
2. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย ได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ และจัดท ำโครงกำรพัฒนำตำมควำม
ต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ ซึ่งในปัจจุบันพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย ได้รับกำรพัฒนำไป
มำกโดยเฉพำะด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ส่วนด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ได้สนับสนุนให้ประชำชนมีอำชีพเสริม เป็น
กำรเพ่ิมรำยได้ในครัวเรือน พร้อมพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและส่งเสริมสุขภำพอนำมัย รวมถึงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ได้ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
รักษำควำมสงบโดยกำรจัดเจ้ำหน้ำที่อปพร.ร่วมกับผู้ใหญ่ ก ำนัน ต ำรวจ ออกตรวจดูแลควำมสงบเรียบร้อยภำยใน
ต ำบล เพ่ือให้ชุมชนดูแลกันเอง ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวได้พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนำคนในชุมชนเพ่ือให้
พร้อมและมีศักยภำพพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรต่ำงๆ ของประชำชนในพื้นที่เข้ำมำร่วมดูแล ร่วมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ นอกจำกนี้ด้ำน
ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ได้จัดงำนประเพณีท่ีส ำคัญภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชน  
 

 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 
2564 

ในเรื่องของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ยได้รับควำมร่วมมือ
น้อย สำเหตุอำจเกิดจำกกำรที่ประชำชนไม่ค่อยมีเวลำว่ำง เพรำะต่ำงก็ต้องท ำงำนหำเลี้ยงครอบครัว จึงเป็นเรื่องที่
ยำกท่ีจะท ำให้คนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมพร้อมๆกัน แต่ก็มีบ้ำงส ำหรับคนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรม
แต่จะเป็นผู้สูงอำยุ เพรำะจะมีเวลำว่ำงอยู่กับบ้ำน ฉะนั้นกำรมีส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องท่ีส ำคัญมำก เพรำะท ำให้คนใน
ชุมชนได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมแสดงควำมคิดเห็น และยังท ำให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคีต่อกันภำยในชุมชนเป็น 
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พลังชุมชนในกำรท ำกิจกรรมให้ประสบผลส ำเร็จ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับภำครัฐและผู้น ำด้วยว่ำมีกำรเข้ำถึงประชำชนใน
ชุมชนมำกน้อยเพียงใด และสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับประชำชนได้หรือไม่ หำกทุกคนไม่มีควำมร่วมมือกันและ
ไม่มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆภำยในชุมชน ก็จะท ำให้ชุมชนไม่พัฒนำและไม่เข้มแข็ง ไม่ยั่งยืนและอำจท ำให้มี
ปัญหำอื่นๆตำมมำอีกมำยมำย 
 
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579) 
  วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  ยุทธศาสตร์ 
  1. ด้ำนควำมม่ันคง 
  2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
  5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ ท ำให้กำร
ก ำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำร
พัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำน
กลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่กำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยำว มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศ 
  เป้าหมาย 
  1. กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
  2. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำง
มีคุณภำพ 
  3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
  4. กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
 

  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1.สินค้ำเกษตร อำหำรมีคุณภำพและปลอดภัย 
  2. เมืองน่ำอยู่และประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
  3. เมืองท่องเที่ยวชั้นน ำของ ASEAN และแหล่งศึกษำดูงำนประชุมสัมมนำส ำคัญระดับประเทศ 
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  1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  2. ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
  3. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  4. ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และกำรท่องเที่ยว 
  5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  6. ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  7. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  วิสัยทัศน์   “เป็นองค์กรต้นแบบในกำรพัฒนำให้ต ำบลแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนน่ำอยู่ น่ำเที่ยว โดย
กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน และได้รับกำรบริกำรสำธำรณะอย่ำงทั่วถึง” 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
  2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กร และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
  4. ด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ นันทนำกำร และพัฒนำระบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  5. ด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  6. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  7. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 
  2.3 เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
  2. สังคม ชุมชน มีสภำวะแวดล้อมที่ดีประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
  3. กำรบริหำรในระบบบูรณำกำรและกำรท ำงำนเน้นควำมโปร่งใส 
  4. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีสุขภำพพลำนำมัยที่ดี ได้รับบริกำรสำธำรณะอย่ำงทั่วถึง 
  5. ปลูกจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้
มำตรฐำนและเพียงพอ 
  7. ส่งเสริมกำรศึกษำ กีฬำ พัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรสำธำรณสุข 
  2.4 ตัวชี้วัด 
  1. จ ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
  2. จ ำนวนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่ได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุงเพ่ิมขึ้น 
  3. ชุมชนมีทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
  4. ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรดูแลและเฝ้ำระวังเพ่ิมมำกขึ้น 
  5. ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรดูแลและจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  6. ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรบ ำบัดและฟ้ืนฟูมำกขึ้น 
  7. มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
  8. ครัวเรือนมีกำรก ำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงเหมำะสมและถูกวิธี 
  9. องค์กรมีกำรพัฒนำบริกำรจัดกำรที่ดีข้ึน 
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  10. จ ำนวนกิจกรรมที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต 
  11. บุคลำกรมีกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง และสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชน 
  12. จ ำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนมีควำมเพียงพอและทันสมัย 
  13. จ ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกำรท้องถิ่น 
  14. จ ำนวนกำรจัดกิจกรรมท ำให้มีกำรจัดเก็บรำยได้เพ่ิมข้ึน 
  15.กิจกรรมที่ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ 
  16. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึง 
  17. จ ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
  18. จ ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มอำชีพ 
  19. กิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  20. กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวันส ำคัญ 
  21. สะพำน ถนน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ ำ และระบบจำรำจรได้มำตรฐำน 
  22. ครัวเรือนมีประปำ ใช้ แหล่งน้ ำ คูคลอง ระบบชลประทำนมีกำรพัฒนำที่ได้มำตรฐำน 
  23. ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดตั้งไฟสำธำรณะครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
  24. มีกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ได้เหมำะสม 
  25. มีผังเมืองที่ชัดเจนบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
 

  2.6 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงเลือกด้ำนประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ควบคู่กับกำร
ส่งเสริมตลำดนัดนักท่องเที่ยว ประชุมสัมมนำ นันทนำกำร และสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับกำรท่องเที่ยวหลัก 
  2. พัฒนำและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
  3. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  4. เฝ้ำระวังและป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  5. สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  6. บ ำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  7. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  8. จัดระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
  9. บ ำบัดและจัดกำรขยะ 
  10. พัฒนำภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม แม่น้ ำสำยหลัก และแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
  11. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กร 
  12. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
  13. ปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกรในองค์กร 
  14. ปรับปรุงและพัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้และสถำนที่ปฏิบัติงำน 
  15. ส่งเสริมควำมรู้ ควำมสนใจเกี่ยวกับกิจกำรท้องถิ่น 
  16. ปรับปรุงและพัฒนำรำยได้ 
  17. พัฒนำกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  18. ส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำรทุกระดับ 
  19. ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย รวมถึงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและโรคติดต่อ 
  20. พัฒนำกำรสังคมสงเครำะห์ให้ครอบคลุมและท่ัวถึงผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ในชุนอย่ำงเป็นธรรม 
  21. พัฒนำและส่งเสริมอำชีพและกำรรวมกลุ่มของประชำชน 
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  22. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  23. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและวันส ำคัญทำง
ศำสนำ 
  24.ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พร้อมระบบสำธำรณูปโภคให้ได้มำตรฐำนและ
ครอบคลุมทั้งต ำบล 
  25. พัฒนำแหล่งน้ ำ ระบบประปำ และขยำยเขตประปำ 
  26. ขยำยเขตไฟฟ้ำให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้ำสำธำรณะ 
  27. พัฒนำระบบจรำจร 
  28. วำงแผนกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมำะสม 
  29. จัดท ำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพำะ 
  2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ควำมเชื่อมโยง ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง สันติสุข และสังคม
คุณภำพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง, ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน, ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำเมือง กำรค้ำ กำรผลิต กำรบริกำรและอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ 
 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

จุดแข็ง Strength (S) จุดอ่อน Weakness (W) 
1. อบต.มีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย (ทะเล,ป่ำ
ชำยเลนฯลฯ) 
2. มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
3. เป็นที่ตั้งของโครงกำรพระรำชด ำริแหลมผักเบี้ย 
4. มีผู้บริหำรท้องถิ่นที่มำจำกกำรเลือกตั้ง 
5. มีเส้นทำงคมนำคมที่เชื่อมต่อกับอ ำเภอเมืองและอ ำเภอ
ชะอ ำ 
6. มีกำรรวมกลุ่มขององค์กรประชำชน 
7. สภำพภูมิประเทศสวยงำม อุดมไปด้วย
ทรัพยำกรธรรมชำติเหมำะส ำหรับกำรท่องเที่ยว 
8. ประชำชนมีวิถชีีวิตคลำ้ยคลึงกัน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบอยำ่งเดียวกัน 
 

1. ทรัพยำกรธรรมชำติและแหล่งท่องเที่ยวทรุดโทรม 
2. ขำดกำรบริหำรจัดกำรกำรทอ่งเที่ยวอย่ำงเป็นระบบ  
3. สถำนที่ตั้งห่ำงไกลจำกตัวอ ำเภอ 
4. ขำดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำน
ท้องถิ่น 
 5. คนในชุมชนมีปัญหำหนี้สิน อันเก่ียวเนื่องกับกำร
ประกอบอำชีพหรือกำรด ำรงชีพประจ ำวนัในอัตรำสงู 
 

โอกาส Opportunities (O) อุปสรรค Threats (T) 
1. รัฐบำลมีนโยบำยสง่เสริมกำรท่องเที่ยว 
 2. ชุมชนช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน  
 

1. มีปัญหำเรื่องยำเสพติด, โรคติดต่อ 
2. ปัญหำด้ำนระเบียบ กฎหมำยและมติ ครม. มีกำร 
เปลี่ยนแปลงบ่อย ท ำให้กำรปฏบิัติงำนไม่ต่อเนื่อง 
3. กำรมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกำรทอ่งเที่ยว มีบทบำทเฉพำะ
กลุ่มเล็กๆ 
 

 

 



กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2565) 

ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี ้
 
1. ยุทธศาสาตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนากหารและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
 - งำนด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจและอำชีพให้กับประชำชน 
 - งำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม (ผู้สูงอำยุ/คนพิกำร/ผู้ด้อยโอกำส/ผู้ป่วยเอดส์) 
 - งำนด้ำนกำรศึกษำ 
 - งำนด้ำนกำรสำธำรณสุข 
 - งำนด้ำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
 - ฯลฯ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
 - งำนด้ำนกำรส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ 
 - ฯลฯ 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา 
 - งำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 - งำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 - งำนด้ำนแก้ไขป้องกันปัญหำยำเสพติด 
 - ฯลฯ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา 
 - งำนด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กร 
 - งำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และกำรป้องกันกำรทุจริต 
 - งำนด้ำนกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกรในองค์กร 
 - งำนด้ำนกำรปรับปรุงและพัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ และสถำนที่ปฏิบัติงำน 
 - งำนด้ำนกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกำรท้องถิ่น 
 - งำนด้ำนกำรปรับปรุงและพัฒนำรำยได้ 
 - งำนด้ำนกำรส่งเสริมค่ำนิยม 12 ประกำร 
 - ฯลฯ 
 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
 - งำนด้ำนกำรป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 - งำนด้ำนกำรจัดกำรขยะในชุมชน 
 - งำนด้ำนกำรส่งเสริมให้เกิดกำรผลิต กำรบริกำร กำรบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - ฯลฯ 
 



6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการ 
     ท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
 - งำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 - งำนด้ำนกำรพำณชิยกรรม 
 - งำนด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 - งำนด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 - ฯลฯ 
 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 - งำนคมนำคมและกำรขนส่ง ก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ ำ พัฒนำระบบ
จรำจร 
 - งำนด้ำนสำธำรณูปโภค พัฒนำระบบไฟฟ้ำ – ประปำ พัฒนำแหล่งน้ ำ คูคลอง และระบบชลประทำน 
 - งำนด้ำนกำรผังเมือง ผังเมืองเฉพำะ และป้องกันกำรบุกรุกที่สำธำรณประโยชน์ 
 - ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
 (พ.ศ.2561 - 2565) 

ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี ้
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-พัฒนำกำรศึกษำ ทั้งในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
-ส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำรทุกระดับ 
-ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย รวมถึงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและโรคติดต่อ 
-พัฒนำกำรสังคมสงเครำะห์ให้ครอบคลุมและทั่วถึงผู้ด้อยโอกำส ยำกไร้ในชุมชนอย่ำงเป็นธรรม 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
-ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวันส ำคัญทำงศำสนำ 
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
-รักษำควำมสงบเรียบร้อย และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
-ส่งเสริมและให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และประชำชนในกำรป้องกันอำชญำกรรมและบรรเทำสำธำรณภัย 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
-พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กร 
-ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
-ปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกรในองค์กร 
-ปรับปรุงและพัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้และสถำนที่ปฏิบัติงำน 
-ส่งเสริมควำมรู้ ควำมสนใจเกี่ยวกับกิจกำรท้องถิ่น 
-ปรับปรุงและพัฒนำรำยได้ 
-ปรับปรุงระบบกำรบริหำรกิจกำรพำณิชย์ 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
-เฝ้ำระวังและป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
-สร้ำงจิตส ำนึกและตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
-บ ำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
-ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
-จัดระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
-บ ำบัดและจัดกำรขยะ 
-พัฒนำภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม แม่น้ ำสำยหลัก และแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 
 
 
 
 



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
-พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงเลือกด้ำนประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ควบคู่กับกำรส่งเสริมตลำดนัด
นักท่องเที่ยว กลุ่มประชุมสัมมนำ นันทนำกำร และสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับกำรท่องเที่ยวหลัก 
-พัฒนำและส่งเสริมอำชีพและกำรรวมกลุ่มของประชำชน 
-พัฒนำและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ ำ สิ่งก่อสร้ำงและพัฒนำท่ำเทียบเรือให้มีสภำพ
พร้อมใช้ ฯลฯ 
-พัฒนำแหล่งน้ ำ ระบบประปำ และขยำยเขตประปำ 
-ขยำยเขตไฟฟ้ำให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้ำสำธำรณะ 
-พัฒนำระบบจรำจร 
-วำงแผนกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมำะสม 
-จัดท ำผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพำะ 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 
ต้ังไว้ ด าเนินการ 

1 ด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
พำณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและ
กำรท่องเที่ยว 

5 4 

2 ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 44 38 
3 ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี 

และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
13 12 

4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กรและ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

13 10 

5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

5 2 

6 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

4 4 

7 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 7 1 
 
 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นและจ ำนวนโครงกำรที่ปฏิบัติได้ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย ประจ ำปีงบประมำณ 2561 รอบเดือนเมษำยน พ.ศ.2561 มียุทธศำสตร์กำร
พัฒนำทั้งหมด 7 ยุทธศำสตร์ ในส่วนของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (ปี 2561) มีจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 121 
โครงกำร งบประมำณ 81,106,150  บำท  น ำมำท ำข้อบัญญัติงบประมำณเพ่ือท ำแผนกำรด ำเนินงำนปี 2561 
จ ำนวน 91 โครงกำร งบประมำณ 9,295,150  บำท  คิดเป็นร้อยละ 11.46 ของงบประมำณตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นปี 2561 และคิดเป็นร้อยละ 75.21 ของโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นปี 2561 

ตำมแผนกำรด ำเนินงำนปี 2561 มีโครงกำรทั้งสิ้น 91 โครงกำร งบประมำณ 9,295,150 บำท ใน
ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560 – มีนำคม 2561 ด ำเนินกำรไปแล้ว 34 โครงกำร เบิกจ่ำยงบประมำณจ ำนวน 
2,927,954.01  บำท คิดเป็นร้อยละ 31.50 ของงบประมำณตำมแผนกำรด ำเนินงำนปี 2561 และคิดเป็นร้อย
ละ 37.37 ของโครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนปี 

 3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 กำรติดตำมและประเมินผลจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของประชำชน รำยละเอียดตำมกำรติดตำม
แผนพัฒนำสำมปี 2558 – 2560 ของคณะกรรมกำรติดตำมฯ 
 
 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 จ ำนวนโครงกำรที่ต้องด ำเนินกำรในปี 2561 มีจ ำนวน 91 โครงกำร แต่ ณ ปัจจุบันสำมำรถด ำเนินกำรได้
เพียง 34 โครงกำร  ซึ่งถือว่ำยังด ำเนินกำรได้น้อย คณะกรรมกำรณ ต้องกำรให้ทำงอบต.เร่งรัดด ำเนินกำรตำม
โครงกำรต่ำงๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพำะกำรจัดซื้อครุภัณฑ์และโครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้นฐำน ที่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรเลย 



ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

ดา้นการศึกษา กีฬา นันทนาการและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 6 66,700 9 91,400 7 68,300 3 27,000        3 27,000        28 280,400

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 18,000 1 42,000 1 50,000 - - - - 3 110,000

แผนงานสาธารณสุข 10 206,150 20 335,400 8 205,800         - - - - 38 747,350

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 3,586,300 9 4,150,800 7 4,380,000      - - - - 23 12,117,100

แผนงานการศึกษา 7 1,449,200 6 1,447,950 6 1,308,200      - - - - 19 4,205,350

แผนงานงบกลาง 1 43,000 1 45,000 1 45,000           - - - - 3 133,000

แผนงานเคหะชุมชน 2 223,000 - - - - - - 2 223,000

รวม ๓๔ 5,592,350 46 6,112,550 30 6,057,300 3 27,000 3 27,000       ๑๑๖ 17,816,200

ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

ดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๒ 104,500 11 158,050 7 147,400 - - - - ๓๐ 409,950

รวม ๑๒ 104,500 11 158,050 7 147,400 - - - - ๓๐ 409,950

ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปีป ี2564ป ี2561 ป ี2562

ป ี2564

-1-
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปี

ผ.01 



ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

การจัดระเบยีบชุมชน สังคมและ

การรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 59,550 4 81,350 3 55,100 - - - - 11 196,000

รวม 4 59,550 4 81,350 4 3,055,100 - - - - 12 3,196,000

ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

การบริหารจัดการที่ดใีนองค์กรและการ

มีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 1,254,450 10 1,743,850 11 861,690 - - - - 31 3,859,990

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 51,000 2 30,500 2 193,400 1 20,000 1 20,000 9 314,900

รวม 13 1,305,450 12 1,774,350 13 1,055,090 1 20,000 1 20,000 40 4,174,890

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปี

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปี

ป ี2564

-2-

ป ี2564

ผ.01 



ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

การบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร 2 45,000 4 77,900 4 62,300           - - - - 10 185,200

แผนงานเคหะและชุมชน 1 10,000 2 221,050 2 208,250         - - - - 5 439,300

รวม 3 55,000 6 298,950 6 270,550        - - - - 15 624,500

ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

พาณชิยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง 

และการท่องเที่ยว

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 188,000 6 380,400 6 402,700 2 80,000 2 80,000 21 1,051,100

รวม 5 188,000 6 380,400 6 402,700 2 80,000 2 80,000 19 1,051,100

ป ี2564

-3-
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปี

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปี

ป ี2564

ผ.01 



ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 7,296,100    7 6,923,000 6 6,400,000      8 11,500,000  11 3,760,000   24 17,083,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3 430,000       4 800,000 3 500,000         3 500,000      1 2,500,000   1 300,000

รวม 8 7,726,100    11 7,723,000 9 6,900,000     11 12,000,000   12 6,260,000   25 17,383,000

รวมทั้งสิ้น ๗๙ 15,030,950 96 16,528,650 75 17,888,140 17 12,127,000 18 6,387,000 ๒๕๗ 44,655,640

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปีป ี2564

-4- ผ.01 



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมท าเหรียญโปรยทาน เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 13,000 13,000 - - - เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ส านักงานปลัด
ใช้เวลาว่างให้เป็น การท าเหรียญโปรยทาน ได้รับความรู้ ที่รับการอบรม
ประโยชน์ หลังการอบรม ได้รับความรู้

ร้อยละ 70
2 โครงการครอบครัวอบอุ่น เพื่อให้ครอบครัวได้ จัดกิจกรรมอบรมและ - 2,800 8,000 - - ครอบครัวได้ท า ความสัมพันธ์ ส านักงานปลัด

มีกิจกรรมร่วมกัน สันทนาการ กิจกรรมร่วมกัน ในครอบครัวดีขึ้น

3 โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน เพื่อให้ประชาชน กลุ่ม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 10,200 11,000 13,000 - - จ านวนผู้ที่เข้า ประชาชนมีอาชีพ ส านักงานปลัด
อาชีพต่างๆ มีอาชีพเสริมเกี่ยวกับอาชีพเสริม ร่วมกิจกรรม เสริมท าให้มี

ร้อยละ 70 รายได้เพิ่มขึ้น
4 โครงการต่อต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไข จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก 12,500 12,500 12,500 - - กิจกรรมต่อต้าน เด็ก เยาวชน ดูแล ส านักงานปลัด

ปัญหายาเสพติด เยาวชน ยาเสพติด มีส่วนต่อต้าน
ยาเสพติด

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

5
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการแปรรูปอาหารทะเล เพื่อใหส้ตรีมีความรู้ จัดอบรมให้ความรู้การ - 9,700 - - - จ านวนสตรีที่เข้า สตรีได้รับความรู้ ส านักงานปลัด

สามารถน าอาหารทะเล แปรรูปอาหารทะเล ร่วมกิจกรรม และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ไปเพิ่มมูลค่าได้

6 โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว เพื่อลดความขัดแย้ง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ - 15,400 - - - จ านวนครัวเรือน ครอบครัวมีความ ส านักงานปลัด
ในครอบครัว ผลกระทบของความขัดแย้ง ที่เข้าร่วมกิจกรรม สัมพันธท์ี่ดี

7 โครงการฝึกอบรมท าริบบิ้นพวงมาลัย เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ - - 7,800 - - เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ส านักงานปลัด

ใช้เวลาว่างให้เป็น การท าริบบิ้นพวงมาลัย ได้รับความรู้ ที่รับการอบรม

ประโยชน์ หลังการอบรม ได้รับความรู้

ร้อยละ 70

6
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 อุดหนุนโครงการอบรมเสริมสร้างความ เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อุดหนุนงบประมาณให้แก่ - 13,000 13,000 13,000 13,000 อุดหนุนงบประมาณ เจ้าหน้าที่และ ที่ท าการปกครอง

เข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ต าบล เพื่อป้องกัน และอาสาสมัครในการ ที่ท าการปกครอง อาสาสมัครมี อ าเภอบ้านแหลม

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหา อ าเภอบ้านแหลม ศักยภาพในการ
ยาเสพติด ปฏิบัติงาน

2 อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมแบบ เพื่อควบคุมพื้นที่เส่ียง อุดหนุนงบประมาณให้แก่ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 อุดหนุนงบประมาณ ประชาชนมีความ ที่ท าการปกครอง

บูรณาการ และสร้างความปลอด ที่ท าการปกครอง ปลอดภัยในชีวิต อ าเภอบ้านแหลม

ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อ าเภอบ้านแหลม และทรัพย์สิน

3 อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันต่อต้าน เพื่อสร้างจิตส านึกและ อุดหนุนงบประมาณให้แก่ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 อุดหนุนงบประมาณ ยาเสพติดในพื้นที่ ที่ท าการปกครอง

ยาเสพติด สร้างกระแสต่อต้าน ที่ท าการปกครอง ลดน้อยลง อ าเภอบ้านแหลม

ยาเสพติด อ าเภอบ้านแหลม

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

7
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 อุดหนุนโครงการทบทวน เพื่อสนบัสนนุการปฏบิติั อุดหนุนงบประมาณให้แก่ 17,000 - - - - อุดหนุนงบประมาณ ผู้ประสานพลัง ศูนย์ปฏิบัติ

ผู้ประสานพลังแผ่นดิน งานของผู้ประสาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน แผ่นดินมีศักยภาพ การป้องกัน

พลังแผ่นดิน และปราบปรามยาเสพติด ในการปฏิบัติงาน และปราบปราม

อ าเภอบ้านแหลม ยาเสพติดอ าเภอ

บ้านแหลม

8
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อเสริมสร้างพัฒนา จัดกิจกรรมวันเด็ก 18,000 42,000 50,000 - - จ านวนเด็กที่เข้า เด็กได้รับความสนุก ส านักงานปลัด

การให้แก่เด็ก ร่วมกิจกรรม และมีพัฒนาการ

ร้อยละ 80 สมวัย

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

9

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการวัยรุ่นวัยใสไม่ท้องก่อนวัย เพื่อใหเ้ยาวชนมีความรู้ อบรมให้ความรู้แก่วัยรุ่น 12,000 12,000 - - - หลังการอบรม เยาวชนได้รับ ส านักงานปลัด

และดูแลตนเอง ได้รับความรู้ ความรู้

ร้อยละ 70

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ เพื่อใหเ้ยาวชนมีความรู้ อบรมให้ความรู้แก่วัยรุ่น - - 5,900 - - หลังการอบรม เยาวชนได้รับ ส านักงานปลัด

ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และดูแลตนเอง ได้รับความรู้ ความรู้

ร้อยละ 70

3 โครงการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้น เพื่อใหส้ตรีมีความรู้ อบรมให้ความรู้ - 7,400 6,900 - - หลังการอบรม สตรีมีความรู้ ส านักงานปลัด

เกี่ยวกับการดูแล ได้รับความรู้ และสามารถดูแล

สุขภาพเบื้องต้น ร้อยละ 70 สุขภาพเบื้องต้นได้

4 โครงการออกก าลังกายวัยสูงอายุ เพื่อใหผู้้สูงอายมุี จัดกิจกรรมออกก าลังกาย 3,000 3,000 3,000 - - ผู้สูงอายุเข้าร่วม ผู้สูงอายุมี ส านักงานปลัด

สุขภาพที่ดี ให้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมร้อยละ 80 สุขภาพที่ดี

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสขุ

งบประมาณและที่ผ่านมา

10
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้ความรู้และ จัดอบรมให้ความรู้ 15,000 8,500 8,000 - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส านักงานปลัด

โรคเอดส์ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ มีความรู้เพิ่มขึ้น มีพฤติกรรมที่

ปลอดภัยจากโรค

6 โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อปอ้งกนัโรคขาดสาร อบรมให้ความรู้ - - 8,000 - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมี ส านักงานปลัด

ไอโอดีนในพื้นที่ มีความรู้ สุขภาพอนามัย

ที่ดี

7 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันโรคพิษ ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและ 24,250 - - - - จ านวนสุนัขและแมว สุนัขและแมว ส านักงานปลัด

สุนัขบ้า แมว ได้รับวัคซีน

11

งบประมาณและที่ผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสขุ



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อป้องกันโรคพิษ ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและ - 48,000 29,000 - - จ านวนสุนัขและแมว สุนัขและแมว ส านักงานปลัด

จากพิษสุนัขบ้า สุนัขบ้า แมว ได้รับวัคซีน

9 โครงการป้องกันไข้เลือดออก เพื่อปอ้งกนัโรค รณรงค์ป้องกันโรคไข้ 52,400 63,000 65,000 - - ไม่พบการเกิดโรค ชุมชนมีความ ส านักงานปลัด

ไข้เลือดออก เลือดออก ในพื้นที่ ตระหนักในการ

ป้องกันโรค

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี เพื่อใหส้ตรีดูแลสุขภาพ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 10,500 - - - - ผู้เข้ารับการอบรม สตรีได้รับความรู้ ส านักงานปลัด

ของตนเอง การดูแลสุขภาพ ได้รับความรู้ ในการดูแลสุขภาพ

ร้อยละ 70 ตนเอง

12
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสขุ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

11 โครงการโภชนาการผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุมี ให้ความรู้เร่ืองอาหาร 3,000 - - - - ผู้สูงอายุเข้าร่วม ผู้สูงอายุได้ ส านักงานปลัด

ความรู้เร่ืองอาหาร แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมร้อยละ 70 รับความรู้ใน

ส าหรับผู้สูงอายุ เร่ืองอาหาร

12 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมี ให้ความรู้เกี่ยวกับ 3,000 - - - - ผู้สูงอายุเข้าร่วม ผู้สูงอายุมี ส านักงานปลัด

ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ยาในผู้สูงวัย กิจกรรมร้อยละ 70 สุขภาพที่ดี

สุขภาพ

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ให้ความรู้เกี่ยวกับ 3,000 - - - - ผู้สูงอายุเข้าร่วม ผู้สูงอายุมี ส านักงานปลัด

มีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลสุขภาพจิต กิจกรรมร้อยละ 70 สุขภาพจิตดี

ในวัยสูงอายุ เช่น

การฟังเทศน์ ฯลฯ

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสขุ

งบประมาณและที่ผ่านมา

13
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

14 โครงการฝึกอบรมการท าเคร่ืองหอม เพื่อให้สตรีมีความรู้ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ - 9,700 - - - จ านวนสตรีที่เข้า สตรีสามารถท า ส านักงานปลัด

เพื่อสุขภาพ ในการท าเคร่ืองหอม การท าเคร่ืองหอม ร่วมกิจกรรม เคร่ืองหอมเพื่อ

เพื่อสุขภาพ สุขภาพได้

15 โครงการท าลูกประคบสมุนไพร เพื่อให้สตรีสามารถท า ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ - 11,000 - - - จ านวนสตรีที่เข้า สตรีสามารถท า ส านักงานปลัด

ลูกประคบใช้ในครัวเรือนการท าลูกประคบสมุนไพร ร่วมกิจกรรม ลูกประคบใช้เองได้

ได้

16 โครงการนวดแผนไทย เพื่อใหส้ตรีมีความรู้ จัดอบรมให้ความรู้ - 10,400 - - - จ านวนสตรีที่เข้า สตรีมีความรู้ ส านักงานปลัด

เกี่ยวกับการนวดแผน ร่วมกิจกรรม การนวดแผนไทย

ไทย

14

งบประมาณและที่ผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสขุ



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

17 โครงการป้องกันโรค เพื่อปอ้งกนัโรคต่างๆ อบรมให้ความรู้ - 12,400 - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมี ส านักงานปลัด

ในพื้นที่ มีความรู้ สุขภาพอนามัย

ที่ดี

18 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ จัดกิจกรรมออกก าลังกาย - 40,000 - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนใช้เวลา ส านักงานปลัด

ทีดีลดภาวะการเจ็บ มีสุขภาพที่ดี ว่างให้เกิดประโยชน์

ป่วย และมีสุขภาพดีขึ้น

19 โครงการ ลด เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อรณรงค์ให้ร้านค้า จัดท าป้ายและแผ่นพับ - 40,000 - - - ร้านค้าและร้านอา- การใช้โฟมในต าบล ส านักปลัด

และร้านอาหารในต าบล รณรงค์การลด เลิก ใช้โฟม หาร ในต าบล ลด ลดน้อยลง

ลด เลิก ใช้โฟมในการ ให้ร้านค้า และร้านอาหาร เลิก ใช้โฟม

บรรจุอาหาร ในต าบล

15
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสขุ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

20 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน เพื่อด าเนินการตาม จัดอบรมให้ความรู้แก่ 80,000 - 80,000 - - อุดหนุนงบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม คณะกรรมการ

สาธารณสุข โครงการพระราชด าริ ประชาชน ให้คณะกรรมการ มีความรู้ด้าน หมูบ่้าน

สาธารณสุข หมู่บ้าน สาธารณสุข

21 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพื่อด าเนินการตาม จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. - 10,000 - - - อุดหนุนงบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม คณะกรรมการ

พระราชประสงค์ หมู่ 1 โครงการพระราชด าริ ให้คณะกรรมการ มีความรู้ด้าน หมูบ่้าน

สาธารณสุข หมู่บ้าน สาธารณสุข

22 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร เพื่อด าเนินการตาม จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ - 10,000 - - - อุดหนุนงบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม คณะกรรมการ

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช โครงการพระราชด าริ การร้านอาหารและประชาชน ให้คณะกรรมการ มีความรู้ด้าน หมูบ่้าน

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 1 สาธารณสุข ทั่วไป หมู่บ้าน สาธารณสุข

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสขุ

งบประมาณและที่ผ่านมา

16
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

23 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพื่อด าเนินการตาม จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. - 10,000 - - - อุดหนุนงบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม คณะกรรมการ

พระราชประสงค์ หมู่ 2 โครงการพระราชด าริ ให้คณะกรรมการ มีความรู้ด้าน หมูบ่้าน

สาธารณสุข หมู่บ้าน สาธารณสุข

24 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร เพื่อด าเนินการตาม จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ - 10,000 - - - อุดหนุนงบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม คณะกรรมการ

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช โครงการพระราชด าริ การร้านอาหารและประชาชน ให้คณะกรรมการ มีความรู้ด้าน หมูบ่้าน

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 2 สาธารณสุข ทั่วไป หมู่บ้าน สาธารณสุข

25 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพื่อด าเนินการตาม จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. - 10,000 - - - อุดหนุนงบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม คณะกรรมการ

พระราชประสงค์ หมู่ 3 โครงการพระราชด าริ ให้คณะกรรมการ มีความรู้ด้าน หมูบ่้าน

สาธารณสุข หมู่บ้าน สาธารณสุข

17

งบประมาณและที่ผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสขุ



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

26 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร เพื่อด าเนินการตาม จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ - 10,000 - - - อุดหนุนงบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม คณะกรรมการ

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช โครงการพระราชด าริ การร้านอาหารและประชาชน ให้คณะกรรมการ มีความรู้ด้าน หมูบ่้าน

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 3 สาธารณสุข ทั่วไป หมู่บ้าน สาธารณสุข

27 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน เพื่อด าเนินการตาม จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. - 10,000 - - - อุดหนุนงบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม คณะกรรมการ

พระราชประสงค์ หมู่ 4 โครงการพระราชด าริ ให้คณะกรรมการ มีความรู้ด้าน หมูบ่้าน

สาธารณสุข หมู่บ้าน สาธารณสุข

25 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร เพื่อด าเนินการตาม จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ - 10,000 - - - อุดหนุนงบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม คณะกรรมการ

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช โครงการพระราชด าริ การร้านอาหารและประชาชน ให้คณะกรรมการ มีความรู้ด้าน หมูบ่้าน

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 4 สาธารณสุข ทั่วไป หมู่บ้าน สาธารณสุข

18
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสาธารณสขุ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อรับทราบข้อมูล ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ 3,000 - - - - ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ทราบปัญหา และ ส านักงานปลัด

และปัญหาของ ติดบ้าน ติดเตียง ติดเตียงได้รับการ ข้อมูลความต้องการ

ผู้สูงอายุ ติดตามตรวจเยี่ยม ของผู้สูงอายุ

ติดตามตรวจเยี่ยม ของผู้สูงอายุ

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่ผ่านมา

19
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2 โครงการพัฒนายกระดับผู้พิการ เพื่อพัฒนาผู้พิการ ส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพ 6,000 6,000 6,000 - - จ านวนผู้พิการ ผู้พิการมีคุณภาพ ส านักงานปลัด

และตรวจสุขภาพผู้พิการ ชีวิตที่ดี

3 โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้เร่ืองการดูแล 3,000 3,000 3,000 - - จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ส านักงานปลัด

ผู้สูงอายุ สุขภาพ ชีวิตที่ดี

4 โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างความสัมพันธ์ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ พิการ 3,000 3,000 3,000 - - จ านวนผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสได้รับ ส านักงานปลัด

และช่วยเหลือผู้ด้อย ที่ติดบ้าน ติดเตียง ที่ได้รับการเยี่ยม การดูแลอย่างทั่วถึง

โอกาส

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่ผ่านมา

20
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อด าเนินการตาม ผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ 2,935,300 3,220,800 3,420,000 - - จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ส านักงานปลัด

ภารกิจถ่ายโอน ชีวิตที่ดี

6 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อด าเนินการตาม ผู้พิการที่เข้าหลักเกณฑ์ 516,000 768,000 768,000 - - จ านวนผู้พิการ ผู้พิการมีคุณภาพ ส านักงานปลัด

ภารกิจถ่ายโอน ชีวิตที่ดี

7 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อด าเนินการตาม ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าหลักเกณฑ์ 120,000 150,000 180,000 - - จ านวนผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ ส านักงานปลัด

ภารกิจถ่ายโอน เบี้ยยังชีพอย่าง

ทั่วถึง

21
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

8 โครงการเยี่ยมเด็กแรกเกิด เพื่อสังเกตพัฒนาการ เยี่ยมเด็กแรกเกิดในพื้นที่ - ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - - จ านวนเด็กแรกเกิด เด็กแรกเกิดได้รับ ส านักปลัด

และแนะน าการดูแล ที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน การดูแลอย่าง

เด็กแรกเกิด ถูกวิธี

9 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับ - ไม่ใช้งบประมาณ - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส านักงานปลัด

เกิดความชื่นชม มารยาททางสังคม สามารถปฏิบัติตน สามารถปฏิบัติตน

วัฒนธรรมไทย ตามวัฒนธรรมไทย ตามวัฒนธรรมไทย

10 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมให้ความรู้ - ไม่ใช้งบประมาณ - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส านักงานปลัด

มีส่วนร่วมในวันส าคัญ เกี่ยวกับธรรมะ และการ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น มีส่วนร่วมและ

ทางศาสนาและวันส าคัญประพฤติในชีวิตประจ าวัน สามารถน าไปใช้

ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้

22
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพาน้องท่องเมืองเพชร เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 9,000 9,000 9,000 - - เด็กศูนย์พัฒนา เด็กนักเรียนศุนย์ฯ ส านักงานปลัด

และได้รับประสบการณ์ เด็กเล็กเข้าร่วม ได้รับประสบการณ์

ตรง กิจกรรมทุกคน ตรง

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จัดหาส่ือการเรียนการสอน 171,600 214,950 143,300 - - ศุนย์ฯมีศักยภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักงานปลัด

สถานศึกษา อาหารกลางวันและส่ือ และอาหารกลางวัน ในการปฏิบัติงาน ได้มาตรฐาน

การเรียนการสอน

3 อาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหารเสริมนม 292,000 280,000 231,900 - - นักเรียนทุกคนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ ส านักงานปลัด

อาหารเสริมนมครบ แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ อาหารเสริมนม อาหารเสริมนม

ทุกคน อย่างเพียงพอ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

23
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการพาหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อใหเ้ด็กมีความรู้และได้ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 17,600 - - - เด็กนักเรียนศูนย์ฯ เด็กนักเรียนได้รับ ส านักงานปลัด

รับประสบการณ์ตรง เข้าร่วมกิจกรรม ประสบการณ์ตรง

ทุกคน

24
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 อุดหนุนโครงการบริการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรียน อุดหนุนงบประมาณ 504,000 464,000 404,000 - - นักเรียนได้รับอาหาร เด็กนักเรียนมี โรงเรียนวดัสมุทร

ในโรงเรียน ได้รับประทานอาหาร ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ ตามหลักโภชนาการ โภชนาการที่สมวัย โคดมและ

ตามหลักโภชนาการ โรงเรียนวดัสมุทร

ธาราม

6 อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ 195,000 260,000 260,000 - - นักเรียนมีผลการ นักเรียนมีความรู้ โรงเรียนวดัสมุทร.

ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนดีขึ้น และทักษะตาม โคดม

ต่างๆ จ านวน 4 คน มาตรฐานการเรียน

7 อุดหนุนโครงการครูท้องถิ่นช่วยสอน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ 260,000 260,000 260,000 - - นักเรียนมีผลการ นักเรียนมีความรู้ โรงเรียนวดัสมุทร

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนดีขึ้น และทักษะตาม ธาราม

ต่างๆ จ านวน 4 คน มาตรฐานการเรียน

25
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน เพื่อให้ประชาชนในต าบลสมทบงบประมาณเข้า 43,000 45,000 45,000 - - สนบัสนนุงบประมาณ สปสช.ด าเนินการ คณะกรรมการ

สุขภาพในพื้นที่ต าบลแหลมผักเบี้ย มีสุขภาพที่ดี กองทุนสปสช. ให้กองทุนสปสช. ส่งเสริมสุขภาพ สปสช.ต าบล

ต าบลแหลมผักเบี้ย ประชาชนในพื้นที่ แหลมผักเบี้ย

ได้ทั่วถึง

แผนงานงบกลาง
งบประมาณและที่ผ่านมา
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก ปรับปรุงภูมิทัศน์เช่น 118,000 - - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาฯมี กองช่าง

เด็กเล็ก เป็นแหล่งเรียนรู้มีสภาพ ท าสวนหย่อม ทาสีอาคาร อยู่ในสภาพดี ภูมิทัศน์สวยงาม

น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และปรับปรุงบริวณภายใน ไม่ช ารุดเสียหาย

ห้องเรียน

2 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนา เพื่อความปลอดภยัของ ยาว 54 เมตร สูง 1.5 ม. 105,000 - - - - สถานที่มีความ เกิดความปลอดภัย กองช่าง

เด็กเล็ก เด็กวัยก่อนเรียน ปลอดภัย แก่เด็กนักเรียน

27
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬา เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน จัดอบรมและฝึกทักษะ 11,000 11,000 10,400 - - จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชน ส านักงานปลัด

มีทักษะในการเล่น การเล่นกีฬา กิจกรรมร้อยละ70 ได้รับความรู้และ

กีฬา มีทักษะการเล่น

กีฬาเพิ่มขึ้น

2 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อใช้เวลาว่างให้ จัดการแข่งขันกีฬา 10,000 10,000 - - - ประชาชนเข้า ประชาชนมีส่วน ส านักงานปลัด

เกิดประโยชน์และ ร่วมกิจกรรม ร่วมในกิจกรรม

เพื่อสร้างความ ทุกหมู่บ้าน

สามัคคี

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ เพื่อส่งเสริมให้ประชา- จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม, - - 13,000 - - เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ส านักงานปลัด

พัฒนาคุณภาพชีวิต ชนมีคุณธรรมจริยธรรม ธรรมะบรรยาย มีความคิดสร้าง มีความคิดสร้าง

มีศักยภาพในการท า- สรรค์ในงานศิลปะ สรรค์

งาน และส่งเสริมการ

เผยแพร่พระพทุธศาสนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

28
                รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการเข้าพรรษา เปล่ียนวิถีแห่ง เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่อบต. จัดกิจกรรมแห่เทียน - - 3,000 - - เจ้าหน้าที่และ เจ้าหน้าที่และ ส านักงานปลัด

ความสุข และประชาชนได้ เข้าพรรษา ประชาชน ประชาชนทั่วไป

ร่วมกันท านุบ ารุง เข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในการ

พระศาสนา ส่งเสริมศาสนา

5 โครงการวาเลนไทน์ วาเลนธรรม เพื่อแผ่ความรัดให้คน ตักบาตร ฟังพระธรรม- - - 3,000 - - กิจกรรมที่ด าเนินการ ประชาชนได้เผ่ือแผ่ ส านักงานปลัด

ธรรมะสู่ดวงใจ รอบข้างโยน าหลักธรรม เทศนา ความรักให้กับคน

ของพระพุทธศาสนา รอบข้าง โดยน า

เข้ามาปรับใช้ หลักธรรมเข้ามา

ปรับใช้ในชีวิตประ-

จ าวัน

29
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน จัดกิจกรรมแห่เทียน 1,000 1,000 - - - เยาวชน ประชาชน เยาวชนและ ส านักงานปลัด

และประชาชนได้ เข้าพรรษา เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนทั่วไป

ร่วมกันท านุบ ารุง มีส่วนร่วมในการ

พระศาสนา ส่งเสริมศาสนา

7 โครงการเผยแพร่ความส าคัญ เพื่อเผยแพร่ความ ท าบุญ ฟังพระธรรมเทศนา 4,000 1,000 - - - กิจกรรมที่ด าเนินการ ประชาชนตระหนัก ส านักงานปลัด

วันวิสาขบูชา ส าคัญของวันวิสาขบูชา ถึงความส าคัญของ

วันวิสาขบูชา

8 โครงการเผยแพร่ความส าคัญ เพื่อเผยแพร่ความ ท าบุญ ฟังพระธรรมเทศนา 4,000 1,000 - - - กิจกรรมที่ด าเนินการ ประชาชนตระหนัก ส านักงานปลัด

วันอาสาฬบูชา ส าคัญของวันอาสาฬห- ถึงความส าคัญของ

บูชา วันอาสาฬบูชา

30
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการเข้าวัดฟังธรรม เพื่อท านบุ ารุงและ จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม 2,000 1,000 - - - กิจกรรมที่ด าเนินการ พระพุทธศาสนา ส านักงานปลัด

ส่งเสริมศาสนา ร่วมกับอ าเภอบ้านแหลม ได้รับการท านุ

บ ารุง

10 โครงการเผยแพร่วันส าคัญ เพื่อเผยแพร่ความ อบรมให้ความรู้และจัด 4,000 - - - - ป้ายประชาสัมพันธ์ เด็ก, ประชาชนได้ ส านักงานปลัด

วันเข้าพรรษา ส าคัญของวัน ท าป้ายเผยแพร่ ตระหนักถึงความ

เข้าพรรษา ส าคัญของวัน

เข้าพรรษา

11 โครงการเผยแพร่ความส าคัญ เพื่อเผยแพร่ความ ท าบุญ ฟังพระธรรมเทศนา 4,000 1,000 - - - จ านวนกิจกรรมที่ เด็ก, ประชาชนได้ ส านักงานปลัด

วันมาฆบูชา ส าคัญของวัน ด าเนินการ ตระหนักถึงความ

มาฆบูชา ส าคัญของวัน

มาฆบูชา

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

12 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบทอดและ จัดกิจกรรมรดน้ าขอพร 3,000 10,000 2,000 - - จ านวนผู้เข้าร่วม ประเพณีวัฒนธรรม ส านักงานปลัด

อนุรักษ์ประเพณีไทย ผู้สูงอายุ กิจกรรม ได้รับการสืบทอด

13 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญา เพื่อสืบทอด/อนุรักษ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ 15,000 15,000 16,000 - - จ านวนกิจกรรม นักเรียน ประชาชน ส านักงานปลัด

ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ และสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ด าเนินการ ได้รับความรู้และ

วัฒนธรรมท้องถิ่น สืบทอดภูมิปัญญา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

14 โครงการแข่งขันกีฬาสากล เพื่อใช้เวลาว่างให้ จัดการแข่งขันกีฬา 36,500 80,850 - - - ทีมนักกีฬาเข้าร่วม เยาวชนและ ส านักงานปลัด

เกิดประโยชน์และ แข่งขันตามประเภท ประชาชนใช้เวลา

เพื่อรณรงค์ต้าน กีฬา ร้อยละ 70 ว่างและมีความ

ยาเสพติด สามัคคี

15 โครงการแข่งขันกีฬาสากลต้าน เพื่อใช้เวลาว่างให้ จัดการแข่งขันกีฬา - - 100,000 - - ทีมนักกีฬาเข้าร่วม เยาวชนและ ส านักงานปลัด

ยาเสพติด เกิดประโยชน์และ แข่งขันตามประเภท ประชาชนใช้เวลา

เพื่อรณรงค์ต้าน กีฬา ร้อยละ 70 ว่างและมีความ

ยาเสพติด สามัคคี

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
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ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

16 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 10,000 26,200 - - - เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ส านักงานปลัด

เยาวชนมีความคิด เทคนิคการสร้างสรรค์ มีความคิดสร้าง มีความคิดสร้าง

ริเร่ิมสร้างสรรค์มี ศิลปะเช่นเปเปอร์มาเช่ฯลฯ สรรค์ในงานศิลปะ สรรค์

จินตนาการเพื่อน า

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจ าวัน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการจดัระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า เพื่ให้เด็ก เยาวชน จัดอบรมให้ความรู้ 21,000 21,000 20,300 ผู้เข้าร่วมอบรมมี ผู้เข้ารับการอบรม ส านักงานปลัด

มีความรู้และมีความ ความรู้ร้อยละ 80 มีความรู้และ

ปลอดภัยจากการ สามารถช่วยเหลือ

จมน้ า ตนเองได้

2 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ป้องกันและ เพื่อทบทวนการปฏบิติั จัดอบรมให้ความรู้ 11,300 24,100 24,100 - - ผู้เข้าร่วมอบรมมี ผู้เข้ารับการอบรม ส านักงานปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน้าที่ของอปพร. ความรู้ร้อยละ 80 มีความเข้าใจ

ในการป้องกันภัย

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการจดัระเบียบชมุชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผ่านมา

35
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ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการจดัระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพ เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม จัดอบรมให้ความรู้ 16,550 25,550 - - - ผู้เข้าร่วมอบรมมี ผู้เข้ารับการอบรม ส านักงานปลัด

หนีไฟ มีความรู้เข้าใจในการ ความรู้ร้อยละ 80 มีความเข้าใจ

ป้องกันอัคคีภัย ในการป้องกัน

อัคคีภัย

4 โครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน เพื่อสร้างวินยัการจราจร จัดอบรมให้ความรู้ และ 10,700 10,700 10,700 - - ผู้เข้าร่วมอบรมมี ผู้เข้ารับการอบรม ส านักงานปลัด

ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ต้ังจุดให้บริการประชาชนใน ความรู้ร้อยละ 80 มีความเข้าใจ

และเพื่อลดการสูญเสีย ช่วงวันหยุดเทศกาล การจราจร

ชีวิตและทรัพย์สินจาก

อุบัติเหตุบนท้องถนน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการจดัระเบียบชมุชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานรักษาความสงบภายใน



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการบริหารจดัการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการการบริหารจดัการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรัก จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 29,700 71,400 71,400 - - กิจกรรมที่ด าเนินการ ประชาชนร่วม ส านักงานปลัด

ภักดีต่อสถาบัน แสดงความภักดี

พระมหากษัตริย์ ต่อสถาบัน

2 โครการพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดประชุมคณะกรรมการฯ 1,500 58,200 109,800 - - จ านวนกิจกรรม คณะกรรมการศูนย์ ส านักงานปลัด

บริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด การบริหารงานศูนย์ฯ และศึกษาดูงาน ที่ด าเนินการ สามารถบริหารงาน

เทคโนโลยีการเกษตรต าบล ให้เกิดประสิทธิภาพ

3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดอบรมให้ความรู้ 13,750 13,450 9,700 - - จ านวนกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักงานปลัด

ปฏิบัติงาน การท างาน ที่ด าเนินการ มีความรู้ในการ

บริหารงาน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการบริหารจดัการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการการบริหารจดัการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้บุคลการท้องถิ่น อบรมให้ความรู้และ 13,750 15,400 11,670 - - ในองค์กรมีการ เกิดความรัก ส านักงานปลัด

หรือประชาชนทั่วไป สันทนาการ ท างานเป็นทีม ความสามัคคี

มีคุณธรรมจริยธรรม ภายในองค์กร

5 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและ เพื่อให้ประชาชนมีส่วน จัดการเลือกต้ังสมาชิกและ 300,000 400,000 400,000 - - จ านวนคร้ังที่ด าเนิน ผู้บริหาร สมาชิก ส านักงานปลัด

สมาชิกอบต. ร่วมทางการเมืองและ ผู้บริหาร การ มาจากการเลือกต้ัง

เพื่อส่งเสริมประชาธิป- และประชาชนมีส่วน

ไตย ร่วมทางการเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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6 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนมีความ จัดอบรมให้ความรู้ - - 12,100 - - จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าอบรมมีความ ส านักงานปลัด

รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กิจกรรม ร้อยละ80 รู้ความเข้าใจเกี่ยว

กฎหมายเบื้องต้น กับกฎหมายเบื้องต้น

7 โครงการอบรมความโปร่งใสขององค์กร- เพื่อให้ผู้บุคลากรท้องถิ่นจัดอบรมให้ความรู้ - - 9,170 - - จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ส านักงานปลัด

ปกครองส่วนท้องถิ่นและผลประโยชน์ มีความรู้ความเข้าใจกฎ- กิจกรรม ร้อยละ80 ความเข้าใจกฎหมาย

ทับซ้อน หมาย มีส่วนร่วมในการ และมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและต่อต้านการ ป้องกันและต่อต้าน

ทุจริต การทุจริต
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8 โครงการสานสัมพันธ์ในองค์กร เพื่อสร้างความ อบรมให้ความรู้และ 20,950 - - - - ในองค์กรมีการ เกิดความรัก ส านักงานปลัด

สัมพันธ์ที่ดีแก่ จัดนันทนาการ ท างานเป็นทีม ความสามัคคี

บุคลากรในองค์กร ภายในองค์กร

9 โครการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน เพื่อทราบข้อมูลที่ดิน จ้างออกส ารวจภาคสนาม เพื่อ 100,000 100,000 90,000 - - มีข้อมูลทรัพย์สิน ทราบข้อมูลที่ดินและ กองคลัง

ทรัพย์สิน และส่ิงปลูกสร้าง เพื่อใช้ ส ารวจรายละเอียดข้อมูลเกี่ยว การใช้ประโยชน์ใน ส่ิงปลูกสร้าง ส าหรับ

ในการประเมิน กับทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ใช้ในการประเมิน

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพยสิ์น

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บ ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี 15,000 15,000 15,000 - - อบต.สามารถจัดเก็บ อบต.จัดเก็บภาษี กองคลัง

เพื่อการพัฒนารายได้ ภาษี ทั้งหมด ภาษีได้รวดเร็วขึ้น ได้มากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
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11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับ จัดอบรมให้ความรู้และ - 192,400 - - - จ านวนกิจกรรมที่ ผู้บริหาร พนักงาน ส านักงานปลัด

ถิ่นในการปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนความรู้ความ ศึกษาดูงาน ด าเนินการ ส่วนต าบล พนักงาน

สามารถในการปฏิบัติ จ้าง มีความรู้ความ

งาน สามารถ ปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธ-ิ

ภาพ

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับ จัดอบรมให้ความรู้และ - - 114,850 - - จ านวนกิจกรรมที่ ผู้บริหาร พนักงาน ส านักงานปลัด

บริหารงาน อบต. ประจ าปี 2563 การเพิ่มพูนความรู้ความ ศึกษาดูงาน ด าเนินการ ส่วนต าบล พนักงาน

สามารถในการปฏิบัติ จ้าง มีความรู้ความ

งาน สามารถ ปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

13 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อดูแลทรัพย์สินของ รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 747,700 860,000 - - - จ านวนคร้ังที่ ทรัพย์สินของอบต. ส านักปลัด

อบต.ให้อยู่ในสภาพ ซ่อมแซม อยู่ในสภาพพร้อม กองคลัง

พร้อมใช้งาน ใช้งาน กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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1 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพื่อเปน็ศูนยป์ระสานงาน ท าหน้าที่ส ารวจและลงทะเบียน 12,400 18,000 18,000 18,000 18,000 อุดหนุนงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม อบต.บางครก

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร กบัคณะกรรมการของ รับเร่ืองขอความช่วยเหลือ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ

ปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.ในพื้นที่เพื่อปอ้งกนั ใช้เปน็ข้อมูลในการพจิารณา และส่งเสริมคุณภาพ

และบรรเทาสาธารณภยั ให้ความช่วยเหลือของคณะกรรม ชีวิตของคนในพื้นที่

และช่วยส่งเสริมคุณภาพ การช่วยเหลือประชาชนของ

ชีวิตของคนในพื้นที่ อปท.
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1 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อส่งเสริมให้สตรี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 10,500 10,500 173,400 - - หลังการอบรมสตรี สตรีมีความรู้และ ส านักงานปลัด

มีบทบาทและมีส่วนร่วม สิทธิหน้าที่ของสตรี และศึกษา มีความรู้เพิ่มขึ้น ร่วมท ากิจกรรม

ในกิจกรรมต่างๆ ดูงานนอกสถานที่ ร้อยละ 70 ต่างๆ

2 โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สตรี เพื่อพัฒนาและสร้าง จัดอบรมให้ความรู้ต่างๆ 10,500 - - - - หลังการอบรม สตรีได้รับการ ส านักงานปลัด

ความเข้มแข็งให้แก่ แก่สตรี สตรีมีความรู้เพิ่มขึ้น พัฒนาทักษะและ

สตรี ร้อยละ 70 เพิ่มศักยภาพ

การเรียนรู้

3 โครงการจัดเวทีกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีส่วน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชนที่ ประชาชนให้ความ ส านักงานปลัด

ของประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมมือเพื่อพัฒนา

และมีส่วนร่วมในการ และจัดประชุมประชาคม ท้องถิ่น

พัฒนาท้องถิ่นของตน เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ 

งบประมาณและที่ผ่านมา

44
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปลูกจิตส านึกเยาวชน เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 15,000 15,000 6,000 - - จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก เยาวชนและ ส านักงานปลัด

รักษ์ส่ิงแวดล้อม และประชาชนทั่วไป ความส าคัญและการดูแล กิจกรรม ประชาชนทั่วไป

ให้ความส าคัญกับ รักษาส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 70 มีส่วนร่วมดูแล

ส่ิงแวดล้อม รักษาส่ิงแวดล้อม

2 โครงการปล่อยพันธุสั์ตว์น้ า เพื่อเพิ่มจ านวน ปล่อยพันธุสั์ตว์น้ า 30,000 40,000 35,000 - - พันธุสั์ตว์น้ าจ านวน จ านวนสัตว์น้ า ส านักงานปลัด

สัตว์น้ า มากกวา่500,000ตัว เพิ่มจ านวนมากขึ้น

3 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมี บุคลากรของอบต.และประ- - 12,900 11,300 - - พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ประชาชนมีจิต ส านักงานปลัด

ส่วนร่วมในการดูแล ชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ใน ส านึกในการดูแล

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พื้นที่ ส่ิงแวดล้อม 

4 โครงการรณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างจิตส านึก จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ - 10,000 10,000 - - ป้ายประชาสัมพันธ์ ประชาชนมีจิตส านึก ส านักงานปลัด

ในการดูแลส่ิงแวดล้อม รณรงค์รักษา และใส่ใจการดูแล

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม

45
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 จัดหาพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอย เพื่อให้การก าจัดขยะ จัดหาพื้นที่ส าหรับทิ้งขยะ - 200,000 - - - ปริมาณขยะมูลฝอย อบต.สามารถจัด ส านักงานปลัด

ถูกต้องตามหลักวิชา - มูลฝอย ที่ส่งก าจัด ณ สถาน การขยะมูลฝอยได้

การ ที่ที่ถูกต้องตามหลัก ถูกวิธี

วิชาการ

2 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้ขยะมูลฝอยใน จ้างเหมาจัดหาพื้นที่ส าหรับทิ้ง - - 150,000 - - ปริมาณขยะมูลฝอย อบต.สามารถจัด ส านักงานปลัด

พื้นที่ได้รับการก าจัด ขยะมูลฝอย ได้รับการก าจัดอย่าง การขยะมูลฝอยได้

เหมาะสม อย่างเหมาะสม

3 โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อเรียนรู้วิธีการก าจัด อบรมและศึกษาดูงาน - 21,050 - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนมีการจัดการ ส านักงานปลัด

ขยะและการน าขยะไป มีความรู้เพิ่มขึ้น ขยะได้ดีขึ้น

ใช้ประโยชน์

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการรณรงค์ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ เพื่อเสร้างจิตส านึก รณรงค์ , ประชาสัมพันธ์ , - - 8,250 - - ปริมาณขยะรีไซเคิล น าขยะรีไซเคิลจาก ส านักงานปลัด

ชุมชนให้เข้าใจหลักการบริหารจัดการ และตระหนักในการ จัดบูธ ท า MOU โครงการฯ ที่ได้รับจากการจัด กิจกรรมไปขาย

ขยะ คัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมด าเนินโครงการฯ โดย กิจกรรม เพือ่น าเงินไปบริจาค

ออกรับบริจาคขยะรีไซเคิล

ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

5 โครงการตามรอยพระบาทตามศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนมี ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ๑๐,๐๐๐ - - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาขนที่เข้า ส านักงานปลัด

พระราชา ความรู้เกี่ยวกับการ บ าบัดน้ าเสียตามแนวทาง ตามเป้าหมาย ร่วมกิจกรรมมี

บ าบัดน้ าเสียและน าไป พระราชด าริรัชกาลที่ ๙ ร้อยละ 80 ความรู้และน าไป

ปรับใช้ในครัวเรือนได้ ปรับใช้ในครัวเรือน

47
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกจิพอเพียง และการท่องเที่ยว
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกจิพอเพียงและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ จัดท าโปสการ์ด แผ่นพับ 70,000 80,000 85,000 - - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนทั่วไป ส านักงานปลัด

แหล่งท่องเที่ยว วีดีทัศน,์ บูธ, ป้ายประชา เข้ามามีส่วนร่วม รู้จักต าบลแหลม

สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ผักเบี้ยมากขึ้น

2 โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนมีทักษะ จัดอบรมให้ความรู้ - 15,400 21,200 - - ผู้เข้ารับการอบรม เยาวชนสามารถ ส านักงานปลัด

การเป็นมัคคุเทศก์ มีความรู้ไม่น้อยกว่า เป็นมัคคุเทศก์

ร้อยละ 60 แนะน าต าบลได้

3 โครงการอบรมการพูดการประชา- เพื่อเป็นการส่งเสริมการ จัดอบรมให้ความรู้ - - 12,100 - - ผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มเรือประมงมี ส านักงานปลัด

สัมพันธ์ ทอ่งเที่ยวและใหก้ลุ่มเรือ มีความรู้ไม่น้อยกว่า การพัฒนาตนเอง

ประมงได้รับความรู้ ร้อยละ 60 ด้านการพูด การให้

ความเข้าใจในงาน บริการ

บริการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกจิพอเพียง และการท่องเที่ยว
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกจิพอเพียงและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการ จัดอมรมให้ความรู้และ - 189,600 204,400 - - ผู้เข้ารับการอบรม ผู้น าชุมชนและบุค- ส านักงานปลัด

เชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ บริหารจัดการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน มีความรู้ไม่น้อยกว่า ลากร ได้รับความรู้

บริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์ แบบองค์รวมให้แก่ผู้น า ร้อยละ 70 และประสบการณ์

รวม บุคลากรในชุมชน และ ส่งเสริมทักษะการ

ผู้ประสานงานที่เกี่ยว เป็นเจ้าบ้านเพื่อ

ข้องของหน่วยงาน น าเที่ยวในชุมชน

ราชการ

ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกจิพอเพียง และการท่องเที่ยว
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกจิพอเพียงและการท่องเที่ยว
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการ จัดอมรมให้ความรู้และ - 189,600 204,400 - - ผู้เข้ารับการอบรม ผู้น าชุมชนและบุค- ส านักงานปลัด

เชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ บริหารจัดการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน มีความรู้ไม่น้อยกว่า ลากร ได้รับความรู้

บริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์ แบบองค์รวมให้แก่ผู้น า ร้อยละ 70 และประสบการณ์

รวม บุคลากรในชุมชน และ ส่งเสริมทักษะการ

ผู้ประสานงานที่เกี่ยว เป็นเจ้าบ้านเพื่อ

ข้องของหน่วยงาน น าเที่ยวในชุมชน

ราชการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกจิพอเพียง และการท่องเที่ยว
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกจิพอเพียงและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการอบรมท าของที่ระลึกเพื่อ เพื่อส าหรับมอบให้แก่ อบรมจัดท าของที่ระลึก 30,000 - - - - ของที่ระลึกประจ า ต าบลแหลมผักเบี้ย ส านักงานปลัด

การท่องเที่ยว หน่วยงานต่างๆที่มา เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ต าบล สามารถท าของ

ติดต่อประสานงาน ที่ระลึกของตนเอง

ได้

6 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้กลุ่มเรือประมง จัดอบรมให้ความรู้กับ 8,000 - - - - ผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มเรือประมง ส านักงานปลัด

พื้นบ้านมีความรู้ในการ กลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถน าความรู้

ต้อนรับนักท่องเที่ยว พานักท่องเที่ยวชมวาฬ, ร้อยละ 80 ไปใช้ในชีวิตประจ า

แหล่งท่องเที่ยว วันได้

7 โครงการฝึกอบรมทักษะการส่ือสาร เพื่อให้เยาวชนมีทักษะ จัดอบรมให้ความรู้ - 15,400 - - - ผู้เข้ารับการอบรม เยาวชนมีการพัฒนา ส านักงานปลัด

ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่ือสารภาษาอัง- มีความรู้ไม่น้อยกว่า ตนเองด้านการ

ในชุมชน กฤษ ร้อยละ 70 ส่ือสารภาษาอังกฤษ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกจิพอเพียง และการท่องเที่ยว
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกจิพอเพียงและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 อุดหนุนโครงการจัดงานเปิดโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุดหนุนงบประมาณ นักท่องเที่ยวเข้า อ าเภอบ้านแหลม

ทะเลโคลน แหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักของ ให้ที่ท าการปกครอง มาเที่ยวแหล่ง

ของอ าเภอบ้านแหลม นักท่องเที่ยว อ าเภอบ้านแหลม ท่องเที่ยวมากขึ้น

2 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงาน เพื่อร่วมสืบสานและ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุนอ าเภอ ศิลปวัฒนธรรม อ าเภอบ้านแหลม

พระนครคีรี ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวของ ของอ าเภอได้รับ

ของเมืองเพชรและ อ าเภอบ้านแหลม การส่งเสริม

เพื่อส่งเสริมการท่อง

เที่ยวของอ าเภอ
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ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมเทถนน เพื่อแก้ไขไม่ให้น้ าท่วม ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ า - 180,000 - - - ระยะทางที่ด าเนิน น้ าไม่ท่วมถนน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนาง ขังบนพื้นถนน พร้อมบ่อพัก บริเวณแยก การ และชาวบ้านได้รับ

สวน และบริเวณบ้านนางบุญสม   ม.1 และเพื่อระบายน้ าจาก บ้านนางสวน พร้อมเทถนน ความสะดวกใน

ครัวเรือนสู่ท่อระบายน้ า คสล. กวา้ง 2.30-2.50 ม.  การสัญจรยิ่งขึ้น

หลักของหมู่บ้าน ยาว 31 ม. หรือมีพืน้ที่ไม่

น้อยกวา่ 74.40 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ า

พร้อมบ่อพัก บริเวณแยก

บ้านนางบุญสมพร้อมเทถนน

คสล. กวา้ง 2.70-4.50 ม. 

ยาว 25 ม. หรือมีพืน้ที่ไม่

น้อยกวา่ 90.00 ตร.ม.
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ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล  หมู่ 1 เพื่อปรับปรุงสนาม ขนาดกว้าง 27.00 เมตร - 2,536,000 - - - สนามกีฬาที่ได้รับ เยาวชนมีสนาม กองช่าง

กีฬาให้ได้มาตรฐาน ยาว 44.00 เมตร การปรับปรุง กีฬาที่ได้มาตรฐาน

ไว้ใช้ออกก าลังกาย

3 โครงการกอ่สร้างถนนสายเลียบคลอง D18 เพื่อให้ประชาชนได้รับ ขนาดกว้างเฉล่ีย 9.00 เมตร - - - 6,500,000 - ระยะทางที่ด าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

(จากคลองในทุ่ง) พบ.ถ85/038 หมู่ 1 ความสะดวกในการเดิน ยาว 1,000 เมตร การ ความสะดวกในการ

ทาง หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า เดินทาง

9,000 ตร.ม.

53
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ าเค็มพร้อมฝัง เพื่อป้องกันน้ าทะเลเข้า ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร - - - 300,000 - ระยะทางที่ด าเนิน น้ าทะเลมาสามารถ กองช่าง

ท่อระบายน้ า ม.1 ท่วมหมู่บ้าน ยาว 847 เมตร การ ไหลเข้าท่วมหมู่บ้าน

5 โครงการก่อสร้างถนนแบบบผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - 450,000 - - ระยะทางที่ด าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ค.ส.ล. ซอยศาลากลางบ้านพะเนินพร้อม ความสะดวกในการเดิน ยาว 133 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ การ ความสะดวกในการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลากลางบ้าน- ทาง น้อยกวา่ 532 ตร.ม. เดินทาง

พะเนิน ม.1
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยบ้านนาง เพื่อให้ประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. - - - 100,000 - ระยะทางที่ด าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

โฉมฉิน ช่วงที่ 2 ม.1 ความสะดวกในการเดิน พรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 การ ความสะดวกในการ

ทาง ตร.ม. เดินทาง

7 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมวางท่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับ ขนาดกวา้ง 3.00-5.00 เมตร - - - 550,000 - ระยะทางที่ด าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ า (บริเวณบ้านนางร าภา ทองตัน ความสะดวกในการเดิน ยาว 90.00 เมตร การ ความสะดวกในการ

ถึง ถนนเส้นข้างรพ.สต.) ม.1 ทาง พร้อมวางทอ่ระบายน้ าค.ส.ล. เดินทาง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อม

บอ่พกั
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

8 ขยายเขตประปา ซ.บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ า ระยะทาง 590 ม. 500,000 - - - - ระยะทาง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี ม. 2 ส าหรับอุปโภคบริโภค ตามแบบของประปา ที่ด าเนินการ ส าหรับอุปโภค

บริโภค

9 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม. 1,100,000 - - - - ระยะทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลูกรัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ความสะดวกในการ หนา 0.50 ม. ด าเนินการ ความสะดวก

พบ.ถ85026 สายกลางทุ่ง เดินทาง ในการเดินทาง

หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบล

แหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

10 ก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ ระยะทาง กว้าง 5.00 ม. - 900,000 - - - ระยะทางที่ด าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

น้ า ซ.บ้านนายโสภณ นามเดช   ม.2 ความสะดวกในการเดิน ยาว  180.00  ม. การ ความสะดวกในการ

ทาง หนา 0.15 ม. พร้อมฝังท่อ เดินทาง

ระบายน้ าเส้นผ่านศูนย์กลาง

0.40 ม. หรือมีพื้นที่เทคอน

กรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.

11 ปรับปรุงห้องน้ าอาคารประชาปราโมทย์ เพื่ออ านวยความสะดวก ปรังปรุงซ่อมแซมห้องน้ า - 233,000 - - - จ านวนพื้นที่ที่ด าเนิน ผู้ใช้งานได้รับความ กองช่าง

 ม.2 ให้แก่ผู้ใช้งาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า การ สะดวก

33.00 ตร.ม.
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

12 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง - 1,974,000 - - - ระยะทางที่ด าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก ความสะดวกในการเดิน 4.00เมตร ยาว 559 เมตร การ ความสะดวกในการ

ซ.บุญช่วยรวมใจ หมู่ 2 ทาง หนา 0.15 เมตร พร้อมฝังทอ่ เดินทาง

ระบายน้ าเส้นผ่านศูนยก์ลาง

0.40 เมตร และบอ่พกัหรือมี

พื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า

2,236.00 ตารางเมตร
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

13 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนได้รับ ช่วงที่1 ผิวจราจรกว้าง - - 1,900,000 - - ระยะทางที่ด าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ าค.ส.ล.และบ่อพัก ความสะดวกในการเดิน 4.00-5.00 ม. ยาว 275 ม. การ ความสะดวกในการ

ซ.บ้านนายอ านาจ เอี่ยมสะอาด หมู่ 2 ทาง หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่1,248ตร.ม. เดินทาง

พร้อมวางทอ่ระบายน้ าค.ส.ล.

ขนาด Ø 0.40 เมตร และบอ่พกั

ช่วงที่2 ผิวจราจรกว้าง 2.00 ม.

ยาว 161 ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 322 ตร.ม.

พร้อมวางทอ่ระบายน้ าค.ส.ล.

ขนาด Ø 0.40เมตร และบอ่พกั
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

14 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรค.ส.ล.เพื่อให้ประชาชนได้รับ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง - - - 1,200,000 ระยะทางที่ด าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อค.ส.ล.ระบายน้ าพร้อมบ่อพักความสะดวกในการเดิน 6.00 ม. ยาว 78 ม. การ ความสะดวกในการ

ซ.โยธา หมู่ 2 ทาง พร้อมวางทอ่ระบายน้ าค.ส.ล. เดินทาง

ขนาด Ø 0.40 ม. และบอ่พกั

หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 468 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง

4.00 ม. ยาว 255 ม.

หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่1,020ตร.ม.
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

15 โครงการกอ่สร้างถนนแบบผิวจราจรหนิคลุก เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน - - - 2,500,000 ระยะทางที่ด าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากดอนตาโขน เชื่อมถนนเลียบคลองสัง- ความสะดวกในการเดิน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร การ ความสะดวกในการ

เวช ม.2 ทาง ยาว 189 เมตร เดินทาง

ก่อสร้างสะพาน

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร

ยาว 16.00 เมตร

16 จัดท าป้ายซอย ม.2 เพื่อแสดงป้ายชื่อบอก จ านวนไม่นอ้ยกว่า 14 ซอย - - - 200,000 จ านวนป้ายซอยที่ คนในชุมชนและ กองช่าง

ซอย ด าเนินการ บุคคลทั่วไปสามารถ

หาสถานที่ต่างๆของ

ต าบลได้สะดวกขึ้น
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

17 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อระบายน้ า ขนาดปากคลองกว้างเฉล่ีย - - - - 250,000 ระยะทางที่ ชุมชนไม่ประสบ กองช่าง

กลางทุ่ง ม.2 7.00 ม. ยาว 1,400 ม. ขุดลอก ปัญหาน้ าท่วมขัง

18 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขนาดปากคลองกว้าง - - - 450,000 - ระยะทาง ชุมชนมีทางระบายน้ า กองช่าง

สังเวช ม.2,4 และอุทกภัย 7 ม. ยาว 3,000 ม. ที่ด าเนินการ และมีน้ าเพือ่เกษตร

19 ปรับปรุงถนนดอนตาโขน เพื่อให้ประชาชนได้รับ ลงหินผุปรับระดับกว้าง - - - - 380,000 ระยะทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ม.2 ความสะดวกในการเดินทางขนาด 6 ม. ยาว 800 ม. ด าเนินการ ความสะดวกในการ

เดินทาง

20 ขยายเขตไฟฟ้าคลอง เพื่อให้ประชาชนมีความ ระยะทาง 1,265 ม. - - - - 600,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สังเวช ม.2, 4 ปลอดภัยในชีวิตและ ที่ด าเนินการ ความปลอดภัย

ทรัพย์สิน
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ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

21 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมวางท่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับ ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล. บ่อพัก กว้าง - - 2,700,000 - - ระยะทางที่ด าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ าค.ส.ล.และบ่อพัก ซ.สะพานหัน ความสะดวกในการเดิน 5.00ม. ยาว 129.00 ม. หนา0.15 ม. การ ความสะดวกในการ

ฝ่ัง หมู่ 3 ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม. เดินทาง
ช่วงที่ 2 กอ่สร้างถนนผิวจราจรค.ส.ล.

กวา้ง 5.00 ม. ยาว 205.00 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1025 ตร.ม. 

พร้อมวางท่อระบายน้ าค.ส.ล.และบ่อพัก0.40ม.

ช่วงที่ 3  กอ่สร้างถนนผิวจราจรค.ส.ล.

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,000.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 4  กอ่สร้างถนนผิวจราจรหนิคลุก

กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.
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ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

22 โครงการสร้างห้องน้ าโดมม.3 (หน้าอบต.) เพื่ออ านวยความสะดวก ขนาด 1.80 x 2.00 เมตร - - - 150,000 - จ านวนพื้นที่ที่ด าเนิน ผู้ใช้งานได้รับความ กองช่าง

ให้แก่ผู้ใช้งาน หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่3.60ตร.ม. การ สะดวกสบาย

23 จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อพัฒนาบริเวณ จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ - - - - 450,000 แบบการก่อสร้าง แบบการก่อสร้าง กองช่าง

ปากคลองบางทะลุ ม.2 , ม.3 ปากคลองบางทะลุเป็น บริเวณปากคลองบางทะลุ 

แหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ได้แบบการก่อสร้าง

และประมาณราคามาเพื่อ

จัดซ้ือจัดจ้าง

24 ปรับปรุงพื้นที่ท าตลาดชุมชนริมคลอง เพื่อใช้เป็นสถานที่ 1. ปรับปรุงถนนคนเดิน - - - - 1,000,000 ตลาดชุมชนริมคลอง ตลาดชุมชนได้รับ กองช่าง

สะพานหัน ม.3 ค้าขายสินค้า 2. ล้อมร้ัวแนวเขตที่ดิน สะพานหัน การพัฒนา อยู่ใน

    สาธารณะ สภาพพร้อมใช้งาน

3. ก่อสร้างอาคารร้านค้า

4. ฯลฯ
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ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

25 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับ กว้าง 1.95 -3.20 ม. 270,600 - - - - ระยะทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมท่อระบายน้ า ซอย 2 ความสะดวกในการ ยาว 89 ม. หนา 0.12 ม. ด าเนินการ ความสะดวกใน

ดอนคดี หมู่ 4 เดินทาง พร้อมฝังท่อระบายน้ าเส้น การเดินทาง

ผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.หรือ

มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 

250.41 ตารางเมตร

26 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับ ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนค.ส.ล. 425,500 - - - - ระยะทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ า ซอย 1 หมู่ที่ 4 ความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 3.00-4.00ม. ด าเนินการ ความสะดวกใน

เดินทาง ยาว 105.00 ม. การเดินทาง

หนา 0.15 ม. พร้อมฝัง

ท่อระบายน้ าเส้นผ่าศูนย์

กลาง 0.40 ม.หรือมีพื้นที่
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ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

27 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับ จ านวน 4 ช่วง มีพื้นที่ 5,000,000 - - - - ระยะทางที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง ความสะดวกในการ ไม่น้อยกว่า 10,740 ตร.ม. ด าเนินการ ความสะดวก

หลวงท้องถิ่น พบ.ถ85020 เดินทาง ในการเดินทาง

สายบ้านดอนโตนด-ชายคลอง

หมู่ที่ 4 ต าบลแหลมผักเบี้ยถึง

หมู่ที่ 4 ท.ต าบลหาดเจ้าส าราญ

28 ก่อสร้างก าแพงด้ังดิน ถนน ค.ส.ล. บริเวณเพื่อรักษาสภาพถนนให้ กอ่สร้างก าแพงกัน้ดิน ยาว 77 ม. - - 400,000 - - ระยะทางที่ด าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ศาลาดอนสบาย หมู่ 4 ใช้งานได้ปกติ การ ความสะดวกในการ

เดินทาง

29 ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ า เพื่อให้ประชาชนได้รับ ขนาด กว้าง 3.00 - 4.00 ม.  - - 450,000 - - ระยะทางที่ด าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบ้านนายวินัย  หมู่ 4 ความสะดวกในการเดิน ยาว 108.00 ม. การ ความสะดวกในการ

ทาง เดินทาง
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ผ.02
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ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

30 ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ า เพื่อให้ประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 145 ม. - - - - 350,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซ.บ้านผู้ใหญ่สมหมาย ม.4 ความสะดวกในการเดิน พร้อมท่อระบายน้ า ที่ด าเนินการ ความสะดวกในการ

ทาง เดินทาง

31 ขยายเขตประปา ซ.บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ า ระยะทาง 100 ม. - - - - 70,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

นายพะเยาว์ ม.4 ส าหรับอุปโภคบริโภค (ตามแบบของประปา) ที่ด าเนินการ อุปโภคบริโภค

32 ขยายเขตไฟฟ้า ซ.บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความ ระยะทาง 100 ม. - - - - 100,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายพะเยาว์ ม.4 ปลอดภัยในชีวิตและ ที่ด าเนินการ ความปลอดภัย

ทรัพย์สิน

33 ขยายเขตไฟฟ้า ซ.บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความ ระยะทาง 80 ม. - - - - 50,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บุญช่วย ม.4 ปลอดภัยในชีวิตและ ที่ด าเนินการ ความปลอดภัย

ทรัพย์สิน
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ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

34 โครงการขุดลอกล าราง เพื่อระบายน้ า ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 ม. - - - 60,000 ระยะทางที่ ชุมชนไม่ประสบ กองช่าง

ข้างศาลาดอนโตนด ยาว 460 ม. ด าเนินการ ปัญหาน้ าท่วมขัง

ม.4

35 ขุดลอกคลองบางทะลุ เพื่อระบายน้ าและเพื่อ ขนาดกว้างเฉล่ีย 16 ม. - - - - 100,000 ระยะทางที่ ชุมชนไม่ประสบ กองช่าง

(ปากซอยบ้านผู้ใหญ่ใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ยาว 200 ม. ด าเนินการ ปัญหาน้ าท่วมขัง

ถึงสะพานเก่าดอนคดี)

ม. 4
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

36 โครงการเคล่ือนย้ายพร้อมปรับปรุง เพื่ออ านวยความสะดวก ทางเข้าหมูบ่า้น หมูท่ี่ 1 - - 500,000 - - จ านวนซุ้ม 1 แห่ง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในการขยายถนนให้ บา้นพะเนนิ ความสะวดในการ

ประชาชนสัญจร เดินทาง

37 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เพื่อเป็นค่าออกแบบ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ 1,000,000 แบบแปลน ได้การออกแบบตาม กองช่าง

เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ ที่ท าการอบต.แหลมผัก จ่ายให้แก่บุคคลหรือบุคคลภาย ที่ต้องการ

ให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง เบี้ย,ศพด. ศูนย์บริการ นอก 

ประชาชน ฯลฯ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 อุดหนุนโครงการขยายเขตประปาซอย เพื่อให้ประชาชนมีน้ า วางท่อPVC เส้นผ่านศูนยก์ลาง - 100,000 - - - จ านวนจุดที่ติดต้ัง สามารถตรวจสอบ ส านักปลัด

บ้านนางเจือ หมู่ 1 ส าหรับอุปโภคบริโภค 100มิลลิเมตร รวมความยาว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

114 เมตร พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ ในที่ท าการอบต.ได้

ประกอบท่อ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 บ ารุงรักษาที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อดูแลทรัพย์สินและ รักษาและปรับปรุงที่ดิน 330,000 400,000 400,000 400,000 - จ านวนส่ิงก่อสร้าง ทรัพย์สินของอบต. กองช่าง

ส่ิงก่อสร้างให้อยู่ใน และส่ิงก่อสร้าง เช่น ถนน ที่ได้รับการปรับปรุง ได้รับการดูแล

สภาพพร้อมใช้งาน ไฟฟ้า , อาคาร , ฯลฯ

2 รังวัดสอบเขตที่สาธารณะ เพื่อให้ทราบแนวเขต พื้นที่ต าบลแหลมผักเบี้ย 50,000 50,000 50,000 50,000 - จ านวนพื้นที่ที่รังวัด พื้นที่สาธารณะ ส านักงานปลัด

ที่สาธารณะ มีแนเขตชัดเจน

3 ปักเสาแนวเขตที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการบุกรุก พื้นที่ต าบลแหลมผักเบี้ย 50,000 50,000 50,000 50,000 - พื้นที่สาธารณะที่ พื้นที่สาธารณะ กองช่าง

ปักเสาแนวเขต มีแนวเขตชัดเจน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานเคหะและชมุชน
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 ก่อสร้างอาคารคลุมลาน เพื่อให้ชุมชนได้รับความ กว้าง 20 ม. - - - - 2,500,000 ประชาชนได้รับ ลานกีฬามีหลังคา กองช่าง

กีฬา หมู่ 4 สะดวกในการออกก าลังกายยาว 30 ม. ความสะดวกใน ป้องกันแดดและฝน

การเล่นกีฬา

5 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปสนาม เพื่อใหเ้ยาวชนได้รับความ ระยะทางยาวรวม 438 เมตร - 300,000 - - - ระยะทาง เด็กและเยาวชนได้ กองช่าง

ฟุตซอล หมู่ 1 สะดวกขณะเล่นกฬีา ที่ด าเนินการ รับความสะดวก
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานเคหะและชมุชน
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02/1

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล หมู่ 4 เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา ขนาดกว้าง 36.00 เมตร - - - 3,000,000 - สนามกีฬาที่ ประชาชน/เยาวชน กองช่าง

ยาว 55.00 เมตร ปรับปรุง มีสถานที่ออกก าลัง

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า กาย

1,980 ตารางเมตร

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต



ผ.02/1

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามคลองบางทะลุ เพื่อให้ประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร - - - 3,000,000 - สะพาน ประชาชนได้รับ กองช่าง

(สะพานท้ายบ้าน) เชื่อมต่อระหว่างบ้าน ความสะดวกในการเดิน ยาว 26.00 เมตร ความสะดวกในการ

ดอนในหมู่ 2 ต.แหลมผักเบี้ย และม.4 ทาง เดินทาง

เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02/1

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี ด้านการจดัระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ 2 , 3 , 4 เพื่อป้องปรามและ หมู่ที่ 2,3,4 และจุดเส่ียง - - - 3,000,000 - จ านวนจุดที่ติดต้ัง สามารถตรวจสอบ กองช่าง

ตรวจสอบเหตุการณ์ ในพื้นที่ต าบลแหลมผักเบี้ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ได้
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการจดัระเบียบชมุชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02/1

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลส์เพื่อให้ประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร - - 9,999,900 - ระยะทางที่ด าเนนิการ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ติกคอนกรีตสายเลียบคลองในทุ่ง รหัสทางความสะดวกในการเดิน ยาว 2,640 เมตร หนา 5 ซม. ความสะดวกในการ

หลวงท้องถิ่น พบ.ถ 85/037 หมู่ 1 ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า15,900 เดินทาง

ตร.ม.

2 ขุดลอกคลองบางทะลุ เพื่อใหช้าวเรือได้รับความ ขนาดกว้างเฉล่ีย 16 ม. - - - 3,000,000 - ระยะทางที่ด าเนนิการ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ม. 2, 3, 4 สะดวกในการเดินเรือ ยาว 7,400 ม. ความสะดวกในการ

เดินทาง

3 ก่อสร้างอาคารคลุม เพื่อให้เด็กและเยาวชน ขนาดกว้าง 30 ม. - - - - 7,500,000 ประชาชนได้รับ สนามกีฬามีหลังคา กองช่าง

สนามกีฬาฟุตซอล ม.1 ได้รับความสะดวกในการยาว 50 ม. ความสะดวกในการ ป้องกันแดดและฝน

เล่นกีฬา เล่นกีฬา

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา

76
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บาน  2 ตู้ 11,000 กองคลัง

ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก  1 ตู้ 7,900

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เคร่ืองปรับอากาศ 3 ตัว 78,000 ส านักงานปลัด

ในการปฏิบัติงาน

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รถบรรทุก 900,000 ส านักงานปลัด

4 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เรือท้องแบน 300,000 ส านักงานปลัด

5 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การท างาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 1 เคร่ือง - 30,000 - - - ส านักปลัด

ได้รวดเร็วขึ้น ตามมาตรฐาน ของกระทรวง - 

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

6 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พิมพ์งาน เคร่ืองพิมพ์ 1 เคร่ือง - 4,300 - - - ส านักปลัด

เอกสาร ตามมาตรฐาน ของกระทรวง -

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณ
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บญัชีครุภณัฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า - 2,500 - - - ส านักปลัด

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

8 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร ตู้ไม้บานพับ 10 ตู้ - 13,000 - - - ส านักปลัด

9 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้วางคอมพิวเตอร์ โต๊ะต้ังคอมพิวเตอร์เมลามีน - 2,800 - - - ส านักปลัด

10 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ส าหรับนั่ง เก้าอี้ - 1,400 - - - ส านักปลัด

ท างานคอมพิวเตอร์

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ส าหรับถ่าย เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง - 120,000 - - - ส านักปลัด

เอกสาร ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) ความเร็ว

ไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การท างาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 2 เคร่ือง - 60,000 - - - ส านักปลัด

ได้รวดเร็วขึ้น ตามมาตรฐาน ของกระทรวง -

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า - 2,500 - - - ส านักปลัด

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง
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บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ - 11,000 - - - กองคลัง

15 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การท างาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 2 เคร่ือง - 60,000 - - - กองช่าง

ได้รวดเร็วขึ้น ตามมาตรฐาน ของกระทรวง -

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

16 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อให้คนในชุมชนมี จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย - 300,000 - - - ส านักปลัด

เคร่ืองออกก าลังกาย

ไว้ใช้ออกก าลังกายเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพ

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พิมพ์งาน เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง - 17,000 - - - ส านักปลัด

เอกสาร ตามมาตรฐาน ของกระทรวง -

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

18 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่ออ่านบตัรประชาชน อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ - - 1,400 - - ส านักปลัด
(Smart Card Reader) กองคลัง
จ านวน 2 เคร่ือง

19 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่ออ่านบตัรประชาชน อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ - - 1,400 - - กองช่าง
(Smart Card Reader)
จ านวน 2 เคร่ือง

    79                                                                                                            ผ.03
บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2564 ที่รับผิดชอบ

a (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อเสริมสร้างพฒันา- จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม - - 197,000 - - ส านักปลัด

การของเด็ก

21 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุ กระจกโค้งขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว - - 42,000 - - ส านักปลัด

และอ านวยความสะดวก พร้อมเสาติดต้ัง จ านวน 6 ชุด

ในการจราจร
22 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้อ านวยความ เทรลเลอร์ลากเรือ จ านวน 1 ชุด - - 100,000 - - ส านักปลัด

และขนส่ง สะดวกในการปฏบิติังาน
ปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั

23 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับ เพื่อใช้อ านวยความ สายส่งน้ า - - 10,000 - - ส านักปลัด

เพลิง สะดวกในการปฏบิติังาน
ปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั

24 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร ตู้ไมใ้ส่เอกสาร จ านวน 1 ตู้ - - 5,500 - - ส านักปลัด

25 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารท างาน เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก - - 22,000 - - ส านักปลัด

ได้รวดเร็วขึ้น จ านวน 1 เคร่ือง 

ตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกจิและสังคม
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บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงาน เพื่อใช้กรองส่ิงสกปรก เคร่ืองกรองน้ า 1 เคร่ือง - - 14,000 - - ส านักปลัด

ครัว ท าใหเ้ด็กได้ด่ืมน้ าที่สะอาด

27 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อให้คนในชุมชนมี จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง - - - 150,000 - ส านักปลัด

เคร่ืองออกก าลังกาย

ไว้ใช้ออกก าลังกายเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพ

28 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพื่อป้องปรามและตรวจสอบ กล้องวงจรปิด จ านวน 16 จุด - 1,412,900 - - ส านักปลัด

เผยแพร่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริเวญที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย และใน

พื้นที่ต าบลแหลมผักเบี้ย

    81                                                                                                           ผ.03
บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

งบประมาณ


