
 

 
 

ประกาศ   องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
        เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
....................................................... 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติม ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  

ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมผักเบี้ย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 แล้วนั้น 

 

 ดังนั้น อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ผักเบี้ย จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ    ณ  วันที่      8     เดือน   เมษายน    พ.ศ.  2563 
 
 
     ลงชื่อ  
          (นายศรีเพชร  นามเดช) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

 



 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุปะสงค์ตามโครงการ/
กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และเมื่อได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปแล้ว 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ก็สามารถท าได้ 
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้ มีการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และปรับปรุงเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น 
แต่เนื่องจากมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 จึงมีความจ าเป็นต้อง 
เพ่ิมเติม โครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.
2563 เพ่ือจะให้สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

          หน้ำ 

บันทึกหลักการและเหตุผล                   ก 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา          1-4 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         5-37 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์          38-39 
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หลักกำรและเหตุผล 

ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น 
แต่เนื่องจากมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 จึงมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2563 เพ่ือจะให้สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป 



ยุทธศาสตร์

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

ดา้นการศึกษา กีฬา นันทนาการและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2 22,700 2 23,500 2 25,500 4 45,000        - - 10 116,700

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 18,000 1 42,000 1 50,000 3 159,650 - - 4 269,650

แผนงานสาธารณสุข 3 70,400 6 139,600 7 125,300         8 136,000      - - 24 471,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 3,583,300 7 4,150,800 7 4,380,000      7 4,962,000    - - 27 17,076,100

แผนงานการศึกษา 7 1,449,200 6 1,487,950 6 1,308,200      6 1,436,100    - - 25 5,681,450

แผนงานงบกลาง 1 43,000 1 45,000 1 45,000 1 45,000 - 4 178,000

รวม ๒๐ 5,186,600 23 5,888,850 24 5,934,000 29 6,783,750 0 -             ๙๔ 23,793,200

ยุทธศาสตร์

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

ดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๓ 29,000 3 36,000 7 147,400 5 37,000        - - ๑๘ 249,400

รวม ๑๒ 104,500 11 158,050 7 147,400 5 37,000        - - ๑๘ 249,400

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

ป ี2564

-1-
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
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 2 31,700 2 31,700 2 31,000 4 85,500        - - 10 179,900

รวม 2 31,700 2 31,700 2 31,000 4 85,500        - - 10 179,900

ยุทธศาสตร์

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

การบริหารจัดการที่ดใีนองค์กรและการ

มีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 1,133,800 8 1,451,450 7 635,570 9 1,387,920    1 18,000        33 4,626,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 30,000 1 20,000 1 20,000 2 213,400 1 20,000 6 303,400

รวม 9 1,163,800 9 1,471,450 8 655,570 11 1,601,320 1 20,000 39 4,930,140

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563

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 1 15,000 2 27,900 2 17,300           2 17,000        - - 7 77,200

แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 1 150,000         2 154,300      - - 3 304,300

รวม 1 15,000 2 27,900 3 167,300        4 171,300      - - 10 381,500

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 3 150,000 5 365,000 6 402,700 7 4,881,650 2 80,000 23 5,879,350

รวม 3 150,000 5 365,000 6 402,700 7 4,881,650 2 80,000 23 5,879,350

ป ี2564

-3-
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
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 - - - - 1 10,000           8 4,250,000    7 5,150,000   16 9,410,000

รวม - - - - 1 10,000          8 4,250,000     7 5,150,000   16 9,410,000

รวมทั้งสิ้น ๔๗ 6,651,600 52 7,942,950 51 7,347,970 68 17,810,520 10 5,250,000 ๒๒๘ 45,003,040

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

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

-4- ผ.01 



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการแปรรูปกาบกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ เพือ่ให้สตรีได้รู้จักการ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ - - - 9,700     สตรีทีเ่ข้าอบรม สตรีทีเ่ข้าอบรม ส านักงานปลัด
และบรรจุภัณฑ์ แปรรูปถนอนอาหารและเกีย่วกับการแปรรูปและบรรจุ- ได้รับความรู้ ได้รับความรู้

ต่อยอดการท าผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ให้แก่สตรี หลังการอบรม
ร้อยละ 70

2 โครงการฝึกอบรมศิลปะการจัดดอกไม้สด เพือ่ให้เด็กและประชาชนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ - - - 7,800 - เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ส านักงานปลัด
ทัว่ไปได้มีความคิดริเร่ิม แก่เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ ทีรั่บการอบรม
สร้างสรรค์ ใช้เวลาวา่ง หลังการอบรม ได้รับความรู้
ให้เป็นประโยชน์ ร้อยละ 70

3 โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน เพือ่ให้ประชาชน กลุ่ม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 10,200 11,000 13,000 15,000 - จ านวนผู้ทีเ่ข้า ประชาชนมีอาชีพ ส านักงานปลัด
อาชีพต่างๆ มีอาชีพเสริมเกีย่วกับอาชีพเสริม ร่วมกิจกรรม เสริมท าให้มี

ร้อยละ 70 รายได้เพิม่ขึน้

4 โครงการต่อต้านยาเสพติด เพือ่ป้องกันและแก้ไข จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก 12,500 12,500 12,500 12,500 - กิจกรรมต่อต้าน เด็ก เยาวชน ดูแล ส านักงานปลัด
ปัญหายาเสพติด เยาวชน ยาเสพติด มีส่วนต่อต้าน

ยาเสพติด

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

5
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวติ



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็ก เพือ่เสริมสร้างพัฒนา จัดกิจกรรมวนัเด็ก 18,000 42,000 50,000 50,000 - จ านวนเด็กทีเ่ข้า เด็กได้รับความสนุก ส านักงานปลัด

การให้แก่เด็ก ร่วมกิจกรรม และมีพัฒนาการ

ร้อยละ 80 สมวยั

2 โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬา เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน จัดอบรมและฝึกทักษะ 11,000 11,000 10,400 4,250 - จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชน ส านักงานปลัด

มีทักษะในการเล่น การเล่นกีฬา กิจกรรมร้อยละ70 ได้รับความรู้และ

กีฬา มีทักษะการเล่น

กีฬาเพิม่ขึน้

3 โครงการแข่งขันกีฬาสากลต้าน เพือ่ใช้เวลาวา่งให้ จัดการแข่งขันกีฬา - - 100,000 105,400 - ทีมนักกีฬาเข้าร่วม เยาวชนและ ส านักงานปลัด

ยาเสพติด เกิดประโยชน์และ แข่งขันตามประเภท ประชาชนใช้เวลา

เพือ่รณรงค์ต้าน กีฬา ร้อยละ 70 วา่งและมีความ

ยาเสพติด สามัคคี

แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

6
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวติ



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ เพือ่ใหเ้ยาวชนมีความรู้ อบรมให้ความรู้แก่วยัรุ่น - - 5,900 5,900 - หลังการอบรม เยาวชนได้รับ ส านักงานปลัด

ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวยัรุ่น และดูแลตนเอง ได้รับความรู้ ความรู้

ร้อยละ 70

2 โครงการความรู้เกีย่วกับสุขภาพเบือ้งต้น เพือ่ใหส้ตรีมีความรู้ อบรมให้ความรู้ - 7,400 6,900 7,400 - หลังการอบรม สตรีมีความรู้ ส านักงานปลัด

เกีย่วกับการดูแล ได้รับความรู้ และสามารถดูแล

สุขภาพเบือ้งต้น ร้อยละ 70 สุขภาพเบือ้งต้นได้

3 โครงการออกก าลังกายวยัสูงอายุ เพือ่ใหผู้้สูงอายุมี จัดกิจกรรมออกก าลังกาย 3,000 3,000 3,000 3,000 - ผู้สูงอายุเข้าร่วม ผู้สูงอายุมี ส านักงานปลัด

สุขภาพทีดี่ ให้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมร้อยละ 80 สุขภาพทีดี่

แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา

7
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวติ



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพือ่ให้ความรู้และ จัดอบรมให้ความรู้ 15,000 8,500 8,000 7,500 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส านักงานปลัด

โรคเอดส์ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ มีความรู้เพิม่ขึน้ มีพฤติกรรมที่

ปลอดภัยจากโรค

5 โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพือ่ปอ้งกันโรคขาดสาร อบรมให้ความรู้ - - 8,000 7,500 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมี ส านักงานปลัด

ไอโอดีนในพืน้ที่ มีความรู้ สุขภาพอนามัย

ทีดี่

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวติ
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา

8
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

6 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย เพือ่ป้องกันโรคพิษ ฉีดวคัซีนให้แก่สุนัขและ - 48,000 29,000 30,000 - จ านวนสุนัขและแมว สุนัขและแมว ส านักงานปลัด

จากพิษสุนัขบ้า สุนัขบ้า แมว ได้รับวคัซีน

7 โครงการป้องกันไข้เลือดออก เพือ่ปอ้งกันโรค รณรงค์ป้องกันโรคไข้ 52,400 63,000 65,000 65,000 - ไม่พบการเกิดโรค ชุมชนมีความ ส านักงานปลัด

ไข้เลือดออก เลือดออก ในพืน้ที่ ตระหนักในการ

ป้องกันโรค

8 โครงการฝึกอบรมท าเคร่ืองหอมเพือ่ เพือ่ส่งเสริมให้กลุ่มสตรี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ - 9,700     - 9,700     สตรีทีเ่ข้าอบรม สตรีทีเ่ข้าอบรม ส านักงานปลัด

สุขภาพ มีอาชีพเสริม เกีย่วกับเคร่ืองหอมเพือ่สุขภาพ ได้รับความรู้ ได้รับความรู้

หลังการอบรม

ร้อยละ 70

งบประมาณและที่ผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวติ
แผนงานสาธารณสุข

9



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนายกระดับผู้พิการ เพือ่พัฒนาผู้พิการ ส่งเสริมฟืน้ฟูสมรรถภาพ 6,000 6,000 6,000 6,000 - จ านวนผู้พิการ ผู้พิการมีคุณภาพ ส านักงานปลัด

และตรวจสุขภาพผู้พิการ ชีวติทีดี่

2 โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ เพือ่พัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้เร่ืองการดูแล 3,000 3,000 3,000 3,000 - จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ส านักงานปลัด

ผู้สูงอายุ สุขภาพ ชีวติทีดี่

3 โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส เพือ่สร้างความสัมพันธ์ เยีย่มบ้านผู้สูงอายุ พิการ 3,000 3,000 3,000 3,000 - จ านวนผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสได้รับ ส านักงานปลัด

และช่วยเหลือผู้ด้อย ทีติ่ดบ้าน ติดเตียง ทีไ่ด้รับการเยีย่ม การดูแลอย่างทัว่ถึง

โอกาส

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวติ
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่ผ่านมา

10
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

4 สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่ด าเนินการตาม ผู้สูงอายุทีเ่ข้าหลักเกณฑ์ 2,935,300 3,220,800 3,420,000 3,750,000 - จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ส านักงานปลัด

ภารกิจถ่ายโอน ชีวติทีดี่

5 สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ เพือ่ด าเนินการตาม ผู้พิการทีเ่ข้าหลักเกณฑ์ 516,000 768,000 768,000 960,000 - จ านวนผู้พิการ ผู้พิการมีคุณภาพ ส านักงานปลัด

ภารกิจถ่ายโอน ชีวติทีดี่

6 สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่ด าเนินการตาม ผู้ป่วยเอดส์ทีเ่ข้าหลักเกณฑ์ 120,000 150,000 180,000 240,000 - จ านวนผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ ส านักงานปลัด

ภารกิจถ่ายโอน เบีย้ยังชีพอย่าง

ทัว่ถึง

7 โครงการเยีย่มเด็กแรกเกิด เพือ่สังเกตพัฒนาการ เยีย่มเด็กแรกเกิดในพืน้ที่ - ไม่ใชง้บประมาณ ไม่ใชง้บประมาณ ไม่ใชง้บประมาณ - จ านวนเด็กแรกเกิด เด็กแรกเกิดได้รับ ส านักปลัด

และแนะน าการดูแล ทีไ่ด้รับการเยีย่มบ้าน การดูแลอย่าง

เด็กแรกเกิด ถูกวธิี

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวติ
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่ผ่านมา

11
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

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

และได้รับประสบการณ์ เด็กเล็กเข้าร่วม ได้รับประสบการณ์

ตรง กิจกรรมทุกคน ตรง

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย จัดหาส่ือการเรียนการสอน 171,600 214,950 143,300 170,000 - ศุนย์ฯมีศักยภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักงานปลัด

สถานศึกษา อาหารกลางวนัและส่ือ และอาหารกลางวนั ในการปฏิบัติงาน ได้มาตรฐาน

การเรียนการสอน

3 อาหารเสริม(นม) เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหารเสริมนม 292,000 280,000 231,900 260,600 - นักเรียนทุกคนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ ส านักงานปลัด

อาหารเสริมนมครบ แก่เด็กนักเรียนในพืน้ที่ อาหารเสริมนม อาหารเสริมนม

ทุกคน อย่างเพียงพอ

งบประมาณและที่ผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา

12



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

4 โครงการพาหนูเรียนรู้สู่โลกกวา้ง เพือ่ใหเ้ด็กมีความรู้และได้ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 17,600 - - 16,500 - เด็กนักเรียนศูนย์ฯ เด็กนักเรียนได้รับ ส านักงานปลัด

รับประสบการณ์ตรง เข้าร่วมกิจกรรม ประสบการณ์ตรง

ทุกคน

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวติ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

13
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การเสริมสร้างความมัน่คงสันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาการศึกษา กฬีา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 อุดหนุนโครงการบริการอาหารกลางวนั เพือ่ให้เด็กนักเรียน อุดหนุนงบประมาณ 504,000 464,000 404,000 460,000 - นักเรียนได้รับอาหาร เด็กนักเรียนมี โรงเรียนวัดสมุทร

ในโรงเรียน ได้รับประทานอาหาร ให้แก่โรงเรียนในพืน้ที่ ตามหลักโภชนาการ โภชนาการทีส่มวยั โคดมและ

ตามหลักโภชนาการ โรงเรียนวัดสมุทร

ธาราม

2 อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้ จัดหาบุคลากรทีม่ีความรู้ 195,000 260,000 260,000 260,000 - นักเรียนมีผลการ นักเรียนมีความรู้ โรงเรียนวัดสมุทร.

ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนดีขึน้ และทักษะตาม โคดม

ต่างๆ จ านวน 4 คน มาตรฐานการเรียน

3 อุดหนุนโครงการครูท้องถิน่ช่วยสอน เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้ จัดหาบุคลากรทีม่ีความรู้ 260,000 260,000 260,000 260,000 - นักเรียนมีผลการ นักเรียนมีความรู้ โรงเรียนวัดสมุทร

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนดีขึน้ และทักษะตาม ธาราม

ต่างๆ จ านวน 4 คน มาตรฐานการเรียน

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา

14
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน เพือ่ให้ประชาชนในต าบลสมทบงบประมาณเข้า 43,000 45,000 45,000 45,000 - สนับสนุนงบประมาณ สปสช.ด าเนินการ คณะกรรมการ

สุขภาพในพืน้ทีต่ าบลแหลมผักเบีย้ มีสุขภาพทีดี่ กองทุนสปสช. ให้กองทุนสปสช. ส่งเสริมสุขภาพ สปสช.ต าบล

ต าบลแหลมผักเบีย้ ประชาชนในพืน้ที่ แหลมผักเบีย้

ได้ทัว่ถึง

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวติ
แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

15
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญา เพือ่สืบทอด/อนุรักษ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ 15,000 15,000 16,000 16,000 - จ านวนกิจกรรม นักเรียน ประชาชน ส านักงานปลัด

ท้องถิน่ ภูมิปัญญาท้องถิน่และ และสอนภูมิปัญญาท้องถิน่ ทีด่ าเนินการ ได้รับความรู้และ

วฒันธรรมท้องถิน่ สืบทอดภูมิปัญญา

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ เพือ่ส่งเสริมให้ประชา- จัดกิจกรรมเข้าวดัฟังธรรม, - - 13,000 13,000 - เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ส านักงานปลัด

พัฒนาคุณภาพชีวติ ชนมีคุณธรรมจริยธรรม ธรรมะบรรยาย มีความคิดสร้าง มีความคิดสร้าง

มีศักยภาพในการท า- สรรค์ในงานศิลปะ สรรค์

งาน และส่งเสริมการ

เผยแพร่พระพทุธศาสนา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

16



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

3 โครงการเข้าพรรษา เปล่ียนวถิีแห่ง เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่อบต. จัดกิจกรรมแห่เทียน - - 3,000 3,000 - เจ้าหน้าทีแ่ละ เจ้าหน้าทีแ่ละ ส านักงานปลัด

ความสุข และประชาชนได้ เข้าพรรษา ประชาชน ประชาชนทัว่ไป

ร่วมกันท านุบ ารุง เข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในการ

พระศาสนา ส่งเสริมศาสนา

4 โครงการวาเลนไทน์ วาเลนธรรม เพือ่แผ่ความรัดให้คน ตักบาตร ฟังพระธรรม- - - 3,000 3,000 - กิจกรรมทีด่ าเนินการ ประชาชนได้เผ่ือแผ่ ส านักงานปลัด

ธรรมะสู่ดวงใจ รอบข้างโยน าหลักธรรม เทศนา ความรักให้กับคน

ของพระพุทธศาสนา รอบข้าง โดยน า

เข้ามาปรับใช้ หลักธรรมเข้ามา

ปรับใช้ในชีวติประ-

จ าวนั

งบประมาณและที่ผ่านมา

17
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

5 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพือ่สืบทอดและ จัดกิจกรรมรดน้ าขอพร 3,000 10,000 2,000 2,000 - จ านวนผู้เข้าร่วม ประเพณีวฒันธรรม ส านักงานปลัด

อนุรักษ์ประเพณีไทย ผู้สูงอายุ กิจกรรม ได้รับการสืบทอด

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

18
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

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

มีความรู้และมีความ ความรู้ร้อยละ 80 มีความรู้และ

ปลอดภัยจากการ สามารถช่วยเหลือ

จมน้ า ตนเองได้

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนงานป้องกันและ เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่และ จัดอบรมให้ความรู้ - - - 40,400 - ผู้เข้าร่วมอบรมมี ผู้เข้ารับการอบรม ส านักงานปลัด

บรรเทาสาธารณภัย อปพร.มีความรู้และเข้า ความรู้และประสบ มีความเข้าใจ

ใจในการป้องกันและ การณ์และน าไปใข้ให้ ในการป้องกันภัย

บรรเทาสาธารณภัย เกิดประโยชน์

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผ่านมา

19
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

3 โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรม จัดอบรมให้ความรู้ - - - 14,100 - ผู้เข้าร่วมอบรมมี ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจ ส านักงานปลัด

มีความรู้เกีย่วกับกฎ- ความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการกฎ

หมายเบือ้งต้น ในกฎหมาย หมาย และน าไปปฏ-ิ

บติัได้อย่างถูกต้อง

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

ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ต้ังจุดให้บริการประชาชนใน ความรู้ร้อยละ 80 มีความเข้าใจ

และเพือ่ลดการสูญเสีย ช่วงวนัหยุดเทศกาล การจราจร

ชีวติและทรัพย์สินจาก

อุบัติเหตุบนท้องถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผ่านมา

20
                รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการบริหารจดัการทีดี่ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการการบริหารจดัการทีดี่ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการเทิดพระเกียรติ เพือ่แสดงความจงรัก จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 29,700 71,400 71,400 72,000 - กิจกรรมทีด่ าเนินการ ประชาชนร่วม ส านักงานปลัด

ภักดีต่อสถาบัน แสดงความภักดี

พระมหากษัตริย์ ต่อสถาบัน

2 โครการพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านการ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จัดประชุมคณะกรรมการฯ 1,500 58,200 109,800 110,000 - จ านวนกิจกรรม คณะกรรมการศูนย์ ส านักงานปลัด

บริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด การบริหารงานศูนย์ฯ และศึกษาดูงาน ทีด่ าเนินการ สามารถบริหารงาน

เทคโนโลยีการเกษตรต าบล ให้เกิดประสิทธภิาพ

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

ปฏิบัติงาน การท างาน ทีด่ าเนินการ มีความรู้ในการ

บริหารงาน

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป
งบประมาณและที่ผ่านมา

21
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ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการบริหารจดัการทีดี่ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการการบริหารจดัการทีดี่ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

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

หรือประชาชนทัว่ไป สันทนาการ ท างานเป็นทีม ความสามัคคี

มีคุณธรรมจริยธรรม ภายในองค์กร

5 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและ เพือ่ให้ประชาชนมีส่วน จัดการเลือกต้ังสมาชิกและ 300,000 400,000 400,000 300,000 - จ านวนคร้ังทีด่ าเนิน ผู้บริหาร สมาชิก ส านักงานปลัด

สมาชิกอบต. ร่วมทางการเมืองและ ผู้บริหาร การ มาจากการเลือกต้ัง

เพือ่ส่งเสริมประชาธปิ- และประชาชนมีส่วน

ไตย ร่วมทางการเมือง

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป
งบประมาณและที่ผ่านมา

22



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการบริหารจดัการทีดี่ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการการบริหารจดัการทีดี่ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

6 โครการส ารวจและปรับปรุงภาษีทีดิ่นและ เพือ่ทราบข้อมูลทีดิ่น จ้างออกส ารวจภาคสนาม เพือ่ 175,000 - มีข้อมูลทรัพย์สิน ทราบข้อมูลที่ดินและ กองคลัง

ส่ิงปลูกสร้าง และส่ิงปลูกสร้าง เพือ่ให้ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นแจจุบัน การใช้ประโยชน์ใน ส่ิงปลูกสร้าง ส าหรับ

การจัดเก็บภาษีมีระบบ และน าข้อมูลจากภาคสนามมา ทรัพย์สินเพิม่ขึน้ ใช้ในการประเมิน

ทีแ่น่นอน ลงข้อมูลทะเบียบทรัพย์สินใน ทรัพย์สิน

โปรแกรม LTAX 3000

และLTAZGIS

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพือ่เร่งรัดการจัดเก็บ ผู้อยูใ่นข่ายเสียภาษี 15,000 15,000 15,000 15,000 - อบต.สามารถจัดเก็บ อบต.จัดเก็บภาษี กองคลัง

เพือ่การพัฒนารายได้ ภาษี ทัง้หมด ภาษีได้รวดเร็วขึน้ ได้มากขึน้

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป
งบประมาณและที่ผ่านมา

23



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการบริหารจดัการทีดี่ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการการบริหารจดัการทีดี่ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

8 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือ่ดูแลทรัพย์สินของ รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 747,700 860,000 - 350,000 - จ านวนคร้ังที่ ทรัพย์สินของอบต. ส านักปลัด

อบต.ให้อยูใ่นสภาพ ซ่อมแซม อยูใ่นสภาพพร้อม กองคลัง

พร้อมใช้งาน ใช้งาน กองช่าง

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้อง เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมได้รับ จัดอบรมให้ความรู้และ - 192,400 - 326,550 - จ านวนกิจกรรมที่ ผู้บริหาร พนักงาน ส านักงานปลัด

ถิน่ในการปฏิบัติงาน การเพิม่พูนความรู้ความ ศึกษาดูงาน ด าเนินการ ส่วนต าบล พนักงาน

สามารถในการปฏิบัติ จ้าง มีความรู้ความ

งาน สามารถ ปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธ-ิ

ภาพ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการบริหารจดัการทีดี่ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการการบริหารจดัการทีดี่ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการเพิม่ศักยภาพสตรี เพือ่ส่งเสริมให้สตรีได้ จัดอบรมให้ความรู้แก่สตรี - - 193,400 - หลังการอบรมสตรี สตรีมีความรู้และ ส านักงานปลัด

พัฒนาศักยภาพของตน และศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีความรู้เพิม่ขึน้ ร่วมท ากิจกรรม

เอง ร้อยละ 70 ต่างๆ

2 โครงการจัดเวทีกระบวนการมีส่วนร่วม เพือ่ให้ประชาชนมีส่วน จัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการ 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชนที่ ประชาชนให้ความ ส านักงานปลัด

ของประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมมือเพือ่พัฒนา

และมีส่วนร่วมในการ และจัดประชุมประชาคม ท้องถิน่

พัฒนาท้องถิน่ของตน เพือ่รับฟังปัญหาต่างๆ 

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

25



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่2 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการปลูกจิตส านึกเยาวชน เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ 15,000 15,000 6,000 5,700 - จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก เยาวชนและ ส านักงานปลัด

รักษ์ส่ิงแวดล้อม และประชาชนทัว่ไป ความส าคัญและการดูแล กิจกรรม ประชาชนทัว่ไป

ให้ความส าคัญกับ รักษาส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 70 มีส่วนร่วมดูแล

ส่ิงแวดล้อม รักษาส่ิงแวดล้อม

2 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม เพือ่ให้ประชาชนมี บุคลากรของอบต.และประ- - 12,900 11,300 11,300 - พืน้ทีสี่เขียวเพิม่ขึน้ ประชาชนมีจิต ส านักงานปลัด

ส่วนร่วมในการดูแล ชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ใน ส านึกในการดูแล

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พืน้ที่ ส่ิงแวดล้อม 

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่2 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ เพือ่เสร้างจิตส านึก รณรงค์ , ประชาสัมพันธ ์, - - - 4,300 - ปริมาณขยะรีไซเคิล น าขยะรีไซเคิลจาก ส านักงานปลัด

และตระหนักในการ จัดอบรมให้ความรู้ , พร้อม ทีไ่ด้รับจากการจัด กิจกรรมไปขาย

คัดแยกขยะมูลฝอย ด าเนินโครงการฯ โดย กิจกรรม เพื่อน าเงินไปบริจาค

ออกรับบริจาคขยะรีไซเคิล

ทุกวนัที ่15 ของทุกเดือน

2 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย เพือ่ให้ขยะมูลฝอยใน จ้างเหมาจัดหาพืน้ทีส่ าหรับทิง้ - - 150,000 150,000 - ปริมาณขยะมูลฝอย อบต.สามารถจัด ส านักงานปลัด

พืน้ทีไ่ด้รับการก าจัด ขยะมูลฝอย ได้รับการก าจัดอย่าง การขยะมูลฝอยได้

เหมาะสม อย่างเหมาะสม

งบประมาณและที่ผ่านมา

27
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานเคหะและชมุชน



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกจิพอเพยีง และการท่องเทีย่ว
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกจิพอเพยีงและการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว เพือ่ประชาสัมพันธ์ จัดท าโปสการ์ด แผ่นพับ 70,000 80,000 85,000 85,000 - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนทัว่ไป ส านักงานปลัด

แหล่งท่องเทีย่ว วดีีทัศน,์ บูธ, ป้ายประชา เข้ามามีส่วนร่วม รู้จักต าบลแหลม

สัมพันธแ์หล่งท่องเทีย่ว ผักเบีย้มากขึน้

2 โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิน่ เพือ่ให้เยาวชนมีทักษะ จัดอบรมให้ความรู้ - 15,400 21,200 5,650 - ผู้เข้ารับการอบรม เยาวชนสามารถ ส านักงานปลัด

การเป็นมัคคุเทศก์ มีความรู้ไม่น้อยกวา่ เป็นมัคคุเทศก์

ร้อยละ 70 แนะน าต าบลได้

3 โครงการฝึกอบรมการพูดการประชา- เพือ่เป็นการส่งเสริมการ จัดอบรมให้ความรู้ - - 12,100 6,600 - ผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มเรือประมงมี ส านักงานปลัด

สัมพันธเ์พือ่การท่องเทีย่ว ท่องเที่ยวและใหก้ลุ่มเรือ มีความรู้ไม่น้อยกวา่ การพัฒนาตนเอง

ประมงได้รับความรู้ ร้อยละ 70 ด้านการพูด การให้

ความเข้าใจในงาน บริการ

บริการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

28
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการขุดลอกคลองพะเนินถึงคลอง เพือ่ระบายน้ า ขนาดปากคลองกวา้งเฉล่ีย - - 900,000 - ระยะทางที่ ชุมชนไม่ประสบ กองช่าง

หลังอนามัย พร้อมขนถ่าย หมู ่1 6.00-8.00 เมตร ขุดลอก ปัญหาน้ าท่วมขัง

ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร

ยาว 4,2500 เมตร

2 ขยายเขตไฟฟ้า ถนนท่าเรือฝ่ัง หมู่ 1 เพือ่ให้ประชาชนมีความ รอการไฟฟ้ามาวดัระยะ - - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมติดต้ังเสาไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวติและ และประเมินราคา ทีด่ าเนินการ ความปลอดภัย

ทรัพย์สิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา

30
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

3 ขยายเขตไฟฟ้า ซ.หลังรพ.สต. หมู่ 1 เพือ่ให้ประชาชนมีความ รอการไฟฟ้ามาวดัระยะ - - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ปลอดภัยในชีวติและ และประเมินราคา ทีด่ าเนินการ ความปลอดภัย

ทรัพย์สิน

4 ขยายเขตประปา ซ.หลังรพ.สต. หมู ่1 เพือ่ให้ประชาชนมีน้ า รอการประปามาวดัระยะ - - - - ระยะทาง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

ส าหรับอุปโภคบริโภค และประเมินราคา ทีด่ าเนินการ ส าหรับอุปโภค

บริโภค

31
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ขนาดกวา้ง 1.40-5.00 เมตร 250,000 ระยะทางทีด่ าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ า บริเวณบ้านนายสอิ้ง (ท้ายบ้าน) ความสะดวกในการเดิน ยาว 70.00 เมตร การ ความสะดวกในการ

หมู ่1 ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ าค.ส.ล. เดินทาง

ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อม

บอ่พกั

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

32



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

6 โครงการกอ่สร้างถนนแบบผิวจราจรค.ส.ล. เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน - - - 700,000 ระยะทางทีด่ าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบาย้ า ซอยบ้านลุงเย็น ความสะดวกในการเดิน ขนาดกวา้ง 3.00-5.00 เมตร การ ความสะดวกในการ

หมู ่2 ทาง ยาว 150.00 เมตร เดินทาง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา

33
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

7 ป้ายบอกเขต หมู ่4 เพือ่แสดงป้ายชื่อบอก จ านวน 2 ป้าย - - - 50,000 - จ านวนป้ายเขตที่ คนในชุมชนและ กองช่าง

เขตหมูบ่้าน หมูท่ี ่4 ด าเนินการ บุคคลทัว่ไปสามารถ

รับทราบเชตของหมู่

ที ่4 

8 ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ เพือ่ก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกวา้ง 25.00 เมตร - - - 300,000 สนามกีฬาที่ ประชาชน/เยาวชน กองช่าง

ดอนทราย หมู ่4 ยาว 25.00 เมตร ได้รับการก่อสร้าง มีสถานทีอ่อกก าลัง

หรือมีพืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ กาย

625 ตารางเมตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา

34
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

9 ก่อสร้างก าแพงกั้นดิน ข้างศาลาดอนสบาย เพือ่รักษาสภาพถนนให้ ก่อสร้างก าแพงกั้นดิน - - - - 300,000 ระยะทางทีด่ าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู ่4 ใช้งานได้ปกติ ยาว 111.5 ม. การ ความสะดวกในการ

เดินทาง

10 โครงการติดต้ังมาตรน้ าประปา เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ าประ- ติดต้ังมาตรน้ าประปา - - 10,000 - มีมาตรน้ าประปา ประชาชนมีน้ าไว้ กองช่าง

บริเวณศาลากลางบ้าน หมู ่1 ปาไวใ้ช้ส าหรับการด าเนิน ไวใ้ช้ส าหรับด าเนิร ใช้ส าหรับด าเนิน

กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน กิจกรรมการต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ของ

ของหมูบ่้าน หมูบ่้าน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา

35
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้



ผ.02/1

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกจิพอเพยีง และการท่องเทีย่ว
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกจิพอเพยีงและการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการหาดทรายเม็ดแรก Sea Sand เพือ่ประชาสัมพันธก์าร ประชาสัมพันธโ์ครงการ จัด - - - 4,500,000 - ป้ายประชาสัมพันธ์ นักท่องเที่ยวรับทราบ ส านักงานปลัด

and Sunset ท่องเทีย่ว และกระตุ้น กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม กิจกรรม นิทรรศการ ข้อมูลการประชา-

เศรษฐกิจการท่องเทีย่ว จัดนิทรรศการ จัดมินิคอนเสิร์ต แคมเปญต่างๆ สัมพันธแ์ละมาท่อง

ของพืน้ทีแ่หลมผักเบีย้ จัดแคมเปญส่งเสริมการขายฯลฯ เทีย่วในต าบลแหลม

ผักเบีย้

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

36
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



ผ.02/1

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 ก่อสร้างเขือ่นกันการกัดเซาะต้ังแต่ เพือ่ป้องกันการกัดเซาะ กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัการยาว - - - 2,300,000 ระยะทางทีด่ าเนิน ลดปญัหาการกัดเซาะ กองช่าง

คอสะพานคลองบางทะลุ ถึงสุดเขตวดั 230 เมตร การ

สมุทรธาราม ม.3

งบประมาณและที่ผ่านมา

37
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อใหค้นในชุมชนมี จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย - - 480,000 - - ส านักปลัด
เคร่ืองออกก าลังกาย กลางแจ้ง
ไวใ้ช้ออกก าลังกายเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ

2 แผนงานการศาสนา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่ออ านวยความสะดวก ชุดปา้ยบอกคะแนน ขนาด - - 5,000 - - ส านักปลัด
วัฒนธรรมและนันทนา ใหค้นในชุมชนในการเล่น 1.20x240 ซม. (ตามมาตรฐาน)

การ กีฬา

3 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อเสริมสร้างพฒันาการ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม - - - 120,000 - ส านักปลัด
ของเด็ก

4 รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใช้อ านวยความ ชุดปา้ยไฟกระพริบ 1 ชุด - - - 10,000 - ส านักปลัด
ภายใน สะดวกในการปฏบิติังาน

ปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั

    38                                                                                                          ผ.03
บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใหค้นในชุมชนมี จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย - - - 70,000 - ส านักปลัด
เคร่ืองออกก าลังกาย
ไวใ้ช้ออกก าลังกายเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ

- - 485,000 200,000 -

    39                                                                                                          ผ.03
บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

งบประมาณ

รวม


