
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 

(ส าเนา) 

เทศบาลต าบลปราณบุร ี



ค ำน ำ 

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๕๐ (๙) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓)    พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจท่ี
เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมท่ีจะ
น าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล            
ตามนโยบายท่ีคณะผู้บริหารหวังท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

 เทศบาลต าบลปราณบุรี  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เทศบาลต าบลปราณบุรี  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 

   
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลต าบลปราณบุรี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปราณบุรี 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

เทศบาลต าบลปราณบุรี   
....................................................................................... 

 ตามท่ีเทศบาลต าบลปราณบุรี ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เพื่อให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมท้ัง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ
ประชาชน นั้น 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปราณบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลปราณบุรี เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานต่อไป 

  จึงประกาศเพื่อทราบโดยท่ัวกัน  
 

          ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๑๓   มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

                   นางธันยวีร์ ศรีอ่อน 

 

                       (นางธันยวีร์ ศรีอ่อน) 
                                                                นายกเทศมนตรีต าบลปราณบุรี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



สำรบัญ 
 

   หน้ำ 
 

ส่วนท่ี ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๑ - ๑๒ 
      

ส่วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๓ - ๔๙ 
      

ส่วนท่ี ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ    
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน ๕๐   
  - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

  เทศบาลต าบลปราณบุรี (แบบ ผ.๐๑) 
๕๑ - ๕๓ 

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่          
  (แบบ ผ.๐๒) 

๕๔ - ๙๕ 

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน    
  (แบบ ผ.๐๒) 

๙๖ - ๑๐๖ 

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา  
  และนันทนาการ (แบบ ผ.๐๒) 

๑๐๗ - ๑๓๑ 

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ         
  (แบบ ผ.๐๒) 

๑๓๒ - ๑๕๙ 

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและ            
  การท่องเท่ียว  (แบบ ผ.๐๒) 

๑๖๐ - ๑๙๕ 

  - บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
  เทศบาลต าบลปราณบุรี (แบบ ผ.๐๓) 

๑๙๖ - ๒๒๑ 

      
ส่วนท่ี ๔ การติดตามและประเมินผล ๒๒๒ - ๒๒๖ 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

๑. ด้านกายภาพ  
๑.๑ ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

 เทศบาลต าบลปราณบุรี เดิมเป็น สุขาภิบาลปราณบุรี จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๘ 
ต่อมาอีก ๑๑ ปี กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเปล่ียนแปลงเขตสุขาภิบาลปราณบุรีขึ้นอีกฉบับหนึ่ง ลงวันท่ี ๒๕ 
มกราคม ๒๕๐๙ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปล่ียนแปลง ฐานะสุขาภิบาลปราณบุรี
ขึ้นเป็นสุขาภิบาลปราณบุรีท่ีมีประธานกรรมการมาจากการเลือกต้ัง ต่อมามีพระราชบัญญัติ เปล่ียนแปลงฐานะ 
สุขาภิบาล เป็น เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ สุขาภิบาลปราณบุรี  จึงได้เปล่ียนแปลง
ฐานะเป็น เทศบาลต าบลปราณบุรี เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒   

 ลักษณะที่ต้ัง อาณาเขตการปกครองมีพื้นท่ีรับผิดชอบ ๑๙.๗๙ ตารางกิโลเมตร (เดิมตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓ ตอนท่ี ๘ ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๐๙ มีพื้นท่ี ๑๒.๕ ตารางกิโลเมตร 
และตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง วันท่ี๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้รับรวมพื้นท่ี หมู่
ท่ี ๑ ต าบลเขาน้อย จากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย รวมเป็นพื้นท่ี ๑๙.๗๙ ตารางกิโลเมตร) ครอบคลุม
พื้นท่ี ๓ ต าบล และจ านวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล  คือ 
                  ต าบลปราณบุรี หมู่ท่ี   ๒    บางส่วน    หมู่ท่ี   ๕   หมู่ท่ี   ๖ 
                ต าบลเขาน้อย หมู่ท่ี   ๑    หมู่ท่ี   ๒   หมู่ท่ี   ๔   หมู่ท่ี   ๕   บางส่วน  
                  ต าบลหนองตาแต้ม     หมู่ท่ี  ๑๑   บางส่วน 

อาณาเขตติดต่อ 

 อาณาเขตทิศเหนือ      ติดต่อกับ แม่น้ าปราณและพื้นท่ีเทศบาลต าบลเขาน้อย 
 อาณาเขตทิศใต้          ติดต่อกับ พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 
 อาณาเขตทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ าปราณบุรีและพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 อาณาเขตทิศตะวันตก   ติดต่อกับ แม่น้ าปราณบุรีและพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 

เทศบาลต าบลปราณบุรีได้จัดต้ังชุมชนในเขตเทศบาลฯ รวมท้ังหมด ๑๔ ชุมชน  ดังนี้ 

 
ล าดับที่ หมู่ที ่ ต าบล ชื่อชุมชน 

๑. ๒ ปราณบุรี ชุมชนนาพะเนียด 
๒. ๕ ปราณบุรี ชุมชนเมืองเก่า 
๓. ๖ ปราณบุรี ชุมชนเมืองปราณ 
๔. ๑ เขาน้อย ชุมชนบ้านต าหรุสามัคคี 
๕. ๑ เขาน้อย ชุมชนต าหรุอาสาพัฒนา 
๖. ๑ เขาน้อย ชุมชนซอยนายหริดพัฒนา 
๗. ๒ เขาน้อย ชุมชนบ้านเขาน้อยบน 
๘. ๒ เขาน้อย ชุมชนบ้านเขาน้อยกลาง 
๙. ๒ เขาน้อย ชุมชนบ้านเขาน้อยล่าง 

๑๐. ๔ เขาน้อย ชุมชนพลายงาม 



ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

๑๑. ๔ เขาน้อย ชุมชนหนองแกเจริญ 
๑๒. ๕ เขาน้อย ชุมชนบ้านปลายน้ า 
๑๓. ๑ เขาน้อย ชุมชนหนองไผ่ 
๑๔. ๑๑ หนองยิงหม ี ชุมชนหนองยิงหมีพัฒนา 

    
 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

               ต า บ ล เ ข า น้ อ ย ต้ั ง อ ยู่ ท า ง ทิ ศ ใ ต้ ข อ ง อ า เ ภ อ หั ว หิ น ห่ า ง จ า ก อ า เ ภ อ หั ว หิ น 
ปร ะ มาณ  ๒ ๕  กิ โ ล เม ต ร   แ ล ะอ ยู่ ท า ง ทิ ศ เห นื อ ขอ ง อ า เ ภ อส าม ร้ อ ย ย อด  ห่ า ง จ าก ตั ว จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ ๖๕ กิโลเมตร โดยมี  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ผ่านในแนว
เหนือ - ใต้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ขนาน ไปกับทางรถไฟสายใต้ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของต าบลเขาน้อย
และอยู่ทางทิศตะวันตกของต าบลปากน้ าปราณ สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ีราบเชิงเขาลาดเอียงจากทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออก สู่ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย โดยมีแม่น้ าปราณบุรีเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน มีทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ซึ่งเป็นถนนสายหลักและมีถนนสายรองคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๖๘ (สายอ าเภอปราณบุรี – ปากน้ าปราณ) ผ่านบริเวณกลางชุมชนย่านเศรษฐกิจ 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะสภาพภูมิอากาศในเขตเทศบาลต าบลปราณบุรีเป็นแบบมรสุม ได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ฤดูร้อน    - ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม    
 ฤดูฝน    - อยู่ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน   
 ฤดูหนาว  - มีอากาศเย็นช่วงเวลาส้ันๆ ประมาณเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม  
๑.๔ ลักษณะของดิน 

 ทรัพยากรดินอยู่ในพื้นท่ีราบลุ่มแม่น้ าปราณบุรี ดินปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ ได้แก่
สับปะรด พืชสวน มะม่วง มะพร้าว ฯลฯ (ท่ีมา : http://www.amphoe.com) 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ าธรรมชาติ 

  “ แม่น้ าปราณบุรี ” เป็นแม่น้ าสายหลักผ่านซึ่งมีความยาวจากเทือกเขาตะนาวศรีถึงชายฝ่ังทะเล
อ่าวไทยระยะทางประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ าท่ีส าคัญของประชาชนในพื้นท่ี แต่มักประสบปัญหา ใน
เรื่องการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

๒.๑ เขตการปกครอง 

 เทศบาลต าบลปราณบุรีมีพื้นท่ีรับผิดชอบรวมเขตการปกครองมีพื้นท่ีรับผิดชอบ ๑๙.๗๙ ตาราง
กิโลเมตร (เดิมตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓ ตอนท่ี ๘ ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๐๙ มีพื้นท่ี ๑๒.๕ 
ตารางกิโลเมตร และตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง วันท่ี ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๕๓  

http://www.amphoe.com/


ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

ได้รับรวมพื้นท่ี หมู่ท่ี ๑ ต าบลเขาน้อย จากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย รวมเป็นพื้นท่ี ๑๙.๗๙ ตาราง
กิโลเมตร) ครอบคลุมพื้นท่ี ๓ ต าบล และจ านวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล  คือ 
                  ต าบลปราณบุรี หมู่ท่ี   ๒    บางส่วน    หมู่ท่ี   ๕   หมู่ท่ี   ๖ 
                ต าบลเขาน้อย หมู่ท่ี   ๑    หมู่ท่ี   ๒   หมู่ท่ี   ๔   หมู่ท่ี   ๕   บางส่วน  
                  ต าบลหนองตาแต้ม หมู่ท่ี  ๑๑   บางส่วน 

อาณาเขตติดต่อ 

 อาณาเขตทิศเหนือ      ติดต่อกับ แม่น้ าปราณและพื้นท่ีเทศบาลต าบลเขาน้อย 
 อาณาเขตทิศใต้          ติดต่อกับ พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 
 อาณาเขตทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ าปราณบุรีและพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 
 อาณาเขตทิศตะวันตก   ติดต่อกับ แม่น้ าปราณบุรีและพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 

 



ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

๒.๒ การเลือกต้ัง 

 การบริหารงานเทศบาลต าบลปราณบุรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบด้วย       
สภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  
 สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกท่ีประชาชนในเขตเทศบาลเลือกต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย    
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๑๒ คน แบ่งเป็น ๒ เขตการเลือกตั้ง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ 
ปี ท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนพัฒนา
เทศบาล กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของราชการ   
 นายกเทศมนตรี เป็นผู้ท่ีได้รับเลือกต้ังจากประชาชนในเขตเทศบาลโดยตรงมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ ๔ ปี ท าหน้าท่ี และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย มีรองนายกเทศมนตรี จ านวน ๒ คน ท าหน้าท่ีช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตามท่ีได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังมี  เลขานุการ ๑ คน และท่ีปรึกษา ๑ คน 
นอกจากสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ยังไม่มีปลัดเทศบาล แต่มีรักษาราชการแทนปลัด เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย  

๓. ประชากร 

๓.๑ ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

  
ปี พ.ศ. ชาย หญิง รวม 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๘,๐๘๘ ๘,๘๙๕ ๑๖,๙๘๓ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๘,๐๗๒ ๘,๘๖๔ ๑๖,๙๓๖ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ๘,๐๖๒ ๘,๘๘๗ ๑๖,๙๔๙ 

 

          ที่มา ส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลปราณบุรี   

 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 - จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
ประชากรเยาวชน อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ๑,๖๒๕ ๑,๖๑๐ ๓,๒๓๕ 
ประชากร อายุ ๑๘ – ๖๐ ปี ๕,๐๔๖ ๕,๔๔๐ ๑๐,๔๘๖ 
ประชากรผู้สูงอายุ อายุมากกว่า ๖๐ปี ๑,๓๔๒ ๑,๘๐๔ ๓,๑๔๖ 

รวม ๘,๐๑๓ ๘,๘๕๔ ๑๖,๘๖๗ 

        ที่มา ส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลปราณบุรี  ณ  เดือน ธันวาคม  ๒๕๖๑    
 



ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

  - จ านวนบ้านจากทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎร์ ท้ังส้ิน   ๘,๘๑๐  หลัง  โดยแยกเป็นรายพื้นท่ี   ดังนี ้

ต าบล จ านวน (หลัง) 
ต าบลปราณบุรี ๑,๑๐๑ 
ต าบลเขาน้อย ๗,๖๐๓ 
ต าบลหนองตาแต้ม ๓๓๒ 

รวม ๙,๐๓๖ 

            ที่มา ส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลปราณบุรี  ณ  เดือนธันวาคม  ๒๕๖๑     
 

 
 

 - จ านวนบ้านจากทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎร์ โดยแยกตามชุมชน  ดังนี้ 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อชุมชน หมู่ที่ ต าบล บ้านปกติ บ้านร้ือถอน 

๑. ชุมชนนาพะเนียด ๒ ปราณบุรี ๒๕๐ ๕ 
๒. ชุมชนเมืองเก่า ๕ ปราณบุรี ๔๓๔ ๕ 
๓. ชุมชนเมืองปราณ ๖ ปราณบุรี ๓๒๑ ๗ 
๔. ชุมชนบ้านต าหรุสามัคคี ๑ เขาน้อย ๑,๐๗๒ ๖ 
๕. ชุมชนต าหรุอาสาพัฒนา ๑ เขาน้อย ๕๖๕ ๖ 
๖. ชุมชนซอยนายหริดพัฒนา ๑ เขาน้อย ๑,๑๕๘ ๓๗ 
๗. ชุมชนบ้านเขาน้อยบน ๒ เขาน้อย ๗๓๕ ๑ 
๘. ชุมชนบ้านเขาน้อยกลาง ๒ เขาน้อย ๙๙๓ ๕ 
๙. ชุมชนบ้านเขาน้อยล่าง ๒ เขาน้อย ๔๔๙ ๓ 

๑๐. ชุมชนพลายงาม ๔ เขาน้อย ๙๖๐ ๘ 
๑๑. ชุมชนหนองแกเจริญ ๔ เขาน้อย ๗๒๒ ๑ 
๑๒. ชุมชนบ้านปลายน้ า ๕ เขาน้อย ๕๕๐ ๗ 
๑๓. ชุมชนหนองไผ่ ๑ เขาน้อย ๑๕๕ - 

๑๔. ชุมชนหนองยิงหมีพัฒนา ๑๑ หนองยิงหม ี ๓๓๑ ๓ 
 ไม่ก าหนดชุมชน     ๓๔๑ ๑๕๘ 

 รวม ๙,๐๓๖ ๒๕๒ 

       ที่มา ส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลปราณบุรี  ณ  เดือน ธันวาคม  ๒๕๖๑     
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 - จ านวนประชากรแยกรายละเอียดตามชุมชน 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อชุมชน หมู่ที่ ต าบล ชาย หญิง รวม 

๑. ชุมชนนาพะเนียด ๒ ปราณบุรี ๓๗๘ ๓๙๐ ๗๖๘ 
๒. ชุมชนเมืองเก่า ๕ ปราณบุรี ๔๒๑ ๔๙๗ ๙๑๘ 
๓. ชุมชนเมืองปราณ ๖ ปราณบุรี ๔๒๗ ๔๗๓ ๙๐๐ 
๔. ชุมชนบ้านต าหรุสามัคคี ๑ เขาน้อย ๘๙๐ ๙๘๖ ๑,๘๗๖ 
๕. ชุมชนต าหรุอาสาพัฒนา ๑ เขาน้อย ๕๖๕ ๕๙๔ ๑,๑๕๙ 
๖. ชุมชนซอยนายหริดพัฒนา ๑ เขาน้อย ๘๒๑ ๙๒๓ ๑,๗๔๔ 
๗. ชุมชนหนองไผ่ ๑ เขาน้อย ๑๑๗ ๑๑๗ ๒๓๔ 
๘. ชุมชนบ้านเขาน้อยบน ๒ เขาน้อย ๖๖๙ ๗๑๐ ๑,๓๗๙ 
๙. ชุมชนบ้านเขาน้อยกลาง ๒ เขาน้อย ๖๙๘ ๗๓๒ ๑,๔๓๐ 

๑๐. ชุมชนบ้านเขาน้อยล่าง ๒ เขาน้อย ๔๕๕ ๕๕๙ ๑,๐๑๔ 
๑๑. ชุมชนพลายงาม ๔ เขาน้อย ๗๗๑ ๘๘๗ ๑,๖๕๘ 
๑๒. ชุมชนหนองแกเจริญ ๔ เขาน้อย ๗๒๙ ๘๐๗ ๑,๕๓๖ 
๑๓. ชุมชนบ้านปลายน้ า ๕ เขาน้อย ๖๔๘ ๖๘๒ ๑,๓๓๐ 
๑๔. ชุมชนหนองยิงหมีพัฒนา ๑๑ หนองยิงหม ี ๒๘๙ ๓๓๙ ๖๒๘ 

 ไม่ก าหนดชุมชน   ๑๘๔ ๑๙๑ ๓๗๕ 
 รวม ๘,๐๖๒ ๘,๘๘๗ ๑๖,๙๔๙ 

         ที่มา ส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลปราณบุรี  ณ  เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑     

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา  
 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลปราณบุรี มีทั้งหมด  ๕  แห่ง แยกเป็น 
 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  จ านวน ๒ โรงเรียน คือ 
 -  โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ า) (จัดการศึกษาระดับอนุบาล - ประถมศึกษา)         
 -  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช) (จัดการศึกษาระดับอนุบาล) 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปราณบุรี  จ านวน   ๓  ศูนย์ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปราณบุรี  (ตลาดปราณ) 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปราณบุรี  (บ้านปลายน้ า) 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปราณบุรี  (สอน ฤทธิ์เดช) 

๔.๒ สาธารณสุข 

 ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล           จ านวน    ๑  แห่ง      
 ๒. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลปราณบุรี    จ านวน   ๒  แห่ง   



ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
ขยะ  :  ปริมาณขยะ  ๑๓ - ๑๗  ตัน/วัน    วิธีการก าจัดขยะในพื้นท่ีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล                      
 

แบบครบวงจร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  และได้ให้บริการตั้งแต่วันท่ี  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔   
ขอสรุปผลการด าเนินงานการก าจัดขยะมูลฝอย ประจ าปี ๒๕๖๑   ดังนี้ 

 

ล าดับ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี น้ าหนักขยะ/ปี 
ค่าด าเนินการ ๒๘๐ 

บาท 
/ตัน เป็นเงิน (บาท) 

หมายเหตุ 

๑. เทศบาลต าบลปราณบุรี ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๔,๔๙๐.๑๒ ๑,๒๕๗,๒๓๓.๖๐ เทศบาลต าบลปราณบุรี
รับผิดชอบค่าด าเนินการตาม
บันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 

๒. ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๑,๕๓๐.๗๗ ๔๒๘,๖๑๕.๖๐ 
๓. เทศบาลต าบลเขาน้อย  

(เก็บของค่ายธนะรัชต)์ 
๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๗๖๖.๘๓ ๒๑๔,๗๑๒.๔๐ 

๔. เทศบาลต าบลทบัสะแก ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๒,๓๙๗.๙๙ ๖๗๑,๔๓๗.๒๐  
๕. เทศบาลเมืองประจวบฯ ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๓,๙๔๗.๑๕ ๑,๑๐๕,๒๐๒.๐๐  
๖. เทศบาลต าบลคลองวาฬ ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๑,๔๘๓.๒๙ ๔๑๕,๓๒๑.๒๐  
๗. เทศบาลต าบลกม. ๕ ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๗๐๘.๔๗ ๑๙๘,๓๗๑.๖๐  
๘. เทศบาลต าบลไร่ใหม ่ ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๑,๒๓๑.๓๔ ๓๔๔,๗๗๕.๒๐  
๙. เทศบาลต าบลเขาน้อย ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๑,๐๕๒.๒๐ ๒๙๔,๖๑๖.๐๐  
๑๐. เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๒,๔๙๒.๖๗ ๖๙๗,๙๔๗.๖๐  
๑๑. เทศบาลเมืองหัวหิน ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๖๐,๐๗๖.๓๑ ๑๖,๘๒๑,๓๖๖.๘๐  
๑๒. เทศบาลต าบลหนองพลับ ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๑,๔๓๐.๑๕ ๔๐๐,๔๔๒.๐๐  
๑๓. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๑,๐๕๐.๐๕ ๒๙๔,๐๑๔.๐๐  
๑๔. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๒,๐๘๓.๒๙ ๕๘๓,๓๒๑.๒๐  
๑๕. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๓๔๑.๑๘ ๙๕,๕๓๐.๔๐  
๑๖. องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๑,๑๔๘.๕๔ ๓๒๑,๕๙๑.๒๐  
๑๗. องค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๑,๕๖๑.๗๒ ๔๓๗,๒๘๑.๖๐  
๑๘. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๑,๘๔๖.๔๓ ๕๑๗,๐๐๐.๔๐  
๑๙. องค์การบริหารส่วนต าบลวังก์พง ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๓,๔๘๐.๕๕ ๙๗๔,๕๕๔.๐๐  
๒๐. องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๒,๔๑๗.๙๓ ๖๗๗,๐๒๐.๔๐  
๒๑. องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๒,๒๖๒.๔๐ ๖๓๓,๔๗๒.๐๐  
๒๒. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๕๕๒.๓๐ ๑๕๔,๖๔๔.๐๐  
๒๓. องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๒,๙๔๓.๕๑ ๘๒๔,๑๘๒.๘๐  
๒๔. ตลอดฉัตรแก้ว ๑ ตค. ๖๐ - ๓๑ กย. ๖๑ ๘๔.๑๑ ๒๓,๕๕๐,๘๐  

  รวม ๑๐๑,๓๗๙.๓๐ ๒๘,๓๘๖,๒๐๔.๐๐  
 
 

รถยนต์เก็บขยะ 
 - รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างท้าย ความจุ ๑๒ ลบ.หลา   จ านวน     ๑   คัน 
 - รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย          จ านวน     ๒   คัน  
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

การเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล    
  ๑. หลังคาเรือน           ๒๐    บาท/เดือน     
  ๒. ร้านอาหาร  ๑๐๐ บาท/เดือน     
  ๓. โรงเรียน  ๑๐๐ บาท/เดือน   

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข ๓๕) ผ่านสมุทรสงครามแล้ว    
เล้ียวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข ๔) ผ่านเพชรบุรีเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจากกรุงเทพฯ ใช้
เส้นทางหลวงหมายเลข ๔ ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงปราณบุรี  

  เทศบาลต าบลปราณบุรี มีสายทางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ท้ังส้ิน ๑๒๗ สาย ความยาวรวม 
๖๖.๘๑๙ กิโลเมตร จ าแนกตามลักษณะ/ผิวจราจร ได้ดังนี้ 

จ านวนถนนลาดยาง   ๖๐ สาย ประมาณการความยาว ๓๐.๗๖๓ กโิลเมตร 
จ านวนถนนคอนกรีต ๖๗ สาย ประมาณการความยาว ๓๖.๐๕๖ กโิลเมตร 

   
๕.๒ การไฟฟ้า 

 อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบในการให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปราณบุรี จากการ
ส ารวจข้อมูลพบว่า ไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการในทุกครัวเรือน   

๕.๓ การประปา 

 อยู่ในเขตจ าหน่ายน้ าและหน่วยบริการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี จากการ
ส ารวจข้อมูลพบว่า น้ าประปาเข้าถึงให้บริการภายในทุกครัวเรือน   

๕.๔ โทรศัพท์  

 อยู่ในพื้นท่ีให้บริการของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และอยู่ในพื้นท่ีให้บริการของผู้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย ผ่านระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท าให้เกิดการใช้บริการแบบมัลติมีเดีย และ
ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วท่ีสูงขึ้น ท าให้มีการรับส่งข้อมูลท่ีมากกว่า ท าให้ประสิทธิภาพใน
การรับส่งข้อมูลตลอดจนแอพพลิเคช่ันต่างๆ ดีขึ้น รวดเร็วมากขึ้น พร้อมท้ังสามารถใช้บริการมัลติมีเดียได้สมบูรณ์
แบบมากขึ้น โดยผ่านอุปกรณ์ท่ีผสมผสาน การน าเสนอข้อมูล และเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น 
โทรศัพท์มือถือ และ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร 

 อยู่ในพื้นท่ีให้บริการขนส่งวัสดุภัณฑ์ของท่ีท าการไปรษณีย์ปราณบุรี (ปณ ปราณบุรี)   ท่ีอยู่ : 
๒๘/๕  หมู่ท่ี ๒ ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริษัทขนส่งเอกชน  การขนส่งสินค้า 
วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ จึงค่อนข้างสะดวก รวดเร็ว   

 



ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

๑๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ      

๖.๑ การเกษตร 

 การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การท าไร่สับปะรด กระจายท่ัวทุก 
พื้นท่ีปราณบุรี ได้ช่ือว่าเป็นแหล่งท่ีมีการปลูกสับปะรดมากในประเทศไทย เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกสับปะรด
บริเวณ ท่ีราบเชิงเขา อาชีพอื่น เช่น การท าสวนผลไม้ในพื้นท่ีต าบลเขาจ้าว ต าบลวังก์พง ต าบลเขาน้อย และการ
ปลูกอ้อยส่งโรงงานในพื้นท่ีต าบลเขาน้อย  

๖.๒ การปศุสัตว์ 

 ในเขตเทศบาลต าบลปราณบุรี เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพเล้ียงสัตว์เป็น
อาชีพเสริมควบคู่กับการประกอบอาชีพการเกษตรอื่นๆ และนิยมเล้ียงสัตว์เพื่อการค้า อาทิ  โคเนื้อ สุกร ไก่  เป็ด 
ฯลฯ 

๖.๓ การท่องเที่ยว 

 วัดเขาน้อย เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง บรรยากาศสงบร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง      
มีอุโบสถขนาดใหญ่ ต้ังอยู่บนยอดเนินเขา มองเห็นได้ชัดเจนก่อนเข้าตัวเมืองปราณบุรี   

 วัดเมืองปราณบุรี เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอ าเภอปราณบุรี ติดแม่น้ าปราณบุรี ต้ังอยู่ในบริเวณ
เมืองเก่า ตลาดปราณ เป็นวัดท่ีมีความสวยงามของสถาปัตยกรรม ท่ีมีความเก่าแก่วัดหนึ่ง ของอ าเภอปราณบุรี 

 ถนนคนเดิน ตลาดเก่าปราณบุรี มีความเก่าแก่มากกว่า ๒๐๐ ปี ยังคงรักษาสภาพความเป็น
ตลาดเก่าไว้ได้อย่างดี และในทุกๆวันเสาร์ได้จัดให้มีถนนคนเดินแถวตลาดเก่าปราณบุรี ซึ่งบริเวณนั้นมีบ้านไม้ ร้าน
กาแฟ และร้านอาหารเก่าแก่ท่ีเคยข้ึนช่ือมาแต่ครั้งอดีต ส่วนภายในประกอบด้วยร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึก ร้าน
หนังสือเก่าๆเกี่ยวกับการท่องเท่ียว รวมถึงอาหารกินเล่นรสชาติเย่ียม การเดินทางไปยังตลาดเก่าปราณบุรี เริ่มต้น
จากส่ีแยกไฟแดงหน้าท่ีว่าการอ าเภอปราณบุรี ให้สังเกตด้านซ้ายมือจะเห็นโลตัสปราณบุรี แล้วเล้ียวซ้ายเข้าซอย
ข้างโลตัส จากนั้นขับตรงไปประมาณ ๑ กม. ก่อนถึงทางรถไฟให้เล้ียวขวาขับเลียบทางรถไฟไปอีกประมาณ ๒ กม. 
ก็จะถึ งสถานีรถไฟปราณบุรี  เ ดินข้ามทางรถไฟไปจะเป็นตลาดเก่ าปราณบุรี  ข้อมูลเพิ่ม เ ติมดูไ ด้ ท่ี 
www.facebook.com/ถนนคนเดิน ๒๐๐ ปี ปราณบุรี  

๖.๖ อุตสาหกรรม 

 ด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากมีพื้นท่ีปลูกสับปะรด เป็นจ านวนมาก มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
สับปะรด และผลไม้รวม ในพื้นท่ี จ านวน ๑๙ แห่ง  
 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- การพาณิชย์ 

 ๑. ธนาคาร                จ านวน    ๙    แห่ง   
 ๒. สถานีบริการน้ ามัน    จ านวน    ๔   แห่ง     
  
 



ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

๑๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 ๓. ตลาดสด / เอกชน     
 - ตลาดสดเทศบาล   จ านวน    ๑    แห่ง  
 - ตลาดสดเอกชน จ านวน    ๒    แห่ง 
 
- กลุ่มอาชีพ (วิสาหกิจชุมชน) 

ชื่อกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ สถานที่ต้ัง 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปลายน้ า สับปะรดกวน,กล้วยกวน, 
ผลไม้อบแห้ง 

หมู่ที่  ๕  ต าบลเขาน้อย    อ าเภอปราณบุรี    
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านเขาน้อย ไวน์สับปะรด ๓๐/๑ หมู่ที่ ๔   ต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี    
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลายงาม ชิคเชคสับปะรด ๓๘/๑ หมู่ที่ ๔   ต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี    
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มแม่บ้านเขาน้อย ไข่เค็มแม่บ้านเขาน้อย ๑๕๙/๘ หมู่ที่ ๑ ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
สถานบริการ/อาคารสาธารณะ 
 ๑. สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข จ านวน   ๒๓๐    แห่ง 
 ๒. โรงแรม            จ านวน       ๑๙    แห่ง     
 ๓. สถานีรถไฟ      จ านวน ๑    แห่ง 
 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๗.๑ การนับถือศาสนา  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา/หรือข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๑ โดย
การส ารวจจ านวนประชากรจ าแนกตามศาสนาในภาพรวม ปี ๒๕๖๑ พบว่าประชากรในเขตเทศบาลต าบลปราณ
บุรีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๖ รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็น ร้อยละ ๐.๖๑  และ
ล าดับสุดท้ายคือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓ ซึ่งผู้ท่ีนับถือศาสนาท่ีแตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้โดย
สันติ โดยไม่พบปัญหาการแบ่งแยกศาสนา 

๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปีและนันทนาการ 

 ๑. โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลปราณบุรี 
 ๒. โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลต าบลปราณบุรี 
 ๓. โครงการประเพณีลอยกระทง 
 ๔. โครงการวันขึ้นปีใหม่  
 ๕. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 ๖. โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 
 ๗. โครงการอุดหนุนเทศบาลวันตรุษจีน 



ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

๑๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 ๘. โครงการตักบาตรเทโว 
 ๙. โครงการประเพณีสงกรานต์ 
 ๑๐. โครงการจัดกิจกรรมมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว 
 ๑๑. โครงการอุดหนุนกิจกรรมเทศบาลกินเจ 
 ๑๒. โครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ทรัพยากรดินอยู่ในพื้นท่ีราบลุ่มแม่น้ าปราณบุรี ดินปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ ได้แก่
สับปะรด พืชสวน มะม่วง มะพร้าว ฯลฯ  
 ทรัพยากรน้ า มีระบบชลประทาน โครงการเขื่อนปราณบุรี มีความจุ ๔๔๕ ล้าน ลบ.ม. ต้ังอยู่ใน
พื้นท่ีระหว่างต าบลหนองตาแต้ม และต าบลเขาจ้าว รับน้ าจากเทือกเขาตะนาวศรี  แม่น้ าปราณบุรี เป็นแม่น้ าสาย
หลัก   ต้นน้ าเกิดบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ไหลคดเค้ียว ผ่านพื้นท่ีต าบลหนองตาแต้ม เขาน้อย ปราณบุรี วังก์
พง ต าบลปากน้ าปราณ ไหลลงสู่อ่าวไทย ทรัพยากรป่าไม้ ฝ่ังตะวันตก ติดกับพื้นท่ีป่ากุยบุรี เทือกเขาตะนาวศรี จึง
มีความอุดมสมบูรณ์  ฝ่ังตะวันออกติดกับอ่าวไทย  ป่าชายเลน  วนอุทยานปราณบุรี  หลากหลายด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑๓ 
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๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
  ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบู รณาการ และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม 
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ 
คติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน กลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ี
จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ี
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
  (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
  (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

  ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามา รถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ



ส่วนที่ ๒ 
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นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภัยของโลก 
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภ าพ 
สะอาด และปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันท่ี
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่นๆ 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
  (๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

  ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
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  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
  (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคมท่ี
เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้าน
น้ า รวมท้ังมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 
  (๑)การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
  (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ 
  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ จากสถานะของประเทศและ
บริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศการก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าขึ้น   ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
มีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 
                                         และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 
                                         ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  ๑.๒.๑ เป้าหมาย 
  ๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
  (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพิ่มข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี 
  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
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  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
  ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนบัสนนุการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
  (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 
  ๓) การลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
  (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 
  ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (๒) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  (๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
  (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
  ๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  (๓) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 

  ๑.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 
  ๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท้ังด้านการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
  (๒) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และ
สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรดัให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขัน้พื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขัน
ในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคล่ือนย้ายระหว่างสาขาการผลิต
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และระหว่างพื้นท่ีการผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้
เป็นมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
  (๓) การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการ
ด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อ
ยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  (๔) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
   (๕) การปรับโครงสร้างการผลิตปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจากการ
ผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความ
เช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ีและความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าท้ังด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 
รวมท้ังส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ 
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและ
แหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเส่ียง ตลอดจนส่งเสริมและ
เร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายท้ังทางบก 
ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวทางทะเล 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้ครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
เกี่ยวกับการท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเท่ียวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมท้ัง
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของ
พื้นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน  ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมท้ังระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
อนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็น
กลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และ
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พลังงาน รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น 
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ท้ังภาคการผลิต  การตลาด การบริหารจัดการการเงิน 
และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท
การค้าระหว่างประเทศ รวมท้ังการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร  และ
กิจการเพื่อสังคม 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๑.๓.๑ แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่ภาคกลาง 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึ ดกระบวนการ             
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
 ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเช่ือมโยงกับทุกภาคภายในประเทศเนื่องจากเป็นท่ีต้ังของ
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยช้ันน้าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด นอกจากนี้ ภาค
กลางยังมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง สภาพพื้นท่ีและระบบชลประทานท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่ีส าคัญของประเทศ และเป็นพื้นท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern 
Economic Corridor) ท่ีเช่ือมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) 
เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมายท่ีจะ “พัฒนากรุงเทพฯ สู่
มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าสูง”  

 วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองท่ีมีความทันสมัย และเป็นเมืองน่าอยู่
น่าเท่ียวในล้าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป  
 ๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขท้ังสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคงด้าน
อาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี  
 ๓. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว อย่างต่อเนื่อง  
 ๔. เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

 เป้าหมาย  
 ๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพิ่มขึ้น  
 ๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคกลางลดลง  



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์  
ภาคกลาง  

๒,๕๐๘,๗๙๙ 
ลบ. (มูลคา่ CVM
ปี ๒๕๖๐)  

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๓.๕  

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ๓.๕  

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๓.๕  

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๓.๕  

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๓.๕  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
กลาง  

๐.๔๐๖ (ป ี
๒๕๖๐)  

ลดลงต่ ากว่า 
๐.๔๐๐  

ลดลงต่ ากว่า  
๐.๔๐๐ 

ลดลงต่ ากว่า  
๐.๔๐๐ 

ลดลงต่ ากว่า  
๐.๔๐๐ 

ลดลงต่ ากว่า 
๐.๔๐๐   
 

หมายเหต ุ: ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายภาคกลาง ไมร่วมกรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕  ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

กรุงเทพฯ ได้รับการจัดล าดับ 
เป็นเมือง น่าอยู่ที่ประชากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

อันดับที่ ๙๘ 
* (ป ี๒๕๖๐)  

ต่ ากว่า  
อันดับที่ ๙๗  

ต่ ากว่า  
อันดับที่ ๙๗  

ต่ ากว่า  
อันดับที่ ๙๗ 

ต่ ากว่า  
อันดับที่ ๙๗ 

ต่ ากว่า  
อันดับที่ ๙๗ 

สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่
ถูกก าจัดอย่างถูกต้องของภาค
กลาง  

ร้อยละ ๔๓.๒๕ 
(ปี ๒๕๖๐)  

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๔๕  
ของปริมาณ  
ขยะที่เกิดขึ้น  

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๔๕  
ของปริมาณ  
ขยะที่เกิดขึ้น  

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๔๕  
ของปริมาณ  
ขยะที่เกิดขึ้น  

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๔๕  
ของปริมาณ  
ขยะที่เกิดขึ้น  

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๔๕  
ของปริมาณ  
ขยะที่เกิดขึ้น  

สัดส่วนคดีชีวิตและทรัพย์สิน
ภาคกลาง  

161.2 คดีต่อ
ประชากรแสน
คน (ป ี2560)  

ต่ ากว่า ๑๖๐  
คดีต่อ  
ประชากร  
แสนคน  

ต่ ากว่า ๑๖๐ 
คดีต่อ
ประชากร  
แสนคน  

ต่ ากว่า ๑๖๐ 
คดีต่อ  
ประชากร  
แสนคน  

ต่ ากว่า ๑๖๐ 
คดีต่อ  
ประชากร  
แสนคน  

ต่ ากว่า ๑๖๐  
คดีต่อ  
ประชากร  
แสนคน  

หมายเหตุ : *การจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก World’s Most Liveable City 2017 ของ The Economist Intelligence Unit (EIU) 

แนวทางการพัฒนา  
 ๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ เพื่อ
บรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะท่ีสะดวกสบายและปลอดภัยในการ
เดินทาง  
 ๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน โครงข่ายเส้นทางถนนท่ีขาดความเช่ือมโยง (Missing Link) สะพาน
ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ฯลฯ เพื่อลดปัญหาความแออัดและคับค่ังของปริมาณการจราจรในเขตเมือง  ลดปัญหาคอ
ขวด      เป็นการเช่ือมต่อโครงข่ายการเดินทางเพื่ออ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง  
รวมท้ังสร้างความเช่ือมโยงระหว่างเมือง  



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 ๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พื้นท่ีรวมท้ังคุ้มครอง
แหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพื้นท่ี สีเขียวและ
สวนสาธารณะ  
 ๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการและเอื้อต่อการใช้ชีวิต รวมท้ังพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและ
บริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ ให้สามารถรองรับคนทุก
กลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
 ๕) ปูองกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลพิษทางอากาศ ในเขตพื้นท่ีท่ีมีปัญหา
ความรุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 ๖) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพมหานคร  และพื้นท่ี
ต่อเนื่อง รวมท้ังพื้นท่ีท่ีมีปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยการใช้
เทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมาย การปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวัง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 ๗) พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยการจัดท้าผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการ
พื้นท่ีและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองท่ีมีความน่าอยู่ อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นท่ีอยู่
อาศัย ลดความเหล่ือมล้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีทุกกลุ่ม โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของ
พื้นท่ี ซึ่งระยะแรกด าเนินการท่ีบางซื่อเพื่อเป็นต้นแบบพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีระบบขนส่งมวลชน และเมือง
อัจฉริยะแห่งแรก (Smart City) ในไทย และภูมิภาคอาเซียน  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ สร้างความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวภาคกลาง  

๑๕๘,๒๒๕  
ล้านบาท  
(ป ี๒๕๖๐)  

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๑๕.๐ 

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๑๕.๐ 

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๑๕.๐ 

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๑๕.๐ 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย  
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 
๑๕.๐  

 

แนวทางการพัฒนา  
 ๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชายหาด
ชะอ า- หัวหิน สนามกอล์ฟระดับโลกท่ีเพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจายรายได้
และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็น
ท่ีประทับใจของนักท่องเท่ียว รวมท้ังพัฒนาการท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลตะวันตกของภาค
กลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เช่ือมกับจังหวัดชุมพร และระนอง ของภาคใต้  
 ๒) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลกพระนครศรีอยธุยาอย่างยั่งยืน โดยฟื้นฟู บูรณะโบราณสถาน 
และเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 ๓) อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของเมืองให้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป  อาทิ พื้นท่ีเกาะ
รัตนโกสินทร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุพรรณบุรี 
และเมืองเก่าลพบุรี  
 ๔) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรี-
สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดูแล
สุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่มท่องเท่ียวทางน้ า อาทิ 
พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย และเช่ือมโยงการท่องเท่ียวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน 
รวมท้ังบริหารการท่องเท่ียวโดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ  
 ๕) เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวท้องถิ่นและแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน เช่น ตลาดสามชุก ตลาด
น้ าอัมพวา ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเท่ียวธรรมชาติสวนผ้ึง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ฯลฯ โดย
ปรับปรุงส่ิงอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเท่ียว สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสากล  

 ๖) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOPและแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
เพื่อให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมท่ีสามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเท่ียวและกระจายรายได้สู่ชุมชน  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕  ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
อัตราการขยายตัว ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
เกษตรของภาคกลาง  

๑๑๔,๙๕๖ ลบ 
(มูลค่า CVM ป ี
๒๕๖๐)  

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๑.๙  

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๑.๙  

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๑.๙  

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๑.๙  

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๑.๙  

อัตราการขยายตัว ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
อุตสาหกรรมของ ภาค
กลาง  

๑,๑๕๗,๔๖๕ ลบ. 
(มูลค่า CVM ป ี
๒๕๖๐)  

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๓.๒  

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๓.๒  

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๓.๒  

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๓.๒  

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๓.๒  

 

แนวทางการพัฒนา  
 ๑) น าผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เช่น น าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวใน
พื้นท่ี เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญของประเทศให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เป็นต้น  
 ๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety)จากสินค้าเกษตรหลักของ
ภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งผลิตส าคัญ 
ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และ



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ของผู้บริโภคในตลาด
เฉพาะและตลาดระดับบน  
 ๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmerและ Smart Farming 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม รวมท้ัง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  
 ๔) ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและส่ิงแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน รวมท้ังการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการ
ประมง เป็นต้น ในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเล้ียงสัตว์น้ าบริเวณชายฝ่ังรอบอ่าวไทย ได้แก่ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ  
 ๕) เพิ่มความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้
เทคโนโลยีท่ีสูงขึ้นและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 ๖) พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพื่อยกระดับและปรับเปล่ียนทักษะแรงงานให้ก้าวทัน   
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
 ๗) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มเช่ือมโยงกับแหล่งผลิต ในเมียนมา โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมท้ังยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน  
 ๘) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEsและ Start Upโดยให้ความส าคัญกับ การเสริมสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การน างานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  

คุณภาพน้าแม่น้า
เจ้าพระยาและท่า
จีนตอนล่าง  

ค่าดัชนีคุณภาพ
น้า (WQI.) 
เท่ากับ ๓๑ – ๖๐ 
คะแนน  
(ป ี๒๕๖๐)  

ค่าดัชนี  
คุณภาพน้า 
(WQI.) ระดับ
ดี มากกว่า 
๗๐ คะแนน  

ค่าดัชนี  
คุณภาพน้า 
(WQI.) ระดับ
ดี มากกว่า 
๗๐ คะแนน  

ค่าดัชนี  
คุณภาพน้า 
(WQI.) ระดับดี 
มากกว่า ๗๐ 
คะแนน  

ค่าดัชนี  
คุณภาพน้า 
(WQI.) ระดับดี 
มากกว่า ๗๐
คะแนน  

ค่าดัชนี  
คุณภาพน้า  
(WQI.) ระดับดี 
มากกว่า ๗๐ 
คะแนน  

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้
ต่อพ้ืนที่ภาคกลาง  

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ 
ร้อยละ 33.79 
ต่อพ้ืนที่ภาคกลาง 
(ป ี๒๕๖๑)  

สัดส่วนพื้นที่  
ป่าไม้เพิ่มขึ้น  
เป็นร้อยละ 
๓๔.๕  
ต่อพ้ืนที่ภาค  

สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 
๓๕.๐  
ต่อพ้ืนที่ภาค  

สัดส่วนพื้นที่  
ป่าไม้เพิ่มขึ้น  
เป็นร้อยละ 
๓๕.๕  
ต่อพ้ืนที่ภาค  

สัดส่วนพื้นที่  
ป่าไม้เพิ่มขึ้น  
เป็นร้อยละ 
๓๖.๐  
ต่อพ้ืนที่ภาค  

สัดส่วนพื้นที่  
ป่าไม้เพิ่มขึ้น  
เป็นร้อยละ๓๖.๐   
ต่อพ้ืนที่ภาค  



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

แนวทางการพัฒนา  
 ๑) พัฒนาแหล่งน้ า และระบบกระจายน้ า ในพื้นท่ีแล้งซ้ าซาก อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ราชบุรี และลพบุรี เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า โดยปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม วางแผน
จัดสรรน้ าเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ าท่ีเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่าง
พอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมท้ังจัดท้าแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจาย ในพื้นท่ีการเกษตรเพื่อบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  
 ๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นท่ีเศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ
พื้นท่ีน้ าท่วมซ้ าซาก อาทิ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ าท่ีเป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ในพื้นท่ีเส่ียงจัดต้ังกลุ่ม
เฝ้าระวังภัยน้ าท่วม  
 ๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมท้ังปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็มในเฉพาะ
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 ๔) หยุดยั้งการบุกรุกท้าลายพื้นท่ีป่าและส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรม ในพื้นท่ีจังหวัด
กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี โดยการปลูกป่าเพิ่มเติม และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า 
สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นท่ีป่าชุมชนไม่ให้เส่ือมโทรมลง  
 ๕) ขุดลอกล้าน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่
น้ าท่าจีน ฯลฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือ และปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ าและล้าคลองสาขา
ท่ีส าคัญ อาทิ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก และล้าคลองสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังฟื้นฟู
คุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพื้นท่ี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 
นครปฐม และสมุทรสาคร  
 ๖) ฟื้นฟูพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลท่ีเส่ือมโทรม อาทิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดท้าแนวป้องกัน
การกัดเซาะชายฝ่ังด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น ปลูกป่าชายเลน และการท าแนวไม้ไผ่กันคล่ืน แก้ไขปัญหามลพิษ
ทางทะเล และชายฝ่ัง โดยการบริหารจัดการขยะท่ีลงสู่ทะเล และคราบน้ ามันในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

มูลค่าการคา้
ชายแดนภาค
กลาง  

๖๔,๙๓๓ ล้าน
บาท (ปี ๒๕๖๐)  

เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 
๒.๐ 

เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 
๒.๐ 

เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 
๒.๐ 

เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ๒.๐  

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่
ต่ ากว่า ร้อยละ 
๒.๐ 

แนวทางการพัฒนา  
 ๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เช่ือมกรุงเทพ – กาญจนบุรี เพื่อเช่ือมโยง 
พื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อทางการพัฒนา
ระหว่างพื้นท่ีได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 ๒) เร่งพัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประตูเช่ือม Southern Economic Corridorจากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสี
หนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ้านวยความสะดวก
ด้านการเดินทางและขนส่งเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  
 ๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และ ด่านสิงขร 
เพื่อเช่ือมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาในอนาคต พร้อมท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จุด
บริการและส่ิงอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๔) พัฒนาเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเช่ือมโยง  เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายกับ EECโดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวเช่ือมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้าภายในประเทศ  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  

มูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคต่อหัวของภาค
กลาง (GRP Per 
capita) 

๒๙๒,๙๖๓  บาท 
(ป ี๒๕๖๐)  

เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๔ 

เพิ่มขึ้นไม่น้อย 
กว่าร้อยละ ๔ 

เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๔  

เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๔ 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๔  

 

แนวทางการพัฒนา  
 ๑) เร่งด าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงภาคกลางกับภาค
อื่นๆ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศ  และ
รองรับการเช่ือมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ เพื่อกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของ
ประเทศให้เช่ือมโยงไปยังพื้นท่ีภาคอื่นๆ ซึ่งจะท้าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหล่ือมล้ าระหว่างภาค 
อาทิ  
 (๑) เช่ือมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรงุเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่ลพบุรี-ปากน้ า
โพ  
 (๒) เช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา  
 (๓) เช่ือมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษ พัทยา-
มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย  
 (๔) เช่ือมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน และรถไฟทางคู่
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร  
 ๒) พัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีขนส่งมวลชนในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีส าคัญ อาทิ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกล้ 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองพุน้ าร้อน โดยสนับสนุนให้มีการจัดท้าโครงการน้าร่องท่ีใช้แนว
ทางการจัดรูปท่ีดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  

๑.๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
  คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ          
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ท่ี  ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท้ัง ๑๗ จังหวัด และ ๔ กลุ่ม
จังหวัดของ      ภาคกลาง โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ซึ่งประกอบด้วย 
๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม โดย
จังหวัดเพชรบุรี เป็นท่ีต้ังของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

  แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ เป็นแผนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัดในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวั ดได้น านโยบายของ
รัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ี
มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง และนโยบายด้านการท่องเท่ียวท่ีเน้นการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ตลอด
ท้ังการเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวทั้งจากภายในและต่างประเทศ นอกจากนั้นการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยังได้เช่ือมโยงประเด็นทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    ได้ก าหนดตามแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ซึ่ง
ได้เน้นให้กลุ่มจังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์ พัฒนาและ
ผลิตสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานและปลอดภัย และการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 
  “ เป็นฐานการผลิตและบริการในภาคเกษตรและอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม แหล่งท่องเท่ียวชั้นน าเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ”  
  ความท้าทายที่ส้าคัญของกลุ่มจังหวัด 
  ๑. การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและสร้างแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ าให้คงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลอย่างยังยืน 
  ๒. การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 
  ๓. ความเช่ือมโยงของการท่องเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจให้ครบคลุม 
  ๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลถูกกัดเซาะของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 

  พันธกิจ 
  ๑. สร้างและฟื้นฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ า เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการท่องเท่ียว 
  ๒. เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร อาหารและส่งเสริมการท่องเท่ียว 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

  ๓. พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานและ         
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  ๔. สร้างระบบเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว พื้นท่ีเศรษฐกิจ และการค้าชายแดน 
  ๕. ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง 
  ๖. บริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 

  เป้าประสงค์รวม 
๑. โครงสร้างพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวอย่างครอบคลุมและ 

เป็นระบบ 
  ๒. สินค้าเกษตร อาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
  ๓. รายได้จากการท่องเท่ียวสินค้า และบริการเพิ่มขึ้น 
  ๔. การกัดเซาะชายฝ่ังทะเลได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
  ๕. สินค้าอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้และมีมาตรฐานเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  ๖. เพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค่าเกษตร 
  ๗. พื้นท่ีป่าไม้ ป่าชายเลน มีความอุดมสมบูรณ์ และด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ 
  ๘. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าและอนุรักษ์ฟั้นฟูทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคเกษตรกรรม  
  กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการฟื้นฟูทรัพยากรทางการเกษตรให้คงความอุดม
สมบูรณ์ 
  กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพื่อการท่องเท่ียว 
การค้า และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตท่ีเช่ือมโยงการค้า การลงทุน
และการท่องเท่ียว 
  กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ยกระดับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม ( Innovation) และแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) อย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม 
  กลยุทธ์ท่ี ๔.๒ สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และสร้างโอกาสในการค้า การตลาดและ     
การลงทุน 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

๑.๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับทบทวน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

  วิสัยทัศน์ 
     “ เมืองท่องเท่ียวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต สังคมผาสุกภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเท่ียวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่
นานาชาติ 
  ๒. ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การแปรรูป
สับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม 
  ๓. ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวด่านสิงขร และ
อาเซียน 
  ๔. สร้างสังคมให้มั่นคง ผาสุก ตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุล                                                                                                              

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  ๑. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการ
ท่องเท่ียว เกษตร อุตสาหกรรม และการค้าชายแดน 
  ๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ท่ัวถึงรวมท้ังเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน 
  ๓. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 
  กลยุทธ์    
  ๑.๑ พัฒนาและค้นหาแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้มีคุณภาพ 
          ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานกระบวนการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มี
มาตรฐานสากล 
  ๑.๓ เสริมสร้างคุณภาพการท่องเท่ียวบนความหลากหลาย ความปลอดภัย และคุ้มค่า 
  ๑.๔ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัด ภาครัฐ และเครือข่ายการท่องเท่ียว 
  ๑.๕ สร้างเสริมระบบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และการตลาดด้านการท่องเท่ียว 
  ๑.๖ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวข้อง  

  ๒. เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตร
คุณภาพสูง 
  กลยุทธ์ 
 ๒.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสนับสนุนระบบการผลิต สับปะรด มะพร้าว 
และสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภคและส่งออก 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

       ๒.๒ พัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาด สับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์ และ
สินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการบริโภคและการส่งออก 
  ๒.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีสร้างความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังองค์กรภาคเกษตร 
  ๒.๔ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้า
เกษตร และเสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้สู่เกษตรกร 
  ๒.๕ สร้างเสริมและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 

  ๓. ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเจริญเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
เชื่อมต่อประเทศต่างๆในภูมิภาค  
  กลยุทธ์  
    ๓.๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ท่ีเพื่อสนับสนุนการค้า 
การลงทุน และการท่องเท่ียว 
  ๓.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ๓.๓ พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐานสากล 
  ๓.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหนว่ยงาน/องค์กรในอาเซียน 
  ๓.๕ ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวทั้ง
ในและต่างประเทศ 

  ๔. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ 
  ๔.๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รายได้ สุขภาพและการสาธารณสุข ตลอดจน
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายรวมท้ังภาคประชาสังคม   
    ๔.๒ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยบริเวณชายแดน พื้นท่ีตอนใน ชายฝ่ังทะเล 
เกาะแก่งและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังเพิ่มขีดความสามารถและสร้างเครือข่าย
ประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
  ๔.๓ เสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติ 
  ๔.๔ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๕. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ 
  ๕.๑ สร้างเสริมการอนุรักษ์รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและส่ิงแวดล้อม 
  ๕.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
  ๕.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝ่ัง 
  ๕.๔ เสริมสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝ่ังทะเล 
  ๕.๕ ลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
  ๕.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๓๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

  วิสัยทัศน์  
  “ เมืองแห่งการท่องเท่ียว  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  น าไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ” 

  พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ  การเกษตร  และการ
ท่องเท่ียวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  
  ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๔. อนุรักษ์  ฟื้นฟู และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ให้มีความสมดุล และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
  ๕. พัฒนาองค์กรและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๖. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบการบริการสาธารณะ และระบบ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวและการบริการ  
 ๒. พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวตามเทศกาล งานประเพณี  รวมถึงการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์และสุขภาพ 
 ๓. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานสร้างเครือข่ายร่วมกันกับหน่วยงานราชการอื่น 
ภาคเอกชน และประเทศเพื่อนบ้าน  ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว   
 ๕. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการ และส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการ-
ท่องเท่ียว  ท้ังด้านบุคลากร  โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย   
 ๖. ส่งเสริมการเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ ภาคการเกษตร และภาคการท่องเท่ียว 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มข้ึน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. เพิ่มเติมผลิตภาพการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เพื่อการแข่งขันในตลาดอาเซียน
และตลาดโลก 
 ๓. ส่งเสริม และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในการเพิ่มมูลค่าและการตลาด 
 ๔. พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  
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 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนาศักยภาพ  คน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ๒. สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มองค์กร และเสริมสร้างความเข้มแข่งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาใน
ชุมชน   
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
 ๕. เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด  
และการค้ามนุษย์ 
 ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนเมืองและชนบท 
 ๗. พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบ  และนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๘. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๙. พัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 ๑๐. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
 ๑๑. พัฒนาระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม กับสภาพพื้นท่ี      
 ๒. เสริมสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พืน้ท่ีป่า และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความสมบูรณ์ 
 ๔. พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ๕. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
 ๖. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะชุมชนส่ิงปฏิกูล  และน้ าเสีย 
 ๗. อนุรักษ์  และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารแบบบูรณาการ ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาค
ประชาชน 
 ๒. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  
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 ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๔. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศ  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
 ๒. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภค บริโภค 
 ๓. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
 ๔. ส่งเสริมการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด และน าระบบผังเมืองมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐ โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 

ประเทศไทย ๔.๐  ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคล่ือนการเติบโตทาง  
เศรษฐกิจ     
ชุดใหม่ (New Engines of Growth) ด้วยการเปล่ียนแปลง ความได้เปรียบเชิง 
เปรียบเทียบของประเทศท่ีมีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความ 
หลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันโดยการเติมเต็มด้วย
วิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ประกอบด้วย 
 
 ๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 
  ๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
  ๓. กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
  ๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี
มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 
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  ๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเท่ียว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

๒. นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต้าบลปราณบุรี 

๑. นโยบายด้านสาธารณสุข  “ มุ่งพัฒนาให้พื้นที่เทศบาลมีความสะอาด สวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มี
ความปลอดภัย เป็นเมืองน่าอยูอ่ย่างยั่งยืน ” โดย 

 ๑.๑ เพิ่มบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านการดูแลรักษาความสะอาด  สร้างระบบการจัดการ
ขยะของท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและถูกวิธี 
 ๑.๒ สร้างเครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาล  (อสม.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ มีข้อมูลการเฝ้าระวังเพื่อใช้ส าหรับการวางแผนก าหนดแนวทางการควบคุม  
รวมถึงการป้องกนัโรคล่วงหน้าได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการยึดพื้นท่ี ภารกิจ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ๑.๓ พัฒนาให้ความรู้ กลุ่มผู้ประกอบการอาหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการสุขาภิบาล
อาหาร รวมถึงมีการจัดระบบในการจัดการขยะ น้ าเสีย สุขาน่าใช้เพื่อลดความเส่ียงจากโรค 
 ๑.๔ สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนครอบคลุมท่ัวถึง และ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล เช่น จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ท่ีทันสมัย รถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อให้บริการผู้เจ็บป่วยกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆ 
 ๑.๕ การส่งเสริมสุขภาพทั่วไปของประชาชนโดยสร้างเสริมและสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรม
ท่ีให้ประชาชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง เช่นกิจกรรมการออกก าลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
กิจกรรมเต้นแอโรบิก การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย การควบคุมอารมณ์ ให้ครอบคลุมทุกชุมชนและต่อเนื่องเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ลดอัตราการเกิดโรคต่าง ๆ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์แห่งชาติท่ีว่า
เมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุขโดยให้ อสม.แต่ละชุมชนเป็นแกนน า 
 ๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเมืองเก่าและชุมชนเมืองปราณ เป็นปอดของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลปราณบุรีโดยจัดให้เป็นแหล่งออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย 

๒. นโยบายด้านการบริหารจัดการ  “ ท้องถ่ินจะก้าวหน้า ต้องปรับโครงสร้างพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจ ” โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาล โดยยึดหลักเป็นธรรม
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 ๒.๑ โครงการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน ให้มีระบบมีมาตรฐานเพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะต้องให้บริการประชาชน 

 แยกส านักทะเบียนท้องถิ่นออกจากส านักทะเบียนอ าเภอ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลและท่ัวไปท่ีมารับบริการ 
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 ๒.๒ บริหารจัดการด้านบุคลากรแต่ละกองฝ่าย ให้สอดคล้องและเหมาะสม ตามกรอบอัตราก าลัง
ภารกิจของเทศบาล เพื่อให้พร้อมท่ีจะรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น และการให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง
และเกิดความพึงพอใจ 
 ๒.๓ จัดต้ังศูนย์ฮอตไลน์รับแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตเทศบาลตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
 ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ในแต่ละ
ชุมชน ตลอดจนจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมือส่ือสารรถยนต์ตรวจการณ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการให้บริการประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีร้องขอ 
 ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลทุกคน  เพิ่ มพูนความรู้ ความสามารถมี
ศักยภาพท่ีจะปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีจะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีระบบ 
ตลอดจนดูแลเรื่องสวัสดิการท่ีบุคลากรมีสิทธิอย่างท่ัวถึงกันและเป็นธรรม เพื่อเป็นขวัญก าลังใจและเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ๒.๖ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภารกิจ งานในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับทางเทศบาล เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงระบบ และขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานของทางราชการ โดยมีคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบลปราณบุรี คณะกรรมการประชาคม
ในเขตเทศบาลต าบลปราณบุรี และกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลต าบลปราณบุรี  

๓. นโยบายด้านสังคม “เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ พัฒนาสุขภาวะของประชาชน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน อันจะน้าไปสู่เมืองน่า
อยู่อย่างยั่งยืน ”   โดย 
 ๓.๑ มุ่งเน้นการให้สวัสดิการแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นท่ี
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด   
 ๓.๒ มุ่งเน้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปราณบุรีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนกองทุนอุ่นใจ ให้จัดสวัสดิการตามความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าชุมชน เพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
อย่างใกล้ชิดและท่ัวถึง โดยมีคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ประจ าชุมชนท้ัง ๑๔ ชุมชน ครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาล
ท้ังหมด   
 ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลต าบลปราณบุรีให้จัดกิจกรรมท่ี
สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวตลอดจนในชุมชนท้ัง ๑๔ ชุมชน เพื่อคงไว้ซึ่งการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์
พลังแห่งความสามัคคีน าไปสู่การผลักดันเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวตลอดจนชุมชน
น าไปสู่สังคมเข้มแข็ง เช่น การจัดท าโครงการห่อรับขวัญเด็กแรกเกิด , โครงการตรวจสุขภาพและเยี่ยมผู้สูงอายุ 
ตามชุมชนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง , จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นต้น 

๔. นโยบายด้านการศึกษา “ พัฒนาด้านการเรียนการสอน น้าไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลในการสร้างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ ”  โดย  
 ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลปราณบุรีขยายระดับการศึกษา
ให้สูงขึ้นจากเดิม เพื่อรองรับการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
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 ๔.๒ จัดหาชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมให้กับ
นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมด้าน
ร่างกายและจิตใจ ในการท่ีจะใฝ่ศึกษาหาความรู้ มีทักษะและโอกาสท่ีเท่าเทียมกันตลอดจนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง 
 ๔.๓ พิจารณาสนับสนุนบุคลากรครูช่วยสอนในโรงเรียนท่ีขาดบุคลากรครู ให้โรงเรียนในเขต
เทศบาลตลอดจนสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลท่ีพร้อมจะโอนมาสังกัดเทศบาล 
 ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจนในเขต เทศบาล
จนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และให้โอกาสกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

๕. นโยบายด้านศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม “ รักษาและสืบสานศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน โดยให้เปน็แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า ”  โดย 
 ๕.๑ สนับสนุนและส่งเสริม วัดในเขตเทศบาล ให้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทุกวัยเป็น
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวที่ทรงคุณค่า  
 ๕.๒ สนับสนุนประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีตักบาตรเทโว  ซึ่ง
เป็นประเพณีทางศาสนาพุทธท่ีมีมาช้านานให้คงอยู่สืบไป  
 ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ให้ชุมชนจัดกิจกรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน 
 ๕.๔ สนับสนุนงบประมาณในการติดต้ังเตาเผาศพปลอดมลพิษให้กับวัดในเขตเทศบาล ซึ่ง
ปัจจุบัน  วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลยังใช้ระบบการเผาศพแบบใช้น้ ามันเช้ือเพลิงท่ียังคงมีมลพิษ ควันด า  กล่ินเช้ือ
โรค เถ้าถ่าน  

๖. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน “ ต้องวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคน้าการขยายตัว และ
ความเจริญเติบโตของบ้านเมือง ”  โดย 
 ๖.๑ วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา
ส่วนภูมิภาค องค์การโทรศัพท์ ฯ ปรับปรุงและพัฒนาถนน ระบบสาธารณูปโภคในถนนสายหลัก เช่น ถนนรัฐบ ารุง  
ถนนพลายงาม  และถนนเพชรเกษม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  สามารถรองรับน้ าเสียและป้องกันน้ าท่วมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ๖.๒ ต้องวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและมองไประยะยาว น า
การเติบโตการขยายตัวของชุมชนเพื่อให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ๖.๓ จัดหาเครื่องมือเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า รถแบล็คโฮชนิดตักหน้าขุดหลัง 
รถบรรทุก  ฯลฯ  ในหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ เพื่อติดต้ังซ่อมบ ารุงไฟฟ้า  ถนน และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

๗. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  “ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ สร้างความเข็ม
แข็งให้กับกลุ่มเพื่อการพึ่งตนเองเป็นส้าคัญ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  โดย 
 ๗.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพซึ่งกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
ต าบลปราณบุรี ท้ัง ๑๔ ชุมชน เป็นองค์กรน าร่องในการผลิตสินค้า OTOP ของเทศบาลต าบลปราณบุรี โดยการ
น าวัตถุดิบภายในท้องถิ่นมาแปรรูปให้เป็นท่ีแพร่หลาย เช่น ชิคเชคสับปะรด ไวน์สับปะรด เป็นต้น เพื่อเป็นการ
พัฒนารายได้ของประชาชนบนพื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน 
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 ๗.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์แสดงสินค้า หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด ซึ่งต้ังอยู่ในท้องถิ่น
อ าเภอปราณบุรี เพื่อเปิดตลาดการจ าหน่ายผลผลิตทางชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
 ๗.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานด้านอาชีพทั้งของชุมชน และท่ีองค์กรอื่นขอ
ศึกษาดูงานในพื้นท่ี เพื่อเปิดโอกาสให้มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปล่ียนความคิดเห็น เป็นการกระจายรายได้ท้ัง
ด้านการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน  และท าให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้น 

๓. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๓.๑  วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์กลางการพาณิชย์  เศรษฐกิจพอเพียง 

สังคมเข้มแข็ง   คุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความรู้  ควบคู่คุณธรรม 

น้าสู่เมืองปราณบุรีน่าอยู่อยา่งยั่งยืน” 

๓.๒  พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาระบบการบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการรวมถึงการคมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
 ๒. พัฒนาและน าหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางโดยการสนับสนุนส่งเสริม
กระบวนการพฒันาชุมชน 
 ๓. พัฒนาเครือข่ายในทุกชุมชนให้มีบทบาทในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขมีความเข้มแข็งและ
เกิดความสมานฉันท์ 
 ๔. พัฒนาคนให้มีรายได้เพิ่มข้ึน และจัดสรรสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 ๕. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของคนในชุมชนอย่าง        
มีคุณภาพโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ 
 ๖. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗. พัฒนาระบบการจัดบริหารด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้คนในชุมชนมีคุณภาพทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสุขของประชาชน 

 ๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทศบาลต าบลปราณบุรีให้มีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและพร้อมท่ีจะได้รับการตรวจสอบจากภาครัฐและประชาชนโดยรวม 

 ๙. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารส่งเสริมการท่องเท่ียวและเป็นเมืองน่าอยู่โดยสร้างความมั่นใจใน
การรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓  เป้าประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐานสามารถรองรับการพฒันาเมืองในระยะยาว 
 ๒. เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
 ๓. เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีประปาใช้อย่างท่ัวถึง 
 ๔. เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างท่ัวถึง 
 ๕. เพื่อบ ารุงรักษาศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีพร้อมท่ีจะรองรับขยะมูลฝอยได้อยู่ตลอดเวลา 



ส่วนที่ ๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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 ๖. เพื่อบ ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
 ๗. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม และบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 
 ๘. เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขังจากท่อระบายน้ าอุดตัน 
 ๙. เพื่อให้เส้นทางคมนาคมทางน้ าสัญจรไป-มา ได้สะดวกและน้ าไหลผ่านได้ลดปัญหาน้ าเน่า  
                        เสียสามารถรองรับการพัฒนาเมืองระยะยาว 
                  ๑๐. เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลัก  
                        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความสมานฉันท์ เอื้ออาทรมุ่งสู่สังคมคุณภาพ 
 ๑๑. เด็กได้รับการศึกษา ท้ังระดับก่อนวัยเรียน ปฐมวัย และประถมศึกษาเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพ 
 ๑๒. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการได้รับการสนับสนุน และการส่งเสริมไปสู่เด็ก   
                        เยาวชนและประชาชน 
 ๑๓. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการให้บริการด้าน  
                        สาธารณสุขสุขและส่ิงแวดล้อม 
 ๑๔. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมีทัศนคติท่ีดี 
 ๑๕. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาลได้สามารถจัดเก็บภาษีอย่างมีระบบท่ีแน่นอนและ  
                        สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วนถูกต้อง และสะดวกเร็ว 
 ๑๖. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเป็นการกระตุ้นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช าระภาษี 
 ๑๗. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๑๘. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล 
 ๑๙. เพื่อพัฒนาระบบป้องกนัความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
 ๒๐. ประชาชนพึ่งพอใจในการบริการสาธารณะของเทศบาลฯ 
 ๒๑. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีการปฏิบัติงานและจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
                         ๒๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรูณาการกับหน่วยงานอื่น 
 ๒๓. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกชุมชน 
 ๒๔. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

๓.๔ ตัวชี้วัด  
 ๑. จ านวนเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
 ๒. ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับการขยายเขตไฟฟ้า 
 ๓. ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับการขยายเขตประปา 
 ๔. จ านวนชุมชนได้รับการติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้งานได้ทุกปี 
 ๕. ความเป็นระเบียบของอาคารและการใช้พื้นท่ีสาธารณะมีประสิทธิภาพ 
 ๖. จ านวนสวนสุขภาพและสวนสาธารณะท่ีได้รับการปรับปรุง 
 ๗. บริเวณพื้นท่ีริมถนนและริมตล่ิงท่ีได้รับการปรับปรุง 
 ๘. ความเป็นระเบียบของอาคารและการใช้พื้นท่ีสาธารณะมีประสิทธิภาพ 
 ๙. ประชาชนมีท่ีก าจัดขยะท่ีมีความเหมาะสมมีมาตรฐาน และไดรับความปลอดภัย 
 ๑๐. มีระบบรวบรวมและบ าบัดเสียท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 ๑๑. มีส้นทางคมนาคมท่ีปลอดภัยท่ีปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๓๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 ๑๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน และความมั่นคงของชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๑๓. เด็กก่อนวัยเรียน ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาได้รับการศึกษาท่ัวถึงครอบคลุม  
                        และมีคุณภาพ ในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัย 
 ๑๔. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการออกก าลังกาย 
                        และนันทนาการ และมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงจ านวนมากขึ้นและท่ัวถึง 
 ๑๕. ศาสนาได้รับการจรรโลงตามวันส าคัญทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น ยกระดับสืบสานประเพณี   
                        และวัฒนธรรมโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
 ๑๖. จ านวนประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ 
 ๑๗. ร้อยละของผู้มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข 
 ๑๘. จ านวนประชากรท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 ๑๙. จ านวนชุมชนท่ีมีการออกก าลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๒๐. ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการท่ีปลอดภัยโดยจ านวนเรื่องร้องเรียนน้อยลง 
 ๒๑. จ านวนประชาชน/ครัวเรือน ท่ีได้รับการป้องกันและควบคุมโรค 
 ๒๒. ประชาชนพึ่งพอใจในการบริการสาธารณะของเทศบาลฯ 
 ๒๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล 
 ๒๔. รายได้ของเทศบาลในการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น 
 ๒๕. ประชาชนได้รับความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการช าระภาษี 
 ๒๖. ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒๗. องค์กรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการ  
                         บริหารงานแบบบูรณาการโดยยึดหลักการตามแนวทางการบริหารการจัดการท่ีดี 
 ๒๘. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๒๙. บุคลากรของเทศาลได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาตรฐานท่ี 
                         ประชาชนพึ่งพอใจในการบริการสาธารณะ 
 ๓๐. จ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้/พัสดุท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอและการประสิทธิภาพ 
 ๓๑. ประชาชนเช่ือมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 ๓๒. ซ่อมแซมและขยายเสียงตามสายครอบคลุม ๑๔ ชุมชน 
 ๓๓. เทศบาลฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล 

๓.๕ ค่าเป้าหมาย 
 ๑. เส้นทางคมนาคมท่ีเป็นถนนลูกรังได้ก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล.เพิ่มขึ้นทุกปี 
 ๒. เส้นทางคมนาคมท่ีเป็นถนนลูกรังได้ก่อสร้างเป็นแอลฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มข้ึนทุกปี 
 ๓. ถนน ค.ส.ล.ท่ีได้รับการก่อสร้างปรับปรุงปีละ ๒๐ สาย 
 ๔. ก่อสร้างท่อระบายน้ าและปรับปรุงไหล่ทาง ปีละ ๓ โครงการ 
 ๕. ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนตลอดปีงบประมาณ 
 ๖. ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มข้ึนร้อยละ ๔ 
 ๗. ครัวเรือนมีประปาใช้เพิ่มข้ึนร้อยละ ๔  
 ๘. ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ดีทุกแห่ง 
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๓๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 ๙. ส ารวจและจัดท าข้อมูลผังเมือง ๑๐๐ % พื้นท่ีเทศบาล  
 ๑๐. ก่อสร้าง/ปรับปรุงบ ารุงรักษาเกาะกลาง/สวนสาธารณะตลอดปีงบประมาณ 
 ๑๑. มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีสภาพพร้อมรองรับปริมาณขยะท่ีถูกต้อง 
 ๑๒. มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มามากยิ่งขึ้น 
 ๑๔. ป้องกันและแก้ไขน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลต าบลปราณบุรี 
 ๑๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 
 ๑๖. จัดโครงการอบรมด้านส่งเสริมอาชีพ ปีละ ๑ ครั้ง 
 ๑๗. จัดประชุมคณะกรรมการจ านวน ๔ ครั้ง/ป ี
 ๑๘. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานปีละ๑ครั้ง 
 ๑๙. จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว ปีละ ๑ ครั้ง 
 ๒๐. ประชาชนท่ีประสบปัญหาในเขตเทศบาลฯ ได้รับความช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
 ๒๑. ผู้ประสบปัญหาและด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ ได้รับความช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
 ๒๒. เด็กแรกเกิดในเขตเทศบาลฯได้รับความช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
 ๒๓. จ านวนผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาลฯ ได้รับเบ้ียยังชีพทุกคน 
 ๒๔. จ านวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน 
 ๒๕. จ านวนคนพิการในเขตเทศบาลฯได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน 
 ๒๖. เด็กได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น ปีการศึกษาละ ๒๐% 
 ๒๗. เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น ปีละ ๒๐%ของโครงการท่ีมีอยู่เดิม 
 ๒๘. ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ปีละ ๒๕ % ของกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒๙. ประชากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาด้านสาธารณสุข ปีละ ๑๐๐ % ของกลุ่มเป้าหมาย 
 ๓๐. ชุมชนมีการออกก าลังกาย เพิ่มข้ึนปีละ ๓ ชุมชน 
 ๓๑. ผู้บริโภคได้รับความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ปีละ ๑ ครั้ง 
 ๓๒. ประชาชนได้รับการป้องกันและการควบคุมโรค ปีละ ๔ ครั้ง 
 ๓๓. พัฒนาระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตลอดปีงบประมาณ 
 ๓๔. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติใน ๑ ปี 
 ๓๕. ให้ความช่วยเหลือ/อุดหนุนกิจกรรมอปพร.ใน ๑ ปี 
 ๓๖. จ านวนอปพร./พนักงานดับเพลิงมีความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น 
 ๓๗. จัดซื้อ/จัดจ้าง/วัสดุ/ครุภัณฑ์บ ารุงรักษา ตลอดปีงบประมาณ 
 ๓๘. ชุมชนในเขตเทศบาลฯได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มข้ึน 
 ๓๙. เทศบาลมีแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น 

๓.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลปราณบุรี และ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา /แผนงาน 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา 
    ๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคมนาคมได้มาตรฐาน 
   ๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

    ๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบและเกิดความสวยงาม 
    ๑.๔ พัฒนาปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อม 

 แผนงาน   
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน 
 กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา 
    ๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมสร้างอาชีพ  สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
     ๒.๒ สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชุมชน 
     ๒.๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน 
     ๒.๔ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชนและการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุและ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 แผนงาน   
 ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ๒.๒ แผนงบกลาง 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
     ๓.๑ จัดการศึกษาให้ครอบคลุมท่ัวถึง และมีคุณภาพทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
     ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เด็กเยาวชน
และประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง 
     ๓.๓ อนุรักษ์สืบสานศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 แผนงาน   
 ๓.๑ แผนงานการศึกษา 
 ๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
     ๔.๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ 
     ๔.๒ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้มีมาตรฐาน 
     ๔.๓ สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     ๔.๔ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพและสภาพแวดล้อมท่ีดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 
     ๔.๕ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจและสอดคล้องกับการ
สร้างสังคมแห่งคุณภาพ 
     ๔.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการป้องกันและควบคุมโรค 

  



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 แผนงาน   
 ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 ๔.๒ แผนงบกลาง 

  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
     ๕.๑ พัฒนาระบบการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
เทศบาลให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม 
     ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา 
     ๕.๓ พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาชน และยึดหลักการตามแนวทางการบริหารการจัดการท่ีดี 
     ๕.๔ พัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๕.๕ พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานท่ี
สามารถยอมรับได้ 
    ๕.๖ พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีการปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๗ พัฒนาส่งเสริมระบบประชาธิปไตยและประกอบจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
     ๕.๘ สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยบูรณาการร่วมกันกับจังหวัดและหน่วยงานอืน่     
                    ๕.๙ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 

 แผนงาน   
 ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 ๕.๓ แผนงานการศึกษา 
 ๕.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 ๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
 ๕.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๓.๗ จุดยืนยุทธศาสตร์ 

         การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลปราณบุรี เป็นการ
ด าเนินการภายใต้สถานการณ์และความเส่ียงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ 
โดยเฉพาะความเคล่ือนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อเทศบาลต าบล ดังนั้น 
ทิศทางการบริหารจัดการเทศบาลต าบล จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว  จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนา
ด้านการศึกษา เศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลต าบลปราณบุรี เพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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ของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด 
ภูมิภาคและระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งท่ีต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ 
การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี 

         นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีรวมท้ังการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตส านึกค่านิยมประชาธิปไตยและ       
ธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
 โดยยังคงยึดหลักวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการพาณิชย์ เศรษฐกิจพอเพียงสังคมเข้มแข็ง คุณภาพ
ชีวิตที่ดี  มีความรู้  ควบคู่คุณธรรม  น้าสู่เมืองปราณบุรีน่าอยู่อย่างยั่งยืน” โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว
และสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางท่ียั่งยืนและสร้างความสุขให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี และทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกของเทศบาลฯอย่างรอบคอบ และ
วางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว 
         และควรค านึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๒ ซึ่งประกอบด้วย เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ท่ีควรมุ่งเน้นสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การสนับสนุนการประมงครบวงจรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ
สัตว์น้ า พัฒนาเครือข่าย การท่องเท่ียวเช่ือมโยงสหภาพพม่าและฝรั่งอ่าวไทยตะวันออก - ตะวันตก  

๓.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลปราณบุรี มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการพัฒนา  
จุดแข็ง (Strengths : S) 
 ๑. เป็นเทศบาลขนาดกลางท่ีมีความพร้อมและสามารถในการให้บริการสาธารณะ 
แก่ประชาชน 
 ๒. มีถนนเพชรเกษมเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่จังหวัดภาคใต้ 
 ๓. มีสถานีรถไฟในเขตเทศบาล 
 ๔. ในเขตเทศบาลเป็นท่ีต้ังของธุรกิจการค้า การบริการ 
 ๕. มีตลาดสดเป็นศูนย์กลางในการค้าขายของประชาชนอ าเภอปราณบุรี 
 ๖. มีแม่น้ าปราณบุรีเป็นแม่น้ าสายหลักของคนในอ าเภอปราณบุรี 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
 ๑. เส้นทางคมนาคมบริเวณถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นเส้นทางหลักมีความคับแคบ 
 ๒. ระบบการจราจร การจัดท่ีจอดรถมีน้อยไม่เพียงพอต่อประชาชนท่ีมาซื้อขายบริเวณ 
ตลาดสด 
 ๓. เทศบาลขาดการจัดระเบียบเมืองและขาดการวางผังเมืองท าให้เมืองไม่เป็นระเบียบ 
 ๔. ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงแม่น้ า 
 ๕. เทศบาลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา  
โอกาส (Opportunities : O) 
 ๑. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น 
 ๒. เป็นเทศบาลท่ีสามารถยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองในอนาคต 
 
ภัยคุกคาม  (Threats : T) 
 ๑. การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรในเขตเทศบาลส่งผลให้ประชาชน
มีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะสูงขึ้น 
 ๒. แม่น้ าปราณบุรีเริ่มต่ืนเขินและมีน้ าเสียลงสู่แม่น้ าท าให้เกิดมลพิษ 
 ๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่น หันไปนิยมวัฒนา
ธรรมต่างชาติมากขึ้น 
 ๔. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 ๕. ปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด   
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ตามประเด็น  การพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต ดังนี้ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

การคาดการณ์แนวโน้ม 
ในอนาคต 

- ระบบผังเมืองยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 

- ถนนเพชรเกษม 
- ๑๔ ชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ 

- ประชาชนท้ัง 
๑๔ ชุมชนในเขต
เทศบาล 

- มีระบบผังเมืองท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ในช่วงดูฝนเกิดน้ าท่วมขังในบาง
พื้นท่ี 
 

- ๑๔ ชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ 
 

- ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ผ่านเขตเทศบาล 

- ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

- การระบายน้ าของท่อระบายน้ ายัง
ไม่ดีพอ 

- ๑๔ ชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ 
 

- ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ผ่านเขตเทศบาล 

- ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

- ถนนบางสายในเขตเทศบาลฯ ยัง
เป็นลูกรังและหินคลุก 
 

- ๑๔ ชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ 
 

- ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ผ่านเขตเทศบาล 

- ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

- ท่ีจอดรถบริเวณถนนเพชรเกษม 
ยังไม่มีความเป็นระเบียบ 
 

- ๑๔ ชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ 
 

- ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ผ่านเขตเทศบาล 
 

- พื้นท่ีจอดรถภายในเขต
เทศบาลบริเวณตลาดการค้า
เพียงพอต่อจ านวนรถท่ีเข้า
มาในเขตเทศบาลฯ 

 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและชุมชน 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

การคาดการณ์แนวโน้ม 
ในอนาคต 

- เกษตรกรขาดความรู้ ขาดเงินทุน 
ต้นทุนในการผลิตสูง ราคาผลผลิตไม่
แน่นอน 

- ๑๔ ในเขต
เทศบาลฯ 
 

- กลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกผัก และท าไร่ 
 

- กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในทุกด้าน 
 

- ขาดการส่งเสริมอาชีพ 
 

- ๑๔ ในเขต
เทศบาลฯ 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 
 

- ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ
และมีรายได้เพิ่มข้ึน 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

การคาดการณ์แนวโน้ม 
ในอนาคต 

- ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ไทยถูกละเลยจากเยาวชน 
 

- ๑๔ ชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี 
 

- ประชาชนและ
เยาวชน ในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี 
- โรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี  

- ประชาชนและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลปราณบุรี
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
และมีความรัก สามัคคี 
 

- ขาดสถานท่ีส าหรับการเล่นกีฬา 
นันทนาการ  
 

- ๑๔ ชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี 
 

- ประชาชนและ
เยาวชน ในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี 
- โรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี  

- ประชาชนและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลปราณบุรี
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
และมีความรัก สามัคคี 
 

 

๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

การคาดการณ์แนวโน้ม 
ในอนาคต 

- ปัญหาขยะ ส่ิงปฏิกูล น้ าเสียท าให้
ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ 
 

- ๑๔ ชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี 
- แม่น้ าปราณบุรี 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี 
 

- มีการก าจัดผักตบชวาให้
ลดน้อยลง 
 

- ประชาชนขาดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

- ๑๔ ชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี 
- แม่น้ าปราณบุรี 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี 
 

- มีการก าจัดผักตบชวาให้
ลดน้อยลง 
 

- ประชาชนท่ัวไปขาดการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ  
 

- ๑๔ ชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี 

- มีสถานท่ีส าหรับออกก าลัง
กายเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

๕. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

การคาดการณ์แนวโน้ม 
ในอนาคต 

- ปัญหาการจราจร การจัด
การจราจรยังไม่เป็นระบบ 
 

- ถนนเพชรเกษม 
 

- ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจร
ผ่านเขตเทศบาล 

- มีการจัดระบบการจราจร
ให้ดีขึ้น เพื่อลดอุบัติเหตุจาก
การใช้รถใช้ถนน 

- ปัญหาการเผยแพร่ข่าวสารและ
การประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ยังไม่ท่ัวถึง 

- ๑๔ ชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี 

- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข่าวสารให้
ประชาชนให้มากขึ้น 

- ปัญหาระบบเสียงตามสายของ
เทศบาลยังไม่ท่ัวถึง 
 

- ๑๔ ชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี 

- มีการขยายเขตเสียงตาม
สายให้ท่ัวถึงทุกชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลปราณบุรี 

 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔๓ 

 

                                       
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปราณบุรี                                                                                                                                                                                                                       

โครงการสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลปราณบรุี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ของอปท.ในเขตจังหวัด 

๑.  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ๒. พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต ๓.  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต ๔.  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๕.  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
 

๖.  พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 

แบบ ๐๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพฒันาและระบบ 

๑. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

๖.การบรหิารจัดการในภาครัฐ การปอ้งกัน
การทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมภิบาล
ในสังคมไทย 

๕.การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคงและย่ังยืน 

๔.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวด 
ล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

๓.การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ย่ังยืน 

๒.การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

๑. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบน
พื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 

๔. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า  การลงทุน การท่องเที่ยว 
เชื่อมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค 

๒. เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนกรผลิต การแปรรูป 
และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 

๗.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

๘.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

๙.การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

๑๐.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

๕. ยกระดับการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความ 
สมดุลและย่ังยืน  

แผนพัฒนาภาคกลาง
และพื้นที่กรุงเทพฯ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง  ๒ 

๑. ยุทธศาสตร์พฒันากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
 

๖. ยุทธศาสตร์พฒันาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและ
สังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลด
ความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 
 

๕. ยุทธศาสตร์เปิดประตูการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 

๔. ยุทธศาสตร์บรหิารจัดการน้ าและทรพัยากรธรรมชาติเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศ
อย่างย่ังยืน 
 

๓. ยุทธศาสตร์ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
  
 

๒. ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อ
กระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
 

๑. ยุทธศาสตร์เสริมการสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคเกษตรกรรม  

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพื่อการ
ท่องเที่ยว การค้า และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

๓. ยุทธศาสตรก์ารอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๔. ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (innovation) และแนวคิด 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) อย่างย่ังยืน 
 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี 

๑. พัฒนาระบบการบริการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการรวมถึงการคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
 

๒. พัฒนาและน าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางโดย
การสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการ 
พัฒนาชุมชน 
 

๓. พัฒนาเครือข่ายในทุกชุมชนให้
มีบทบาทในการสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุขมีความเข้มแข็งและเกิดความ
สมานฉันท์ 
 

๔. พัฒนาคนให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นและจัดสรรสวัสดิการ
ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

๕. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการศึกษาเพื่อยกระดับ
การศึกษาของคนในชุมชนอย่าง
มีคุณภาพโดยยึดหลักคุณธรรม
น าความรู้ 
 

๖. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๗. พัฒนาระบบการจัดบรหิาร 
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวด 
ล้อมให้คนในชุมชนมีคุณภาพทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความสุขของประชาชน 
 

๙. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็น
เมืองน่าอยู่โดยสร้างความ
มั่นใจในการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่าง
มี 

๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เทศบาลต าบลปราณบุรีให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและพร้อมที่จะ
ได้รับการตรวจสอบจากภาครฐัและ
ประชาชนโดยรวม 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น 
เมืองน่าอยู่ 
 

๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและ
ชุมชน 

๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
 การกีฬาและ นันทนาการ 

๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 
๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการท่องเที่ยว 

 

แผนงาน 

ผลผลิต/ โครงการ 
รวมยุทธศาสตร์ ๕ ปี 

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคมนาคมได้
มาตรฐาน 
๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ
และเกิดความสวยงาม 
๑.๔ พัฒนาปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมสร้างอาชีพ  สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน 
๒.๒ สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนและการพัฒนา
สวัสดิการสังคมแก่ชุมชน 
๒.๓ การสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชน 
๒.๔ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชนและการให้การ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

๓.๑ จัดการศึกษาให้ครอบคลุมท่ัวถึง และมีคุณภาพท้ังในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 
๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการออกก าลังกายกีฬาและ
นันทนาการเพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง 
๓.๓ อนุรักษ์สืบสานศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   
 

๔.๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ 
๔.๒ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐาน 
๔.๓ สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๔.๔ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพและสภาพแวดล้อมท่ีดี เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืน 
๔.๕ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ
และสอดคล้องกับการสร้างสังคมแห่งคุณภาพ 
๔.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการป้องกันและควบคุมโรค 
 

๕.๑ พัฒนาระบบการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
เทศบาลให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม 
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา 
๕.๓ พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน และยึดหลักการตามแนวทางการบริหารการจัดการท่ีดี 
๕.๔ พัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕.๕ พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานท่ีสามารถ
ยอมรับได้ 
๕.๖ พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีการปฏิบัติงาน และการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
๕.๗ พัฒนาส่งเสริมระบบประชาธิปไตยและประกอบจัดงานรัฐพิธีต่าง  ๆ อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
๕.๘ สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยบูรณาการร่วมกันกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น 
๕.๙ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
 

จ านวน     ๑๖๘       โครงการ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์/แนวทาง 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

จ านวน    ๙๓         โครงการ จ านวน    ๒๐๓   โครงการ จ านวน    ๒๖๓    โครงการ จ านวน   ๒๖๙       โครงการ 

เพื่อพัฒนาระบบการบริการาธารณูปโภค 
รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคม และให้การบริการพื้นฐาน
ระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้
สามารถรองรับกับการพัฒนาเมืองในระยะ
ยาว 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการในทุกชุมชน ให้มี
บทบาทเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง ให้สังคมอยู่เย็นเป็น
สุข และเกิดความสมานฉันท์ 

เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 
การผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ 
ของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมได้รับการจัดสรร
สวัสดิการอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนประชาชนใน
ชุมชนได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ   เพื่อยกระดับ
การศึกษาของประชาชนและ
พัฒนาส่งเสริมการกีฬาให้เด็ก
และเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
สามารถอยู่ทอดสืบไปแก่
เยาวชน 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา โดยมีการบริหาร
จัดการด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

 

เพื่อพัฒนาระบบป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชนและเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคคลากร 
ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมี
ทัศนคติที่ดีและเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลฯ 

ค่าเป้าหมาย 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔๕ 

 

                  แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปราณบุรี  (Strategic map)                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

“ ศูนย์กลางการพาณชิย์  เศรษฐกิจพอเพียง สังคมเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตท่ีด ี มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  น าสู่เมืองปราณบุรีน่าอยู่อย่างย่ังยืน ” 
 

พัฒนาระบบการบริการ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวมถึงการคมนาคมขนส่งให้
มีความสะดวกท่ัวถึงและได้
มาตรฐาน 

พัฒนาและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางโดยการ
สนับสนุน 
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชน 

พัฒนาเครือข่ายในทุกชุมชน
ให้มีบทบาทในการสร้างสังคม
อยู่เย็นเป็นสุขมีความเข้มแข็ง
และเกิดความสมานฉันท์ 

พัฒนาคนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น
และจัดสรรสวัสดิการให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบการศึกษาเพ่ือยก 
ระดับการศึกษาของคนใน
ชุมชนอย่างมีคุณภาพโดยยึด
หลักคุณธรรมน าความรู้ 

ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู  
ศิลป วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

พัฒนาระบบการจัดบริหาร 
ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
ให้คนในชุมชนมีคุณภาพท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อัน
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความสุขของประชาชน 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลปราณบุรีให้มีประสิทธิภาพ โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและพร้อมท่ีจะ
ได้รับการตรวจสอบจากภาครัฐและ
ประชาชนโดยรวม 

พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารส่งเสริม
การท่องเท่ียวและเป็นเมืองน่าอยู่โดย
สร้างความมั่นใจในการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริการาธารณูปโภค 
รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคม 
และให้การบริการพื้นฐานระบบ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้สามารถ
รองรับกับการพัฒนาเมืองในระยะยาว 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการในทุกชุมชน ให้มี
บทบาทเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ง ให้สังคมอยู่เย็นเป็น
สุข และเกิดความสมานฉันท์ 

เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนให้  
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจาก 
การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 

เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับการจัดสรรสวัสดิการ
อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชนประชาชนใน
ชุมชนได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ   เพ่ือยกระดับการศึกษา
ของประชาชนและพัฒนาส่งเสริม
การกีฬาให้เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู 
ศลิปวัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถ
อยู่ทอดสืบไปแก่เยาวชน 

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา โดยมีการบริหาร
จัดการด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

 

เพ่ือพัฒนาระบบป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชนและเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลากร 
ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมี
ทัศนคติท่ีดีและเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการ
บริหาร 
งานของเทศบาลฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  การกีฬาและ 
นันทนาการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการท่องเท่ียว 

 

แผนงาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

กลยุทธ์ /
แนวทาง 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
คมนาคมได้มาตรฐาน 
๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็น
ระเบียบและเกิดความสวยงาม 
๑.๔ พัฒนาปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 
 

๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมสร้างอาชีพ  สร้างงาน และสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน 
๒.๒ สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชน
และการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชุมชน 
๒.๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน 
๒.๔ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
 

๓.๑ จัดการศึกษาให้ครอบคลุมท่ัวถึง และมีคุณภาพ
ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการออกก าลัง
กายกีฬาและนันทนาการเพ่ือให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง 
๓.๓ อนุรักษ์สืบสานศาสนา ประเพณี และ
ศิลปวฒันธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

๔.๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกาย
และใจ 
๔.๒ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้มีมาตรฐาน 
๔.๓ สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๔.๔ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพและสภาพแวดล้อมท่ีดี เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 
๔.๕ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมี
ความมั่นใจและสอดคล้องกับการสร้างสังคมแห่งคุณภาพ 
๔.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการป้องกันและควบคุมโรค 
 

๕.๑ พัฒนาระบบการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม 
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา 
๕.๓ พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน และยึด
หลักการตามแนวทางการบริหารการจัดการท่ีดี 
๕.๔ พัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕.๕ พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได้ 
๕.๖ พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีการปฏิบัติงาน และการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
๕.๗ พัฒนาส่งเสริมระบบประชาธิปไตยและประกอบจัดงานรัฐพิธีต่าง  ๆ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕.๘ สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยบูรณาการร่วมกันกับจังหวัดและหน่วยงานอ่ืน 
๕.๙ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
 
 

แบบ ๐๒ 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔๖ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓  
การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

๕๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยเทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 

ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
- ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

- กองช่าง 
- กองช่าง
สุขาภิบาล 
 

 

๒. ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคม
และชุมชน 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
- ด้านการด าเนินงานอื่น 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

๓. ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  การกีฬา 
และนันทนาการ 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กองการศึกษา  

๔. ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
- ด้านการด าเนินงานอื่น 
 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานงบกลาง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

๕. ด้านการเมือง การบริหารจัดการ 
และการท่องเท่ียว 

- ด้านบริหารทั่วไป 
 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองวิชาการฯ 
กองคลงั 
 

 

  - ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

งานป้องกันฯ 
 

 

   - แผนงานการศึกษา 
 

กองการศึกษา  

   - แผนงานสาธารณสุข 
 

กองสาธารณสุขฯ  

   - แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

กองช่าง 
กองช่างสุขาภิบาล 

 

   - แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 



 

  แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

“ ศูนย์กลางการพาณชิย์  เศรษฐกิจพอเพียง สังคมเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตท่ีด ี มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  น าสู่เมืองปราณบุรีน่าอยู่อย่างย่ังยืน ” 
 

พัฒนาระบบการบริการ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวมถึงการคมนาคมขนส่งให้
มีความสะดวกท่ัวถึงและได้
มาตรฐาน 

พัฒนาและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางโดยการ
สนับสนุน 
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชน 

พัฒนาเครือข่ายในทุกชุมชน
ให้มีบทบาทในการสร้างสังคม
อยู่เย็นเป็นสุขมีความเข้มแข็ง
และเกิดความสมานฉันท์ 

พัฒนาคนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น
และจัดสรรสวัสดิการให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบการศึกษาเพ่ือยก 
ระดับการศึกษาของคนใน
ชุมชนอย่างมีคุณภาพโดยยึด
หลักคุณธรรมน าความรู้ 

ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู  
ศิลป วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

พัฒนาระบบการจัดบริหาร 
ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
ให้คนในชุมชนมีคุณภาพท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อัน
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความสุขของประชาชน 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลปราณบุรีให้มีประสิทธิภาพ โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและพร้อมท่ีจะ
ได้รับการตรวจสอบจากภาครัฐและ
ประชาชนโดยรวม 

พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารส่งเสริม
การท่องเท่ียวและเป็นเมืองน่าอยู่โดย
สร้างความมั่นใจในการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริการาธารณูปโภค 
รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคม 
และให้การบริการพื้นฐานระบบ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้สามารถ
รองรับกับการพัฒนาเมืองในระยะยาว 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการในทุกชุมชน ให้มี
บทบาทเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ง ให้สังคมอยู่เย็นเป็น
สุข และเกิดความสมานฉันท์ 

เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนให้  
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจาก 
การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 

เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับการจัดสรรสวัสดิการ
อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชนประชาชนใน
ชุมชนได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ   เพ่ือยกระดับการศึกษา
ของประชาชนและพัฒนาส่งเสริม
การกีฬาให้เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู 
ศลิปวัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถ
อยู่ทอดสืบไปแก่เยาวชน 

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา โดยมีการบริหาร
จัดการด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

 

เพ่ือพัฒนาระบบป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชนและเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลากร 
ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมี
ทัศนคติท่ีดีและเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการ
บริหาร 
งานของเทศบาลฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  การกีฬาและ 
นันทนาการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการท่องเท่ียว 

 

แผนงาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

กลยุทธ์ /
แนวทาง 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
คมนาคมได้มาตรฐาน 
๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็น
ระเบียบและเกิดความสวยงาม 
๑.๔ พัฒนาปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 
 

๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมสร้างอาชีพ  สร้างงาน และสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน 
๒.๒ สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชน
และการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชุมชน 
๒.๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน 
๒.๔ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
 

๓.๑ จัดการศึกษาให้ครอบคลุมท่ัวถึง และมีคุณภาพ
ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการออกก าลัง
กายกีฬาและนันทนาการเพ่ือให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง 
๓.๓ อนุรักษ์สืบสานศาสนา ประเพณี และ
ศิลปวฒันธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

๔.๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกาย
และใจ 
๔.๒ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้มีมาตรฐาน 
๔.๓ สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๔.๔ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพและสภาพแวดล้อมท่ีดี เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 
๔.๕ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมี
ความมั่นใจและสอดคล้องกับการสร้างสังคมแห่งคุณภาพ 
๔.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการป้องกันและควบคุมโรค 
 

๕.๑ พัฒนาระบบการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม 
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา 
๕.๓ พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน และยึด
หลักการตามแนวทางการบริหารการจัดการท่ีดี 
๕.๔ พัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕.๕ พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได้ 
๕.๖ พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีการปฏิบัติงาน และการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
๕.๗ พัฒนาส่งเสริมระบบประชาธิปไตยและประกอบจัดงานรัฐพิธีต่าง  ๆ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕.๘ สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยบูรณาการร่วมกันกับจังหวัดและหน่วยงานอ่ืน 
๕.๙ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
 
 

แบบ ๐๒ 



 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๑

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

    แผนงานเคหะและชุมชน ๙ ๙,๕๕๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๙,๕๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๑๕,๕๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๑๗,๕๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๑๗,๕๕๐,๐๐๐ ๕๗ ๗๙,๗๕๐,๐๐๐

    แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๑๗ ๒๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓๑ ๖๑,๔๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๔๕,๗๐๐,๐๐๐ ๒๐ ๔๓,๗๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑๑ ๒๑๖,๖๕๐,๐๐๐

รวม ๒๖ ๓๓,๓๕๐,๐๐๐ ๔๔ ๘๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๘ ๖๑,๒๕๐,๐๐๐ ๓๒ ๖๑,๒๕๐,๐๐๐ ๒๘ ๕๙,๕๕๐,๐๐๐ ๑๖๘ ๒๙๖,๔๐๐,๐๐๐

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๔ ๒,๐๗๘,๐๐๐ ๑๖ ๒,๑๕๘,๐๐๐ ๑๖ ๒,๑๔๓,๐๐๐ ๑๖ ๒,๑๔๓,๐๐๐ ๑๖ ๒,๑๔๓,๐๐๐ ๗๘ ๑๐,๖๖๕,๐๐๐

    แผนงานงบกลาง ๓ ๒๑,๓๖๐,๐๐๐ ๓ ๒๑,๓๖๐,๐๐๐ ๓ ๒๗,๕๒๐,๐๐๐ ๓ ๒๗,๕๒๐,๐๐๐ ๓ ๒๗,๕๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑๒๕,๒๘๐,๐๐๐

รวม ๑๗ ๒๓,๔๓๘,๐๐๐ ๑๙ ๒๓,๕๑๘,๐๐๐ ๑๙ ๒๙,๖๖๓,๐๐๐ ๑๙ ๒๙,๖๖๓,๐๐๐ ๑๙ ๒๙,๖๖๓,๐๐๐ ๙๓ ๑๓๕,๙๔๕,๐๐๐

๑. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

๒. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจสังคมและชุมชน

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

ยทุธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๕ ปี

เทศบาลต าบลปราณบุรี

ปี ๒๕๖๕



แบบ ผ.๐๑

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
๓. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

    แผนงานการศึกษา ๒๒ ๘,๓๙๖,๐๐๐ ๑๗ ๑๕,๓๘๘,๔๘๐ ๒๒ ๒๑,๘๙๖,๐๐๐ ๒๒ ๑๙,๐๙๖,๐๐๐ ๒๑ ๑๗,๒๙๖,๐๐๐ ๑๐๔ ๘๒,๐๗๒,๔๘๐

๑๓ ๓,๗๑๘,๐๐๐ ๒๑ ๕,๐๑๘,๐๐๐ ๒๑ ๕,๒๔๐,๐๐๐ ๒๒ ๕,๗๔๐,๐๐๐ ๒๒ ๕,๗๔๐,๐๐๐ ๙๙ ๒๕,๔๕๖,๐๐๐

รวม ๓๕ ๑๒,๑๑๔,๐๐๐ ๓๘ ๒๐,๔๐๖,๔๘๐ ๔๓ ๒๗,๑๓๖,๐๐๐ ๔๔ ๒๔,๘๓๖,๐๐๐ ๔๓ ๒๓,๐๓๖,๐๐๐ ๒๐๓ ๑๐๗,๕๒๘,๔๘๐

    แผนงานสาธารณสุข ๓๗ ๒,๗๘๐,๘๑๐ ๕๓ ๓,๕๔๗,๕๑๐ ๕๖ ๓,๓๙๓,๑๐๐ ๕๖ ๓,๓๙๓,๑๐๐ ๕๖ ๓,๓๙๓,๑๐๐ ๒๕๘ ๑๖,๕๐๗,๖๒๐

    แผนงานงบกลาง ๑ ๓๔๖,๐๐๐ ๑ ๔๐๖,๐๐๐ ๑ ๔๐๖,๐๐๐ ๑ ๔๐๖,๐๐๐ ๑ ๔๐๖,๐๐๐ ๕ ๑,๙๗๐,๐๐๐

รวม ๓๘ ๓,๑๒๖,๘๑๐ ๕๔ ๓,๙๕๓,๕๑๐ ๕๗ ๓,๗๙๙,๑๐๐ ๕๗ ๓,๗๙๙,๑๐๐ ๕๗ ๓,๗๙๙,๑๐๐ ๒๖๓ ๑๘,๔๗๗,๖๒๐

ยทุธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๕ ปีปี ๒๕๖๕

๔. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ



แบบ ผ.๐๑

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
๕. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การ
บรหิารจดัการและการท่องเทีย่ว

    แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓๗ ๗,๓๒๕,๐๐๐ ๔๕ ๑๐,๓๖๘,๐๐๐ ๓๐ ๕,๕๙๐,๐๐๐ ๓๐ ๕,๕๙๐,๐๐๐ ๓๐ ๕,๕๙๐,๐๐๐ ๑๗๒ ๓๔,๔๖๓,๐๐๐

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๘ ๙๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๗,๐๙๖,๐๐๐ ๙ ๖๙๐,๐๐๐ ๙ ๖๙๐,๐๐๐ ๙ ๖๙๐,๐๐๐ ๔๗ ๑๐,๑๑๖,๐๐๐

    แผนงานการศึกษา ๖ ๔,๖๔๕,๓๔๐ ๕ ๖,๐๑๒,๓๔๐ - - - - - - ๑๑ ๑๐,๖๕๗,๖๘๐

    แผนงานสาธารณสุข ๕ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๗ ๕,๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐

    แผนงานเคหะและชุมชน ๗ ๓,๒๒๐,๐๐๐ ๙ ๔,๕๒๐,๐๐๐ - - - - - - ๑๖ ๗,๗๔๐,๐๐๐

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓ ๑,๐๑๐,๐๐๐ ๔ ๑,๕๑๐,๐๐๐ - - - - - - ๗ ๒,๕๒๐,๐๐๐

รวม ๖๖ ๑๙,๓๕๐,๓๔๐ ๘๒ ๓๔,๘๐๖,๓๔๐ ๔๐ ๖,๔๘๐,๐๐๐ ๔๑ ๘,๘๘๐,๐๐๐ ๔๐ ๖,๔๘๐,๐๐๐ ๒๖๙ ๖๙,๕๑๖,๖๘๐

รวมทัง้ ๕ ยทุธศาสตร์ ๑๘๒ ๙๑,๓๗๙,๑๕๐ ๒๓๗ ๑๖๓,๖๘๔,๓๓๐ ๑๙๗ ๑๒๘,๓๒๘,๑๐๐ ๑๙๓ ๑๒๘,๔๒๘,๑๐๐ ๑๘๗ ๑๒๒,๕๒๘,๑๐๐ ๙๙๖ ๖๒๗,๘๖๗,๗๘๐

รวม ๕ ปี

ยทุธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑. ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๒. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

(๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

(๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

ความยาวของถนนที่
ได้รับการกอ่สร้างปรับปรุง

โครงการปรัปบรุง/ซ่อมแซม/
บ ารุงรักษาและขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

จ านวนชุมชนได้รับการ
ติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะใหใ้ช้งานได้ดี
ทุกปี

เทศบาลต้าบลปราณบุรี

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
บ ารุงรักษาถนนในเขต
เทศบาลฯ

ปะชาชนมีความสะดวก
ในการเดิทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
บ ารุงรักษาขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในเขต
เทศบาลต าบลปราณบุรี 
ตลอดปี

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งใหม้ีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/
บ ารุงรักษาถนนในเขตเทศบาล
ต าบลปราณบุรี  (๑๔ ชุมชน  
เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๔. ในเขตเทศบาลฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองช่าง

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า

โครงการ/กิจกรรม

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

๑๔ ชุมชน (ตามแบบ
แปลนของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค)

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าใหร้องรับ
อย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

(๑๕๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

(๘๐๓,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๑๘๒,๗๐๐ 
๒๕๖๐)

ที่

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มาในแหล่งน้ า
และท าใหน้้ าไหลผ่านได้
สะดวก

บริเวณพื้นที่ความยาว
ของแหล่งน้ าที่ได้รับการ
ขุดลอก

โครงการก าจดัวัชพืชในแหล่งน้ า 
(ผักตบชวา,    สาหร่าย ฯลฯ)

เพื่อใช้น้ าในแหล่งน้ าไหลได้
สะดวก

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบัวัตถุประสงค์

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

สนองความต้องการของ
ประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของเขต
เมืองได้ดีย่ิงขึ้น

โครงการอดุหนุนกจิการไฟฟ้า 
(๑๔ ชุมชน เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ เสรมิสรา้งความโดดเด่นด้านการท้องเที่ยวบนพื นฐานเอกลักษณข์องจงัหวัดสู่นานาชาติ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕. ตลอดปีงบประมาณ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ พื้นที่เขตเทศบาลฯ กองช่าง

๖. - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี วัด (KPI)

๑๐๐%  พื้นที่เทศบาล  
จ านวน   ๑    คร้ัง

ความเป็นระเบียบของ
อาคารและการใช้พื้นที่
สาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลต าบลปราณบุรี

โครงการส ารวจและจดัท าข้อมูล
เพื่อวางผังเมืองรวม

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

สภาพแวดล้อมในเขต
เทศบาลต าบลปราณบุรี
มีความสวยงามมีภูมิ
ทัศน์ที่ดีและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าอยู่

ที่ โครงการ/กิจกรรม

เพื่อจดัระเบียบผังเมืองและ
เส้นทางสาธารณะในภาพรวม

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลัก

เพื่อความเป็นระเบียบ
ของอาคารและการใช้
พื้นที่สาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลต าบลปราณบุรี



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๘. ในเขตเทศบาลฯ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองช่างประชาชนสามารถใช้ท่า
น้ าเป็นสถานที่พักผ่อน
และใช้ประโยชนในการ
จดักจิกรรมในชุมชน

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

เพื่อปรับปรุงท่าน้ าใหม้ีสภาพ
ภูมิทัศน์ที่ดี

บริเวณพื้นที่ริมตล่ิงและ
ท่าน้ าที่ได้รับการปรับปรุง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลัก

 เพื่อป้องกนัอนัตรายที่เกดิ
ขึ้นกบัประชาชนและใหม้ี
สถานที่พักผ่อนที่สะอาดเขียว
ขจร่ีมร่ืนและปลอดภัย

กอ่สร้าง/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาเกาะกลาง/ 
สวนสาธารณะและสวน
สุขภาพในเขตเทศบาลฯ
ตลอดปีงบประมาณ

จ านวนเกาะกลางถนน/
สวนสุขภาพและ
สวนสาธารณะ ที่ได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนมีที่มาใช้
บริการในสวน   
สาธารณะและสวน
สุขภาพมีที่พักผ่อนที่
สะอาดเขียวขจร่ีมร่ืน
และปลอดภัยมากขึ้น

(๕๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๕๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการปรับปรุงท่าน้ า      
(ชุมชนพลายงาม เสนอ)

โครงการกอ่สร้าง/ ปรับปรุง/ 
บ ารุงรักษาเกาะกลาง/ สวน  
สาธารณะและสวนสุขภาพ 
(ชุมชนเมืองเก่า เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙. จ านวน ๑ แหง่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐

๑๐. จ านวน ๑ แหง่ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

กองช่างสุขาภิบาลโครงการศึกษาและออกแบบความ
เหมาะสมพร้อมกอ่สร้างระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย

มีระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสียที่ดีสามารถ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขังได้

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เพื่อใหเ้ทศบาลมีระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย

โครงการบ ารุงรักษาศูนย์ก าจดั
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูแบบ
ครบวงจรจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

กองช่างสุขาภิบาล

(๒๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๕๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

เพื่อบ ารุงรักษาศูนย์ก าจดัขยะ
ใหอ้ยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะ
รองรับขยะมูลฝอย

มีระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสียทั้งหมดใน
เขตเทศบาล

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

มีระบบก าจดัขยะมูล
ฝอยที่มีสภาพพร้อม
รองรับปริมาณขยะ
ถูกต้อง

ศูนย์ก าจดัขยะฯอยู่ใน
สภาพดีพร้อมรองรับขยะ
มูลฝอย



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑. ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐

๑๒. จ านวน ๑ แหง่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม

โครงการบ ารุงรักษาระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสียแบบบึง
ประดิษฐ์ตามแนวพระราชด าริ 
(ซอยรัฐบ ารุง ๑๖)

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขังจาก
ท่อระบายน้ าอดุตัน

เพื่อบ ารุงรักษาระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสีย

วัตถุประสงค์

กองช่างสุขาภิบาล

ที่

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

มีระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี วัด (KPI)

(๒๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

ขุด ลอก ล้างท่อระบาย
น้ า ในเขตเทศบาล

ภายในเขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

กองช่างสุขาภิบาล

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

(๒๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

โครงการขุดลอก ล้างท่อระบายน้ า
ในเขตเทศบาลต าบลปราณบุรี

สามารถป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขังใน
เขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

ระบบรวบรวมและบ าบัด
น้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ



แบบ ผ. ๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานเคหะและชุมชน 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓. ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐

รวม ๑๓ - - ๙,๕๕๐,๐๐๐ ๑๙,๕๕๐,๐๐๐ ๑๕,๕๕๐,๐๐๐ ๑๗,๕๕๐,๐๐๐ ๑๗,๕๕๐,๐๐๐ - - -

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มามากย่ิงขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/
บ ารุงรักษาฝาท่อระบายน้ าในเขต
เทศบาลต าบลปราณบุรี

ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ า
ใหม้ีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อบ ารุงรักษาฝาท่อระบาย
น้ าในเขตเทศบาลต าบลปราณ
บุรี

ที่
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลัก
ตัวชี วัด (KPI)

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ภายในเขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

กองช่างสุขาภิบาล

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื



แบบ ผ. ๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑. ๙๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

๒. ๘๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

๓. ๕๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

เพื่อการสัญจรไป - มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

เพื่อการสัญจรไป - มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป - มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. สาย
รัฐบ ารุง ๑๕ (ชุมชนบ้านต้าหรุ
สามัคคี เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. สาย
รัฐบ ารุง ๑๔ (ชุมชนบ้านต้าหรุ
สามัคคี เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหนองยิงหมี ๖ แยกขวา๑ 
(ชุมชนหนองยงิหมีพัฒนา เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔. ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

๕. ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

๖ ๑,๖๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

วัตถุประสงค์

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อการสัญจรไป - มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

โครงการปรับปรุงลานหลัง
ส านักงานเทศบาลต าบลปราณบุรี

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัด (KPI)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การติดต่อราชการมากขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ที่

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

ลานหลังส านักงาน
เทศบาลฯได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

๑ แหง่ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า   สาย
รัฐบ ารุง ๙ (ชุมชนบ้านต้าหรุ
สามัคคี เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล.พร้อม
โครงสร้างระบายน้ า สายหนองแก
 ๘ แยกซ้าย ๑ (ชุมชนหนองแก
เจรญิ เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗. ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

๘. ๑,๑๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

๙ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สายรัฐ
บ ารุง ๑๑ (แยกซ้าย) - รัฐบ ารุง ๙ 
 (ชุมชนบ้านต้าหรสุามัคคี เสนอ)

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ตัวชี วัด (KPI)

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
สายรัฐบ ารุง ๑๘ ระยะที่ ๑ 
(ชุมชนบ้านต้าหรสุามัคคี เสนอ)

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติก สายรัฐบ ารุง ๑๖ ระยะที่ ๑ 
(ชุมชนบ้านต้าหรสุามัคคี เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐. ๑,๖๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

๑๑. ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

๑๒. ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ที่

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ตัวชี วัด (KPI)

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  
สายรัฐบ ารุงตัดใหม่ ๑ (ชุมชน
เมืองปราณ เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.   
สายหนองไผ่ (หมออทิธิพล)  
(ชุมชนหนองไผ่ เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สาย
เทศบาล ๓ (ชุมชนบ้านเขาน้อย
กลาง เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓. ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

๑๔. ๕๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

๑๕. ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สายรัฐ
บ ารุง ๓๙ (ชุมชนเมืองเก่า เสนอ)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  
สายนาพะเนียด (โรงงานเกา่) 
(ชุมชนนาพะเนียด เสนอ)

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติก สายรัฐบ ารุง (หลังสถานี
สะพานหน้าโรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี)  
(ชุมชนเมืองปราณ เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖. ๑,๓๐๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง

๑๗. - ๑,๓๔๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๑๘. - ๘๕๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.     
สายรัฐบ ารุง ๓๔ แยกซ้าย ๑ 
(ชุมชนเมืองเก่า เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. สาย
รัฐบ ารุง ๓๔ (ชุมชนเมืองเก่า 
เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า   สาย
หนองแก (ชุมชนหนองแกเจรญิ 
เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๙. - ๒,๗๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๒๐. - ๑,๘๕๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๒๑. - ๒,๘๐๐,๐๐๐ - - - กองช่างเพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. สาย
รัฐบ ารุง ๑๖ แยกซ้าย ๒ (ชุมชน
บ้านต้าหรสุามัคคี เสนอ)

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติก สายรัฐบ ารุง ๑๖ ระยะที่ ๒ 
(ชุมชนบ้านต้าหรสุามัคคี เสนอ)

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
สายรัฐบ ารุง ๑๘ (ระยะที่ ๒) 
(ชุมชนต้าหรอุาสาพัฒนา และ
ชุมชนบ้านต้าหรสุามัคคี เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๒. - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๒๓. - ๗๕๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๒๔. - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.     
สายหนองยิงหมี ๓ (ชุมชนหนอง
ยงิหมีพัฒนา เสนอ)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
สายหนองยิงหมี ๖ ท้ายซอย 
(ชุมชนหนองยงิหมีพัฒนา เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.     
สายรัฐบ ารุง ๑๘ แยกซ้าย ๒ 
(ชุมชนบ้านต้าหรสุามัคคี เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕. - ๓,๕๕๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๒๖. - ๓๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๒๗. - ๑,๓๖๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

ที่
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลัก
ตัวชี วัด (KPI)

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. สาย
รัฐบ ารุงตัดใหม่ ๔ ท้ายซอย 
(ชุมชนนาพะเนียดและชุมชนต้า
หรอุาสาพัฒนา เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.     
สายรัฐบ ารุง ๑๘ แยกซ้าย ๓ ท้าย
ซอย (ชุมชนบ้านต้าหรสุามัคคี 
เสนอ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า  สาย
เทศบาล ๓ ท้ายซอย (ชุมชนบ้าน
เขาน้อยกลาง เสนอ)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๘. - ๑,๔๕๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๒๙. - ๑,๑๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๓๐. - ๑,๙๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI)

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.    
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สาย
หลังศูนย์มาสด้า (ชุมชนหนองแก
เจรญิ เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหลังวัดธรรมวารี (ชุมชนบ้าน
ปลายน า้ เสนอ)

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.    
สายปลายน้ า แยกซ้าย (บ้านนาย
รัญ) (ชุมชนพลายงาม เสนอ)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๑. - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๓๒. - ๖๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๓๓. - ๑,๕๕๐,๐๐๐ - - - กองช่าง๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สาย
เทศบาล ๙ แยกขวา ๒  (ชุมชน
ซอยนายหรดิพัฒนา เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
สายพลายงาม ๑๒/๑ (ชุมชน
บ้านปลายน า้ เสนอ)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลัก

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.   
สายพลายงาม ๑๒ แยกซ้ายท้าย
ซอย (ชุมชนบ้านปลายน า้ เสนอ)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๔. - ๒,๒๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๓๕. - ๗๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๓๖. - ๘๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลัก

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติก  สายเทศบาล ๓ (ชุมชนบ้าน
เขาน้อยล่าง และชุมชนบ้านเขา
น้อยกลาง เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  
สายรอบสวนร้อยตา ลดารมย์   
(ชุมชนบ้านเขาน้อยกลาง เสนอ)

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.   
พร้อมโครงสร้างระบายน้ าสาย
เทศบาล ๗ (ชุมชนซอยนายหรดิ
พัฒนา เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๗. - ๒,๖๗๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๓๘. - ๗๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๓๙. - ๙๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สาย
พลายงาม ๖ (ท้ายซอย)        
(ชุมชนหนองแกเจรญิ เสนอ)

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติก สายรัฐบ ารุง ๗   (ชุมชนบ้าน
เขาน้อยกลาง เสนอ)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติก  สายวัดเขาน้อยล่างสะพาน
ท่าข้าม (ชุมชนบ้านเขาน้อยล่าง 
เสนอ)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๐. - ๖,๔๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๔๑. - ๖๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๔๒. - ๒๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างโครงสร้าง
ระบายน้ า สายพลายงาม    
(ชุมชนพลายงาม เสนอ)

ตัวชี วัด (KPI)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า        
สายเทศบาล ๑/๑ (ชุมชนบ้าน
เขาน้อยกลาง เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.   
สายวัดแหลมเจา้สัว (บ้านนาย
สะอาด)    (ชุมชนบ้านปลายน า้ 
เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๓. - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๔๔. - ๓,๕๕๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๔๕. - ๓,๔๔๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

โครงการปรับปรุงถนนพารา
แอสฟัลต์ติก สายรัฐบ ารุง (หน้า
บ้านผู้ช่วยโดม-หน้าวัดปราณ)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการปรับปรุงไหล่ทาง      
สายรัฐบ ารุง ๓๓ (ชุมชนเมืองเก่า 
เสนอ)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติก สายปลายน้ า ระยะที่ ๑ 
(ชุมชนพลายงามและชุมชนบ้าน
เขาน้อยบน เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๖. - ๘,๙๙๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๔๗. - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๔๘. - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

๑ แหง่ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีศาลา
เอนกประสงค์ไว้ใช้
ประโยชน์และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ตัวชี วัด (KPI)

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ที่

เพื่อใหศ้าลาเอนกประสงค์อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภัย

เพื่อใหศ้าลา
เอนกประสงค์อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

โครงการปรับปรุงถนนพารา
แอสฟัลต์ติก สายพลายงาม

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สาย
หมู่บ้านสายน้ าเขียว (ชุมชนบ้าน
ต้าหรสุามัคคี เสนอ)

โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ หมู่บ้านนาพะเนียด
 (ชุมชนนาพะเนียด เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๙. - - ๙๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๕๐ - - ๘,๐๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๕๑. - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

โครงการปรับปรุงถนนสายพลาย
งาม (ชุมชนพลายงาม เสนอ)

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สาย
ปลายน้ า ๑๒ (ชุมชนบ้านปลาย
น า้ เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมโครงสร้างระบายน ้า สาย
พลายงาม ๗  (ชุมชนพลายงาม 
เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๒. - - ๑๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๕๓. - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๕๔. - - ๑,๑๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการปรับปรุงถนน สายหนอง
แก ๘ (ชุมชนหนองแกเจรญิ 
เสนอ)

โครงการปรับปรุงถนน สายหนอง
แก ๖ (ชุมชนหนองแกเจรญิ 
เสนอ)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. สาย
รัฐบ ารุง ๑๘ แยกขวา ๓ (สนาม
มวย) (ชุมชนบ้านต้าหรสุามัคคี 
เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๕. - - ๘,๐๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๕๖. - - ๘๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๕๗. - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลัก

โครงการกอ่สร้างโครงสร้าง
ระบายน้ า สายพลายงาม ระยะที่
 ๒ (ชุมชนพลายงาม เสนอ)

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติก ภายในโรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี     (บ้านปลายน้ า)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สาย
รัฐบ ารุง ๑๘ แยกขวา ๓ ท้ายซอย
 (ชุมชนบ้านต้าหรสุามัคคี เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๘. - - ๔๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๕๙. - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๖๐. - - ๕๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สาย
รัฐบ ารุง ๑๘ แยกขวา ๔ ท้ายซอย
 (ชุมชนบ้านต้าหรสุามัคคี เสนอ)

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลัก

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สายรัฐ
บ ารุง ๑๖/๑ (ชุมชนบ้านต้าหรุ
สามัคคี เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สายรัฐ
บ ารุง ๑๘ แยกขวา ๕        
(หมอธีระชัย)(ชุมชนบ้านต้าหรุ
สามัคคี เสนอ)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๑. - - ๕๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๖๒. - - ๓๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๖๓. - - ๒,๗๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
ระบายน้ า สายรัฐบ ารุง ๔ ท้าย
ซอย (ชุมชนซอยนายหรดิพัฒนา 
เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  
ข้างร้านปราณฤทัย (ชุมชนต้าหรุ
อาสาพัฒนา เสนอ)

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สาย
หมู่บ้านปราณทอง (ชุมชนนา
พะเนียด เสนอ)

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลัก
ที่

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๔. - - ๕๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๖๕. - - ๕๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๖๖. - - ๕๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ตัวชี วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลัก
ที่

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ส านักงานเทศบาลฯ      
มีทัศนภาพที่สวยงาม

ร้ัวเทศบาลมีสวยงาม
และแข็งแรง

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการปรับปรุงถนนสายรัฐบ ารุง
 ๑๓ (ชุมชนบ้านต้าหรสุามัคคี 
เสนอ)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการปรับปรุงร้ัวส านักงาน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อใหอ้ยู่ในสภาพมั่นคงและ
แข็งแรง

๑ แหง่ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สาย
หนองแก (ชุมชนหนองแกเจรญิ 
เสนอ)

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๗. - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๖๘. - - ๙๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๖๙. - - ๕๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ที่

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการปรับปรุงถนน สายหนอง
แก ๑๐ (ชุมชนหนองแกเจรญิ 
เสนอ)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการปรับปรุงถนน สายหนอง
แก ๑๐/๑ (ชุมชนหนองแกเจรญิ 
เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สาย
พลายงาม ๗ แยกขวา ๑   
(ชุมชนพลายงาม เสนอ)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๐. - - ๘๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

๗๑. - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - กองช่าง

๗๒. - - - ๘,๐๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการกอ่สร้างโครงสร้าง
ระบายน้ า สายพลายงาม ระยะที่
 ๓    (ชุมชนพลายงาม เสนอ)

จ านวนโรงจอดรถที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑ แหง่ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ
ภายในส านักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

เพื่อใหป้ระชาชนที่มาติดต่อ
ราชการมีที่จอดรถ

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการได้รับสะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลัก

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สาย
ซอย IQ   (ชุมชนบ้านเขาน้อย
กลาง เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๓ - - - ๖,๔๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

๗๔. - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

๗๕. - - - ๕๐๐,๐๐๐ - กองช่าง๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ที่

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

โครงการปรับปรุงถนน สายรัฐ
บ ารุง ๗ (บ้านก านันซู่)              
  (ชุมชนบ้านต้าหรสุามัคคี เสนอ)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า   สาย
เทศบาล ๑๓ (ชุมชนบ้านต้าหรุ
สามัคคี เสนอ)

โคงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้ า สายรัฐบ ารุง 
๗ (ก านันซู่) แยกขวา ๓ (บ้านนาย
สายัณต์)   (ชุมชนบ้านต้าหรุ
สามัคคี เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๖ - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

๗๗. - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

๗๘. - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ที่ ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
สายหนองยิงหมี ๖ (ชุมชนหนอง
ยงิหมีพัฒนา เสนอ)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
พร้อมโครงสร้างระบายน้ าสาย
รอบตลาดสดเทศบาลต าบล
ปราณบุรี  (ชุมชนเมืองปราณ 
เสนอ)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สาย
หน้าโรงเรียนเทศบาลปราณบุรี 
(บ้านปลายน้ า) (ชุมชนพลายงาม 
เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๙. - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

๘๐. - - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

๘๑. - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

๑ แหง่ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

อาคารส านักงานมีความ
มั่นคงและแข็งแรงเพิ่มขึ้น

อาคารส านักงานมีสภาพ
มั่นคงและแข็งแรง

เพื่อใหอ้าคารส านักงาน
เทศบาลฯ มีสภาพมั่นคงและ
แข็งแรง

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สาย
พลายงาม แยกขวา (ตรงข้ามซอย
พลายงาม ๑๑) (ชุมชนพลายงาม 
เสนอ)

โครงการปรับปรุงถนน สาย
เทศบาล ๙ แยกขวา ๑ (ชุมชน
บ้านต้าหรสุามัคคี เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๒. - - - ๘๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

๘๓. - - - ๕๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

๘๔. - - - ๕๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สาย
รัฐบ ารุง ๑๘ (ทางไปบ้านสวนริม
เมืองแยกซ้าย) (ชุมชนบ้านต้าหรุ
สามัคคี เสนอ)

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สาย
หนองแก ๕ (ชุมชนหนองแก
เจรญิ เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สาย
หนองแก ๓ (ชุมชนหนองแก
เจรญิ เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๕. - - - ๕๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

๘๖. - - - ๔,๕๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

๘๗. - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สาย
วัดแหลมเจา้สัว (แยกขวากอ่นเข้า
วัด)   (ชุมชนบ้านปลายน า้ เสนอ)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการปรับปรุงถนนปลายน้ า    
  (ชุมชนพลายงาม เสนอ)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

โคงการปรับปรุงถนนสายเทศบาล
 ๑๗ (ชุมชนซอยนายหรดิพัฒนา 
เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๘. - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

๘๙. - - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - กองช่าง

๙๐. - - - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

งบประมาณและที่ผ่านมา

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการปรับปรุงถนนสายรัฐ
บ ารุงตัดใหม่ ๘ แยกขวา           
 (ชุมชนนาพะเนียด เสนอ)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบหลัก

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า สาย
พลายงาม (แยก vip)           
(ชุมชนพลายงาม เสนอ)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.     
สายหนองไผ่  (ชุมชนหนองไผ่ 
เสนอ)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๑. - - - - ๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๙๒. - - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๙๓. - - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
พร้อมโครงสร้างรายน้ า สายหนอง
แก ๔ (ชุมชนหนองแกเจรญิ 
เสนอ)

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล สาย
รัฐบ ารุง ๑๖ แยกขวา ๒            
  (ชุมชนบ้านต้าหรสุามัคคี เสนอ)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

โครงการปรับปรุงถนน สายหนอง
แก ๒ (ชุมชนหนองแกเจรญิ 
เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๔. - - - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๙๕. - - - - ๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๙๖. - - - - ๘,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

โครงการกอ่สร้างโครงสร้าง
ระบายน้ า สายพลายงาม ระยะที่
 ๔      (ชุมชนพลายงาม เสนอ)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า
สายรัฐบ ารุง ๑๖                    
 ชุมชนบ้านต้าหรสุามัคคี (เสนอ)

โครงการปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติก
 หน้าสถานีรถไฟฟ้าปราณบุรี      
  (ชุมชนเมืองเก่า เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๗. - - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๙๘. - - - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๙๙. - - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติก สายหนองยิงหมี                 
(ชุมชนหนองยงิหมีพัฒนา เสนอ)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการปรับปรุงถนน สาย
หมู่บ้านเมืองเอก (ชุมชนเมืองเก่า 
เสนอ)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการปรับปรุงถนนสายหนอง
แก (ชุมชนหนองแกเจรญิ เสนอ)

ที่



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๐. - - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๑๐๑. - - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๑๐๒. - - - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

โครงการปรับปรุงถนนสายรัฐบ ารุง
 ๑๘ (ชุมชนบ้านต้าหรสุามัคคี 
เสนอ)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงถนน สายใน
หมู่บ้านสวนริมเมือง (ชุมชนนา
พะเนียด เสนอ)

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ แหง่ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการกอ่สร้างโครงสร้าง
ระบายน้ า สายปลายน้ า     
(ชุมชนบ้านปลายน า้ เสนอ)

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด                 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          

                 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน า้และสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสรา้งพื นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๓. - - - - ๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๑๐๔. - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๑๐๕. โครงการอดุหนุนกจิการประปา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

(๑๔ ชุมชน เสนอ)

รวม ๑๐๕ - - ๒๓,๘๐๐,๐๐๐ ๖๑,๔๕๐,๐๐๐ ๔๕,๗๐๐,๐๐๐ ๔๓,๗๐๐,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ - - -

รวม ๑๑๘ ๓๓,๓๕๐,๐๐๐ ๘๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖๑,๒๕๐,๐๐๐ ๖๑,๒๕๐,๐๐๐ #########

เพื่อขยายเขตประปาให้
รองรับอย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

(๗๒๐,๗๐๐ 
๒๕๖๐)

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับการขยายเขตประปา

ประชาชนได้ใช้น้ าใน
การอปุโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

เพื่อการสัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

๑ สาย (ตามแบบแปลน
เทศบาล)

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนสามารถรู้
ต าแหน่งและสามารถ
สัญจรได้สะดวกขึ้น

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มาและความเป็นระเบียบ

๑๔ ชุมชน (ตามแบบ
แปลนของทางเทศบาล)

โครงการปรับปรุงป้ายซอยในเขต
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จ านวนเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐาน เร่ือง
ต าแหน่งของชื่อถนน/ซอย

ประชาชนมีเส้นทางใน
การจราจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

โครงการปรับปรุงถนนสายรัฐ
บ ารุงตัดใหม่ ๕ แยกซ้าย (ชุมชน
เมืองเก่า เสนอ)

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ยกระดับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจงัหวัด

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สรา้งการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

๑๔ ชุมชน (ตามแบบ
แปลนของการประปาส่วน
ภูมิภาค)



แบบ ผ. ๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                  ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต  ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๒ ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑. ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐

๒. จดักจิกรรม ๑ คร้ัง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบั
กลุ่มสตรี

จดัอบรม ๑ คร้ังกลุ่ม
สตรีในเขตเทศบาลฯ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ประชาชนในชุมชนมี
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลฯ ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

เทศบาลต าบลปราณบุรี

(๗๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๗๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

กลุ่มชุมชนสตรี
เทศบาลฯได้มีอาชีพ
และยึดหลักตามแนว
เศรษฐกจิพอเพียง

กองสวัสดิการสังคม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

กองสวัสดิการสังคม

(๓๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

ตัวช้ีวัด (KPI)

(๓๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบั
ประชาชนในชุมชน

ครัวเรือนในเขต
เทศบาลมีอาชีพ 
รายได้และมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
(ชุมชน ๑๔ ชุมชน เสนอ)

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
ในเขตเทศบาลฯ                    
  (ชุมชน ๑๔ ชุมชน เสนอ)



แบบ ผ. ๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                  ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต  ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๒ ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓. จดักจิกรรม ๑ คร้ัง/ปี ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๔. ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา

ประชาชนในชุมชนมี
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

ทุกชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
เพื่อประโยชน์ ของ
ชุมชนเพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

(๓๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)

กองสวัสดิการสังคมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
และด าเนินการส่งเสริม
เกษตรกรรม อตุสาหกรรมและ
การท่องเที่ยวของท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบั
ประชาชนในชุมชนในเขต
เทศบาลฯ

ครัวเรือนในเขต
เทศบาลมีอาชีพ 
รายได้และมีความป็
นอยู่ที่ดีขึ้น

(๓๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

(๖๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๖๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการสนับสนุนการจดัเวที
ประชาคมในเขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมการแสดงความ
คิดเห็นประชาชนในเขต
เทศบาลฯ

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อการพัฒนา
และแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชน



แบบ ผ. ๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                  ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต  ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๒ ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕. ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐

๖. ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา

กองสวัสดิการสังคม

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

คณะกรรมการชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการชุมชนและได้
แสดงความคิดเห็นจาก
การมีส่วนร่วมประชุม
ชุมชน

ครอบครัวมีความ
ตระหนักในคุณธรรม 
จริยธรรม เข้าใจใน
หลักธรรม และ
สามารถน าไปใช้ใน
ครอบครัวและ
ชีวิตประจ าวัน

(๑๖๘,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ร้อยละของเด็ก/
เยาวชนในเขต
เทศบาลที่เข้าร่วม
กจิกรรมกบัศูนย์
พัฒนาฯ

(๑๖๘,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

เพื่อส่งเสริมให้คณะ
กรรม-  การชุมชนได้จดั
ประชุมแสดงความ
คิดเห็นในการบริหาร
จดัการชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้แกเ่ด็ก 
เยาวชนน าไปปฏิบัติ

ศูนย์พัฒนาครอบครัว
เทศบาลฯ (๕๐,๐๐๐ 

๒๕๕๙)

(๖๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

คณะกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาล

ที่

คณะกรรมการชุมชนมี
ส่วนร่วมในการท า
กจิกรรมสาธารณะ
ของชุมชนเพิ่มขึ้น

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

กองสวัสดิการสังคมโครงการประชุมคณะกรรมการ
ชุมชน (ชุมชนบ้านต าหรุสามัคคี
 ชุมชนต าหรุอาสาพัฒนา    
ชุมชนเมืองปราณ เสนอ)

โครงการครอบครัวคุณธรรมน า
สังคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจงูหลาน
เข้าวัด) (ชุมชนบ้านต าหรุ
สามัคคี ชุมชนบ้านเขาน้อย
กลาง ชุมชนบ้านเขาน้อยบน 
เสนอ)



แบบ ผ. ๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                  ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต  ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๒ ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗. โครงการวันสตรี จดักจิกรรม ๑ คร้ัง/ปี ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

๘. จดัอบรมปีละ ๑ คร้ัง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา

กองสวัสดิการสังคม

(๒๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

ร้อยละครัวเรือน
เกษตรกรที่ได้รับความ
เดือดร้อนได้รับการ
อบรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

เกษตรกรได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ป้องกนัแมลงศัตรู
มะพร้าว

กองสวัสดิการสังคม

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)

เพื่อส่งเสริมสตรีมีส่วน
ร่วมในกจิกรรมการสร้าง
สังคมแห่งความเสมอ
ภาค ความเท่าเทียมกนั 
มีประโยชน์ต่อองค์กร
ชุมชนและสังคม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ความรู้ ความเข้าใจใน
การป้องกนัแมลงศัตรู
มะพร้าวแกเ่กษตรกรที่
ประสบปัญหาเบื้องต้น

(๒๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

สตรีในเขตเทศบาลที่
เข้าร่วมกจิกรรม
สาธารณะประโยชน์

(๖๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการป้องกนัแมลงศัตรู
มะพร้าว (ชุมชนเมืองปราณ 
เสนอ)

ที่

(๖๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

สตรีมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กร/ชุมชน
และสังคมให้เข้มแข็ง



แบบ ผ. ๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                  ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต  ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๒ ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙. ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๑๐. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา

ครอบครัวในเขตชุมชน
เทศบาลฯ มีความ
เข้มแข็งเป็นเกราะ
ป้องกนัปัญหาสังคม
ต่างๆได้

(๒๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๒๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

กองสวัสดิการสังคม

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

จ านวนครัวเรือนในการ
เข้าร่วมกจิกรรมสร้าง
สังคม

(๑๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๑๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

กองสวัสดิการสังคม

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)ที่

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบปัญหา

เพื่อเสริมสร้างให้สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็ง 
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมสร้างสังคม

จดัอบรมปีละ ๑ คร้ัง
ของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสงปัญหา
ให้ได้รับความช่วยเหลือ
เบื้องต้น

ประชาชนผู้ประสบ
ปัญหาในเขตเทศบาลฯ

ร้อยละประชาชนที่
ได้รับความช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ประสบ
ปัญหาได้รับการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ
แบ่งเบาภาระความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นได้

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ความเข้มแข็งของครอบครัวใน
ชุมชน (ครอบครัวตัวอย่าง)  
(ชุมชนต าหรุอาสาพัฒนา 
ชุมชนบ้านต าหรุสามัคคี     
ชุมชนซอยนายหริดพัฒนา  
เสนอ)



แบบ ผ. ๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                  ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต  ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๒ ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑. โครงการข้าวสารห่วงใย ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๑๒. ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา

(๑๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

จ านวนเด็กแรกเกดิใน
เขตเทศบาลฯได้รับ
การช่วยเหลือ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

จ านวนผู้ประสบ
ปัญหาและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ความช่วยเหลือใน
เบื้องต้น

(๑๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

ผู้ประสบปัญหาและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ

กองสวัสดิการสังคม

(๑๕๐,๐๐๐  
๒๕๖๐)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
โดยจดัหาส่ิงของจ าเป็น
ให้กบัเด็กแรกเกดิ

เด็กแรกเกดิในเขต
เทศบาลฯ

เด็กแรกเกดิได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง

กองสวัสดิการสังคม

(๒๔๐,๐๐๐  
๒๕๕๙)

ผู้ประสบปัญหาและ
ด้อยโอกาสได้รับการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือใน
เบื้องต้น

เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบ
ปัญหาหรือด้อยโอกาสใน
การบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

โครงการรับขวัญเด็กแรกเกดิ      
(๑๔ ชุมชน เสนอ)



แบบ ผ. ๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                  ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต  ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๒ ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓. - ๖๐,๐๐๐ - - - กองสวัสดิการสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

โครงการส ารวจและจดัเกบ็ข้อมูล
พื้นฐานของเทศบาลต าบลปราณ
บุรี

เพื่อส ารวจและจดัเกบ็
ข้อมูลพื้นฐานของ
ประชาชนมาใช้ในการ
จดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
 และน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

จดัเกบ็ข้อมูลพื้นฐานปี
ละ ๑ คร้ัง

ร้อยละครัวเรือนที่
ได้รับการส ารวจความ
จ าเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)

เทศบาลฯ สามารถน า
ข้อมูลพื้นฐานมาจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆของเทศบาล



แบบ ผ. ๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                  ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต  ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๒ ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔. - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์

๔. เพื่อใหน้ักเรียนได้มี
แหล่งเรียรู้ การอนุรักษพันธ์ุ
ไม้ และการด าเนินงาน
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

กองสวัสดิการสังคม

๒.เป็นการปกปักรักษาไว้
ซ่ึงพันธุกรรมพันธ์ุไม้หา
ยากและใกล้สูญพันธ์ุฯ

๓.เป็นการสร้างจติส านึก
ในการรักษา อนุรักษ์ ดูแล
 พันธ์ุไม้ที่ควรค่าแกก่าร
อนุรักษ์ฯ

๔.ท าใหผู้้เข้าร่วมกจิกรรม
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ชุมชน ครู 
และนักเรียนได้รับความรู้ฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

๑.ระดับความส าเร็จ
ของการส ารวจ
ทรัพยากรในพื้นที่ปก
ปักและจดัท า
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริ

พื้นที่เทศบาลต าบล
ปราณบุรีและโรงเรียน
เทศบาลปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้ า)

๒.เพื่อปกปักพื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรม สร้างความ
สามัคคีในชุมชนสร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้น าชุมชนใน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

๑.ในท้องถิ่นจะมีทะเบียน
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นที่เป็นพันธุไม้ที่
สมบูรณ์จากการส ารวจ
ของสมาชิกในชุมชน

๓. เพื่อสร้างจติส านึกใน
การรักษาอนุรักษ์ ดูแลพันธ์ุ
ไม้ที่ควรค่าแกก่ารอนุรักษ์ 
เพื่อสืบสานใหค้งอยู่สืบไป
และเป็นที่รู้จกัของคนรุ่น
หลัง

๑.เพื่อเป็นการส ารวจ
ทรัพยากรในพื้นที่เทศบาล
ต าบลปราณบุรี

๒.ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน สร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                  ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต  ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๒ ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

๑๖ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

กองสวัสดิการสังคม

(๕๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๘)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี
มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจดักลุ่มที่
ดีและมีความเข้มแข็ง

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้กลุ่มพัฒนาสตรีมี
ความรู้ความสามารถใน
การบริหารจดัการ

กลุ่มพัฒนาสตรีที่มี
ศักยภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

กองสวัสดิการสังคม

(๕๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๘)

(๕๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

คณะกรรมการชุมชน
ได้รับความรู้ความ    
สามารถในการบริหาร
จดัการที่ดี เพื่อการ
พัฒนาชุมชน

อดุหนุนโครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของกลุ่มพัฒนาสตรีใน
เขตเทศบาลฯ

(๕๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

อดุหนุนโครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลฯ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้คณะกรรมการชุมชน
มีศักยภาพในการบริหาร
จดัการชุมชน

คณะกรรมการชุมชน
เทศบาลฯ

คณะกรรมการชุมชน
ที่มีศักยภาพในการ
บริหารจดัการชุมชน



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                  ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต  ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๒ ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ ๑ คร้ัง/ปี - - ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐

รวม  ๑๗ โครงการ - - ๒,๐๗๘,๐๐๐ ๒,๑๕๘,๐๐๐ ๒,๑๔๓,๐๐๐ ๒,๑๔๓,๐๐๐ ๒,๑๔๓,๐๐๐ - - -

๒. เพื่ออดุหนุน
งบประมาณให้กบั
สถานที่กลางในการ
ด าเนินการร่วมกนั
ระหว่าง อปท.

๑.เพื่อจดัต้ังศูนย์
ปฏิบัติการร่วม(สถานที่
กลาง) ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่น อ.
ปราณบุรีในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ร่วมกนั 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

กองสวัสดิการสังคม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

ศูนย์รวมข่าวสารใน
การช่วยเหลือประชาชน

โครงการจดัต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อ าเภอปราณบุรี 
จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชาชนโดยทั่วไป
ทราบข่าวสารข้อมูลใน
การช่วยเหลือประชาชน
ในด้านต่าง ๆ



แบบ ผ. ๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                  ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต  ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๒ ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑. ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐

๒. ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐

๓. ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐

รวม ๓  โครงการ - - ๒๑,๓๖๐,๐๐๐ ๒๑,๓๖๐,๐๐๐ ๒๗,๕๒๐,๐๐๐ ๒๗,๕๒๐,๐๐๐ ๒๗,๕๒๐,๐๐๐ - - -

รวม ๒๓,๔๓๘,๐๐๐ ๒๓,๕๑๘,๐๐๐ ๒๙,๖๖๓,๐๐๐ ๒๙,๖๖๓,๐๐๐ ๒๙,๖๖๓,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา

เพื่อจา่ยเป็นเงิน
สนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพความพิการ

คนพิการหรือทุพพลภาพ จ านวนคนพิการหรือ
ทุพพลภาพที่มีสิทธิใน
เขตเทศบาลฯได้รับ
เงินสงเคราะห์

คนพิการ/หรือทุพพล
ภาพในเขตเทศบาล
ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพความพิการ

เพื่อจา่ยเป็นเงิน
สนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพให้กบัผู้สูงอายุ
ในอตัราแบบขั้นบันได

จ านวนผู้สูงอายุที่มี
สิทธิในเขตเทศบาลฯ
ได้รับเงินสนับสนุน

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคมโครงการสร้างหลักประกนัด้าน
รายได้แกผู้่สูงอายุ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

(๑๗,๐๘๓,๒๐๐
 ๒๕๖๐)

(๒,๘๘๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ที่ได้รับเงินสนับสนุน

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกค่น
พิการหรือทุพพลภาพ

โครงการจา่ยเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลฯ

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ
เงินสงเคราะห์ เพื่อการ
ยังชีพ

จ านวนของผู้ป่วยโรค
เอดส์ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น

กองสวัสดิการสังคม

(๓๓๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๓๓๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลได้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑. ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๖๔๖,๔๘๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๒. ๓๕,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

เทศบาลต าบลปราณบุรี

(๖,๑๗๑,๔๔๐ 
๒๕๕๙)

(๖,๖๕๒,๑๙๐ 
๒๕๖๐)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลและ
สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาล

เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ผลิต
ส่ือการเรียนการสอนใช้
ในการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลและ
สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาล

สถานศึกษามีส่ือการ
เรียนการสอนเพียงพอ

ครูมีส่ือการเรียน  การ
สอนที่ท าให้การเรียน
การสอน มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาล มีงบประมาณ
ในการบริหารและการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ

ที่

สถานศึกษาได้รับ
งบประมาณเพิ่มเติมจาก
เงินอดุหนุน

(๓๕,๐๐๐ ๒๕๕๙)

โครงการจดัท าส่ือการเรียน
การสอนและวัสดุอปุกรณ์
ทางการศึกษา

เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จา่ย
ในการบริหารสถานศึกษา
 ฯลฯ

(๔๐,๐๐๐ ๒๕๖๐)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓. ๑๕,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา

๔. ๓๐,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา

(๑๕,๐๐๐ ๒๕๕๙)

(๑๕,๐๐๐ ๒๕๖๐)

(๓๐,๐๐๐ ๒๕๕๙)

ท าให้เกดิการพัฒนา
ทางกจิกรรมลูกเสือ
ของสถานศึกษาใน
สังกดัเทศบาล

การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐานและได้รับ
การยอมรับจาก
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานตามที่หน่วย
ก าหนด

ลูกเสือได้เข้าร่วมการ
ชุมนุมอย่างน้อย ๑ คร้ัง

โครงการเข้าร่วมการจดังาน
ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติโรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี (บ้านปลายน้ า)

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด (KPI)

(๓๐,๐๐๐ ๒๕๖๐)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามที่หน่วยงาน
ที่เกีย่วข้องได้ก าหนดและ
ให้การช่วยเหลือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกดั
เทศบาลฯ

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมกจิกรรมทางการ
ศึกษาให้กบัสถานศึกษา
ในสังกดัเทศบาล

สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลฯ



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕. - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๖. ๒๐,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดัประชุมผู้ปกครอง
และปฐมนิเทศเด็กเล็ก
และนักเรียน จ านวน  ๑
 คร้ัง /ปีการศึกษา

ห้องเรียน/ห้องพิเศษ
ได้รับการปรับปรุงอย่าง
น้อย ๑ คร้ัง

ตัวช้ีวัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์

(๒๐,๐๐๐ ๒๕๖๐)

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผู้ปกครองนักเรียนได้
ทราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและสถานศึกษา
ในสังกดัเทศบาล

(๒๐,๐๐๐ ๒๕๕๙)

ท าให้สถานศึกษาใน
สังกดัเทศบาลมี
ห้องเรียนและห้อง
พิเศษครบถ้วนได้
มาตรฐาน

โครงการประชุมผู้ปกครอง
ปฐมนิเทศเด็กเล็กและ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และสถานศึกษาในสังกดั
เทศบาล

เพื่อปรับปรุงห้องเรียน
ประถม/ห้องเรียน
อนุบาลและห้องพิเศษ
ต่างๆ ของสถานศึกษาให้
มีมาตรฐานตามเกณฑ์
ของมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กเล็ก
และผู้ปกครองนักเรียน
ได้รับทราบกฎระเบียบ
การจดัการเรียนการสอน
และแนวทางการพัฒนา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และสถานศึกษาในสังกดั
เทศบาล

โครงการปรับปรุงห้องเรียน
 ห้องพิเศษของสถานศึกษา
ในสังกดัเทศบาลฯ

ห้องเรียนและ
ห้องพิเศษต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาล

ผู้ปกครองได้พบกบั
บุคลากรครูรับทราบ
นโยบายในปีการศึกษา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗. ๕๐,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา

๘. ๓๕,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา

วัตถุประสงค์ที่

โครงการจดักจิกรรมสร้าง
เสริมลักษณะนิสัยของเด็ก

เพื่อเสริมสร้างแรงจงูใจ
ให้กบันักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษา, เพื่อเป็นขวัญ
และก าลังใจแกน่ักเรียน
ที่ประพฤติตัวดีเด่นในแต่
ละด้าน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดัพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรแก่
นักเรียน จ านวน ๑ คร้ัง

นักเรียนและเด็กเล็ก
ได้รับการส่งเสริมและ
สร้างลักษณะนิสัยที่ดี 
เป็นการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยให้
คงอยู่สืบไป

สถานศึกษาได้จดั
กจิกรรมในวันส าคัญ
อย่างน้อยปีละ ๓ คร้ัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(๓๕,๐๐๐ ๒๕๕๙)

(๘๐,๐๐๐ ๒๕๖๐)

(๕๐,๐๐๐ ๒๕๖๐)

สร้างภาพพจน์ที่ดี
ให้กบัการศึกษาของ
เทศบาลและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์
กจิกรรมของ
สถานศึกษาอกีทางหนึง่

(๓๐,๐๐๐ ๒๕๕๙)

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

โครงการมอบ
ประกาศนียบัตร นักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาและ
นักเรียนดีเด่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและสถานศึกษาใน
สังกดัเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม

สถานศึกษาจดัพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรปลายปี
การศึกษา ๑ คร้ัง

จดักจิกรรมสร้างเสริม
ลักษณะนิสัยของ
นักเรียนในสถานศึกษา
สังกดัเทศบาล

เพื่อให้เด็กในสถานศึกษา
ในสังกดัแสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ, เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙. - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๐. - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๑. - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองการศึกษา

โครงการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

โครงการจดัซ้ือเส้ือผ้า
ชุดกฬีาให้กบันักเรียน

เพื่อให้การสนับสนุนชุด
กฬีาให้กบันักเรียนของ
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล

ท าให้เด็กนักเรียนมีชุด
กฬีาอย่างเพียงพอใน
การเล่นกฬีาและ
นันทนาการ

นักเรียนได้รับการดูแล
ด้านการแต่งกาย
เหมาะสมร้อยละ ๙๐

สนับสนุนโทรทัศน์เพื่อ
ใช้ด้านการเรียน การ
สอนให้กบัสถานศึกษา
ในสังกดัเทศบาลให้ครบ
ทุกชั้นเรียน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดัซ้ือชุดแต่งกาย
ดุริยางค์ครบวง

เด็กสามารถมีความรู้
และทักษะทางด้าน
ดนตรีมากย่ิงขึ้น

ตัวช้ีวัด (KPI)

สถานศึกษามีส่ือ
โทรทัศน์ ๑ เคร่ือง/ ๓๐
 คน

นักเรียน มีส่ือการ
เรียนการสอนโดย
เคร่ืองรับโทรทัศน์
ครบถ้วน

โครงการจดัซ้ือเส้ือผ้าชุด
ดุริยางค์ให้แกเ่ด็กนักเรียน

เพื่อจดัซ้ือเส้ือผ้าชุด
ดุริยางค์ให้กบันักเรียน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล

โรงเรียนเทศบาลปราณ
บุรี (บ้านปลายน้ า)

ให้การสนับสนุนชุดกฬีา
ให้กบันักเรียนในสังกดั
เทศบาล

เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ของการศึกษาให้ได้
มาตรฐานเยาวชนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง
และคุณภาพ



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒. - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๓. ๘๐,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา

๑๔. - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมผลงานทาง
วิชาการให้กบั
สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาล

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเพิ่ม
คุณค่าของส่ิงแวดล้อม
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการจดังานแสดงผล
งานวิชาการของครู และ
นักเรียนของสถานศึกษาใน
สังกดั

เพื่อปรับปรุง / ซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการกจิกรรมเข้าค่าย
เยาวชนสัมพันธ์และ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาล

สถานศึกษาได้เข้าร่วม
กจิกรรมอย่างน้อยปีละ
 ๑ คร้ัง

งบประมาณและทีผ่่านมา

กลุ่มเป้าหมายเพิ่ม
คุณค่าและ
ความส าคัญของ
ส่ิงแวดล้อมและ
ช่วยกนัอนุรักษ์

(๘๐,๐๐๐ ๒๕๖๐)

(๘๐,๐๐๐ ๒๕๕๙)

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ปีละ ๑ คร้ัง

สถานศึกษาได้จดั
กจิกรรมอย่างน้อย  ปี
ละ ๑ คร้ัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลมีอาคารที่
เหมาะสม สะดวกและ
ปลอดภัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกดัเทศบาล

โรงเรียนเทศบาลปราณ
บุรี(บ้านปลายน้ า)

ท าให้เกดิการพัฒนา
ทางวิชาการของ
สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาล



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕. - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๖. ๔๐,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา

๑๗. ๑๖๐,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา

(๑๖๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โรงเรียนเทศบาลปราณ
บุรี (บ้านปลายน้ า)

ที่

เพื่อจดักจิกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ/เนตรนารี และยุว
กาชาดให้กบันักเรียนเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ 
และการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั

(๔๐,๐๐๐ ๒๕๖๐)

(๑๖๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

เพื่อจดัค่ายวิชาการ
ให้กบันักเรียน

เพื่อจดัโครงการสอน
ภาษาต่างประเทศให้กบั
นักเรียนในสถานศึกษา
สังกดัเทศบาลฯ

โครงการลูกเสือ/เนตรนารี 
และยุวกาชาดโรงเรียน
เทศบาลปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้ า)

โครงการจดัการเรียน การ
สอนภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี 
(บ้านปลายน้ า)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เด็กได้รับการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในการ
เรียนรายวิชากจิกรรม
ลูกเสือ เนตรนารีและ
ยุวกาชาดมากย่ิงขึ้น

โรงเรียนเทศบาลปราณ
บุรี (บ้านปลายน้ า) (๔๐,๐๐๐ ๒๕๕๙)

จดักจิกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ/เนตรนารี อย่าง
น้อยปีละ ๑ คร้ัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนได้รับการเรียน
การสอน
ภาษาต่างประเทศอย่าง
น้อย ๑ ภาษา

เด็กในชุมชนมีทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ
ดีมากขึ้น

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

เด็กนักเรียนได้รับการ
เพิ่มพูนด้านวิชาการ
มากย่ิงขึ้น

สถานศึกษาได้จดั
กจิกรรมอย่างน้อย  ปี
ละ ๑ คร้ัง

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลฯ

โครงการเข้าค่ายวิชาการ
ส าหรับนักเรียน



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘. ๗๐,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา

๑๙. ๖๐,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา

นักเรียนมีผลการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ดีขึ้น

นักเรียนผ่านเกณฑ์
ประเมินตามหลักสูตร

ที่

โคงการจดัการเรียนการ
สอนอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ปราณบุรี (สอน ฤทธ์ิเดช)

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
กลุ่มวิชาพื้นฐาน

เพื่อส่งเสริมกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาล

นักเรียนได้รับทราบและ
ได้รับความรู้ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้านต่าง ๆและรู้ภาษา
อย่างง่าย

งบประมาณและทีผ่่านมา

(๖๐,๐๐๐ ๒๕๖๐)

(๗๐,๐๐๐ ๒๕๕๙)

(๗๐,๐๐๐ ๒๕๖๐)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

(๖๐,๐๐๐ ๒๕๕๙)

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

สถานศึกษาได้จดั
กจิกรรมอย่างน้อยปีละ
 ๑ คร้ัง

นักเรียนมีผลการเรียน
และกจิกรรมบรรลุ
ตามจดุเน้นมาตรฐาน
การศึกษาท้องถิ่น

จ านวนเด็กในวัยเรียน
ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง

เพื่อให้นักเรียนทราบถึง
ความเป็นอยู่
ขนบธรรมเนียมประเพณี
 ภาษาการประกอบ
อาชีพของประเทศ
สมาชิกอาเซียน

โครงการส่งเสริมการเรียน

เพื่อส่งเสริมการเรียน
และกจิกรรมของผู้เรียน
ตามจดุเน้นมาตรฐาน
การศึกษาท้องถิ่น

นักเรียนได้รับความรู้
ประเทศสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศ 
๑๐๐ %



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๐. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๒๑. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๒๒. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษานักเรียนระดับชั้น
ปฐมวัยและ
ประถมศึกษาโรงเรียน
เทศบาลปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้ า)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้สถานศึกษาและ
โครงการพระราชด าริใน
พื้นที่จงัหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

นักเรียนมีจติส านึกที่ดี
ต่อปัญหาขยะในชุมชน

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จกัการแยกขยะ ทิ้งขยะ
ที่ถูกต้อง ถูกประเภท

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี (สอน
 ฤทธ์ิเดช)

นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจโครงการ
พระราชด าริและน า   
ไปใช้ในการประจ าวัน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)โครงการ/กิจกรรมที่

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี (สอน
 ฤทธ์ิเดช)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการอนุบาลสอน ฤทธ์ิ
เดช ทัศนาจรเรียนรู้  สู่โลก
กว้าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีพฤติกรรม
แยกขยะถูกต้องใน
ชีวิตประจ าวัน

นักเรียนได้เรียนรู้
สถานศึกษาและ
โครงการพระราช  ด าริ
อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง

นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะด้านการเกษตร
และการบริหารจดัการ

นักเรียนเห็นความ  
ส าคัญโครงการ
พระราชด าริในพื้นที่
จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์

โครงการเสริมสร้างลักษณะ
นิสัยให้นักเรียนแยกขยะ

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาในโครงการ
พระราชด าริ

โครงการทัศนศึกษา
โครงการพระราชด าริใน
พื้นที่จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๓. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๒๔. ๓๐,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา

๒๕. ๑๕,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา

(๑๕,๐๐๐ ๒๕๖๐)

(๑๕,๐๐๐ ๒๕๕๙)

สถานศึกษาแกไ้ข
ปัญหาขยะมูลฝอย

ที่

โครงการแข่งขันกฬีา
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี
(บ้านปลายน้ า)

สถานศึกษาจดัการ
แข่งขันกฬีานักเรียน
อย่างน้อย ๑ คร้ัง/ปี

(๓๐,๐๐๐ ๒๕๕๙)

(๓๐,๐๐๐ ๒๕๖๐)

จดัการแข่งขันกฬีา 
จ านวน ๑ คร้ัง

เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล มีทักษะตรง
ด้านการกฬีามากย่ิงขึ้น

งบประมาณและทีผ่่านมา

จดัการแข่งขันกฬีา 
จ านวน ๑ คร้ัง

นักเรียนระดับชั้น
ปฐมวัยและประถมศึกษา

นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการแกป้ัญหา
ขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษาและชุมชน

โครงการธนาคารขยะมูลฝอย

โครงการแข่งขันกฬีา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ปราณบุรี   (สอน ฤทธ์ิเดช)

เพื่อจดัการแข่งขันกฬีา  
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี 
(สอน ฤทธ์ิเดช)

ตัวช้ีวัด (KPI)

ขยะมูลฝอยในชุมชน
และสถานศึกษามี
ปริมาณลดลงและมี
การที่ถูกสุขลักษณะ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

สถานศึกษาจดัการ
แข่งขันกฬีานักเรียน
อย่างน้อย ๑ คร้ัง/ปี

เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล มีทักษะตรง
ด้านการกฬีามากย่ิงขึ้น

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เพื่อจดัการแข่งขันกฬีา
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลปราณบุรี    
(บ้านปลายน้ า)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๖. สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาล

๑๐๐,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา

๒๗. - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

งบประมาณและทีผ่่านมา

(๑๐๐,๐๐๐  
๒๕๖๐)

นักเรียนที่จบระดับ
อนุบาลมีโอกาสเข้า
ระดับศึกษาต่อระดับ
ประถมศึกษาใน
โรงเรียนที่ต้องการและ
ใกล้บ้าน

ตัวช้ีวัด (KPI)

โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
งานมหกรรมวิชาการ
องค์กรกครองส่วนท้องถิ่น 
(ภาคกลาง) กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ ๕ และส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี (สอน
 ฤทธ์ิเดช) เปิดขยายชั้น
เรียนระดับประถมศึกษา
 ปีการศึกษาละ ๒ 
ห้องเรียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

โครงการขยายชั้นเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อขยายชั้นเรียนจาก
ระดับอนุบาลขยายเพิ่ม
เป็นระดับประถมศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี (สอน 
ฤทธ์ิเดช)

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
ศักยภาพและกจิกรรม
ทางการศึกษาให้กบั
สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาล

ท าให้เกดิการพัฒนา
ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาล

จ านวนนักเรียนและ
จ านวนห้องเรียนเพิ่มขึ้น

สถานศึกษาได้เข้าร่วม
โครงการทุกคร้ังที่จดั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๘. - ๓๐๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา

งบประมาณและทีผ่่านมา

ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จดัการศึกษาในภาค
กลางตอนล่าง ๒

เพื่อจดัการประชุมและดู
งานของคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ
ระดับจงัหวัดของกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ ๕ 
ภาคกลางตอนล่าง ๒

ที่

โครงการประชุมและศึกษา
ดูงานการเรียนรู้สู่บูรณา
การตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๕ 
ภาคกลางตอนล่าง ๒

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมประชุมและดู
งานได้รับความรู้การ
เคล่ือน   ไหวจากการ
ประชุมและดูงาน
การบูรณาการสู่การ
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์
ต่อสถานศึกษา ชุมชน
 และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ตัวช้ีวัด (KPI)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการจดั
การศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงในระดับกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่น

ตัวแทนข้าราชการ ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาและ
คณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ
ระดับจงัหวัด และระดับ
กลุ่มจงัหวัด การศึกษา
ท้องถิ่นที่ ๕ ภาคกลาง
ตอนล่าง ๒ จ านวน ๔ 
จงัหวัด ได้แก ่จงัหวัด
สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี
 ประจวบคีรีขันธ์



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนการศึกษา   

เป้าหมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๙ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๓๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๓๕๖,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐

๓๑ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ กองการศึกษา

(๓๖,๐๐๐ ๒๕๕๙)

(๓๖,๐๐๐ ๒๕๖๐)

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด (KPI)

อดุหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้กบัเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านต าหรุ (วิง
ประชาสงเคราะห์)

โครงการการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้สารเสพติดใน
เด็กนักเรียน (โครงการ 
D.A.R.E)

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วนและ
มีปริมาณที่เหมาะสม

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วนและ
มีปริมาณที่เหมาะสม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

อดุหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้กบัเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมือง
เกา่)

นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๖

นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๖

นักเรียนรับประทาน
อาหารกลางวันอย่าง
ครบถ้วน มีสุขภาพ
ร่างกายเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาลดลงและ
หมดไปจากพื้นที่

นักเรียนรับประทาน
อาหารกลางวันอย่าง
ครบถ้วน มีสุขภาพ
ร่างกายเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

เพื่อต่อต้านการใช้สาร
เสพติดในเด็กนักเรียน

อดุหนุนงบประมาณ
ให้กบั สภ.ปราณบุรี

เด็กเข้าร่วมโครงการปี
ละ ๑ คร้ัง

งบประมาณและทีผ่่านมา

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุก
วันทั้ง ๒ ภาคเรียน

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุก
วันทั้ง๒ภาคเรียน



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนการศึกษา   

เป้าหมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๒ - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - กองการศึกษา

๓๓ - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - กองการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

นักเรียนมีสถานที่
ส าหรับรับประทาน
อาหารอย่างเพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

มีพื้นที่ส าหรับการ
กอ่สร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
เพิ่มขึ้น

นักเรียนมีโรงอาหาร
ส าหรับรับประทาน
อาหารและมีพื้นที่
ส าหรับท ากจิกรรม
เพิ่มขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่
ส าหรับรับประทาน
อาหารอย่างเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนที่มีเพิ่มขึ้น

โครงการกอ่สร้างโรงอาหาร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ปราณบุรี (สอน ฤทธ์ิเดช)

จดัซ้ือที่ดินบริเวณ ม ๑ 
ต.เขาน้อย พื้นที่
ใกล้เคียงกบัโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลปราณ
บุรี (สอน ฤทธ์ิเดช)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

งบประมาณและทีผ่่านมา

มีโรงอาหารส าหรับให้
นักเรียนรับประทาน
อาหารและท ากจิกรรม
อืน่ ๆ

ตัวช้ีวัด (KPI)

โรงเรียนมีพื้นที่
เพียงพอต่อการขยาย
ชั้นเรียนและมีพื้นที่
ส าหรับกอ่สร้างอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบเพื่อรองรับ
จ านวนนักเรียนที่
เพิ่มขึ้น

โครงการจดัซ้ือที่ดินเพื่อ
รองรับการขยายชั้นเรียน
ให้กบัโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี (สอน 
ฤทธ์ิเดช)

เพื่อให้โรงเรียนมีพื้นที่
เพียงพอต่อการขยายชั้น
เรียนและจ านวนนักเรียน
ที่เพิ่มขึ้น



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนการศึกษา   

เป้าหมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๔ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๓๕ - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

ที่ วัตถุประสงค์

เพื่อให้ครูแกนน าและ
เจา้หน้าที่อปท. ให้รับ
การอบรมเกีย่วกบัการ
ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้าง
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี

โครงการรณรงค์การ
ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
ส่ิงกอ่สร้างโรงเรียน
เทศบาลปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้ า)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้าง
ให้อยู่ในสภาพดี

อาคารเรียน อาคาร
ประกอบส่ิงกอ่สร้าง
โรงเรียนเทศบาลปราณ
บุรี (บ้านปลายน้ า)

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

โรงเรียนมีอาคารเรียน
 อาคารประกอบ และ
ส่ิงกอ่สร้างอยู่ในสภาพ
ดี ปลอดภัยส าหรับใช้
ในกจิกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ครูแกนน าโรงเรียนใน
สังกดัโรงเรียนละ ๑ คน

สถานศึกษาและ
เจา้หน้าที่ อปท. เป็น
แกนน าในการให้
ความรู้และเผยแพร่ 
ความรู้เกีย่วกบัการ
ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา
นักเรียนได้รับความรู้
เกีย่วกบัการป้องกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

เจา้หน้าที่ อปท.         
 อปท.ละ ๑ คน

ครูแกนน าโรงเรียนใน
สังกดั และเจา้หน้าที่
อปท. ได้รับการอบรม
เกีย่วกบัการป้องกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา
อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนการศึกษา   

เป้าหมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๖ - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๓๗ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
ส่ิงกอ่สร้างโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี (สอน 
ฤทธ์ิเดช)

เด็กและเยาวชน ชั้น
อนุบาล ๑-๓ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลปราณ
บุรี (สอน ฤทธ์ิเดช)

จ านวนเด็กเข้าร่วมอบรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทย
ในอนาคตเป็นสังคมที่น่า
อยู่ไม่โกงกนิท าให้
ประเทศชาติมีความ
เจริญมัง่ค่ังต่อไป

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้าง
ให้อยู่ในสภาพดี

อาคารเรียน อาคาร
ประกอบส่ิงกอ่สร้าง
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี (สอน
 ฤทธ์ิเดช)

อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้าง
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี

โรงเรียนมีอาคารเรียน
 อาคารประกอบ และ
ส่ิงกอ่สร้างอยู่ในสภาพ
ดี ปลอดภัยส าหรับใช้
ในกจิกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียน

เด็กและเยาวชนมี
ความตระหนักใน
หน้าที่การเป็นพลเมือง
ดีของชาติ

กจิกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตร "โตไปไม่โกง" เด็ก
สร้างชาติ  (มิติ ๑ ข้อ 
๑.๓/๑.๓.๒)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนการศึกษา   

เป้าหมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๘ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองการศึกษา

รวม ๓๘  โครงการ ๘,๓๙๖,๐๐๐ ๑๕,๓๘๘,๔๘๐ ๒๑,๘๙๖,๐๐๐ ๑๙,๐๙๖,๐๐๐ ๑๗,๒๙๖,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทย
ในอนาคตเป็นสังคมที่น่า
อยู่ไม่โกงกนิท าให้
ประเทศชาติมีความ
เจริญมัง่ค่ังต่อไป

เด็กและเยาวชน ชั้น
อนุบาล ๑-๓ โรงเรียน
เทศบาลปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้ า)

จ านวนเด็กเข้าร่วมอบรม เด็กและเยาวชนมี
ความตระหนักใน
หน้าที่การเป็นพลเมือง
ดีของชาติ

(ผลผลิตของโครงการ)

กจิกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตร "โตไปไม่โกง" เด็ก
สร้างชาติ (มิติ ๑ ข้อ ๑.๓/
๑.๓.๒)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑. - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๒. - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๓. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมและจดั
กจิกรรมสภาเด็ก และ
เยาวชนเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกฬีาเทศบาล

เด็ก/เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯรักและมี
ความสามัคคีในกฬีา
มากย่ิงขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเสียง
เคร่ืองดนตรี เพื่อประกอบ
กจิกรรมกฬีาและ
นันทนาการ

เพื่อจดัแข่งขันกฬีาเด็ก 
เยาวชน ประชาชนและ
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

ที่

จดัการแข่งขันกฬีา
เทศบาลฯ ๑ คร้ัง

จดัซ้ือเคร่ืองเสียง , 
เคร่ืองดนตรี จ านวน ๑ 
ชุด

จดัให้มีการแข่งขัน
อย่างน้อย ๑ คร้ัง/ปี

ส่งเสริมและจดั
กจิกรรมสภาเด็ก และ
เยาวชนเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

มีเคร่ืองเสียงเคร่ือง
ดนตรีส าหรับกจิกรรม
กฬีาและนันทนาการ
และงานอืน่ ๆ

เพื่อส่งเสริมและจดั
กจิกรรมสภาเด็ก และ
เยาวชนเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

เพื่อไว้ใช้ส าหรับกจิกรรม
กฬีาและนันทนาการของ
เด็กเยาวชนและประชาชน

จดัซ้ือเคร่ืองเสียง 
เคร่ืองดนตรีประกอบ
กจิกรรมกฬีาอย่างน้อย
๑ชุด

(๕๐,๐๐๐ ๒๕๖๐)

สภาเด็กและเยาวชนจดั
ประชุมและจดักจิกรรม
อย่างน้อย๒คร้ัง/ปี

จดักจิกรรมสภาเด็ก และ
เยาวชนเทศบาลต าบล
ปราณบุรี จ านวน ๑ คร้ัง



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๕. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๖. - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายกลางแจง้

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและจดั
กจิกรรมศูนย์เยาวชน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลัง
กายแล้วจดัสถานที่
รวบรวมไว้อย่างน้อย ๑
 แห่ง

(๑๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายกลางแจง้ให้กบั
สถานศึกษา/ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ

ที่

โครงการแข่งขันกฬีาบาส
เกต็บอลชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกมุารี

โครงการส่งเสริมและจดั
กจิกรรมศูนย์เยาวชน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้ออกก าลัง
กายและมีสุขภาพ
แข็งแรง

เพื่อส่งเสริมและจดั
กจิกรรมศูนย์เยาวชน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลัง
กายให้กบัสถานศึกษา /
 ชุมชน ๑ คร้ัง

เพื่อจดัการแข่งขันกฬีา
บาสเกต็บอลชิงถ้วย
พระราชทานฯ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

พัฒนาการทางด้าน
กฬีาของเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ

(๑๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

งบประมาณและทีผ่่านมา

จดักจิกรรมศูนย์เยาวชน
เทศบาลต าบลปราณบุรี
 จ านวน ๑ คร้ัง

ศูนย์เยาวชนมีกฬีา
อย่างน้อย ๓ ชนิดกฬีา

จดัการแข่งขันกฬีาบาl
เกต็บอสชิงถ้วย
พระราชทานฯ

เทศบาลได้จดัหรือเข้า
ร่วมจดัการแข่งขันอย่าง
น้อยปีละ ๑ คร้ัง



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗. - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๘. ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๙. จดักจิกรรมวันปีใหม่ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนพื้นที่ได้ออก
ก าลังกาย เล่นกฬีา
ห่างไกลจากอบายมุข 
และยาเสพติด

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ได้รับการอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีอนัดี
งามต่อไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม

โครงการกอ่สร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมลานกฬีา
 และสนับสนุนอปุกรณ์กฬีา
 (๑๔ ชุมชน เสนอ)

วัตถุประสงค์

กอ่สร้างปรับปรุง 
ซ่อมแซมลานกฬีา
ภายในชุมชน และ
จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาให้
เพียงพอ

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป,
 ประชาชนได้ส่งเสริม 
ท านุบ ารุงศาสนา

(๕๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

จดักจิกรรมงาน
ประเพณีลอยกระทง

เด็ก เยาวน และ
ประชาชนในชุมชนมี
สถานทีออกก าลังกายที่
ได้มาตรฐานและมี
อปุกรณ์ส าหรับออก
ก าลังกาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยและมี
ความรัก สามัคคี

ชุมชนในเขตเทศบาลได้
เข้าร่วมการจดังานทั้ง 
๑๔ ชุมชน

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและ
ขนบธรรมเนียมอนัดีงาม
ของไทย, เพื่อสร้างความ
สนุกสนาน ร่ืนเริงและ
ความรักสามัคคีในหมู่
คณะ

ชุมชนในเขตเทศบาลได้
เข้าร่วมการจดังานทั้ง 
๑๔ ชุมชน

(๗๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๔๕๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการประเพณีลอย
กระทง      (๑๔ ชุมชน 
เสนอ)

โครงการวันขึ้นปีใหม่        
     (๑๔ ชุมชน เสนอ)

(๕๕๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

งบประมาณและทีผ่่านมา

เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ได้ออก
ก าลังกาย และเล่นกฬีา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐. ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๔๘๘,๐๐๐ ๔๘๘,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ กองการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ชุมชนในเขตเทศบาลได้
เข้าร่วมการจดังานทั้ง 
๑๔ ชุมชน

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีส่วนร่วมใน
การรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี,มีส่วนร่วมใน
การสืบทอดพุทธศาสนา

ตัวช้ีวัด (KPI)วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

โครงการหล่อและถวาย
เทียนพรรษา

เด็กเกดิความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
และรู้หน้าที่ของตนเอง
ต่อการปฏิบัติตัวที่ดีต่อ
ครอบครัวและสังคม

ส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี,เพื่อเป็นการ
สืบทอดพุทธศาสนา

งบประมาณและทีผ่่านมา

(๖๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๔๘๘,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

จดักจิกรรมเพื่อเด็กและ
เยาวชน ในวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อให้ความส าคัญกบั
เด็กที่จะเติบโตเป็นก าลัง
ส าคัญของชาติต่อไปใน
อนาคต

(๔๘๘,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

(๖๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

จดักจิกรรมงานหล่อ
และถวายเทียนพรรษา 
๑ คร้ัง

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลได้ร่วมงาน
อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๓. โครงการตักบาตรเทโว ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลได้
เข้าร่วมการจดังานทั้ง 
๑๔ ชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมอนัดีงาม
ของไทยให้คงอยู่สืบไป, 
สร้างความสนุกสนานร่ืน
เริง, ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอ าเภอ
ปราณบุรี,ส่งเสริมความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ

(๓๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

ตัวช้ีวัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการประเพณีสงกรานต์
       (๑๔ ชุมชน เสนอ)

ประชาชนในเขต
เทศบาล
มีส่วนร่วมในการรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
และมีส่วนร่วมในการ
สืบทอดพุทธศาสนา

ชุมชนในเขตเทศบาลได้
เข้าร่วมการจดังานทั้ง 
๑๔ ชุมชน

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่
สืบไป-ประชาชนได้รับ
ความสนุกสนานร่ืนเริง
 มีความรัก สามัคคี

(๒๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

(๓๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

จดักจิกรรมตักบาตรเทโว

(๒๗๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

จดักจิกรรมงาน
ประเพณีสงกรานต์
๑๔ ชุมชน

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมวัน
ส าคัญทางศาสนาให้คง
อยู่สืบไป



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๕ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๖ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

(๕๐,๐๐๐ ๒๕๖๐)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(๕๐,๐๐๐ ๒๕๕๙)

โครงการจดักจิกรรม
มหัศจรรย์เมืองสามอา่ว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

อดุหนุนโครงการแข่งขัน
กฬีา ฟุตบอลมวลชน
อ าเภอปราณบุรีคัพ 

งบประมาณและทีผ่่านมา

เพื่อร่วมกจิกรรม
มหัศจรรย์เมืองสามอา่ว
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจงัหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

จดักจิกรรมการ
ท่องเที่ยวจงัหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน
 ๑ คร้ัง

(๕๐,๐๐๐ ๒๕๕๙)

อดุหนุนการจดังานปีละ
 ๑ คร้ัง

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีส่วนร่วมใน
การจดักจิกรรม
มหศัจรรย์เมืองสามอา่ว
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจงัหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

จดักจิกรรมร่วมกบั
อปท.อืน่และจงัหวัดปี
ละ ๑ คร้ัง

(๕๐,๐๐๐ ๒๕๖๐)

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีส่วนร่วมใน
การแข่งขันกฬีา
ฟุตบอลมวลชนอ าเภอ
ปราณบุรีคัพ

เพื่อจดัการแข่งขันกฬีา
ฟุตบอลมวลชนอ าเภอ
ปราณบุรีคัพ

จดัการแข่งขันกฬีา
ฟุตบอลมวลชนอ าเภอ
ปราณบุรีคัพ

อดุหนุนจดักจิกรรมวัน
ตรุษจนี ๑ คร้ัง

ชุมชนในเขตเทศบาลได้
เข้าร่วมการจดังานทั้ง 
๑๔ ชุมชน

ประชาชนชาวไทยเชื้อ
สายจนีได้มี
ความสัมพันธ์อนัดีต่อ
กนั

โครงการอดุหนุนเทศกาล
วันตรุษจนี

เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อนัดี และ
ความสามัคคีของชาวไทย
เชื้อสายจนี



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

เป้าหมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๘ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

(๕๐,๐๐๐ ๒๕๕๘)

(๕๐,๐๐๐ ๒๕๕๙)

๑๙ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

โครงการอดุหนุนบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

โครงการอดุหนุนกจิกรรม
เทศกาลกนิเจ  (ชุมชนเมือง
ปราณ เสนอ)

เพื่ออดุหนุนให้วัดในเขต
เทศบาลฯมีงบประมาณ
ในการกจิกรรมส่งเสริมให้
เยาวชนได้กล่อมเกลา
จติใจ เกดิความเล่ือมใส
ศรัทธาต่อพุทธศาสนา

อดุหนุนงบประมาณ
ให้กบัวัดในเขตเทศบาล
 ที่จดักจิกรรมบรรพชา
สามเณรในระหว่างปิด
ภาคเรียน

เด็กและเยาวชนเกดิ
ความเล่ือมใสศรัทธา
ต่อพระพุทธศาสนา ใช้
เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์

เพื่ออดุหนุนการ
ด าเนินงานของสภา
วัฒนธรรมเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

สภาวัฒนธรรมเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

จดัประชุมอย่างน้อย ๒ 
คร้ัง

อดุหนุนการจดังาน
อย่างน้อย ๑ คร้ัง/ปี

วัฒนธรรมคนของไทย
เชื้อสายจนีได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ให้คง
อยู่สืบไป

โครงการอดุหนุนสภา
วัฒนธรรมเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

วัตถุประสงค์ที่ ผลทีค่าดว่าจะได้รับโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(๖๐,๐๐๐ ๒๕๕๙)

(๖๐,๐๐๐ ๒๕๖๐)

เพื่อให้สภาวัฒนธรรม
มีความพร้อมในการ
ด าเนินงาน

เพื่ออดุหนุนงบประมาณ
ให้กบัองค์กรที่จดั
กจิกรรมเทศกาลกนิเจ

อดุหนุนงบประมาณ
ให้กบัองค์กรที่จดั
กจิกรรมเทศกาลกนิเจ

อดุหนุนการจดังาน
อย่างน้อย ๒ วัด



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

เป้าหมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๒๑ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๒๒ จดัการแข่งขันกฬีา
นักเรียนอปท.

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

รวม  ๒๒ โครงการ - - ๓,๗๑๘,๐๐๐ ๕,๐๑๘,๐๐๐ ๕,๒๔๐,๐๐๐ ๕,๗๔๐,๐๐๐ ๕,๗๔๐,๐๐๐ - - -

รวม ๑๒,๑๑๔,๐๐๐ ๒๐,๔๐๖,๔๘๐ ๒๗,๑๓๖,๐๐๐ ๒๔,๘๓๖,๐๐๐ ๒๓,๐๓๖,๐๐๐

เด็กนักเรียน อปท.ได้
แข่งขันทักษะด้านกฬีา
อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนาทักษะในด้าน
กฬีา

เยาวชนและประชาชน
เล็งเห็นถึงความส าคัญ
และอนุรักษ์ประเพณี
ให้คงอยู่สืบต่อไป

โครงการอดุหนุนการจดั
งานประเพณีท้องถิ่น (งาน
ประจ าปีศาลเจา้พ่อหนอง
ตาเย็น)

โครงการอดุหนุนการจดั
งานประเพณีท้องถิ่น (งาน
ประจ าปีศาลเจา้แม่ตลาด
ปราณ)

เพื่ออดุหนุนให้กบัศาลเจา้
ในเขตเทศบาลฯมี
งบประมาณในการจดั
กจิกรรมในท้องถิ่น

อดุหนุนให้กบัศาลเจา้ใน
เขตเทศบาลฯ

เยาวชนและประชาชน
เล็งเห็นถึงความส าคัญ
และอนุรักษ์ประเพณี
ให้คงอยู่สืบต่อไป

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

เพื่ออดุหนุนให้กบัศาลเจา้
ในเขตเทศบาลฯมี
งบประมาณในการจดั
กจิกรรมในท้องถิ่น

อดุหนุนให้กบัศาลเจา้ใน
เขตเทศบาลฯ

โครงการแข่งขันกฬีา
นักเรียนอปท.ปราณบุรี - 
สามร้อยยอด

เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้
เด็กและเยาวชนได้
พัฒนาทักษะในด้านกฬีา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑. ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

๒. โครงการอบรมกลุ่มเส่ียง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

(๓๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

เทศบาลต าบลปราณบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

งบประมาณและทีผ่่านมา

เพื่อให้ความรู้เร่ืองโรคต่างๆ
 ยาเสพติด แกแ่กนน า
ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ

จดัโครงการอบรม/
รณรงค์ ๑ คร้ัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ปริมาณยาและ
เวชภัณฑ์มีเพียงพอต่อ
การให้บริการประชาชน

 มียาและเวชภัณฑ์
เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชนได้
ครอบคลุมทั่วถึง

จ านวนผู้เข้าอบรมที่
สามารถปูองกนัโรค
และร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดได้

(๓๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๒๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

แกนน าประชาชนในกลุ่ม
ต่าง ๆเกดิความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถ
ควบคุมปูองกนัโรคและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดได้

(๕๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ 
เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน

จดัหายาและเวชภัณฑ์ 
เพื่อบริการในชมรม
ผู้สูงอายุและในศูนย์-
บริการสาธารณสุข ๒ 
แห่ง

โครงการจดัหายาและเวชภัณฑ์



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

๔. - ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

จดัอบรมให้ความรู้แกผู้่
ประสานพลังแผ่นดิน ๑
 คร้ัง

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชน
เข้มแข็ง เพื่อเอาชนะยา
เสพติด

ที่

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
บ าบัดฟื้นฟู สามารถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคม
ได้อย่างปกติ

ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 
และกลุ่มเส่ียง ได้รับการ
บ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ด้านกาย จติใจ อารมณ์ 
ความคิด สังคม เป็นคนดี
กลับคืนสู่สังคม

ผลทีค่าดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

(๓๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๒๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

โครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด โดยน าผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
 ที่สมัครใจ หรือกึง่สมัครใจเข้า
รับการบ าบัดรักษา

เพื่อให้ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพ
ติดและกลุ่มเสียงได้รับการ
บ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ด้านกาย จติใจ อารมณ์ 
ความคิด สังคม เป็นคนดี
กลับคืนสู่สังคม

บ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติด และกลุ่ม
เส่ียง ที่สมัครใจ หรือ
กึง่สมัครใจ จ านวน ๕๐
 คน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถน า
ความรู้มาสร้าง
เครือข่ายในการปูองกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดได้

เกดิเครือข่ายผู้ประสาน
พลังแผ่นดินเกดิจติส านึก
ในการต่อต้านยาเสพติด



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕. - ๖๕,๐๐๐ ๑๐๒,๒๐๐ ๑๐๒,๒๐๐ ๑๐๒,๒๐๐ กองสาธารณสุขฯ

(ชุมชนต าหรุอาสาพัฒนา

๖. ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

เพื่อให้สุนัข แมว ได้รับการ
ฉีดวัคซีนปูองกนัโรคพิษ
สุนัขบ้า

จ านวนสุนัข แมว และ
สัตว์ อืน่ๆได้รับการฉีด
วัคซีนปูองกนัโรคพิษ
สุนัขบ้า

ที่

ชุมชุนซอยนายหริดพัฒนา 
เสนอ)

โครงการรณรงค์ปูองกนัโรคพิษ
สุนัขบ้า(ฉีดวัคซีน) ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
 ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ
เจา้ฟูาจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อคัรราชกมุารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(๑๕,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

เพื่อปูองกนัและควบคุมโรค
เอดส์ไม่ให้แพร่กระจาย
มากขึ้น

โครงการปูองกนัและควบคุมโรค
เอดส์

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมเกดิ
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้

จดัอบรมให้ความรู้/จดั
กจิกรรม ๑ คร้ัง

(๑๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

จ านวนเข้าร่วม
กจิกรรมที่สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

สุนัขและ แมวลดความ
เส่ียงจากการเป็นโรคพิษ
สุนัขบ้าลง

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ/กิจกรรม

รณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกนั
โรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗. ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

(อสม. ๑๔ ชุมชน เสนอ)

๘. - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐เพื่อลดจ านวนประชากร
สุนัขไม่มีเจา้ของ

ท าหมันสุนัขไม่มีเจา้ของ

โครงการอดุหนุนการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน อสม.

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)ที่

เพื่อให้ความรู้แก ่อสม.
และน าอสม.ไปศึกษาดูงาน

ร้อยละของอสม. ที่ไป
ศึกษาดูงานและ
สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ ใช้ได้

(๔๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

อสม. เกดิความรู้และ
สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ได้

(๔๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๘)

จดัอบรม อสม.
ผู้เกีย่วข้องและน าไป
ศึกษาดูงาน ๑ คร้ัง

จ านวนสุนัขไม่มีเจา้ของ
ลดลง

การขยายพันธ์ุสุนัขไม่มี
เจา้ของลดลง

อดุหนุนโครงการผ่าตัดท าหมัน 
เพื่อลดปริมาณสุนัขที่ไม่มีเจา้ของ
ในเขตเทศบาลฯ ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้
น้องนางเธอเจา้ฟูาจฬุาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

(ชุมชนต าหรุอาสาพัฒนา ชุม
ชุนซอยนายหริดพัฒนา เสนอ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙. เพื่ออดุหนุนการด าเนินงาน
 อสม. ส าหรับการบริการ

๑๔ ชุมชน ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ - - - กองสาธารณสุขฯ

(อสม. ๑๔ ชุมชน เสนอ)

๑๐. ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯประชาชนในเขตเทศบาล
มีความพึงพอใจในการ
ได้รับการให้บริการด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม

อดุหนุนชุมชนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมี
การจดัการงานด้าน
สาธารณสุขตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง

จ านวนชุมชนได้รับการ
อดุหนุน ๑๔ ชุมชน

(๑๐๕,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

อดุหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาล

จ านวนชุมชนที่ได้รับ
เงินอดุหนุน ๑๔ ชุมชน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับการดูแลสุขภาพ
อย่างทั่วถึง     โดยอสม.
 ๑๔ ชุมชน

(๑๐๕,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

สนับสนุนชุมชนละ 
๒๐,๐๐๐ บาท/๑๔ 
ชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑. - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

รวม ๑๑ โครงการ ๑,๕๑๕,๐๐๐ ๑,๘๐๕,๐๐๐ ๑,๓๙๒,๒๐๐ ๑,๓๙๒,๒๐๐ ๑,๓๙๒,๒๐๐

(ชุมชนต าหรุอาสาพัฒนา ชุม
ชุนซอยนายหริดพัฒนา เสนอ)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
 ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ
เจา้ฟูาจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อคัรราชกมุารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เพื่อส ารวจ/ขึ้นทะเบียน
สุนัข แมวในเขตเทศบาลฯ

ส ารวจและขึ้นทะเบียน
สุนัข-แมว

สุนัข แมว ได้รับการ
ส ารวจและขึ้นทะเบียน

สุนัข แมวได้รับการ
ส ารวจและขึ้นทะเบียน



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

(สปสช.)

๑๓. ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

(สปสช.)

ร้อยละของผู้สูงอายุที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและมีส่วน
ร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ผู้มีอาชีพรักษาความ
สะอาดและเกบ็ขนขยะ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น

ผู้มีอาชีพรักษาความ
สะอาดและเกบ็ขนขยะ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น

ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ มีการท า
กจิกรรมร่วมกนัอย่าง
สม่ าเสมอและได้รับการ
ดูแลสุขภาพ ส่งผลท าให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุให้มี
ความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองให้ดีขึ้น

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

งบประมาณและทีผ่่านมา

กองทุน
หลักประกนั

สุขภาพทต.ปราณบุรี

โครงการรู้ทันปูองกนัภัย
สุขภาพจากการประกอบอาชีพ
รักษาความสะอาดและเกบ็ขน
ขยะ

เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกนั
โรคและตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้นให้แกผู้่
ประกอบอาชีพรักษาความ
สะอาดและเกบ็ขนขยะ

จดัอบรมให้ความรู้เร่ือง
การส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกนัโรคและ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบื้องต้นให้แกผู้่มีอาชีพ
รักษาความสะอาดและ
เกบ็ขนขยะของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

กองทุน
หลักประกนั

สุขภาพทต.ปราณบุรี



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ - ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

(สปสช.)

๑๕. - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

(สปสช.)

กองสาธารณสุขฯ

เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการตู้น้ าหยอด
เหรียญให้ทราบถึงกฏ
ระเบียบที่เกีย่วข้องการ
บ ารุงรักษาตู้น้ าหยอด
เหรียญให้มีสุขลักษณะที่ดี 
และการตรวจน้ า จากตู้น้ า
หยอดเหรียญทางกายภาพ

จดัอบรมและจดั
กจิกรรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่
เด็กในสถานศึกษา 
นอกสถานศึกษาและ
ครอบครัวให้ทราบถึง
วิธีการปฏิบัติตนที่
ถูกต้อง ๑ คร้ัง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ วัตถุประสงค์

จดัอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการตู้น้ า
หยอดเหรียญและการ
ตรวจประเมินตู้น้ าหยอด
เหรียญทางกายภาพ

ร้อยละของตู้น้ าหยอด
เหรียญได้รับการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน

ผู้ประกบการตู้น้ าหยอด
เหรียญได้รับความรู้และ
ได้รับการตรวจตู้น้ า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

โครงการปูองกนัและแกไ้ข
ปัญหาการต้ังครรภ์กอ่นวัย  อนั
ควร

เพื่อให้ความรู้แกเ่ด็กใน
สถานศึกษานอก
สถานศึกษาและครอบครัว
ให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติ
ตนที่ถูกต้อง

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม
ปูองกนัและแกไ้ข
ปัญหาการต้ังครรภ์กอ่น
วัยอนัควร

เด็กในสถานศึกษา นอก
สถานศึกษาและ
ครอบครัวทราบถึง
วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

โครงการพิชิตภัยเงียบจากตู้น้ า
หยอดเหรียญในเขตเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ - ๑๗,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐

(สปสช.)

กองสาธารณสุขฯ

๑๗. ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

(รพ.สต.ปราณบุรี) (สปสช.)

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

โครงการสุขาภิบาลอาหารร้าน
ขายอาหารในตลาดเขต
เทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อให้ความรู้เร่ือง
สุขาภิบาลอาหารแกร้่าน
ขายอาหารในตลาดเขต
เทศบาลต าบลปราณบุรี 
เพื่อพัฒนาร้านขายอาหาร
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

จ านวนร้านขายอาหาร
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ผู้ประกอบการร้านขาย
อาหารได้รับความรู้และ
ได้ตรวจประเมินผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

โครงการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม

เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้า
นมในกลุ่มเพศหญิงที่มีอายุ
ต้ังแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป

ตรวจคัดกรองสุขภาพ
หญิงที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป

ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง

ประชาชนเพศหญิงที่มี
อายุต้ังแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมเบื้องต้น

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

จดัอบรมเพื่อให้ความรู้
เร่ืองสุขาภิบาลอาหาร
แกร้่านขายอาหารใน
ตลาดเขตเทศบาล
ต าบลปราณบุรี เพื่อ
พัฒนาร้านขายอาหาร
ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐

(สปสช.)

๑๙. ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐

(อสม.ชุมชนเมืองเก่า (สปสช.)

อสม.ชุมชนเมืองปราณ

ชุมชนพลายงาม)

งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการยาหม่องสมุนไพรภูมิ
ปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ที่

เพื่อจดักจิกรรมให้ความรู้
พร้อมฝึกปฏิบัติแก่
ประชาชนในการท ายา
หม่องจากสมุนไพรไว้ใช้ได้
ด้วยตนเอง

โครงการลูกประคบสมุนไพร 
เพื่อสุขภาพชุมชน

เพื่อจดักจิกรรมให้ความรู้
พร้อมฝึกปฏิบัติแก่
ประชาชนในการท าลูก
ประคบสมุนไพร เพื่อใช้ได้
ด้วยตนเอง

อบรมให้ความรู้พร้อม
ฝึกปฏิบัติแกป่ระชาชน
ในการท าลูกประคบ
สมุนไพรเพื่อใช้ได้ด้วย
ตนเอง

ประชาชนในชุมชนท า
ลูกประคบสมุนไพรไว้ใช้
เองได้

ประชาชนในชุมชนท าลูก
ประคบสมุนไพรไว้ใช้เอง
ได้ด้วยตนเอง

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

จดักจิกรรมให้ความรู้
พร้อมฝึกปฏิบัติแก่
ประชาชนในชุมชนใน
การท ายาหม่องจาก
สมุนไพร จ านวน ๑ คร้ัง

จ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรมท ายา
หม่องจากสมุนไพร

ประชาชนในชุมชนได้รับ
ความรู้การท ายาหม่อง
จากสมุนไพรไว้ใช้ได้ด้วย
ตนเอง

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

(อสม.ชุมชนบ้านเขาน้อยกลาง
, อสม.ชุมชนนาพะเนียด)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๐. ๑๑๖,๐๐๐ ๑๑๖,๐๐๐ ๑๑๖,๐๐๐ ๑๑๖,๐๐๐ ๑๑๖,๐๐๐

(อสม.ชุมชนต าหรุอาสาพัฒนา (สปสช.)

อสม.ชุมชนบ้านเขาน้อยบน

อสม.ชุมชนบ้านเขาน้อยล่าง

อสม.ชุมชนหนองแกเจริญ

อสม.ชุมชนบ้านปลายน้ า

อสม.ชุมชนหนองยงิหมีพัฒนา

อสม.ชุมชนหนองไผ่)

๒๑. โครงการรักษ์สุขภาพ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐

(ชมรมคนรักษ์สุขภาพ  
ปราณบุรี) (สปสช.)

อสม.จดักจิกรรมไป
เย่ียมบ้านกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ผู้
พิการ เพื่อให้ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพให้
ก าลังใจและมอบอาหาร
เสริม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วย
การออกก าลังกายให้แก่
ประชาชนทุกกลุ่มอายุใน
ชมรมคนรักษ์สุขภาพ
ปราณบุรี

ร้อยละของสมาชิกที่
เข้าร่วมกจิกรรมออก
ก าลังกาย

สมาชิกในชมรมได้ออก
ก าลังกายและมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมสุขภาพจติ

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

สมาชิกชมรมคนรักษ์
สุขภาพปราณบุรีจดั
กจิกรรมตรวจสุขภาพออก
ก าลังกาย กจิกรรมส่งเสริม
สุขภาพจติในครอบครัว ณ
 สวนสุขภาพเฉลิมพระ
เกยีรติ ร.๙

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

โครงการประชาอุน่ใจ ห่วงใย
สุขภาพ ด้วยน้ าใจอสม.

เพื่อให้อสม.จดักจิกรรมไป
เย่ียมบ้านกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

จ านวนบ้านที่    อสม.
ออกไปเย่ียมและดูแล
สูขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ได้รับการดูแลสุขภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๒. โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐

(สปสช.)

๒๓. ๒๑,๒๑๐ ๒๑,๒๑๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐

(สปสช.)

๒๔. โครงการเด็กไทยแข็งแรง ๑๘,๗๐๐ ๑๘,๗๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐

(สปสช.)

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี(โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี 

(บ้านปลายน้ า))

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้
นักเรียนโดยตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น

นักเรียนได้รับการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น

จดักจิกรรมส่งเสริม
สุขภาพให้นักเรียนโดย
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
โดยชมรมกลุ่มเด็ก
ปลายน้ าซ่ึงเป็นแกนน า
ด้านส่งเสริมสุขภาพ

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

(โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี 
(บ้านปลายน้ า))

สมาชิกในชมรมได้ออก
ก าลังกายร่วมกนั

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี(ชมรมโยคะเพ่ือสุขภาพ

ปราณบุรี)

งบประมาณและทีผ่่านมา

เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วย
การออกก าลังกายโดยการ
เล่น โยคะและเพื่อปูองกนั
แกไ้ขปัญหายาเสพติด

สมาชิกชมรมโยคะเพื่อ
สุขภาพปราณบุรีออก
ก าลังกายด้วยการเล่น
โยคะ

ร้อยละของสมาชิกที่
เข้าร่วมออกก าลังกาย

โครงการเด็กไทยท าได้ใน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองสุขาน่าใช้ อาหาร
ปลอดภัย เด็กไทยฟันดีแก่
นักเรียน

จดักจิกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองสุขา
น่าใช้ อาหารปลอดภัย 
เด็กไทยฟันดี แก่
นักเรียนพร้อมการฝึก
ปฏิบัติของนักเรียน
ชมรมเด็กไทยท าได้

ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมกจิกรรม

นักเรียนได้รับความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองสุขา
น่าใช้ อาหารปลอดภัย 
เด็กไทยฟันดี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕. ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐

(สปสช.)

๒๖. โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ๕๗,๑๐๐ ๕๗,๑๐๐ ๕๘,๐๐๐ ๕๘,๐๐๐ ๕๘,๐๐๐

(ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน)

(สปสช.)

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดย
รณรงค์ให้ประชาชนงด
เหล้าในเทศกาลเข้าพรรษา

จดักจิกรรมรณรงค์ เช่น
กล่าวค าปฏิญาณตน ,  
 จดักจิกรรมทางศาสนา,
 ให้ความรู้ถึงภัย
อนัตรายจากการด่ืมสุรา

จ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรม

ประชาชนงดเหล้าใน
เทศกาลเข้าพรรษา

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

โครงการเล่นกฬีา เสริมสุขภาพ
สานสัมพันธ์ ต้านภัย   ยาเสพ
ติด (ชมรมกีฬาเยาวชนปราณ
บุรี)

เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วย
การออกก าลังกายโดยการ
เล่นกฬีาและเพื่อปูองกนั
แกไ้ขยาเสพติด

จดักจิกรรมให้เยาวชน
กลุ่มต่าง ๆ ออกก าลัง
กาย เพื่อส่งเสริม
สุขภาพด้วยการเล่นกฬีา
 เพื่อปูองกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด ณ 
ลานกฬีาชมรมกฬีา
เยาวชนปราณบุรี

ร้อยละกลุ่มเยาวชนที่มา
เล่นกฬีาออกก าลังกาย

กลุ่มเยาวชนได้มาเล่น
กฬีาร่วมกนั เพื่อปูองกนั
แกไ้ขปัญหายาเสพติด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๗. ๒๖,๕๐๐ ๒๖,๕๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐

(สปสช.)

๒๘. - ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐

(ชุมชนเมืองปราณ) (สปสช.)

๒๙. ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐

(ชุมชนเมืองเก่า) (สปสช.)

(ชุมชนซอยนายหริดพัฒนา , 
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี 
(บ้านปลายน้ า))

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพร่ายกายที่แข็งแรง
รักการออกก าลังกายและ
ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง รัก
การออกก าลังกายและ
ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย  
เพื่อสุขภาพต่อต้านยาเสพติด

โครงการส่งเสริมการออกก าลัง
กาย เพื่อสุขภาพชุมชน

จดักจิกรรมออกก าลัง
กายประเภทต่าง ๆ 
ตามความต้องการของ
ประชาชน

ประชาชนได้ออกก าลัง
กาย

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพชุมชน

จดักจิกรรมเต้นแอโรบิค
ในชุมชน

ประชาชนได้ออกก าลัง
กาย

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพร่ายกายที่แข็งแรง
รักการออกก าลังกายและ
ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง รัก
การออกก าลังกายและ
ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วย
การออกก าลังกายโดยการ
เล่น กฬีาและเพื่อปูองกนั
แกไ้ขปัญหายาเสพติด

จดักจิกรรมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ออกก าลังกาย เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
เล่นกฬีาและเพื่อ
ปูองกนัแกไ้ขปัญหายา
เสพติด

จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้ออกก าลัง
กายร่วมกนั เพื่อต่อต้าน
ยาเสพติด

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๐. ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

(สปสช.)

๓๑. - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

(สปสช.)

๓๒. - ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐

(สปสช.)

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เพื่อค้นหาติดตาม
พัฒนาการของเด็กอายุ ๐-
๗๒ เดือน ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

เด็กอายุ ๐-๗๒ เดือน  
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละของเด็กอายุ ๐-
๗๒ เดือน ได้รับการ
ค้นหาติดตามพัฒนาการ

เด็กอายุอายุ ๐-๗๒ เดือน
 ได้รับการดูแล
พัฒนาการที่เหมาะสม
กบัช่วงอายุ

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้แข็งแรง

จดักจิกรรมออกก าลังาย
ให้ผู้สูงอายุให้แข็งแรง

จ านวนผู้สูงอายุที่มา
ออกก าลังกาย

ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกาย 
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

เพื่อจดักจิกรรมตรวจ
สุขภาพช่องปากและ
แนะน าการออกก าลังกาย
ให้แกส่มาชิกชมรมเบญจ
รงค์

จดักจิกรรมตรวจ
สุขภาพช่องปากให้
สมาชิกชมรมเบญจรงค์,
 สมาชิกชมรมเบญจ
รงค์ออกก าลังกายที่
เหมาะสม

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการตรวจช่อง
ปากและการออกก าลัง
กาย

ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ
ช่องปากและการออก
ก าลังกายที่เหมาะสม

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา้กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี (ชุมชน ๑๔ ชุมชน)

โครงการคืนรอยย้ิมออกก าลัง
กายผู้สูงวัย สบายชีวี (ชมรม
เบญจรงค์)

โครงการออกก าลังกาย
เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ 
(ชมรมเบญจรงค์)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๓. ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐

(สปสช.)

๓๔. ๗,๑๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

(สปสช.)

๓๕. ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐

(สปสช.)

โครงการแรงน่องชวนปั่นรักษ์
โลก รักษ์สุขภาพ (ชมรมแรง
น่องปราณบุรี)

โครงการส่งเสริมการและ
รณรงค์ตรวจเลือดโดยสมัครใจ 
(VCCT)  (ชมรมเทียนส่องใจ)

โครงการถักทอสายใย ใส่ใจ
สุขภาพผู้พิการ (อพมก.ในเขต
 ทต.ปราณบุรี)

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วย
การออกก าลังกายโดยการ
ปั่นจกัรยาน และเพื่อ
ปูองกนัแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดและลดภาวะโลกร้อน

งบประมาณและทีผ่่านมา

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

เพื่อให้อพมก.ได้ออกไป
ดูแลเย่ียมบ้านผู้พิการ

อพมก.ในเขตเทศบาล
ต าบลปราณบุรี ออก
เย่ียมบ้านดูแลผู้พิการใน
เขตชุมชนที่ตนเอง
รับผิดชอบพร้อมมอบ
อาหารเสริม

จ านวนผู้พิการได้รับ
การดูแลสุขภาพ

อพมก.ได้ออกไปดูแล
เย่ียมบ้านผู้พิการ

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

ประชาชน และผู้ติดเชื้อ
 HIV ที่อยู่ในเขตเทศบาล

จ านวนผู้ติดเชื้อ/
ประชาชน ในเขต
เทศบาล

เยาวชน ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพกาย-ใจ ที่
แข็งแรงจากการปั่น
จกัรยาน

จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนและผู้ติดเชื้อ
HIV ที่เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจและมีความรู้
ในการปูองกนัและการ
ตรวจเลือดที่ถูกต้องและ
สมัครใจ

เพื่อให้ประชาชน และผู้ติด
เชื้อ HIV ประเมินความ
เส่ียง เข้าใจเร่ืองการ
ปูองกนัและการตรวจเลือด 
โดยความสมัครใจ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

จดักจิกรรมให้ความรู้
และรณรงค์ให้เยาวชน
ประชาชน ออกก าลัง
กายโดยการปั่นจกัรยาน



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๖. ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐

(สปสช.)

๓๗. ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐

(สปสช.)

โครงการลดปริมาณขยะตาม
หลัก   ๓R  (โรงเรียนก าเนิด
วิทยา , โรงเรียนวันทามารีอา,
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี 
(บ้านปลายน้ า),ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ)

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

ประชาชนในเขต
เทศบาล ๕๐ คน

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ยาที่
ถูกต้องและสามารถ
น าไปใช้กบัตนเองและ
ครอบครัวได้

โครงการสุขภาพอนามัยใน
สถานศึกษามารู้จกัยากนัเถอะ 
(โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี 
(บ้านปลายน้ า))

เพื่อให้ความรู้ในการใช้ยา
อย่างถูกต้อง เหมาะสมแก่
นักเรียน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ที่บ้าน
ของตนเอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

เพื่อสร้างความเข้าใจให้ครู
นักเรียนและประชาชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการลด
ปริมาณขยะตามหลัก ๓R

โรงเรียนในเขตเทศบาล
ฯ จ านวน ๓ โรงเรียน

มีการคัดแยกขยะใน
โรงเรียนและในชุมชน

นักเรียน ครูและ
ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการลดปริมาณ
ขยะ ตามหลัก ๓R และ
สามารถลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียนและชุมชนได้

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

จ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ

จดัอบรมนักเรียนใน
สถานศึกษาให้ความรู้
เร่ืองการใช้ยา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๘. ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐

(สปสช.)

๓๙. ๑๔,๕๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

(สปสช.)

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการ
สร้างเสริมสุขภาพปูองกนั
โรค ฟื้นฟู สมรรถภาพและ
การรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก

เป็นค่าใช้จา่ยในการจดั
กจิกรรมสร้างเสริม
สุขภาพปูองกนัโรค 
ฟื้นฟู สมรรถภาพและ
รักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ร้อยละของเด็กเล็กที่
เข้าร่วมกจิกรรม

เด็กเล็กได้รับการสร้าง
เสริมสุขภาพปูองกนัโรค 
ฟื้นฟู สมรรถภาพและ
การรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิ

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค (ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ๓ ศูนย)์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย
และใจที่แข็งแรง

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้แข็งแรง

จดักจิกรรมออกก าลัง
กายให้ผู้สูงอายุด้วยการ
ร้อง เล่น เต้น ร า

จ านวนผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ

โครงการออกก าลังกายโดยการ
ร้อง เล่น เต้น ร า เพื่อส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ (ศูนยพั์ฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอาย ุทต.ปราณบุรี)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๐. โครงการสุขภาพดีโดยไม่ต้องพึ่ง
ยา

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

(คณะกรรมการร้อยตามหาลัย)

(สปสช.)

๔๑. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

(สปสช.)

๔๒. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

(สปสช.)

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

จ านวนคณะกรรมการที่
เข้าร่วมประชุมตาม
ก าหนด

ผู้สูงอายุมีความรู้ในเร่ือง
การดูแลสุขภาพโดยไม่
ต้องพึ่งยา

แผนงาน โครงการหรือ
กจิกรรมที่ผ่านการอนุมัติ
และการบริหารจดัการ
กองทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์

ผู้สูงอายุสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติและ
ปูองกนัตนเองจากการ
หกล้มได้

ผู้สูงอายุได้ดูแลสุขภาพ
ตนเองโดยไม่ต้องพึ่งยา

จ านวนผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ

โครงการประชุมคณะกรรมการ
กองทุน/ที่ปรึกษา/
อนุกรรมการ/คณะท างาน

โครงการปูองกนัการหกล้มใน
ผู้สูงอายุ (ศูนยพั์ฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอาย)ุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

คณะกรรมการกองทุน/
ที่ปรึกษา/
อนุกรรมการ/
คณะท างาน ประชุม
ตามที่ก าหนด

เพื่อพิจารณาระเบียบ
อนุมัติแผนงาน หรือ
โครงการและบริหาร
จดัการกองทุนให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้และสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติตน เพื่อ
ปูองกนัการหกล้มได้

เพื่อให้ความรู้ในเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพโดยไม่ต้องพึ่ง
ยาให้แกผู้่สูงอายุ

จดักจิกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ โดยไม่
ต้องพึ่งยา เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีทักษะในการ
ดูแลตนเอง



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๓. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

(สปสช.)

๔๔. ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐

(สปสช.)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะท างานและแกนน า
สุขภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัการ
ด าเนินงานและบริหาร
จดัการกองทุน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

มีเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ที่จ าเป็นและเพียงพอต่อ
การท างาน

มีการจดัซ้ือวัสดุและ
ครุภัณฑ์

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

จดัซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์
ส านักงาน อาทิ ตู้เกบ็
เอกสาร,โต๊ะ เกา้อี ้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์
ประกอบการด าเนินงาน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของกองทุน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานอืน่ ๆ ที่
กรรมการกองทุนแต่งต้ัง

จดักจิกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้ ความเข้าใจ 
เพื่อให้มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

โครงการจดัซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์
เพื่อการด าเนินงานกองทุน

เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
บริหารจดัการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพ มีวัสดุ
อปุกรณ์เหมาะสมเพียงพอ
ต่อการใช้งาน

ตัวช้ีวัด (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์

จ านวนคณะกรรมการ/
คณะท างาน/และแกน
น าสุขภาพของกองทุน
เข้าร่วมโครงการ



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๕. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

(สปสช.)

๔๖. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - -

(สปสช.)

กองสาธารณสุขฯ

๔๗. โครงการผู้สูงวัยรักษ์สุขภาพ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐

(ชมรมผู้สูงอาย ุ๘ ชมรม)

(สปสช.)

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

เพื่อตรวจคัดกรองโรค
ความดัน โรคเบาหวาน โรค
เร้ืองรังต่าง ๆ และโรค
ทั่วไป โดยทีมสหวิชาชีพ

งบประมาณและทีผ่่านมา

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ร้อยละผู้สูงอายุที่ได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพ
อย่างทั่วถึง

ค่าใช้จา่ยในการปูองกนัและ
แกไ้ขปัญหาสาธารณสุขใน  
กรณีเกดิโรคระบาดหรือภัยพิบัติ

เพื่อให้กจิกรรมในการ
ปูองกนัและแกไ้ขปัญหา
สาธารณสุขได้ตามความ
จ าเป็นเหมาะสมและทัน
ต่อสถานการณ์

ชุมชนผู้สูงอายุ ๘ 
ชุมชน

โครงการระเบียงสุขภาพดี มี
รอยย้ิม

ประชาชนในเขตเทศบาล

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มี
ส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของตนเองได้

ออกหน่วยงานตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น 
ผู้สูงอายุใน ๘ ชมรม

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
อย่างทั่วถึงครบทั้ง ๘ 
ชมรม

ร้อยละผู้ที่มารับบริการ
ตรวจคัดกรองโรค ได้
อย่างทั่วถึง

ประชาชนได้รับการตรวจ
คัดกรองโรค โดยทีมสห
วิชาชีพ

มีโรคระบาดและภัย
พิบัติเกดิขึ้น

แกไ้ขปัญหาสาธารสุขใน
กรณีเกดิโรคระบาด ภัย
พิบัติ ตามความจ าเป็น
เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์

ค่าใช้จา่ยในการจดั
แกไ้ขปัญหาสาธารณสุข
ในกรณีเกดิโรคระบาด 
ภัยพิบัติ



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๘. - ๑๕,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐

(สปสช.)

๔๙. - ๑๕,๐๐๐ - - -

(สปสช.)

กองสาธารณสุขฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วย
การออกก าลังกาย

เพื่อให้ประชาชนมีการสร้าง
เสริมสุขภาพด้วยการออก
ก าลังกาย

สนับสนุนให้ประชาชน
ในชุมชนสร้างเสริม
สุขภาพด้วยการออก
ก าลังกาย

จ านวนชุมชนที่มีการ
ออกก าลังกาย เพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ

ประชาชนที่สร้างเสริม
สุขภาพด้วยการออก
ก าลังกายท าให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

โครงการสุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลฯ

เพื่อให้ผู้ประกอบการ
อาหาร ครู และผู้ดูแล
สุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้อง
และมีสุขลักษณะที่ดี

จดัอบรมให้ความรู้/จดั
กจิกรรม ๑ คร้ัง

จ านวนนักเรียนและครู
ได้บริโภคอาหารที่ถูก
ลักษณะ

ผู้ประกอบการอาหาร ครู
 และผู้ดูแลสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารที่ถูกต้องและมี
สุขลักษณะที่ดี

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๐. จดัประชุม/รณรงค์ ๑๗๘,๑๐๐ ๑๗๘,๑๐๐ ๑๗๘,๔๐๐ ๑๗๘,๔๐๐ ๑๗๘,๔๐๐ การระบาดของโรค
ไข้เลือดออกลดลง

(สปสช.)

กองสาธารณสุขฯ

๕๑. - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

(สปสช.)

สามารถปูองกนัและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกได้

โครงการปูองกนัและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

เพื่อปูองกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขตเทศบาล

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

งบประมาณและทีผ่่านมา

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

โครงการการตรวจและคัดกรอง
ความผิดปกติหรือความ
บกพร่อง ทางการมองเห็นของ
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้
ในการดูแลสุขภาพตา และ
ได้รับการตรวจคัดกรอง
ดวงตา

ตรวจคัดกรองดวงตา ๑
 คร้ัง/ปี

จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับ
การตรวจคัดกรองดวงตา

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน
สายตา ได้รับการตรวจ
คัดกรองและได้ความรู้ใน
การดูแลดวงตาที่ถูกต้อง

โครงการ/กิจกรรมที่



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๒. - ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐

(สปสช.)

๕๓. - ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐

(สปสช.)

โครงการอบรมผู้น านักเรียน
ด้านสุขภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

โรงเรียนอนุบาล
ปราณบุรี (บ้านเมือง
เกา่)

นักเรียนสามารถดูแล
สุขภาพ ปูองกนัโรค ภัย
อนัตรายยาเสพติด และ
วิธีออกก าลังกายและเล่น
กฬีาประเภทต่างๆได้

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

งบประมาณและทีผ่่านมา

โรงเรียนอนุบาล
ปราณบุรี (บ้านเมือง
เกา่)

นักเรียนที่พฤติกรรมด้าน
สุขภาพที่เหมาะสม
ปฏิบัติงานด้านการเป็น
ผู้น าและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
สุขภาพให้แกผู้่ใกล้ชิดได้
อย่างถูกต้อง

จ านวนนักเรียนที่
สามารถเป็นผู้น าด้าน
สุขภาพน าไปช่วยเหลือ
ปฏิบัติ งานด้านอนามัย
ในเบื้องต้นได้

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพ 
สามารถน าไปปฏิบัติงานได้
จริง และสร้างผู้น านักเรียน
ด้านสุขภาพ

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 
โรงเรียนอนุบาลปราณ
บุรี (บ้านเมืองเกา่)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนอนุบาลปราณ
บุรี (บ้านเมืองเกา่)

เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพร่างกายที่
ถูกต้อง รู้จกัการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การ
ปูองกนัโรคภัยอนัตรายใกล้
ตัว ยาเสพติดและการออก
ก าลังกายที่ถูกต้องและ
สามารถไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

จ านวนนักเรียนที่
สามารถดูแลสุขภาพ
ปูองกนัโรค ภัย
อนัตรายยาเสพติดและ
วิธีออกก าลังกายและ
เล่นกฬีาประเภทต่าง ๆ
ได้



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๔. - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

(สปสช.)

๕๕. - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

(สปสช.)

รพ.สต.บ้านโรงสูบ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)

จ านวนนักเรียนที่
สามารถดูแลสุขภาพ
อนามัยที่ดี ออกก าลัง
กายที่ถูกต้องและ
ช่วยกนัรักษา
ส่ิงแวดล้อมได้

นักเรียนมีวินัยในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเองรักการออกก าลัง
กาย และมีจติส านึกใน
การรักษาส่ิงแวดล้อมได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และวินัยใน
การดูแลสุขภาพ อนามัย
การใช้ยาเวชภัณฑ์ การ
ออกก าลังกายที่ถูกต้อง
เหมาะสม และการรักษา
ส่ิงแวดล้อมคัดแยกขยะได้
อย่างถูกต้อง

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ต าหรุ (วิง
ประชาสงเคราะห์)

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

โรงเรียนบ้านต าหรุ
(วิงประชาสงเคราะห)์

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

๒.ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่
ในกลุ่มเส่ียงได้รับการขึ้น
ทะเบียนรักษาอย่าง
ถูกต้องและหายขาด

๒.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้โรควัณโรคแกก่ลุ่ม
เส่ียง

๓.กลุ่มเส่ียงมีความรู้เร่ือง
โรควัณโรค

๑.เพื่อคัดกรองผู้มีอาการ
สงสัยและค้นหาผู้ปุวยราย
ใหม่ในกลุ่มเส่ียง ผู้สูงอายุ
ผู้ปุวยด้วยโรคเร้ือรัง ผู้
สัมผัสร่วมบ้าน

โครงการเด็กไทย มีวินัยใส่ใจ
สุขภาพ

โครงการรณรงค์ค้นหาผู้ปุวยวัณ
โรคเชิงรุกรายใหม่ในการกลุ่ม
เส่ียง

กลุ่มเส่ียงผู้สูงอายุ
ผู้ปุวยด้วยโรคเร้ือรังผู้
สัมผัสร่วมบ้าน จ านวน
 ๑๕๐ คน

อตัราการรักษาวัณโรค
หายขาดร้อยละ ๘๕

๑.กลุ่มเส่ียงได้รับการคัด
กรอง



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๖. - - ๓๑,๖๐๐ ๓๑,๖๐๐ ๓๑,๖๐๐

(สปสช.)

รพ.สต.บ้านโรงสูบ

๕๗. - - ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐

(สปสช.)

รพ.สต.บ้านโรงสูบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ผู้ปุวยโรคเบาหวาน
ควบคุมระดับน้ าตาลได้
ดี ร้อยละ ๔๐ ผู้ปุวย
โรคความดันโลหิตสูง
ควบคุมได้ดี ร้อยละ ๕๐

เพื่อให้ผู้ปุวย
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงควบคุมระดับ
น้ าตาลและความดัน
โลหิตได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

โครงการปูองกนัท้องไม่พร้อม
ในวัยรุ่น

ม. ๑-๓ จ านวน ๒๑๗ 
คน

อตัราการต้ังครรภ์กอ่น
วัยอนัควรไม่เกนิร้อยละ
 ๑๐

มีความรู้และทักษะ
อนามัยเจริญพันธ์ที่ถูกต้อง

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

โครงการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
ในผู้ปุวยโรคเร้ือรัง

ผู้ปุวยโรคเร้ือรัง จ านวน
 ๑๕๐ คน

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพทต.ปราณบุรี

๒.เพื่อประเมินโอกาสเส่ียง
โรคหัวใจและหลอดเลือด

๓.เพื่อชะลอความเส่ือมของ
ไต

เพื่อให้วัยรุ่นมีทักษะและ
พฤติกรรมอนามัยเจริญ
พันธ์ที่เหมาะสม

๑.เพื่อให้ผู้ปุวยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
ควบคุมระดับน้ าตาลและ
ความดันโลหิตได้ดี



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๘. - - ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐

(สปสช.)

รพ.สต.บ้านโรงสูบ

๕๙ - - ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐

(สปสช.)

รวม ๕๘ โครงการ ๑,๒๖๕,๘๑๐ ๑,๗๔๒,๕๑๐ ๒,๐๐๐,๙๐๐ ๒,๐๐๐,๙๐๐ ๒,๐๐๐,๙๐๐

รวมทัง้หมด  ๕๙ โครงการ ๒,๗๘๐,๘๑๐ ๓,๕๔๗,๕๑๐ ๓,๓๙๓,๑๐๐ ๓,๓๙๓,๑๐๐ ๓,๓๙๓,๑๐๐

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

โครงการก าจดัเหาด้วยสมุนไพร
ใบน้อยหน่า

๑.เพื่อน าสมุนไพรใกล้ตัวมา
ใช้ประโยชน์

เด็กนักเรียน ๗๕๓ คน นักเรียนที่พบเหาตรวจ
ไม่พบซ้ าร้อยละ ๙๕

นักเรียนไม่เกดิเป็นซ้ าของ
โรคเหา

กองทุน
หลักประกนั

สุขภาพทต.ปราณบุรี

๓.เพื่อปูองกนัการเกดิเหา
ในเด็กนักเรียน

๒.เพื่อลดการระคายเคือง
หนังศีรษะแทนยาแผนปัจจบุัน

โครงการเรียนรู้ ร่วมแรง 
รณรงค์ปูองกนัภาวะคลอดกอ่น
ก าหนด

เพื่อให้หญิงต้ังครรภ์และ
อาสาสมัครสาธารณสุขมี
ความตระหนักและได้รับ
ความรู้ในการดูแลตนเอง 
และน าความรู้ไปดูแล
ประชาชนในชุมชน ในการ
ปูองกนัภาวะคลอดกอ่น
ก าหนด

จดัอบรมให้ความรู้เร่ือง
การปูองกนัภาวะคลอด
กอ่นก าหนด ให้กบั
หญิงต้ังครรภ์ และ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลฯ

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ในการ
ปูองกนัภาวะคลอด
กอ่นก าหนด

หญิงต้ังครรภ์และอสม. 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ดูแลตนเอง และคนใน
ชุมชน ในการปูองกนั
ภาวะคลอดกอ่นก าหนด

กองทุน
หลักประกนั

สุขภาพทต.ปราณบุรี

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ ด้านสาธารณสุข สิง่แวดล้อมและสุขภาพ

แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑. ๓๔๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

รวม ๑ โครงการ - - ๓๔๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ ๔๐๖,๐๐๐ - -

รวมทัง้หมด  ๖๐ โครงการ ๓,๑๒๖,๘๑๐ ๓,๙๕๓,๕๑๐ ๓,๗๙๙,๑๐๐ ๓,๗๙๙,๑๐๐ ๓,๗๙๙,๑๐๐

สมทบงบประมาณให้
กองทุนหลักประกนั
สุขภาพตามประกาศ
คณะกรรมการ
หลักประกนัสุขภาพฯ
ด าเนินงานและบริหาร
จดัการระบบ
หลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 พ.ศ. ๒๕๖๑

เงินสมทบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ระบบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพเทศบาลต าบล
ปราณบุรีตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกนั
สุขภาพฯด าเนินงานและ
บริหารจดัการระบบ
หลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

สมทบกองทุน  ๑ คร้ัง

(๔๐๖,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๔๐๖,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

กองทุนหลักประกนั
สุขภาพมีระบบการ
จดัการที่ได้มาตรฐาน
และประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกนัโรคได้ทั่วถึง
เท่าเทียมกนั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมือง การบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาล

๒. โครงการวันเทศบาล ปีละ ๑ คร้ัง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

เทศบาลต าบลปราณบุรี

แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ผู้บริหาร / ผู้ช่วยผู้บริหาร /
 สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงาน  ๑  คร้ัง / ปี

เพื่อจดักจิกรรมเนือ่งในวัน
เทศบาล

มีกจิกรรมจดังานวัน
เทศบาล

ประชาชนทราบและ
ตระหนักถึงความส าคัญ 
และมีเจตคติที่ดีต่อ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

ผู้บริหาร / ผู้ช่วย
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานมี
ความรู้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
ผู้บริหาร / ผู้ช่วยผู้บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงาน

เพื่อทัศนศึกษาดูงาน
ผู้บริหาร / ผู้ช่วย
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน

(๑๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาลได้
ทัศนศึกษาดูงาน

(๒๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมือง การบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓. ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาล

๔. จ านวน ๑ คร้ัง ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาล

๕. - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แกผู้่บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานและลูกจา้งของ
เทศบาล

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม

มีการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลต าบล
ปราณบุรีและผู้บริหาร

ได้ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลที่มาจากการ
เลือกต้ัง

(๒๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๑,๓๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๑,๘๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้เกดิขึ้นใน
องค์กร/หน่วยงาน

เพื่อจดังานรัฐพิธีต่างๆ,
งานพิธีทางศาสนา, งาน
พิธีส าคัญต่างๆของเทศบาล

จดักจิกรรมในวันส าคัญ
ทางศาสนาและรัฐพิธีต่างๆ

(๘๕๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

โครงการจดังานรัฐพิธีต่างๆ
งานรัฐพิธีการทางศาสนาและ
งานพิธีส าคัญต่างๆของ
เทศบาล

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลูกจา้งของ
เทศบาลทุกคนเข้าร่วม
โครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล
และลูกจา้งของเทศบาลทุก
คน

โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เพื่อสนับสนุนการปกครอง
ตามระบบประชาธิปไตย

มีการจดังานรัฐพิธีต่างๆ,
งานรัฐพิธีทางศาสนา, 
งานพิธีส าคัญต่างๆของ
เทศบาลฯ

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจดังาน



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมือง การบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖. ตลอดปีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัดเทศบาล

๗. - ๘๐๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัดเทศบาล

๘. ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัดเทศบาล

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีการพัฒนา มีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ครุภัณฑ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุ
อปุกรณ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

(๕๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

จ านวนวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้
การปฏิบัติงาน

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

(๖๐๘,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๔๔๘,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

(๕๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

ที่

โครงการประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรี/ผู้ปฏิบัติงาน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรีผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้รับการพัฒนามีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

แผนงานบริหารทัว่ไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

จดัซ้ือ/จดัจา้งครุภัณฑ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมือง การบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙. ตลอดปีงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัดเทศบาล

๑๐. ตลอดปีงบประมาณ - ๗๐๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัดเทศบาลเพื่อซ่อมแซม/ ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาอาคาร
ส่ิงกอ่สร้างและส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

โครงการซ่อมแซม / ปรับปรุง
 /บ ารุงรักษาอาคาร 
ส่ิงกอ่สร้างและส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนงานบริหารทัว่ไป

อาคารและส่ิงกอ่สร้าง
ของเทศบาลได้รับการ
ซ่อมบ ารุง

ที่

เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

จ านวนวัสดุ/อปุกรณ์
และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

(๑๕๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๑๕๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษา วัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่างๆและครุภัณฑ์ต่างๆ
ของเทศบาลต าบลปราณ
บุรีให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

มีการซ่อมแซม/ 
ปรับปรุง/บ ารุงรักษา
อาคารส่ิงกอ่สร้างและส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆของ
เทศบาลต าบลปราณบุรีที่
เหมาะสมสะดวกและ
ปลอดภัย



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมือง การบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ ๑ คร้ัง/ปี ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ - - - ส านักปลัดเทศบาล

๑๒ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล

(มิติ ๒ ข้อ ๒.๒/๒.๒.๑)

เพื่อก าหนดมาตรการด้าน
ความโปร่งใสในการ
บริหารบุคคลของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

อดุหนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์รวมข่าวสาร
การจดัซ้ือ จดัจา้ง อบต.
ระดับอ าเภอ

เพื่อให้การอดุหนุนศูนย์
รวมข่าวสารการจดัซ้ือ  
จดัจา้ง

ประชาชนโดยทั่วไปทราบ
ข่าวสารข้อมูลการจดัซ้ือ /
 จดัจา้ง

ศูนย์รวมข่าวสารการ
จดัซ้ือจดัจา้งได้รับเงิน
อดุหนุนเพื่อพัฒนา

(๓๓,๐๐๐ 
๒๕๕๘)

(๓๓,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

จดัท ามาตรการด้านการ
บริหารบุคคลของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี จ านวน ๑ 
มาตรการ

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลมีความโปร่งใส 
สามารถป้องกนัการ
ทุจริตของเจา้หน้าที่ได้

มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมือง การบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล

(มิติ ๔ ข้อ ๔.๓/๔.๓.๑)

๑๔ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ จ านวน ๒ คร้ัง ส านักปลัดเทศบาล

(มิติ ๒ ข้อ ๒.๓ /๒.๓.๒)

เพื่อให้เกดิความโปร่งใส
และลดการทุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม การปฏิบัติงานต่างๆ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

กจิกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ปราณบุรี จ านวน ๑๑ คน

การปฏิบัติงานเกดิความ
คล้องตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการ
ให้บริการประชาชน/
บริการสาธารณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การบริหารราชการ
ของเทศบาลต าบลปราณ
บุรีภายใต้กรอบอ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนงานบริหารทัว่ไป

คณะผู้บริหารเทศบาล 
ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่

มาตรการ การมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อ
ลดขั้นตอน การปฏิบัติ
ราชการ 



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมือง การบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๕ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล

(มิติ ๕ ข้อ ๒.๕/๒.๕.๑)

๑๖ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล

(มิติ ๕ ข้อ ๒.๕/๒.๕.๓)

รวม ๑5  โครงการ ๔,๑๓๓,๐๐๐ ๖,๑๔๓,๐๐๐ ๔,๐๑๐,๐๐๐ ๔,๐๑๐,๐๐๐ ๔,๐๑๐,๐๐๐

เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ
ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม ตาม
แนวทางการบริหาร
กจิการบ้านเมืองที่ดี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

เจา้หน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเกีย่วกบัเร่ือง
ร้องเรียนด าเนินการ
จดัการเร่ืองร้องเรียนของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

มาตรการจดัท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ

มีการจดัท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ

แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกีย่วกบัเร่ืองร้องเรียน

เพื่อจดัให้มีเจา้หน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับ
แจง้เร่ืองร้องเรียนต่างๆ

มีการมอบหมายแต่งต้ัง
เจา้หน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเกีย่วกบัเร่ือง
ร้องเรียน

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ
ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๗. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑๘. ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๑๙. ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐

( ๑๔ ชุมชน เสนอ)

เพื่อจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร/ความ
เคล่ือนไหวผลการด าเนินงาน
และสาระน่ารู้ต่างๆให้
ประชาชนทราบและ
ใหบ้ริการอนิเตอร์เน็ตไร้สาย

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารและสาระน่ารู้
ต่างๆ ในทุกเดือน

เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานในรอบปี
จ านวน ๑ คร้ัง

ตัวช้ีวัด (KPI)
งบประมาณและทีผ่่านมา

(๑๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองวิชาการและ
แผนงาน(๑๐๐,๐๐๐ 

๒๕๕๙)

หน่วยงาน/ประชาชน  
ได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานและกจิกรรม
ของเทศบาลฯ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงานและ
กจิกรรมของเทศบาลฯใน
รอบหนึ่งปีใหห้น่วยงาน/
ประชาชนได้รับทราบ

จดัท าเอกสารรายงาน
กจิการประจ าปี

เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน
มีการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
 และมีความกล้าแสดงออก

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียน ๑ คร้ัง/ปี

จดัฝึกอบรมให้ความรู้ ๑
 คร้ัง/๔๐ คน

เด็กนักเรียนมีการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง มี
ความกล้าแสดงออก

กองวิชาการและ
แผนงาน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

กองวิชาการและ
แผนงาน

(๑๕,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๑๕,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

จดัท าวารสารและส่ิงพิมพ์/
เวบไซต์

จดัท าเอกสาร/เวปไซด์
เผยแพร่ข่าวสาร,      
กจิกรรม ๑๒ คร้ัง/ปี

โครงการผู้ประกาศข่าวตัวน้อย

(๗๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๗๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการจดัท ารายงาน
กจิการประจ าปีของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

โครงการจดัท าส่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว
แผนงานบริหารทัว่ไป  

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๐. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

๒๑. ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

(๒๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๒๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/
และขยายเขตระบบเสียงตาม
สาย (๑๔ ชุมชน เสนอ)

เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลฯได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสารต่างๆของเทศบาล
ฯและของหน่วยงานอืน่ๆ
อย่างทันเหตุการณ์

โครงการ/กิจกรรม

ระบบเสียงตามสาย
ครอบคลุมพื้นที่ในเขต
เทศบาล

กองวิชาการและ
แผนงาน

ประชาชนได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสารและเหตุการณ์
ต่างๆได้ทั่วถึง

กองวิชาการและ
แผนงาน

เทศบาลฯมีแผนในการ
ก าหนดแนวทางและทิศ
ทางการพัฒนาของ
เทศบาลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผน
ด าเนินการ และ การ
ติดตามประเมิน  ผล
แผนพัฒนา

๑๔ ชุมชนในเขต
เทศบาลได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสาร

(๓๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

เทศบาลมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีประสิทธิ- 
ภาพมากย่ิงขึ้น

ที่

โครงการจดัท าแผนพัฒนา
เทศบาลฯ

เพื่อจดัท าแผนพัฒนาฯ
ส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การก าหนดทิศทางการ
บริหารงานของเทศบาลฯ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

(๓๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว
แผนงานบริหารทัว่ไป  

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๒. ตลอดปีงบประมาณ - ๕๐๐,๐๐๐ - - -

๒๓. - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เจา้หน้าที่รัฐและ
ประชาชนยึดมัน่ใน
วัฒนธรรมความซ่ือสัตย์
สุจริต มีความคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัยประพฤติ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/
บ ารุงรักษาศูนย์
ประชาสัมพันธ์ เทศบาล
ต าบลปราณบุรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เจา้หน้าที่ของรัฐ,ผู้น า
ชุมชนและประชาชน 
จ านวน ๕๐ คน

ผู้เข้าร่วมโครงการทุก
ภาคส่วนร่วมผลักดันให้
เกดิสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

มีการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบลปราณบุรี  
ที่เหมาะสม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์
ได้รับการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพดี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม/
บ ารุงรักษาศูนย์ประชา-    
 สัมพันธ์เทศบาลต าบล
ปราณบุรีให้อยู่ในสภาพดี
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เพื่อส่งเสริมให้เจา้หน้าที่
ของรัฐและประชาชน
ร่วมกนัต่อต้านการทุจริต
สร้างสังคมสุจริต

กองวิชาการและ
แผนงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม
แนวทางการพัฒนาไปสู่
สังคมสุจริต



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว
แผนงานบริหารทัว่ไป  

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๔. ตลอดปีงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - -

๒๕ - ๒๐๐,๐๐๐ - - -

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้รับการพัฒนามีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

(๓๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๒๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือ/จดัจา้งครุภัณฑ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองวิชาการและ
แผนงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองวิชาการและ
แผนงาน

พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรีผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ

ที่

โครงการประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรี/ผู้ปฏิบัติงาน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีการพัฒนา มีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ครุภัณฑ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว
แผนงานบริหารทัว่ไป  

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๖. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - -

๒๗ ตลอดปีงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - -

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุ
อปุกรณ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จ านวนวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้
การปฏิบัติงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน(๑๐๑,๐๐๐ 

๒๕๕๙)

(๙๙,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

จดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่างๆและครุภัณฑ์ต่างๆ
ของเทศบาลต าบลปราณ
บุรีให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษา วัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

จ านวนวัสดุ/อปุกรณ์
และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

(๕๕,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๕๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

กองวิชาการและ
แผนงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว
แผนงานบริหารทัว่ไป  

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๘ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

(มิติ ๔ ข้อ๔.๑/๔.๑.๑)

๒๙ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

(มิติ ๑ ข้อ๑.๒/๑.๒.๑)

๓๐ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

(มิติ ๔ ข้อ ๔.๔/๔.๔.๑

โครงการจดัท ารายงานการ
ควบคุมภายใน

เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ระดับองค์กรของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

ส่วนราชการทุกหน่วยงาน
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพ
สูงสุด

กองวิชาการและ
แผนงาน

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม คณะกรรมการชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจเร่ือง
การคอร์รัปชันและ
สามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชันได้

มาตรการเฝ้าระวังการคอร์
รัปชันโดยภาคประชาชน

สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนร่วมกนัเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

กองวิชาการและ
แผนงาน

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตที่
น ามาเผยแพร่มากกว่า ๕ 
เร่ืองขึ้นไป

จ านวนข้อมูล/องค์กร
ความรู้ด้านการทุจริตไป
น ามาเผยแพร่

องค์กรความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

คณะกรรมการชุมชนหรือ
ตัวแทนประชาชนในชุมชน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

มาตรการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต
แกป่ระชาชนทั่วไป

งบประมาณและทีผ่่านมา

กองวิชาการและ
แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมือง การบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๑ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

๓๒ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

(มิติ ๒ ข้อ๒.๒/๒.๒.๓)

๓๓ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

(มิติ ๒ ข้อ ๒.๓/๒.๓.๒)

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้
เกดิขึ้นในท้องถิ่น เป็นการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ 
และกระจายรายได้สู่
ประชาชน

กองวิชาการและ
แผนงาน

กจิกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานการบริการ
ประชาชน

เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานของเทศบาลต าบล
ปราณบุรีให้ส้ันลง

จ านวนคร้ังในการลด
ขั้นตอน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลต าบลปราณบุรี

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
ประชากรในเขต
เทศบาลต าบลปราณบุรี

ส่งเสริมการสร้างรายได้
ให้แกป่ระชาชนในพื้นที่ 
และประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียง

กองวิชาการและ
แผนงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ติดต่อขอรับบริการ และ
มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจา้หน้าที่

แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)

มาตรการยกระดับคุณภาพ
การบริการประชาชน

เพื่อให้ประชาชนผู้มารับ
บริการเกดิความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการ

ความพึงพอใจเฉล่ียของ
ประชาชนผู้รับบริการ       
ร้อยละ ๘๐

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมือง การบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๔ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

(มิติ ๕ ข้อ ๒.๕/๒.๕.๒)

๓๕ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

(มิติ ๓ ข้อ ๓.๒/๓.๒.๓)

เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบ
ขั้นตอนของการด าเนินการ
เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์
และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบ
การด าเนินงานของทาง
ราชการ

ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานด้านการ
ร้องเรียนร้องทุกข์

มาตรการให้ความร่วมมือกบั
หน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอสิระ 

การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี
จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอสิระเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี
จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอสิระ

กจิกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กลไกการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอสิระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

กองวิชาการและ
แผนงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมือง การบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๖ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

(มิติ ๔ ข้อ ๔.๑/๔.๑.๒)

รวม ๑๙  โครงการ ๑,๙๗๐,๐๐๐ ๒,๖๗๐,๐๐๐ ๑,๓๗๕,๐๐๐ ๑,๓๗๕,๐๐๐ ๑,๓๗๕,๐๐๐

แผนงานบริหารทัว่ไป
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

กองวิชาการและ
แผนงาน

กจิกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

เพื่อให้การควบคุมภายใน
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกบัการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม การด าเนินงานของ
หน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท าให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดย
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น 
ลดความเส่ียงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอืน่ๆ ที่อาจมีขึ้น



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมือง การบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๗. ตลอดปีงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ช าระภาษ๊ กองคลัง

๓๘. ตลอดปีงบประมาณ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละของผู้ช าระภาษ๊ กองคลัง

๓๙. ตลอดปีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - กองคลัง

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีการพัฒนา มีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรีผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้รับการพัฒนามีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

(๖๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๖๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการออกหน่วยเคล่ือนที่
รับแบบแสดงรายการที่ดิน 
และรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่
ประจ าปี

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการช าระภาษี
และกระตุ้นให้ประชาชน
เข้ามาช าระภาษี

เพิ่มประสิทธิภาพและ
เพิ่มรายได้ในการจดัเกบ็
รายได้

   (๕,๐๐๐      
๒๕๕๙)

    (๕,๐๐๐     
๒๕๖๐)

โครงการประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรี/ผู้ปฏิบัติงาน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อ
น ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจดัเกบ็รายได้

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ให้กบัเทศบาลฯ

เพิ่มประสิทธิภาพและ
เพิ่มรายได้ในการจดัเกบ็
รายได้

(๑๕๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๑๕๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมือง การบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๐. - ๓๐๐,๐๐๐ - - - กองคลัง

๔๑. ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - กองคลัง

๔๒. ตลอดปีงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - กองคลัง

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ครุภัณฑ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือ/จดัจา้งครุภัณฑ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

(๔๗๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษา วัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุ
อปุกรณ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

จ านวนวัสดุ/อปุกรณ์
และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่างๆและครุภัณฑ์ต่างๆ
ของเทศบาลต าบลปราณ
บุรีให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

(๘๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๖๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

(๕๔๕,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

จ านวนวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้
การปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดและกลุม่จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสริมสร้างวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และ ยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมือง การบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๓. ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

(มิติ ๒ ข้อ ๒.๒/๒.๒.๒)

๔๔. ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

(มิติ ๒ ข้อ ๒.๒/๒.๒.๒)

๔๕. ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

รวม  ๙  โครงการ - - ๑,๒๕๕,๐๐๐ ๑,๕๕๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ - - -
- - ๗,๓๕๘,๐๐๐ ๑๐,๓๖๘,๐๐๐ ๕,๕๙๐,๐๐๐ ๕,๕๙๐,๐๐๐ ๕,๕๙๐,๐๐๐ - - -

หัวหน้าฝ่ายและ
ผู้อ านวยการกองพัสดุและ
ทรัพย์สินและเจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

รวมทัง้หมด   ๔๕  โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

กจิกรรมการรายงานผลการ  
 ใช้จา่ยเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ  (มิติ ๔ ข้อ ๔.๒/
๔.๒.๒)

เพื่อให้เกดิความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม มีการเบิกจา่ยถูกต้อง 
รวดเร็ว เกดิความประหยัด

กจิกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพัสดุ

เพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านจดัซ้ือจดั
จา้ง และเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนจดัซ้ือจดั
จา้งของหน่วยงาน

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม มีข้อมูลในการพัฒนาแผน
และกระบวนการจดัซ้ือ
จดัจา้งให้มีประสิทธิภาพ
และเกดิความคุ้มค่าเป็น
ประโยชน์กบัประชาชน

กจิกรรมควบคุมการเบิก
จา่ยเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี 
กองคลัง มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกีย่วข้อง

กองคลัง เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้
เกดิความเสียหายแกท่าง
ราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมือง การบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ล านักปลัดเทศบาล

๒. - ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ
ส านักปลัดเทศบาล

๓. ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ
ส านักปลัดเทศบาล

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติใน ๑ ปี

ร้อยละของจ านวน
ผู้ประสบภัยได้รับความ
ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยได้รับความ
ช่วยเหลือ

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานเทศบาล

ฝึกอบรมอปพร.ใหม่หรือ
ฝึกทบทวน อปพร.

ร้อยละของจ านวนผู้เข้า
อบรม

(๗๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

ที่

โครงการส่งเสริมกจิกรรม   
อปพร.เทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมของ
อปพร.ให้มีส่วนร่วมในการ
รักษาความสงบ ให้กบั
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

ให้การอดุหนุนกจิกรรม ใน
 ๑  ปี

ร้อยละของอปพร.ที่เข้า
ร่วม

ประชาชนในเขตเทศบาล
ฯและพื้นที่ใกล้เคียงมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน,อาสาสมัครฯ
เพิ่มขึ้น

(๑๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๕. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๖. - ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ
ส านักปลัดเทศบาล

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนพนักงานดับเพลิง

(๒๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

จ านวนพนักงานดับเพลิง
ได้รับการฝึกอบรม

โครงการจดัอบรมการใช้รถ
ใช้ถนน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระวังและป้องกนัสา
ธารณภัย

ฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง 
จ านวน ๑ คร้ัง

เพื่อให้พนักงานมีความรู้
และความเข้าใจในการ
ระวังและป้องกนัสา
ธารณภัย

(๓๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๑๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

ที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เพื่อลดอบุัติเหตุทางท้อง
ถนน

ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละของผู้ประสบ
อบุัติเหตุลดลง

โครงการ/กิจกรรม

โครงการเฝ้าระวังเกีย่วกบั
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในช่วงเทศกาล

รณรงค์ด้านจราจรและจดั
ระเบียบจราจรและเฝ้า
ระวังอบุัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
 และประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน

ร้อยละของประชาชนที่
เข้ารับบริการ ณ จดุ
ให้บริการ

ลดอบุัติเหตุในช่วงเทศกาล

(๓๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๘. ประชาชนในเขตเทศบาล - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๙. - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกนัอคัคีภัยและอพยพหนี
ไฟส านังกานเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระวังและป้องกนัสา
ธษรณภัยภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

ฝึกอบรมข้าราชการ 
ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานจา้งของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

จ านวนข้าราชการ 
ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานจา้ง

เพื่อให้พนักงานมีความรู้
และความเข้าใจในการ
เฝ้าระวังและป้องกนัสา
ธษรณภัยภายในส านักงาน

โครงการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศบาล

รณรงค์และอบรมด้าน
จราจรและจดัระเบียบ
จราจรและเฝ้าระวัง
อบุัติเหตุในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ

ผู้ประสบภัยได้รับความ
ช่วยเหลือ

เพื่อให้เด็กนักเรียนและ
ประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการ
ระมัดระวังและมี
ความสามารถระงับเหตุ
อคัคีภัยเบื้องต้นได้

(๓๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

ร้อยละจ านวน
ผู้ประสบภัย

โครงการจดัซ้อมแผนอคัคีภัย

(๑๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียน
และประชาชนในเขต
เทศบาลฯมีความรู้ 
สามารถระงับเหตุอคัคีภัย
เบื้องต้นได้

สถานศึกษาในสังกดัและ
ชุมชนในเขตเทศบาลฯใน
เขตเทศบาลฯ

นักเรียนและประชาชนมี
ความรู้ สามารถระงับ
เหตุอคัคีภัยเบื้องต้นได้ 
ปีละ ๑ คร้ัง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐. ตลอดปีงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๑๑. - ๕,๖๒๖,๐๐๐ - - - งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๑๒. ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ - - - งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีการพัฒนา มีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

ที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรีผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้รับการพัฒนามีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรี/ผู้ปฏิบัติงาน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

(๓๐,๐๐๐ 
๒๕๕๘)

(๓๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

จ านวนวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้
การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ครุภัณฑ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุ
อปุกรณ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือ/จดัจา้งครุภัณฑ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

(๖๓๗,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๗๑๒,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓. ตลอดปีงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๑๔. ตลอดปีงบประมาณ - ๕๐๐,๐๐๐ - - - งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษา วัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

(๓๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๒๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการซ่อมแซม / ปรับปรุง
 /บ ารุงรักษาอาคาร 
ส่ิงกอ่สร้างและส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อซ่อมแซม/ ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาอาคาร
ส่ิงกอ่สร้างและส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จ านวนวัสดุ/อปุกรณ์
และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่างๆและครุภัณฑ์ต่างๆ
ของเทศบาลต าบลปราณ
บุรีให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

อาคารและส่ิงกอ่สร้าง
ของเทศบาลได้รับการ
ซ่อมบ ารุง

มีการซ่อมแซม/ 
ปรับปรุง/บ ารุงรักษา
อาคารส่ิงกอ่สร้างและส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆของ
เทศบาลต าบลปราณบุรีที่
เหมาะสมสะดวกและ
ปลอดภัย



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๕. ตลอดปีงบประมาณ - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

รวม  ๑๕ โครงการ ๙๕๐,๐๐๐ ๗,๐๙๖,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาอาคารงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลต าบลปราณบุรี

มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ ารุงรักษาอาคารงาน
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาอาคารงาน
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลต าบล
ปราณบุรีให้อยู่ในสภาพดี
สาธารณใช้งานได้ตามปกติ

อาคารงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลปราณบุรี
ได้รับการซ่อมแซม/
ปรับปรุง/บ ารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพดี



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. ตลอดปีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา

๒. - ๘๐๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา

๓. ๓,๕๔๕,๓๔๐ ๔,๑๑๒,๓๔๐ - - - กองการศึกษา

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ครุภัณฑ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีการพัฒนา มีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

โครงการประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรี/ผู้ปฏิบัติงาน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุ
อปุกรณ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯและ
อาหารเสริมเหมาส าหรับ
เด็ก ตลอดปีงบประมาณ

จ านวนวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้
การปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้รับการพัฒนามีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรีผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ

(๑๕๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๑๕๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

จดัซ้ือ/จดัจา้งครุภัณฑ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

(๒๐๕,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

๓,๕๔๕,๓๔๐ 
๒๕๖๐



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔. ตลอดปีงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา

๕. ตลอดปีงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา

รวม ๗ โครงการ - - ๔,๖๔๕,๓๔๐ ๖,๐๑๒,๓๔๐ - - - - -

โครงการซ่อมแซม / ปรับปรุง
 /บ ารุงรักษาอาคาร 
ส่ิงกอ่สร้างและส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

มีการซ่อมแซม/ 
ปรับปรุง/บ ารุงรักษา
อาคารส่ิงกอ่สร้างและส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆของ
เทศบาลต าบลปราณบุรีที่
เหมาะสมสะดวกและ
ปลอดภัย

เพื่อซ่อมแซม/ ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาอาคาร
ส่ิงกอ่สร้างและส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

อาคารและส่ิงกอ่สร้าง
ของเทศบาลได้รับการ
ซ่อมบ ารุง

(๔๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๔๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษา วัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่างๆและครุภัณฑ์ต่างๆ 
ของเทศบาลต าบลปราณ
บุรีให้ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

(๔๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๑๔๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

จ านวนวัสดุ/อปุกรณ์
และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. ตลอดปีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - -

๒. - ๘๐๐,๐๐๐ - - -

๓. ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - -

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุ
อปุกรณ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ครุภัณฑ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือ/จดัจา้งครุภัณฑ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม(๑,๙๙๓,๐๐๐ 

๒๕๕๙)

(๑,๘๒๘,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

จ านวนวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้
การปฏิบัติงาน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรีผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้รับการพัฒนามีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีการพัฒนา มีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรี/ผู้ปฏิบัติงาน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

(๘๒,๕๐๐ 
๒๕๕๙)

(๑๙,๕๐๐ 
๒๕๖๐)

จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔. ตลอดปีงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - -

๕. - ๒,๓๐๐,๐๐๐ - ๒,๔๐๐,๐๐๐ -

๖. ตลอดปีงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

โครงการซ่อมแซม / ปรับปรุง
 /บ ารุงรักษาอาคาร 
ส่ิงกอ่สร้างและส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อซ่อมแซม/ ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาอาคาร
ส่ิงกอ่สร้างและส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

อาคารและส่ิงกอ่สร้าง
ของเทศบาลได้รับการ
ซ่อมบ ารุง

มีการซ่อมแซม/ 
ปรับปรุง/บ ารุงรักษา
อาคารส่ิงกอ่สร้างและส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆของ
เทศบาลต าบลปราณบุรีที่
เหมาะสมสะดวกและ
ปลอดภัย

(๓๐,๐๐๐  
๒๕๕๙)

(๓๐,๐๐๐  
๒๕๖๐)

โครงการจดัซ้ือรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

(๔๔๗,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๔๔๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษา วัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อเกบ็ขนขยะในเขต
เทศบาลให้ครอบคลุม

จ านวนวัสดุ/อปุกรณ์
และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เกบ็ขนขยะในเขตเทศบาล
ได้ครอบคลุมพื้นที่

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่างๆและครุภัณฑ์ต่างๆ 
ของเทศบาลต าบลปราณ
บุรีให้ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

มีรถบรรทุกเพียงพอใน
การเกบ็ขนขยะ

มีการจดัเกบ็พื้นที่ขยะได้
ครอบคลุมในเขตเทศบาลฯ



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

รวม ๗  โครงการ - - ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

โครงการปรับปรุงโรงฆา่สัตว์ ปรับปรุงโรงฆา่สัตว์ให้ได้
มาตรฐาน

มีโรงฆา่สัตว์ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

มีโรงฆา่สัตว์ที่ได้
มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะและสุขภาพ
ของประชาชน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม(๑๐๐,๐๐๐ 

๒๕๕๙)

(๑๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

เพื่อปรับปรุงโรงฆา่สัตว์
เทศบาลต าบลปราณบุรีให้
ได้มาตรฐาน อาทิ 
ปรับปรุงพื้น   โรงฆา่สัตว์
โต๊ะสแตนเลส   ส าหรับ
ช าแหละวางเนือ้สัตว์ อา่ง
ส าหรับล้างเคร่ืองใน ฯลฯ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. ตลอดปีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๒. - ๘๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๓. ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีการพัฒนา มีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้รับการพัฒนามีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

(๔๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๔๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

จ านวนวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้
การปฏิบัติงาน(๒,๙๘๒,๕๐๐ 

๒๕๕๙)

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุ
อปุกรณ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

โครงการประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรี/ผู้ปฏิบัติงาน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรีผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือ/จดัจา้งครุภัณฑ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ครุภัณฑ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

(๒,๔๑๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔. ตลอดปีงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

๕. ตลอดปีงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

มีการซ่อมแซม/ 
ปรับปรุง/บ ารุงรักษา
อาคารส่ิงกอ่สร้างและส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆของ
เทศบาลต าบลปราณบุรีที่
เหมาะสมสะดวกและ
ปลอดภัย

(๖๕๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๓๐๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษา วัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

อาคารและส่ิงกอ่สร้าง
ของเทศบาลได้รับการ
ซ่อมบ ารุง

เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

(๕๑๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๒๖๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการซ่อมแซม / ปรับปรุง
 /บ ารุงรักษาอาคาร 
ส่ิงกอ่สร้างและส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อซ่อมแซม/ ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาอาคาร
ส่ิงกอ่สร้างและส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่างๆและครุภัณฑ์ต่างๆ 
ของเทศบาลต าบลปราณ
บุรีให้ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

จ านวนวัสดุ/อปุกรณ์
และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖. ตลอดปีงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - กองช่างสุขาภิบาล

๗. - ๕๐๐,๐๐๐ - - - กองช่างสุขาภิบาล

๘. ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - กองช่างสุขาภิบาล

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีการพัฒนา มีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรีผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้รับการพัฒนามีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

(๑๒,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๑๒,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

(๘๙๕,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๕,๑๖๕,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

จ านวนวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้
การปฏิบัติงาน

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือ/จดัจา้งครุภัณฑ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

โครงการประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรี/ผู้ปฏิบัติงาน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ครุภัณฑ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุ
อปุกรณ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙. ตลอดปีงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - กองช่างสุขาภิบาล

รวม ๙  โครงการ - - ๓,๒๒๐,๐๐๐ ๔,๕๒๐,๐๐๐ - - -

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่างๆและครุภัณฑ์ต่างๆ 
ของเทศบาลต าบลปราณ
บุรีให้ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษา วัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

จ านวนวัสดุ/อปุกรณ์
และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

(๒๘๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๑,๐๘๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. ตลอดปีงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - กองสวัสดิการสังคม

๒. - ๕๐๐,๐๐๐ - - - กองสวัสดิการสังคม

๓. ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุ
อปุกรณ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือ/จดัจา้งวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

จ านวนวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้
การปฏิบัติงาน

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้รับการพัฒนามีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรีผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ

จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

(๑๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ครุภัณฑ์ต่าง ๆของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปราณบุรี

จดัซ้ือ/จดัจา้งครุภัณฑ์
ต่าง ๆของเทศบาลฯ 
ตลอดปีงบประมาณ

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่ของเทศบาล
ต าบลปราณบุรีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

(๑๒๗,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๑๑๙,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

โครงการประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
พนักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรี/ผู้ปฏิบัติงาน
เทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีการพัฒนา มีทักษะ
เพิ่มพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

(๑๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๒
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด                 ยทุธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัดสูน่านาชาติ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ เสริมสร้างความมัง่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด          ยทุธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ ด้านการเมืองการบริหารจดัการและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔. ตลอดปีงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - กองสวัสดิการสังคม

รวม ๔   โครงการ - - ๑,๐๑๐,๐๐๐ ๑,๕๑๐,๐๐๐ - - -

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษา วัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ของเทศบาลต าบลปราณบุรี

จ านวนวัสดุ/อปุกรณ์
และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์
ต่างๆและครุภัณฑ์ต่างๆ 
ของเทศบาลต าบลปราณ
บุรีให้ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

(๖๐,๐๐๐ 
๒๕๕๙)

(๕๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่  - กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติอล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๒ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่  - โทรทัศน์ แอลอดีี ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๓ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่  - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๔ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่  - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๕ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่  - เคร่ืองขยายเสียงพร้อมไมค์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๖ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - ชุดไมรโครโฟน ห้องประชุม ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๗ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - เคร่ืองเล่น DVD ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - เคร่ืองจา่ยไฟ ชุดประชุม ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๑๐ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - ชุดปรับแต่งแบบดิจติอล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๑๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - เคร่ืองขยายเสียงล าโพงเพดาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๑๒ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - ล าโพงหลัก ๒ ทาง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๑๓ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - ล าโพงเพดานแบบ ๒ ทาง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

รวม ๙๗๕,๐๐๐ ๙๗๕,๐๐๐ ๙๗๕,๐๐๐ ๙๗๕,๐๐๐ ๙๗๕,๐๐๐

บัญชีครภัุณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลปราณบุรี

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๔ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - เคร่ืองบันทึกภาพ DVD ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๑๕ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - กล้องส่ีซูม พร้อมชุดควบคุม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๑๖ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๑๗ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - เคร่ืองต่อพ่วงสัญญาณคอมพิวเตอร์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๑๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - เคร่ืองต่อพ่วงสัญญาณภาพ ๓ มิติ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๑๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - จอมอเตอร์ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๒๐ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๒๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรดา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๒๒ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจติอล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๒๓ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๒๔ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เคร่ืองดูดฝุ่น ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๒๕ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เหล็ก ๒ บาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๒๖ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เหล็ก ๔ ล้ินชัก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

รวม ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

- เคร่ืองเลือกสัญญาณคอมพิวเตอร์และ
เสียง เอ วี

- ชุดกล้องวงจรปิด/เคร่ืองบันทึก พร้อม
กล้อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

- เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนและ
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๗ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์ม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๒๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะพับหน้าขาวอเนกประสงค์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๒๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เกา้อีจ้ดัเล้ียงหนัง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๓๐ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ชั้นวางแฟ้ม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๓๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะท างาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๓๒ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เกา้อีท้ างาน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๓๓ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ฉากกัน้ห้องท างาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๓๔ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะประชุมหร้อมเกา้อี้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๓๕ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เกา้อีส้ าหรับประชาชน ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๓๖ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เกา้อีเ้บาะหนัง จ านวน ๑ ตัว ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๓๗ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้ (ชั้นวางแฟ้ม ๔๐ ช่อง) ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๓๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอปุกรณ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๓๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เคร่ืองปรับอากาศ แบบฝังฝ้า ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๔๐ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โทรศัพท์ส านักงาน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๔๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้ (ชั้นวางแฟ้ม ๒๐ ช่อง) - - ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๔๒ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โทรศัพท์แบบอนิเตอร์คอมไร้สาย - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๔๓ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เคร่ืองถ่ายเอกสาร - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

รวม ๖๓๖,๕๐๐ ๖๓๖,๕๐๐ ๙๕๘,๕๐๐ ๙๕๘,๕๐๐ ๙๕๘,๕๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๔ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เคร่ืองท าลายเอกสาร - - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาล

๔๕ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เคร่ืองพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาล

๔๖ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาล

๔๗ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะหมู่บูชา - - ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ส านักปลัดเทศบาล

๔๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เคร่ืองอา่นบัตรประชาชน - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาล

๔๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๕๐ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๕๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๕๒ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๕๓ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  - ตู้เย็น ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๕๔ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๕๕ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เคร่ืองท าน้ าเย็น ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ
๕๖ บริหารงานทั้วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

๕๗ บริหารงานทั้วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  - รถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ส านักปลัดเทศบาลฯ

รวม ๒,๘๖๐,๐๐๐ ๒,๘๖๐,๐๐๐ ๓,๐๐๘,๕๐๐ ๓,๐๐๘,๕๐๐ ๓,๐๐๘,๕๐๐

- เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
ออกงาน

 - เคร่ืองท าน้ าร้อน+น้ าเย็น ขนาด ๒ กอ๊ก

 - รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล)      
    ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เหล็ก ๒ บาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองวิชาการฯ

๕๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เหล็ก ๔ ล้ินชัก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองวิชาการฯ

๖๐ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรดา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองวิชาการฯ

๖๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองวิชาการฯ

๖๒ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองปร้ินเตอร์ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ กองวิชาการฯ

๖๓ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่ - เคร่ืองขยายเสียง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองวิชาการฯ

๖๔ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เกา้อีเ้บาะหนัง จ านวน ๑ ตัว ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองวิชาการ

๖๕ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะท างาน จ านวน ๑ ตัว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองวิชาการฯ

๖๖ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โทรศัพท์ส านักงาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองวิชาการฯ

๖๗ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองวิชาการฯ

๖๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก ๕ ฟุต ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองวิชาการฯ

๖๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ - - กองวิชาการฯ

๗๐ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - กล้องถ่ายภาพระบบดิจติอล - ๑๙,๓๐๐ ๑๙,๓๐๐ - - กองวิชาการฯ

๗๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - กองวิชาการฯ

๗๒ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่ - แอมป์ขยาย ๑๒V. ๕๐-๑๕๐ W. - - ๕,๐๐๐ - - กองวิชาการฯ

๗๓ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่ - ชุดมอนิเตอร์ห้องส่ง - - ๔,๐๐๐ - - กองวิชาการฯ

รวม ๒๒๓,๐๐๐ ๒๖๕,๓๐๐ ๓๐๔,๓๐๐ ๒๕๓,๐๐๐ ๒๒๓,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

- เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๓,๐๐๐ BTU



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗๔ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก ๕ ฟุต ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองคลัง

๗๕ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก ๔ ฟุต ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองคลัง

๗๖ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้รวม ๔ ฟุต ๑ บาน ๖ ล้ินชัก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองคลัง

๗๗ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เกบ็แฟ้ม ขนาด ๔๐ ช่อง ๔ ใบ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กองคลัง

๗๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองคลัง

๗๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้รางเล่ือนแบบฐานลอย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองคลัง

๘๐ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เกา้อีเ้บาะหนัง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองคลัง

๘๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองคลัง

๘๒ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เกบ็เอกสาร ๒๐ ช่อง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองคลัง

๘๓ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เหล็กเอกสาร ๔ ล้ินชัก ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ กองคลัง

๘๔ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เหล็กเอกสาร ๒ บาน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองคลัง

๘๕ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โทรศัพท์ไร้สาย - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองคลัง

๘๖ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เคร่ืองโทรสายแบบใช้กระดาษธรรมดา - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองคลัง

๘๗ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ กองคลัง

๘๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองสแกนเอกสาร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองคลัง

รวม ๓๓๖,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ ๓๖๑,๐๐๐ ๓๖๑,๐๐๐ ๓๖๑,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ครบชุด



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๘๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองส ารองไฟ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองคลัง

๙๐ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองคลัง

๙๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองคลัง

๙๒ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - กล้องถ่ายภาพดิจติอล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองคลัง

๙๓ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองคลัง

รวม ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐

- รถจกัรยานยนต์ไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ ซีซี 
จ านวน ๒ คัน

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙๔ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถตรวจการณ์ ๔ ประตู ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๙๕ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๙๖ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เคร่ืองรับส่ง-วิทยุแบบมือถือ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๙๗ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง - ชุดดับเพลิงภายในอาคาร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๙๘ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง - รถบรรทุกน้ าช่วยดับเพลิง ๖ ล้อ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๙๙ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง - เคร่ืองอดัอากาศ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

รวม ๕,๒๑๕,๐๐๐ ๕,๒๑๕,๐๐๐ ๕,๒๑๕,๐๐๐ ๕,๒๑๕,๐๐๐ ๕,๒๑๕,๐๐๐

บัญชีครภัุณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลปราณบุรี

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือ
การแพทย์

- เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับชุดดับเพลิง
ภายในอาคาร



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐๐ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๑๐๑ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๑๐๒ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน - เคร่ืองดูดลม ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๑๐๓ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน - เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ งานปิองกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๑๐๔ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก ๕ ฟุต ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๑๐๕ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เกา้อีเ้บาะหนัง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๑๐๖ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองส ารองไฟ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๑๐๗ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

รวม ๑,๒๐๓,๐๐๐ ๑,๒๐๓,๐๐๐ ๑,๒๒๘,๐๐๐ ๑,๒๒๘,๐๐๐ ๑,๒๒๘,๐๐๐

- เคร่ืองสูบแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบน
ซิล สูบได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

- เคร่ืองสูบแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบน
ซิล สูบได้ ๑,๗๕๐ ลิตรต่อนาที



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐๘ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๑๐๙ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ๗๘๗,๐๐๐ ๗๘๗,๐๐๐ ๗๘๗,๐๐๐ ๗๘๗,๐๐๐ ๗๘๗,๐๐๐

๑๑๐ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐

๑๑๑ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เคร่ืองท าน้ าเย็น ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๑๑๒ ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๑๑๓ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เกบ็แฟ้มขนาด ๔๐ ช่อง จ านวน ๒ ตู้ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

๑๑๔ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์อืน่ๆ - ตู้เกบ็ชุดดับเพลิง จ านวน ๒ ตู้ - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ งานป้องกนัฯ

ส านักปลัดเทศบาล

รวม ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

- เคร่ืองรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด
ติดรถยนต์  ๒๕ วัตต์ จ านวน ๑ เคร่ือง

    งานป้องกนัฯ    
  ส านักปลัดเทศบาล

    งานป้องกนัฯ    
  ส านักปลัดเทศบาล

การรักษาความสงบภายใน - เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์
ดีเซล สูบได้ ๑,๗๕๐ ลิตรต่อนาที

    งานป้องกนัฯ    
  ส านักปลัดเทศบาล

- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จ านวน ๑ คัน

   งานป้องกนัฯ    
ส านักปลัดเทศบาล



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๕ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ - - - กองการศึกษา

๑๑๖ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๑๗ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กองการศึกษา

รวม ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐

บัญชีครภัุณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลปราณบุรี

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

- จดัซ้ือครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพส าหรับการ
บริหารงานด้านการศึกษา จ านวน ๑ 
คร้ัง/ปี

- จดัซ้ือครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจติอลส าหรับการบริหารงานด้าน
การศึกษาในโรงเรียนเทศบาลปราณบุรี 
(บ้านปลายน้ า)   จ านวน ๑ กล้อง

- สถานศึกษามีเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจก
เตอร์พร้อมอปุกรณ์ครบชุดในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธ์ิเดช) 
(จ านวน ๑ ชุด)



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๘ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การศึกษา ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๑๙ กองศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๒๐ กองศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การศึกษา - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา

รวม ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

- สถานศึกษามีเกา้อีน้ักเรียนอนุบาลให้
เพียงพอกบัจ านวนนักเรียนภายใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน 
ฤทธ์ิเดช) จ านวน ๑๕ ชุด)

- สถานศึกษามีเกา้อีน้ักเรียนประถมศึกษา
ให้เพียงพอกบัจ านวนนักเรียนภายใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน 
ฤทธ์ิเดช)

- โต๊ะโรงอาหารพร้อมม้านั่งยาว ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน 
ฤทธ์ิเดช)



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๑ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๒๒ การศึกษา ครุภัณฑ์ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๒๓ การศึกษา ครุภัณฑ์ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๒๔ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ กองการศึกษา

รวม ๑๕๖,๕๐๐ ๑๕๖,๕๐๐ ๑๕๖,๕๐๐ ๑๕๖,๕๐๐ ๑๕๖,๕๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

- สถานศึกษามีโทรทัศน์วงจรปิดติดต้ัง
บริเวณอาคารเรียนในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธ์ิเดช)  
(จ านวน ๕ ชุด)

- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - สถานศึกษามีเคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อ
ท่อพร้อมเคร่ืองกรองน้ าในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธ์ิเดช) จ านวน
 ๒ ชุด)

- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - สถานศึกษามีเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อออ่น
เป็นเคร่ืองมือส าหรับนักการภารโรง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธ์ิเดช) (จ านวน
 ๑ เคร่ือง)

- สถานศึกษามีเคร่ืองเจยีหรือตัดแบบมือ
ถือภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณ
บุรี (สอน ฤทธ์ิเดช)  (จ านวน ๑ เคร่ือง)



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๕ การศึกษา ครุภัณฑ์ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ กองการศึกษา

๑๒๖ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๒๗ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๒๘ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๒๙ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองการศึกษา

รวม ๕๘๒,๕๐๐ ๕๘๒,๕๐๐ ๕๘๒,๕๐๐ ๕๘๒,๕๐๐ ๕๘๒,๕๐๐

- ครุภัณฑ์โรงงาน - สถานศึกษามีเคร่ืองสว่านไฟฟ้าภายใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน 
ฤทธ์ิเดช) (จ านวน ๑ เคร่ือง)

- จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
ส าหรับการบริหารงานด้านการศึกษา
ตลอดปีงบประมาณ

- จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
ส าหรับการบริหารงานด้านการศึกษา
ตลอดปีงบประมาณภายในโรงเรียน
เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ า)

- สถานศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาไว้ประจ าห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี 
(สอน ฤทธ์ิเดช)  (จ านวน ๒๕ เคร่ือง)

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๐ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๓๑ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองส ารองไฟ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๓๒ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๓๓ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๓๔ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๓๕ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ - - - กองการศึกษา

รวม ๔๙,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

- จดัซ้ือครุภัณฑ์ตู้เกบ็แฟ้มขนาด ๔๐ ช่อง 
ให้เพียงพอส าหรับการจดัเกบ็เอกสารด้าน
การศึกษาตลอดปีงบประมาณ

- จดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองโทรสารเพือ่ใช้งาน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปราณบุรี (ตลาดปราณ) (จ านวน ๑ เคร่ือง)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปราณบุรี
 (บ้านปลายน้ า)

- เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปราณบุรี 
(บ้านปลายน้ า)



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๖ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๓๗ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ กองการศึกษา

๑๓๘ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๓๙ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา

รวม ๔๓,๕๐๐ ๔๓,๕๐๐ ๔๓,๕๐๐ ๔๓,๕๐๐ ๔๓,๕๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

 - จดัซ้ือครุภัณฑ์พัดลมโคจรติดผนัง
ส าหรับใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปราณบุรี (ตลาดปราณ) 
จ านวน ๗ ชุด)

 - จดัซ้ือครุภัณฑ์พัดลมโคจรติดผนัง
ส าหรับใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปราณบุรี (บ้านปลายน้ า) 
จ านวน ๕ ชุด

 - จดัซ้ือครุภัณฑ์พัดลมโคจรติดผนัง
ส าหรับใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปราณบุรี (สอน ฤทธ์ิเดช) 
จ านวน ๑๐ ชุด

- จดัซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็กเกบ็เอกสารให้
เพียงพอส าหรับการจดัเกบ็เอกสารภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปราณบุรี
 (สอน ฤทธ์ิเดช)  (อย่างน้อย ๒ ชุด)



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔๐ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๔๑ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๔๒ การศึกษา  ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๔๓ การศึกษา  ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา

รวม ๒๖๖,๐๐๐ ๒๖๖,๐๐๐ ๒๖๖,๐๐๐ ๒๖๖,๐๐๐ ๒๖๖,๐๐๐

- จดัซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็กเกบ็เอกสารให้
เพียงพอส าหรับการจดัเกบ็เอกสารภายใน
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ า)

- จดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองถ่ายเอกสารส าหรับ
การบริหารงานด้านการศึกษาภายใน
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ า)

- สถานศึกษามีโต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้
ส าหรับครูเพียงพอภายในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธ์ิเดช)  
(จ านวน๕ชุด)

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

- สภานศึกษามีเคร่ืองถ่ายเอกสารแบบ
ดิจติอลขาว-ด าส าหรับครูใช้ผลิตส่ือ/ใบ
งาน (จ านวน ๑ เคร่ือง) ส าหรับการ
บริหารงานด้านการศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธ์ิเดช)



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔๔ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เกา้อีส้ านักงานแบบเบาะหุ้มหนัง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๔๕ การศึกษา ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะท างาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๔๖ การศึกษา  ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๔๗ การศึกษา  ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะพับขาวอเนกประสงค์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๔๘ การศึกษา  ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เกา้อีจ้ดัเล้ียงโครงขาเหล็ก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๔๙ การศึกษา  ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ชั้นวางเอกสาร ๔ ชั้นโล่ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา

รวม ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๐ การศึกษา  ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร แบบ ๒ บาน ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๕๑ การศึกษา  ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เหล็กเกบ็เอกสารแบบ ๔ ล้ินชัก ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๕๒ การศึกษา  ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองการศึกษา

๑๕๓ การศึกษา  ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โพเดียมไม้ จ านวน ๒  ชุด - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองการศึกษา

รวม ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

-โต๊ะท างานพร้อมเกา้อีส้ าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้ า)



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๕๔ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  และ

ขนส่ง
- รถบรรทุกขยะมูลฝอย - ๒,๓๐๐,๐๐๐ - ๒,๔๐๐,๐๐๐ - กองสาธารณสุขฯ

๑๕๕ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

๑๕๖ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เกบ็เอกสาร ๒๐ ช่อง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

๑๕๗ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ๒ บาน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - กองสาธารณสุขฯ

๑๕๘ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

๑๕๙ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เกา้อีส้ านักงานหนัง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

๑๖๐ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โทรศัพท์ส านักงาน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

รวม ๙๕,๐๐๐ ๒,๓๙๕,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๒,๔๙๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

บัญชีครภัุณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลปราณบุรี

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๖๑ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะท างาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

๑๖๒ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

๑๖๓ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

๑๖๔ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -  เคร่ืองส ารองไฟ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

๑๖๕ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การเกษตร - เคร่ืองพ่นหมอกควันแบบติดต้ังรถยนต์ - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

รวม ๕๙,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ ๕๕๙,๐๐๐ ๕๕๙,๐๐๐ ๕๕๙,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๖๖ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เพือ่จดัซ้ือตู้เหล็ก ๒ บาน ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ กองช่าง

๑๖๗ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน - ครุภัณฑ์ส านักงาน เช่น โต๊ะ เกา้อี้ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองช่าง

๑๖๘ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ กองช่าง

๑๖๙ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ กองช่าง

๑๗๐ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน ๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ ๕,๗๐๐ กองช่าง

๑๗๑ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ กองช่าง

รวม ๓๘,๘๐๐ ๓๘,๘๐๐ ๓๘,๘๐๐ ๓๘,๘๐๐ ๓๘,๘๐๐

บัญชีครภัุณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

- เคร่ืองเจยี/ตัด ก าลังไฟ ๗๑๐ ความเร็ว
รอบตัวเปล่า ๑๑,๐๐๐

เทศบาลต าบลปราณบุรี

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

- ปั้มลูกสูบ ขนาด ๖๔ ลิตร พร้อมอปุกรณ์

- สว่านไฟฟ้า ก าลังไฟ ๗๑๐ W ความเร็ว
รอบตัวเปล่า ๐-๓,๒๐๐

- สว่านไฟฟ้า ก าลังไฟ ๗๑๐ W ความเร็ว
รอบตัวเปล่า ๐-๑,๑๐๐



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๗๒ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน ๕,๒๐๐ ๕,๒๐๐ ๕,๒๐๐ ๕,๒๐๐ ๕,๒๐๐ กองช่าง

๑๗๓ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การเกษตร ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ กองช่าง

๑๗๔ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ๒๘,๕๐๐ ๒๘,๕๐๐ ๒๘,๕๐๐ ๒๘,๕๐๐ ๒๘,๕๐๐ กองช่าง

๑๗๕ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์กอ่สร้าง - เพือ่จดัซ้ือเล่ือยยนต์ ขนาด ๓ แรงม้า ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ กองช่าง

๑๗๖ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์กอ่สร้าง - เพือ่จดัซ้ือเล่ือยยนต์ ขนาด ๕ แรงม้า ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองช่าง

๑๗๗ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองช่าง

๑๗๘ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ กองช่าง

๑๗๙ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ กองช่าง

๑๘๐ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองส ารองไฟ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองช่าง

รวม ๑๖๒,๒๐๐ ๑๖๒,๒๐๐ ๑๖๒,๒๐๐ ๑๖๒,๒๐๐ ๑๖๒,๒๐๐

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

- เล่ือนฉลุไฟฟ้า ก าลังไฟ ๔๕๐ w 
ความเร็วช่วงชัก ๐-๓, ๑๐๐

- เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบเบนซิล ขนาด
 ๖.๕ แรงม้า

- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เพือ่จดัซ้ือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จ านวน ๓ เคร่ือง



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๘๑ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์กอ่สร้าง - ๓๕,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐ - กองช่าง

๑๘๒ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์กอ่สร้าง - ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - กองช่าง

๑๘๓ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส ารวจ - กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย ๒๔ เท่า - - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ กองช่าง

๑๘๔ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ - - ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๑๘๕ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์กอ่สร้าง ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ กองช่างสุขาภิบาล

รวม ๖๖,๐๐๐ ๑๕๑,๐๐๐ ๙๘๘,๐๐๐ ๑,๐๗๓,๐๐๐ ๙๘๘,๐๐๐

- เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ STIHL MS ๒๕๐ 
เคร่ืองยนต์ ๓.๑ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว
 ๑๘ นิ้ว

- เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ STIHL MS ๓๘๒ 
เคร่ืองยนต์ ๕.๓ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว
 ๒๕ นิ้ว

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

- เคร่ืองอดัอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลิตร/นาที



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๘๖ ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่ - โทรทัศน์ แอลอดีี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองสวัสดิการสังคม

๑๘๗ ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่ - กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองสวัสดิการสังคม

๑๘๘ ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - โต๊ะท างาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองสวัสดิการสังคม

๑๘๙ ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เกา้อีท้ างาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองสวัสดิการสังคม

๑๙๐ ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ๒ บาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองสวัสดิการสังคม

รวม ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลปราณบุรี

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บัญชีครภัุณฑ์

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครภัุณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๙๑ ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เคร่ืองโทรศ พท์มือถือส่วนกลาง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองสวัสดิการสังคม

๑๙๒ ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - เคร่ืองโทรสาร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองสวัสดิการสังคม

๑๙๓ ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ส านักงาน - ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก ๕ ฟุต - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองสวัสดิการสังคม

๑๙๔ ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองสวัสดิการสังคม

๑๙๕ ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองสวัสดิการสังคม

รวม ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐

รวมทัง้หมด ๑๔,๗๔๐,๐๐๐ ๑๗,๑๖๗,๓๐๐ ๑๖,๙๖๒,๘๐๐ ๑๙,๔๑๖,๕๐๐ ๑๖,๘๘๑,๕๐๐

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน


