
แบบ ผ.๐๑
๒. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๔ การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดที ่๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๒. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการคมนาคมทัง้ทางบกและทางน้้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว
        ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ กอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนมีถนนใช้ใน กอ่สร้างถนนผิวจราจร 31,800 - - - ร้อยละของ ประชาชน ๓๐๘ ครัวเรือน กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย ๑๓ (ช่วงที ่๓) การสัญจรไปมาด้วยความ คอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนที่ มีถนนใช้ในการสัญจรไปมา

หมู่ที ่๒ สะดวกและมีความปลอดภัย ซอย ๑๓ (ช่วงที ่๓) เดินทางสะดวก และมีความปลอดภยั

หมู่ที ่๒ ขนาดกว้าง

๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พืน้ทีก่อ่สร้างไม่น้อยกว่า

๖๐ ตารางเมตร 

รายละเอยีดตามรูปแบบ

และรายการที ่อบต.

ก้าหนด

รวม ๑ โครงการ 31,800 - - -

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลวังจนัทร์ด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจนัทร์  อ าเภอแกง่กระจาน  จงัหวัดเพชรบุรี



3

แบบ ผ.๐๑
๒. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๔ การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดที ่๗ ยทุธศาสตร์การพฒันากระบวนการบริหารจดัการทีดี่ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ๔. ยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 
        ๑.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ อบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่เสริมสร้างคุณธรรม คณะผู้บริหาร อบต. - 120,000 120,000 120,000 ผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร อบต. พนักงาน ส านักปลัด

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล จริยธรรมในองค์กรและ พนักงานส่วนต าบล อบรมฯ ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ

ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง ปลูกจติส านึกให้ ลูกจา้งประจ าและ จ านวน พนักงานจ้างของ อบต.

คณะผู้บริหาร อบต. พนักงานจา้งของ ๔๖ คน วงัจันทร์ที่ได้รับการฝึกอบรม

พนักงานส่วนต าบล อบต.วังจนัทร์ ได้พฒันาตนเอง เปน็ผู้มี

ลูกจา้งประจ าและ จ านวน ๔๖ คน คุณธรรม จริยธรรม มีความ

พนักงานจา้งของ อบต. ส านึกต่อหน้าที่และความ

วังจนัทร์มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร

จริยธรรมทีดี่มีความสุข และสังคมส่วนรวม

ในการปฏิบัติงาน
รวม ๑ โครงการ - 120,000 120,000 120,000

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลวังจนัทร์ด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจนัทร์ อ าเภอแกง่กระจาน จงัหวัดเพชรบุรี

รายละเอยีดโครงการพฒันา



๔

แบบ ผ.๐๑
   ๔. ยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 
       ๑.๓ แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร เพือ่สนับสนุนค่าจดัการเรียน - จดัสรรส าหรับเด็ก - 249,100 249,100 249,100 จ านวนเด็ก เด็กของศูนยฯ์ ได้รับส่ือ กอง

สถานศึกษา การสอนของศูนยพ์ฒันา ปฐมวัยอาย ุ2 - 5 ปี การเรียนการสอนทีม่ี การศึกษาฯ
เด็กเล็กปฐมวัย อายุ ในสังกดั ศพด. ประโยชน์
2 - 5 ปี และค่าใช้จา่ยใน ๑) ค่าจดัการเรียนการ
การจดัการศึกษา อายุ สอน อตัราคนละ
3 - 5 ปี ในสังกดั ศพด. 1,700 บาท/ปี

- จดัสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอาย ุ3 - 5 ปี
ในสังกดั ศพด.
๑) ค่าหนังสือเรียน
อตัราคนละ 200 บาท/ปี
๒) ค่าอปุกรณ์การเรียน
อตัราคนละ 200 บาท/ปี
3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
อตัราคนละ 300 บาท/ปี
4) ค่ากจิกรรมพฒันา
ผู้เรียน อตัราคนละ
430 บาท/ปี

รวม ๑ โครงการ - 249,100    249,100   249,100    



๕
แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๑ การเสริมสร้างความมั่นคง และสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดที ่๒ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    ๔. ยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 
        ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 1. เพือ่ฉดีวัคซีนป้องกนั 1. สุนัขและแมวในพืน้ที่ - 90,000 90,000 90,000 สุนัขและแมว สุนัขและแมวในพืน้ทีต่ าบล กอง

จากโรคพษิสุนัขบ้าฯ โรคพษิสุนัขบ้าให้กบัสุนัข ต าบลวังจนัทร์ได้รับการ ได้รับการ วังจนัทร์ได้รับการฉดีวัคซีน สาธารณสุขฯ
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ และแมวในพืน้ทีต่ าบล ฉดีวัคซีน ร้อยละ 100 ฉดีวัคซีน ร้อยละ ๑๐๐
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟา้จฬุาภรณ์ วังจนัทร์ 2. ประชาชนมีความรู้ ๑๐๐%

วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี 2. ประชาสัมพนัธ์การ เกี่ยวกบัโรคพษิสุนัขบ้า
ป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า

รวม ๑ โครงการ - 90,000 90,000 90,000

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลวังจนัทร์ด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจนัทร์ อ าเภอแกง่กระจาน จงัหวัดเพชรบุรี



๖
แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่๑ การเสริมสร้างความมั่นคง และสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดที ่๒ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ๔. ยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 

        ๑.๗ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ ๑. เพือ่พฒันาศักยภาพ เด็กและเยาวชน - 15,000 15,000 15,000 จ้านวนเด็ก ๑. พฒันาศักยภาพ กอง

สภาเด็กและเยาวชนต้าบล คณะกรรมการและสมาชิก ในต้าบลวังจนัทร์ และเยาวชน คณะกรรมการและสมาชิก สวสัดิการ

วังจนัทร์ สภาเด็กและเยาวชนต้าบล ที่ได้รับการ สภาเด็กและเยาวชนต้าบล สังคม

วังจนัทร์ พฒันาศักยภาพ วังจนัทร์

๒. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน ๒. ส่งเสริมและสนับสนุน

การด้าเนินงานของสภาเด็ก การด้าเนินงานของสภา
และเยาวชนต้าบลวังจนัทร์ เด็กและเยาวชนต้าบล

๓. เพือ่พฒันาเพิม่พนูความรู้ วังจนัทร์

ให้กบัเด็กและเยาวชนต้าบล ๓. พฒันาเพิม่พนูความรู้

วังจนัทร์อยา่งต่อเนื่องและให้ ให้กบัเด็กและเยาวชน

ทราบถงึสิทธิ บทบาทหน้าที่ ต้าบลวังจนัทร์
ของตนเอง

รวม ๑ โครงการ - 15,000 15,000 15,000

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลวังจนัทร์ด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจนัทร์ อ าเภอแกง่กระจาน จงัหวัดเพชรบุรี

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
รายละเอยีดโครงการพฒันา


