
แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว
        ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน ก่อสร้างถนนผิวจราจร 31,800 - - - ร้อยละของ ประชาชน ๓๐๘ ครัวเรือน กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย ๑๓ (ช่วงที่ ๓) การสัญจรไปมาด้วยความ คอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนที่ มีถนนใช้ในการสัญจรไปมา
หมู่ที่ ๒ สะดวกและมีความปลอดภัย ซอย ๑๓ (ช่วงที่ ๓) เดินทางสะดวก และมีความปลอดภัย

หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
๖๐ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบต.
กําหนด

รวม ๑ โครงการ 31,800 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์  อําเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี



แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 

        ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ อบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม คณะผู้บริหาร อบต. - 120,000 120,000 120,000 ผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร อบต. พนักงาน สํานักปลัด

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล จริยธรรมในองค์กรและ พนักงานส่วนตําบล อบรมฯ ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและ

ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ปลูกจิตสํานึกให้ ลูกจ้างประจําและ จํานวน พนักงานจ้างของ อบต.

คณะผู้บริหาร อบต. พนักงานจ้างของ ๔๖ คน วังจันทร์ที่ได้รับการฝึกอบรม

พนักงานส่วนตําบล อบต.วังจันทร์ ได้พัฒนาตนเอง เป็นผู้มี

ลูกจ้างประจําและ จํานวน ๔๖ คน คุณธรรม จริยธรรม มีความ

พนักงานจ้างของ อบต. สํานึกต่อหน้าที่และความ

วังจันทร์มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร

จริยธรรมที่ดีมีความสุข และสังคมส่วนรวม

ในการปฏิบัติงาน

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

๔

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.๐๑

   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 

       ๑.๓ แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียน - จัดสรรสําหรับเด็ก - 249,100 249,100 249,100 จํานวนเด็ก เด็กของศูนย์ฯ ได้รับสื่อ กอง

สถานศึกษา การสอนของศูนย์พัฒนา ปฐมวัยอายุ 2 - 5 ปี การเรียนการสอนที่มี การศึกษาฯ

เด็กเล็กปฐมวัย อายุ ในสังกัด ศพด. ประโยชน์

2 - 5 ปี และค่าใช้จ่ายใน ๑) ค่าจัดการเรียนการ

การจัดการศึกษา อายุ สอน อัตราคนละ

3 - 5 ปี ในสังกัด ศพด. 1,700 บาท/ปี

- จัดสรรสําหรับเด็ก

ปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี

ในสังกัด ศพด.

๑) ค่าหนังสือเรียน

อัตราคนละ 200 บาท/ปี

๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน

อัตราคนละ 200 บาท/ปี

3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

อัตราคนละ 300 บาท/ปี
4) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ
430 บาท/ปี

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

๕



แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 

        ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 1. เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน 1. สุนัขและแมวในพื้นที่ - 90,000 90,000 90,000 สุนัขและแมว สุนัขและแมวในพื้นที่ตําบล กอง

จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข ตําบลวังจันทร์ได้รับการ ได้รับการ วังจันทร์ได้รับการฉีดวัคซีน สาธารณสุขฯ

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ และแมวในพื้นที่ตําบล ฉีดวัคซีน ร้อยละ 100 ฉีดวัคซีน ร้อยละ ๑๐๐

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วังจันทร์ 2. ประชาชนมีความรู้ ๑๐๐%

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 2. ประชาสัมพันธ์การ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รวม ๑ โครงการ - 90,000 90,000 90,000

๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 
        ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน - 15,000 15,000 15,000 จํานวนเด็ก ๑. พัฒนาศักยภาพ กอง

สภาเด็กและเยาวชนตําบล คณะกรรมการและสมาชิก ในตําบลวังจันทร์ และเยาวชน คณะกรรมการและสมาชิก สวัสดิการ
วังจันทร์ สภาเด็กและเยาวชนตําบล ที่ได้รับการ สภาเด็กและเยาวชนตําบล สังคม

วังจันทร์ พัฒนาศักยภาพ วังจันทร์
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ๒. ส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานของสภาเด็ก การดําเนินงานของสภา
และเยาวชนตําบลวังจันทร์ เด็กและเยาวชนตําบล
๓. เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ วังจันทร์
ให้กับเด็กและเยาวชนตําบล ๓. พัฒนาเพิ่มพูนความรู้
วังจันทร์อย่างต่อเนื่องและให้ ให้กับเด็กและเยาวชน
ทราบถึงสิทธิ บทบาทหน้าที่ ตําบลวังจันทร์
ของตนเอง

รวม ๑ โครงการ - 15,000 15,000 15,000

๗

สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.๐๒
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 
        ๑.๘ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

๑ จัดงานกินปลา - พาเที่ยว เพื่อสนับสนุนการจัดงาน สนับสนุนการจัดงาน - 80,000 80,000 80,000 จํานวนครั้ง หน่วยงานที่ได้รับการ กอง ที่ทําการ

แก่งกระจาน ประจําปี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศกาลกินปลา - ที่จัด สนับสนุนนําไปใช้ในการ การศึกษาฯ ปกครอง

๒๕๖๒ พาเที่ยวแก่งกระจาน โครงการ กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ อําเภอ

ประจําปี ๒๕๖๒ ต่อไป แก่งกระจาน

รวม ๑ โครงการ - 80,000 80,000 80,000

8

รายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์  อําเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี



แบบ ผ.๐๒
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 
        ๑.๘ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

๑ อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เด็กเยาวชนประชาชน - 30,000 30,000 30,000 ๑. ประเพณีและ กอง สภา

ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ประเพณีและ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วัฒนธรรมท้องถิ่น การศึกษาฯ วัฒนธรรม

ทรงดํา วัฒนธรรมไทยทรงดํา ประมาณ  100  คน ได้รับการส่งเสริม ตําบล

2. เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เด็ก อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป วังจันทร์

เยาวชนในท้องถิ่น เกิดความ

ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ

สืบสานภูมิปัญญาของชาวไทย

ทรงดําและคุณค่าความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่

เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม

และความเป็นไทย

๙

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์  อําเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดโครงการ



    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น แบบ ผ.๐๒
        ๑.๘ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

3. เพื่อให้เด็ก เยาวชนใน 2. เด็กเยาวชนมีจิตสํานึก

ท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสําคัญ เกิดความ ตระหนัก

รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ และเข้ามีส่วนร่วมในการ

ศาสตร์ ความเป็นมาและ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบ

วัฒนธรรม ประเพณีของ สานภูมิปัญญาของชาว

ชาวไทยทรงดํา อันจะสร้าง ไทยทรงดํา และคุณค่า

ความภูมิใจและจิตสํานึกใน และคุณค่าหลากหลาย

การรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ทางวัฒนธรรมทั้งที่

สืบไป เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม 

และความเป็นไทย

๓. เด็ก เยาวชนในท้องถิ่น

ได้เรียนรู้ความสําคัญ รู้จัก

วิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ

ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 

ความเป็นมาและ
วัฒนธรรม ประเพณีของ
ชาวไทยทรงดํา อันจะ
สร้างความภูมิใจและ
จิตสํานึกในการรักษา
วัฒนธรรม ประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป
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    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น แบบ ผ.๐๒
        ๑.๘ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

๒ ประเพณีวันลอยกระทง ๑. เพื่อเป็นการเผยแพร่ เด็กเยาวชนประชาชน - 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็ก ๑. เด็ก เยาวชน และ กอง คณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เยาวชน ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ การศึกษาฯ หมู่บ้าน

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จํานวน  100 คน ประชาชน ประเพณีวัฒนธรรมไทย หมู่ที่ 1 

และฟื้นฟู สืบสาน ประเพณี ที่เข้าร่วม ให้คงอยู่สืบไป บ้านซ่อง

วัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่กับ โครงการ ๒.เกิดความรักสามัคคี

อนุชนรุ่นหลังต่อไป ภายในหมู่คณะ ชุมชน

2. เพื่อให้เกิดความรัก ชาวตําบลวังจันทร์ 

ความสมานสามัคคี ของคน 3.เกิดความสํานึกใน 

ในชุมชน คุณประโยชน์ของแม่น้ํา

3. เพื่อเป็นการขอขมาต่อ ที่เราได้กินได้ใช้

พระแม่คงคาและปลูกจิตสํานึก ๔. เป็นการปลูกฝัง

ให้รู้ถึงคุณค่าของน้ํา ประเพณีวัฒนธรรมให้กับ

๔. เพื่อปลูกฝังประเพณีอันดีงาม คนรุ่นหลังได้ถือปฏิบัติ

ให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน สืบต่อไป 

ในตําบลวังจันทร์ ได้เรียนรู้และ ๕. เกิดความร่วมมือ

ถือปฏิบัติต่อไป  ระหว่างประชาชนและ

๕. เพื่อให้ เด็ก เยาวชน หน่วยงานต่างๆ ในการ

ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมของ

ได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม ชุมชน

ของชุมชน

รวม 2 โครงการ - 60,000   60,000   60,000   
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 
        ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

๑ จัดกิจกรรมวันต่อต้าน เพื่อสนับสนุนการจัดงานให้ สนับสนุนการจัด - 10,000 10,000 10,000 ประชาชน หน่วยงานที่ได้รับการ กอง ที่ทําการ

ยาเสพติด ประจําปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กิจกรรมวันต่อต้าน ได้เข้าร่วม สนับสนุนนําไปใช้ใน สาธารณสุขฯ ปกครอง

๒๕๖๒ ยาเสพติด ร้อยละ ๘๐ การจัดกิจกรรมที่ได้ อําเภอ

ดําเนินการต่อไป แก่งกระจาน

๒ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดงานให้ อุดหนุน/สนับสนุน  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เพื่อสร้าง หน่วยงานที่ได้รับการ กอง ที่ทําการ

ผู้ประสานพลังแผ่นดิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การเสริมสร้างพัฒนา ศักยภาพ สนับสนุนนําไปใช้ใน สาธารณสุขฯ ปกครอง

(๒๕ ตาสับปะรด) อําเภอ ศักยภาพผู้ประสาน ผู้ประสานฯ การจัดกิจกรรมที่ได้ อําเภอ

แก่งกระจาน พลังแผ่นดิน ได้รับความรู้ ดําเนินการต่อไป แก่งกระจาน

ร้อยละ ๑๐๐
รวม ๒ โครงการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

12

รายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



แบบ ผ.๐๘

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ติดตั้ง ณ ที่ทําการ อบต.วังจันทร์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน - 56,000 - - สํานักปลัด

เพื่อปรับสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ ชนิดติดตั้งผนัง 

ประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง

ขนาด 24000 บีทียู

จํานวน ๒ เครื่อง

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด - 8,500 - - สํานักปลัด

13

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


