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แบบ ผ.02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดเจาะน้ําบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาด เจาะบอบาดาลพรอม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ ครัวเรือนมีน้ําสะอาดใช กองชาง

 เพื่อการอุปโภค-บริโภค ถังแชมเปญ  ของประชาชน เพื่อการอุปโภค-บริโภค  

หมูที่ 1 - 13 ที่มีน้ําใช

2 โครงการกอสรางพนังกั้น เพื่อปองกันการพังทลาย สรางพนังกั้นตลิ่ง หมูที่ 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ประชาชนหมู 6 และพื้นที่ กองชาง

ตลิ่งพัง ของดิน ของประชาชน ใกลเคียงมีน้ําใชอุปโภค -

ที่มีน้ําใช บริโภค

3 โครงการอุดหนุนขยาย เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช ขยายประปาสวน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - รอยละ ประชาชนตําบลพระ กองชาง

เขตประปาสวนภูมิภาค อุปโภค-บริโภค ที่สะอาด ภูมิภาค หมูที่ 1 - 13 ของประชาชน อาจารยมีน้ําเพื่อการ

เขาพื้นที่                      ที่มีน้ําใช อุปโภค-บริโภคที่สะอาด

4 โครงการซอมแซมคันบึง เพื่อใหใชแหลงน้ําไดอยาง ซอมแซมคันบึงลํากระตาย - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนตําบลพระ กองชาง

ลํากระตาย มีคุณภาพ ประชาชนที่ได อาจารยมีน้ําเพื่อการ

รับประโยชน เกษตรอยางทั่วถึง

5 โครงการปรับพื้นที่ ติดตั้ง เพื่อปรับพื้นที่ ติดตั้ง ปรับปรุงพื้นที่ ติดตั้ง - 1,000,000 - - - รอยละของ ประชาชนตําบลพระ กองชาง

หอถังสูง พรอมอุปกรณและ หอถังสูง หอถังสูง พรอมอุปกรณ ประชาชนที่ได อาจารยมีน้ําเพื่อการ

ระบบไฟฟา และระบบไฟฟา หมูที่ 9 รับประโยชน อุปโภค-บริโภค

6 โครงการวางทอและขยายเขต เพื่อใหประชาชนมีน้ํา วางทอ/ขยายเขตประปา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ ประชาชนตําบลพระอาจารย กองชาง

ประปา สะอาดเพื่อการอุปโภค- ตลอดหมู  1 - 13 ระยะทาง มีน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค

บริโภค ที่ดําเนินการ

7 โครงการกอสรางหอถังสูง เพื่อใหประชาชนมีน้ํา กอสรางหอถังสูง - 900,000 - - - รอยละ ประชาชนตําบลพระอาจารย กองชาง

สะอาดเพื่อการอุปโภค- หมูที่ 9,11 ของประชาชน มีน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค

บริโภค ที่มีน้ําใช

รวม 7  โครงการ - - 6,200,000 8,600,000 6,700,000 4,700,000 4,700,000 - - -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองและชุมฃนอยางเปนระบบ รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตแกประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561  -  2565)  

องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย   อําเภอองครักษ   จังหวัดนครนายก

ที่ วัตถุประสงค

                         งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับโครงการ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา เพื่อสรางความสะดวก ติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.รอยละของ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

แสงสวางสาธารณะ ในการคมนาคม ปองกัน ตามถนนสาธารณะ ประชาชนมี ในการคมนาคมมากขึ้นและ

การเกิดอุบัติเหตุจาก หมูที่ 1 - 13 ความสะดวก ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

การคมนาคมในเวลา ในการใชถนน ทางจราจรและปองกัน

กลางคืนและปองกัน 2.รอยละที่ ปญหาทางอาชญากรรม

ปญหาการเกิด อุบัติเหตุลดลง

อาชญากรรม

2 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมี ครัวเรือนที่ไมมีกระแส 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ ประชาชนมีชีวิตความเปน กองชาง

แรงต่ํา  ไฟฟาใชในชีวิต ไฟฟาใช หมูที่  1 - 13 ประชาชน อยูที่ดีขึ้น

ประจําวัน มีไฟฟาใช

3 โครงการกอสรางถนน/ เพื่ออํานวยความสะดวก ถนนในตําบล 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละของ ประชาชนในพื้นที่ตําบล กองชาง

ขยายถนน  คสล. ใหกับประชาชนในดาน พระอาจารย ระยะทาง พระอาจารยไดรับความ

การคมนาคม หมูที่ 1 - 13 ที่ดําเนินการ สะดวกในการคมนาคม

4 โครงการลงหินคลุก/ลูกรัง เพื่อใหประชาชนไดรับ ลงหินคลุกปรับปรุง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 รอยละของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ความสะดวกและความ ถนน  หมูที่ 1 - 13 ระยะทาง สะอาดและความปลอดภัย

ปลอดภัยในการคมนาคม ที่ดําเนินการ จากการคมนาคมเพิ่มขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                        งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย   อําเภอองครักษ   จังหวัดนครนายก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองและชุมฃนอยางเปนระบบ รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตแกประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561  -  2565)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการวางทอระบายน้ํา ปองกันและแกไขปญหา วางทอระบายน้ํา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ น้ําไหลไดสะดวกลดปญหา กองชาง

(ทอน้ําทิ้งที่สาธารณะ) น้ําทวมพื้นที่การเกษตร หมูที่ 1 - 13 ประชาชนที่ น้ําทวมพื้นที่การเกษตร

และชุมชน ไดรับความ และชุมชน
สะดวก

6 โครงการจัดทําปายบอก เพื่อใหประชาชนไดรับ จัดทําเครื่องหมายบังคับ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนในพื้นที่ กองชาง

สถานที่(ซอย) /ปายบอกทาง ความปลอดภัยใน การจราจรในพื้นที่และ ประชาชน หมูที่ 1-13  และผูใชรถ

การคมนาคม ปรับปรุงเครื่องหมาย ไดรับความ ใชถนนไดรับความ

ที่ชํารุด หมูที่ 1 - 13 ปลอดภัย ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อกําจัดวัชพืช,ตนไม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ ผูใชรถใชถนนมีความ กองชาง

ริมถนนและหมูบาน ที่ปกคลุมริมถนน จําเปน เชน เครื่องจักร  ประชาชน ปลอดภัยมากขึ้น

ยากําจัดวัชพืช น้ํามัน ไดรับความ

เชื้อเพลิง และอื่นๆ ปลอดภัย

หมูที่ 1 - 13 

8 โครงการกอสรางลูกระนาด เพื่อใหประชาชนไดรับ เพิ่มลูกคลื่นบริเวณถนน 100,000  -  -  - - รอยละของ ประชาชนและผูใชรถ กองชาง

ทางถนนเพื่อความปลอดภัย ความปลอดภัย หนาวัด,มัสยิด,โรงเรียน ประชาชน ใชถนนไดรับความ

ในเขตชุมชน ในการคมนาคม หมูที่ 1 - 13 ไดรับความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ปลอดภัย

9 โครงการกอสรางรั้วรอบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน กอสรางรั้วรอบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

อบต. พระอาจารย ชีวิตและทรัพยสินของ อบต. พระอาจารย ประชาชน ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ประชาชน ไดรับความ

ปลอดภัย

10 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา เพื่อใหประชาชนใชในการ กอสรางคลองสงน้ํา  - 800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละของ ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

คอนกรีตเลียบทางรถไฟ อุปโภคและการเกษตร คอนกรีตเลียบทาง ประชาชนที่ จากคลองสงน้ํา

รถไฟ หมูที่ 6 ไดรับความ

สะดวก

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                       งบประมาณ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพื่ออํานวยความสะดวก ซอมแซมสะพานไม  - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สะพานไมหนาโรงเรียนและ ในการสัญจร โรงเรียนบานชอง ประชาชน สะดวกในการใชสัญจร

มัสยิด ตะเคียน,โรงเรียนบาน ไดรับบริการ ทางถนนเพิ่มขึ้น

ปากคลอง17 และหนา อยางทั่วถึง

มัสยิด หมูที่ 1,3,5,8

12 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงซอมแซม  - 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สะพานคอนกรีตคลอง 16 ในการสัญจร สะพานคอนกรีต ประชาชน สะดวกในการใชสัญจร

คลอง 16 หมูที่ 1 ไดรับบริการ ทางถนนเพิ่มขึ้น

อยางทั่วถึง

13 โครงการปรับปรุงถนน เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงถนนคอนกรีต 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คอนกรีต ในการสัญจร 1,3,5,6,7 ประชาชน สะดวกในการใชสัญจร

ไดรับบริการ ทางถนนเพิ่มขึ้น

อยางทั่วถึง

14 โครงการซอมแซมศาลา เพื่ออํานวยความสะดวก ซอมแซมศาลาริมทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ริมทาง/อเนกประสงค ใหแกประชาชน หมูที่ 1 - 13 ประชาชน สะดวกในการหยุดพัก

ไดรับบริการ อาศัย

อยางทั่วถึง

15 โครงการซอมแซมลานกีฬา เพื่อปรับปรุงซอมแซม ลานหนามัสยิด/วัด /  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ ประชาชนไดใชประโยชน กองชาง

หนามัสยิด /โรงเรียน ลานหนามัสยิดใหมี โรงเรียน ประชาชน ในการทํากิจกรรมตางๆ

สภาพที่ดี หมูที่ 1 - 13 ไดรับบริการ

อยางทั่วถึง

16 โครงการกอสรางลานกีฬา เพื่อใหนักรียนมีสถานที่ กอสรางลานกีฬา - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละของ นักเรียนไดใชประโยชน กองชาง

โรงเรียนภัทรพิทยาจารย ออกกําลังกาย โรงเรียนภัทรพิทยาจารย ประชาชน ในการทํากิจกรรมตางๆ

หมูที่ 13 ไดรับบริการ

อยางทั่วถึง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                       งบประมาณ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการกอสรางลาน เพื่ออํานวยความสะดวก กอสรางลานคอนกรีต  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละของ ประชาชนไดใชประโยชน กองชาง

คอนกรีตอเนกประสงค ในการทํากิจกรรมตางๆ หนามัสยิด/มูลนิธิ /วัด ประชาชน ในการทํากิจกรรมตางๆ

หนามัสยิด /มูลนิธ/ิวัด/ ในหมูบาน รพ.สต./โรงเรียน/ศพด. ไดรับบริการ

รพ.สต./โรงเรียน/ศพด. หมูที่ 1 - 13 อยางทั่วถึง
 

18 โครงการจางเหมางานตีเสน เพื่ออํานวยความสะดวก จัดทําเสนแบงจราจร - 40,000 - - - รอยละของ ประชาชนในพื้นที่ตําบล กองชาง

จราจรถนนทางเขา อบต. ใหกับประชาชนในดาน ถนนทางเขา อบต. ประชาชนที่ พระอาจารยไดรับความ

พระอาจารย การคมนาคมที่มาติดตอ พระอาจารย จํานวน ไดรับความ สะดวกในดานการคมนาคม

ราชการ 1 สาย สะดวก

19 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อประชาชนได ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ ประชาชนมีชีวิตความเปน กองชาง

พรอมติดตั้งหมอแปลง มีไฟฟาใชในชีวิต หมูที่ 3,5,7,10,11,12 ประชาชนมี อยูดีขึ้น

ประจําวัน ไฟฟาใช

20 โครงการปรับปรุงและถมดิน เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงและถมดิน หนา - - 500,000 500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ใหกับประชาชนในดาน มัสยิด,หลัง รพ.สต. บึง ประชาชน ในการคมนาคม

คมนาคม พระอาจารย,หนารพ.สต. ไดรับความ

บานปากคลอง 22 ,หลัง สะดวก

อบต.พระอาจารย

21 โครงการกอสรางโรงยิม เพื่ออํานวยความสะดวก กอสรางโรงยิมอเนก - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

อเนกประสงค ใหกับประชาชนในการ ประสงคหนามัสยิด, ประชาชน ในการทํากิจกรรมตางๆ

ทํากิจกรรมตางๆในหมูบาน หลังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับความ

หมูที่ 5,7,8 บริการ

อยางทั่วถึง

22 โครงการกอสรางปายโครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง กอสรางปายโครงการ - - 233,000 - - รอยละ ประชาชนไดรวมเฉลิม กองชาง

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน ในโอกาสมหามงคลพระราช เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน ความพึงพอใจ พระเกียรติและแสดง

โอกาสมหามงคลพระราชพิธี พิธีบรมราชาภิเษก โอกาสมหามงคลพระราช ของประชาชน ความจงรักภักดี

บรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 พิธีบรมราชาภิเษก  

พ.ศ.2562 บริเวณสวน  

สาธารณะหนาบึงพระ

อาจารย หมูที่ 10

รวม 22 โครงการ - - 10,200,000 19,040,000 23,233,000 23,000,000 23,000,000 - - -

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                      งบประมาณ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางสวน เพื่อเปนที่พักผอนและ กอสรางสวนสาธารณะ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 รอยละ ประชาชนมีที่พักผอนและ กองชาง

สาธารณะสถานที่พักผอน ออกกําลังกายสําหรับ จํานวน 1 แหง ความพึงพอใจ ออกกําลังกาย

หยอนใจ ประชาชน ของประชาชน

2 โครงการกําจัดวัชพืชริมฝง เพื่อกําจัดวัชพืชและสิ่ง กําจัดวัชพืชสองฝง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ สภาพแวดลอมไดรับการ สํานักงานปลัด

แมน้ําลําคลอง และถนนตางๆ กีดขวางในลําคลองและ แมน้ําลําคลองในเขต การไดรับ ปรับปรุงใหดีขึ้น

ถนนสายตางๆ ในตําบล พื้นที่ตําบลพระ ประโยชนของ

ใหดีขึ้น อาจารยหมูที่ 1 - 13 ประชาชน

3 โครงการสงเสริมพลังงาน เพื่อเปนการประหยัด ฟนฟูสภาพแวดลอม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ สภาพแวดลอมไดรับการ สํานักงานปลัด

ทดแทนและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่หมูที่ 1 - 13 การไดรับ ปรับปรุงใหดีขึ้น

สิ่งแวดลอม/พลังงาน และสิ่งแวดลอม ประโยชนของ

แสงอาทิตย ประชาชน

4 โครงการกักเก็บน้ํา (แกมลิง) เพื่อแกไขปญหาภัยแลง กอสรางที่กักเก็บน้ํา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนไดมีน้ําใช กองชาง

ใหแกประชาชน (แกมลิง) ในพื้นที่ ของประชาชน ตลอดป

หมูที่ 4 ( บึงตาเชื้อ) มีน้ําใช

5 โครงการตั้งคันดินรอบบึง เพื่อปรับปรุงพัฒนา ตั้งคันดินรอบบึง - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ แหลงน้ําธรรมชาติ กองชาง

สาธารณะ แหลงน้ําธรรมชาติ สาธารณะบึงหลุมบัว, การไดรับ ไดรับการปรับปรุงพัฒนา

สิ่งแวดลอม บึงตาเชื้อ และ ประโยชนของ ใหดีขึ้น

คลองเปรมฯ ประชาชน

รวม ๕  โครงการ - - 1,600,000 1,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 - - -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561  -  2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย   อําเภอองครักษ   จังหวัดนครนายก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองและชุมชนอยางเปนระบบ รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตแกประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

                           งบประมาณ

โครงการ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
ที่ (ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.02

3.ยุทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร การจดระเบยบชุมชน สงคม
3.1  แผนงานบริหารงานทัวไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเพอเพมประ อบรมคุณธรรมจ #### ##### ##### ##### #### รอยละ เจาหนาทองคานกงานปล
จรยธรรมสาหรการปฏบตงา เจาหนาทขององคการบรหาร ความพงพอสวนตาบลพระอาจารย
เจาหนาททองถของ อบต. สวนตาบลพระอาจารย ใจของ มคุณธรรมจรยธรรม

ประชาชนมากขน
2 โครงการทาเวทเพออานวยค ทาเวทหอประชุม#### ##### ##### ##### #### รอยละ เพออานวยคว กองชาง

อเนกประสงค สะดวกใหกบ การไดรบ กบผูทมาใชบรการ
สมาชกสภาและ ขอมูลขาวสาร
ประชาชนทใชบรการ ของประชาชน

3 โครงการจัดเวทเพือใหประช จัดเวทีประชาคม  #### ##### ##### ##### ####รอยละการประชาชนไดมาีนักงานปลั
ทองถิ่น สวนรวมในก หมูที่ 1 - 13 มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

 ทองถิ่นของตนเอง ของประชาชมากขึ้น
4 โครงการจัดศึก  เพือเพิมความ  จัดทัศนศึกษา ดูง#### ##### ##### ##### #### รอยละ ไดรับความรู านักงานปลั

คณะผูบริหาร  นํามาปรับปร   ตางจังหวัด /ตางประเทศ จํานวน การณ และสามารถนํามา
สมาชิก อบต. ปญหา ในพืนทีตําบล บุคลากรทีประยุกตใชกับพืนที
ชุมชน พระอาจารย รวมโครงกาตําบลพระอาจารย
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 39

หนวยงา

น

ที่
ลผลิตของโครงกา

2. บญชโครงการพฒนาทองถน

แผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561  -  2565) 
องคการบรหารสวนตาบลพระอาจารย   อาเภอองครกษ   จงหวดนครนายก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที  4 เสริมสรางศักยภาพชุมชนใหมีความเขมแข็ง พัฒนาและสงเสริมความรูและทักษะในการประกอบ  

รายละเอยดโครงการพฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถนในเขตจงหวดท  4  พฒนาการเมอง และการบรหารจดการทด

                   งบประมาณ
โครงการที่ ที่คาดวาจะไดวัตถุประสงค



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดตัง เพือสงเสริมแจัดใหมีตลาดจําห#### ##### ##### ##### #### รอยละ ประชาชนมีรานักงานปลั
กระจายรายไหมูที 10 ของรายได
ประชาชน ประชาชน
 เพิมขึน

6 โครงการพัฒน เพือพัฒนาแลพัฒนาอาสาสมัค  - ##### ##### ##### #### อยละควา ประชาชนไดราันักงานปลั
ในตําบล (อปพศักยภาพอาสหมูที 1 - 13 พึงพอใจ จากอาสาสมัครอยาง

ของประชาชทวถง
7 โครงการสงเสรเิพือสงเสริมแสงเสริมและพัฒน  - - ##### ##### ####รอยละของประชาชนมีรานักงานปลั

กลุมอาชีพในชุกลุมอาชีพในหมูที 1 - 13 รายไดประชาชน
เพมขน

8 โครงการติดตัง เพือความสะ ติดตังระบบสํานัก  - - ##### ##### #### อยละควา ไดรับความรวานักงานปลั
สํานักงานอิเล็กลดขันตอนกาอิเล็กทรอนิกส อบต.พระอาจารย พึงพอใจขอลดขันตอนการปฏิบัติงาน
(e-office) ประชาชน

รวม 8  โครงการ - - #### #### #### #### #### - - -
แผนพัฒนาทองถิน(พ.ศ.2561-2565) 40

ที่ โครงการ
                   งบประมาณ หนวยงา

น

ที่

วัตถุประสงคลผลิตของโครงกา ที่คาดวาจะได
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แบบ ผ.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

5.1  แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนา เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็ก ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละ มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ได กองการศึกษา

เด็กเล็กของ  อบต.พระอาจารย เล็กที่ไดมาตรฐาน เชน ติดมุงลวด ติดตั้งเหล็กดัด ของเด็กมี มาตรฐาน

กอสรางหองน้ําศูนยฯ ศูนยฯที่ได

เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ มาตรฐาน

2 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ เด็กนักเรียนในพื้นที่ตําบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ เกิดขวัญและกําลังใจ กองการศึกษา

ใหเด็กและสงเสริมรักษา พระอาจารยเขารวมกิจกรรม ความพึงพอใจ ในการศึกษาเลาเรียน

ประเพณี ของประชาชน และเปนอนาคตที่ดี

 ของชาติ

3 โครงการจัดหาสื่อการเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูให สื่อการเรียนการสอนที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ เด็กเล็กไดรับการพัฒนา กองการศึกษา

การสอนสําหรับศูนยพัฒนา เด็กเล็กไดมีประสบการณ จําเปนเพื่อสงเสริมพัฒนาการ ของพัฒนาการ ที่ดีสมวัย

เด็กเล็ก ที่ดี เด็กเล็ก เด็กดีขึ้น

4 โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสงเสริมสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณอาหาร 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 รอยละ เด็กนักเรียนไดรับโภชนา กองการศึกษา

อาหารเสริม(นม)ใหศูนยพัฒนา ดานโภชนาการใหกับ เสริม(นม)ใหกับศูนยพัฒนา ของเด็กที่ได การที่ดีเพิ่มขึ้น และมี

เด็กเล็กและนักเรียนในสถาน นักเรียน เด็กเล็กและสถานศึกษา รับอาหาร สุขภาพที่ดี

ศึกษา เสริม(นม)

5 โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใหนักเรียนไดรับ สนับสนุนงบประมาณอาหาร 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 รอยละ เด็กนักเรียนไดรับ กองการศึกษา

อาหารกลางวันสําหรับศูนย อาหารกลางวันครบ กลางวันใหกับศูนยพัฒนา ของเด็กที่ได ประทานอาหารกลางวัน

พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนใน ทุกคน เด็กเล็กและนักเรียนใน รับสารอาหาร ครบทุกคน

สถานศึกษา สถานศึกษา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561  -  2565)  

องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย   อําเภอองครักษ   จังหวัดนครนายก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาเสนทางทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวสิ่งอํานวยความสะดวก สินคาบริการและบริหารจัดการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานอยางบูรณาการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

                        งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)
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6 โครงการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ มีกิจกรรมใหนักเรียน กองการศึกษา

เพื่อสงเสริมการศึกษาดาน โรงเรียนในการพัฒนาการ ผูเรียนดานตางๆ ใหกับ ของเด็กที่ ไดฝกทักษะพื้นฐานทาง

ตางๆเชน ทางอาชีพดานศิลป ศึกษาดานตางๆ ใหกับ นักเรียนในพื้นที่ตําบล ไดรับการ การอาชีพที่จําเปนใน

วัฒนธรรมแกโรงเรียนในเขต เด็กนักเรียน พระอาจารย ศึกษา การดํารงชีวิต

7 โครงการอุดหนุนโรงเรียนใน เพื่อสงเสริมกิจกรรมและ สนับสนุนงบประมาณ 60,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ มีกิจกรรมใหนักเรียนได กองการศึกษา

พื้นที่ เชน อุดหนุนการแกไข พัฒนาความรูของเด็ก โครงการแขงขันทักษะความ ของเด็กที่ เพิ่มพูนทักษะและพัฒนา

ปญหายาเสพติด นักเรียน เปนเลิศทางวิชาการและ ไดรับการ ความรูมากขึ้น

แขงขันกีฬากลุมโรงเรียน ศึกษา

8 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา เพื่อใหมีศูนยพัฒนา กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ การบริหารงานดานการ กองชาง

เด็กเล็ก เด็กเล็กที่ไดมาตรฐาน จํานวน 2  แหง (คลอง 22/ ของเด็กที่ ศึกษามีประสิทธิภาพขึ้น

วัดสุนทรพิชิตามราม ไดรับการ

ศึกษา

9 โครงการอุดหนุนอบรมกอรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรม สงเสริมกิจกรรมกอรี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา

และจริยธรรมอิสลาม ทางศาสนาอิสลาม โรงเรียนสันติอิสลาม ม. 8 ของเด็กที่ คุณธรรม จริยธรรม

ไดรับการ และปฏิบัติตามหลัก

ศึกษา ศาสนา

10 โครงการจัดงานวันสงกรานต เพื่อเปนการอนุรักษ ดําเนินการจัดงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ไดมีการอนุรักษ กองการศึกษา

และงานวันกตัญูผูสูงอายุ วัฒนธรรมประเพณีที่ดี วันสงกรานตและวันกตัญู พึงพอใจของ วัฒนธรรมประเพณีที่

งามใหคงอยูตอไปและ ผูสูงอายุในตําบล ประชาชน ดีงามและกระตุน

เพื่อใหเยาวชน ไดรูจัก จิตสํานึกใหกตัญูตอ

กตัญูตอผูสูงอายุ ผูสูงอายุ

11 โครงการวันสําคัญสถาบัน เพื่อแสดงความจงรัก เพื่อดําเนินโครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ปวงชนชาวไทยไดนอม สํานักงานปลัด

พระมหากษัตริย ภักดีตอสถาบัน   3 มิ.ย. , 28 ก.ค. พึงพอใจของ รําลึกถึงพระมหากรุณา

พระมหากษัตริย  12 ส.ค. , 23 ต.ค. ประชาชน ธิคุณ

 5 ธ.ค. และอื่นๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

                        งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)
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12 โครงการอุดหนุนคาใชจาย เพื่อสนับสนุนการจัดงาน อุดหนุนงบประมาณให 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความ ประชาชนมีสวนเขามา กองการศึกษา

การจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธีที่สําคัญ อําเภอ-จังหวัด ใชในการ พึงพอใจของ รวมงานรัฐพิธีมากขึ้น

ดําเนินงานรัฐพิธีตางๆ ประชาชน

13 โครงการสนับสนุนกิจกรรม เพื่ออนุรักษและสงเสริม สนับสนุนการจัดงานทางศาสนา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละความ นักเรียน เยาวชน และ กองการศึกษา

วันสําคัญทางศาสนา ใหเยาวชนรวมกิจกรรม 1. กิจกรรมทางศาสนาพุทธ พึงพอใจของ ประชาชนไดรวมกัน

ทางศาสนา 2. กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ประชาชน ทํานุบํารุงไวซึ่งศาสนา

14 อุดหนุนโครงการกิจกรรม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล อุดหนุนกิจกรรมเพื่อเก็บ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความ ภูมิปญญาทองถิ่น/ สํานักงานปลัด

สงเสริมและฟนฟูภูมิปญญา และฟนฟูภูมิปญญา รวบรวมขอมูลภูมิปญญา/ พึงพอใจของ ชาวบานไดรับการเก็บ

ทองถิ่น/ชาวบาน ทองถิ่น/ชาวบาน ทองถิ่นชาวบาน ประชาชน รวบรวมและรักษาไวให

ใหดํารงอยูตอไป เยาวชนรุนหลังตอไป

15 อุดหนุนโครงการสงเสริม เพื่อสงเสริมและสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาดานการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละการ นักเรียน เยาวชน และ กองการศึกษา

การเรียน การสอนศาสนา การเรียนการสอน เรียนการสอนศาสนา ไดรับความรู ประชาชนไดรวม

อิสลาม ศาสนาอิสลาม อิสลาม ของเยาวชน กิจกรรมทางศาสนา

อิสลาม

16 อุดหนุนโครงการเปดรั้ว เพื่อสงเสริมคุณธรรม สงเสริมคุณธรรม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละการ นักเรียน เยาวชน และ กองการศึกษา

โรงเรียน  เรียนรูรวมกัน จริยธรรมแกเยาวชน จริยธรรมแกเยาวชน ไดรับความรู ประชาชนไดรวม

สรางสรรคสังคม ของเยาวชน กิจกรรมทางศาสนา

อิสลาม

17 โครงการทอยสะบา เพื่ออนุรักษประเพณีและ สนับสนุนงบประมาณแขงขัน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละการมี ประชาชนไดรวมกิจกรรม กองการศึกษา

วัฒนธรรมของทองถิ่น ทอยสะบา สวนรวมของ ของทองถิ่น

ประชาชน

18 อุดหนุนประเพณีแขงเรือยาว เพื่ออนุรักษประเพณีและ สนับสนุนงบประมาณแขงขัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละการมี ประชาชนไดรวมกิจกรรม กองการศึกษา

วัฒนธรรมของทองถิ่น เรือยาว สวนรวมของ ของทองถิ่น

 ประชาชน

19 โครงการแหทียนพรรษา เพื่ออนุรักษศิลปะ สนับสนุนโครงการแหเทียน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละการมี ประชาชนไดรวมกิจกรรม กองการศึกษา

และวัฒนธรรม สวนรวมของ ของทองถิ่น

ประชาชน

20 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว สนับสนุนการทองเที่ยวในชุมชน, - - 500,000 500,000 500,000 รอยละความ มีประชาชนเขามา กองการศึกษา

ชุมชนเชิงวัฒนธรรม ในชุมชน โฮมสเตย  และอื่นๆ พึงพอใจของ ทองเที่ยวในชุมชน

ประชาชน เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

                          งบประมาณ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)
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21 โครงการพิธีพลีกรรมตักน้ํา เพื่อจัดพิธีพลีกรรมตักน้ํา เพื่อใหประชาชนทุกภาคสวน - 500,000 - - - รอยละการมี ประชาชนไดรวมกิจกรรม สํานักงานปลัด

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกลาฯ ไดแสดงความกตัญูกตเวที สวนรวมของ แสดงความจงรักภักดี

ถวายน้ําสรงอภิเษกแด นอมรําลึกในพระมหากรุณา ประชาชน

สมเด็จพระเจาอยูหัว ธิคุณและแสดงความจงรักภักดี

มหาวชิราลงกรณ ถวายเปนราชสักการะแด

บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย

วรางกูร

22 โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย เพื่อปลูกฝงสํานึกใหเยาวชน สงเสริมการเรียนรูของเด็ก - - 100,000 100,000 100,000 รอยละของ เยาวชนเกิดจิตสํานึกที่ดี กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก และใหครูและเด็กไดเรียนรู พัฒนาการเด็ก เด็กเรียนรูระบบนิเวศ

สถานที่จริงไดทํากิจกรรม ดีขึ้น และศึกษาจากสถานที่จริง

รวมกันเด็กไดเรียนรูนอก

หองเรียน

23 โครงการแขงขันทักษะทาง เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก จัดการแขงขันทักษะทาง - - 50,000 50,000 50,000 รอยละของ เด็กมีพัฒนาการที่ กองการศึกษา

วิชาการเด็กปฐมวัย ครบทั้ง 4 ดาน สรางเครือ วิชาการปละ 1 ครั้ง พัฒนาการเด็ก เหมาะสมกับวัย

ขายในการพัฒนาทางวิชา ดีขึ้น รอยละ 90

การเด็กปฐมวัย

24 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อใหเด็กรูถึงประโยชน เด็กนักเรียน ศพด. ทุกคน - - 5,000 5,000 5,000 รอยละของ เด็กมีพัฒนาการที่ กองการศึกษา

ของอาหารวา แบบไหน กิจกรรม ศพด.ปลอด อาหารขยะ เด็กที่ไดรับ เหมาะสมกับวัย

ควรรับประทาน แบบไหน ใหความรูผูปกครอง ครู และเด็ก ความปลอดภัย รอยละ 90

ไมควรรับประทาน

25 โครงการหนูนอยนักวิทย ฯ เพื่อใหเด็กไดมีความรู เด็กนักเรียน ศพด. ทุกคน - - 5,000 5,000 5,000 รอยละของ เด็กมีความรู กองการศึกษา

ทางวิทยาศาสตร  กิจกรรความลับสีดํา เด็กที่ไดรับ ทางวิทยาศาสตร

 กิจกรรมสนุกกับฟองสบู การพัฒนา

 กิจกรรมเนินน้ํา

 กิจกรรมละลายของน้ําตาล

 กิจกรรมทรายน้ํากับน้ํามัน

 กิจกรรมกักน้ําไวได

 กิจกรรมลูกโปงพองโตและ

 ขวดบุบเอง

 กิจกรรมเรือสะเทินน้ําสะเทินบก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

                      งบประมาณ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการหนูจา รูไว จะปลอดภัย เพื่อลดปญหาเด็กเสียชีวิต เด็กนักเรียน ศพด. ทุกคน - - 5,000 5,000 5,000 รอยละของ ลดปญหาเด็กเสียชีวิต กองการศึกษา

จากการจมน้ํา อยาใกล อยาเก็บ จากการจมน้ํามีทักษะ เด็กที่ไดรับ และรูจักเอาชีวิตรอด

อยากม ตะโกน โยน ยื่น ศพด . ในการเอาชีวิตรอดในน้ํา ความปลอดภัย จากการจมน้ํา

อบต.พระอาจารย

27 โครงการฝกซอมสําหรับการ เพื่อใหเด็กทราบขั้นตอน เด็กนักเรียน ศพด. ทุกคน - - 5,000 5,000 5,000 รอยละของ เด็กมีความรูความ กองการศึกษา

ปองกันอัคคีภัย ใน ศพด. หนาที่และการเตรียมการ เด็กที่ไดรับ เขาใจถึงขั้นตอนการ

สําหรับเหตุฉุกเฉินเมื่อ ความปลอดภัย เตรียมการเมื่อเกิดเหตุ

เกิดอัคคีภัยเด็กชวยเหลือ อัคคีภัยและชวยเหลือ

ตัวเองได  ตนเองไดเบื้องตน

รวม 27  โครงการ - - 8,870,000 9,410,000 9,580,000 9,580,000 9,580,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

                         งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

4.1  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาสในพื้นที่ตําบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ ผูดอยโอกาสมีความเปน สํานักงานปลัด

ทางสังคม ฟนฟู  สงเสริม ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพ พระอาจารย ความพึงพอใจ อยูที่ดีขึ้น

สุขภาพจิตและจิตเวช จิตใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ของประชาชน

2 โครงการแขงขันกีฬาสําหรับ เพื่อใหผูสูงอายุและผูพิการ/ ผูสูงอายุและผูพิการ/ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ผูสูงอายุและผูพิการมี สํานักงานปลัด

ผูสูงอายุและผูพิการ/เยาวชน/ เยาวชนมีสุขภาพรางกาย เยาวชนในตําบลพระอาจารย ความพึงพอใจ สุขภาพที่ดีขึ้น

ประชาชน แข็งแรง ของประชาชน

3 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อปองกันการตั้งครรภ วัยรุนรูจักวิธีการปองกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ วัยรุนรูวิธีการปองกัน สํานักงานปลัด

การตั้งครรภในวัยรุน ในวัยรุน การตั้งครรภในวัยเรียน การปองกัน และลดปญหาการ

การตั้งครรภ ตั้งครรภในวัยเรียน

ในวัยรุน

4 โครงการรณรงคบําบัดรักษา เพื่อบําบัดฟนฟูผูติด สนับสนุนงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ ผูติดยาเสพติดไดรับการ สํานักงานปลัด

ฟนฟูผูติดยาเสพติด ยาเสพติด โครงการบําบัดฟนฟูผูติด ผูติดยาเสพติด บําบัดรักษาใหหายขาด

ยาเสพติด ลดลง จากการติดยาเสพติด

และกลับเขาสูสังคม

5 โครงการทบทวนอาสาสมัคร อปพร. เพื่อใหทําหนาที่ดูแล สนับสนุนงบประมาณหรือ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนในพื้นที่ตําบล สํานักงานปลัด

สอดสองความปลอดภัย จัดฝกอบรมใหกับ ปลอดภัยของ พระอาจารยไดรับความ

ในชุมชน อาสาสมัคร  อปพร. ประชาชน ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากยิ่งขึ้น

6 โครงการชวยเหลือผูประสบ เพื่อใหความชวยเหลือ ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ ผูที่ประสบสาธารณภัย สํานักงานปลัด

สาธารณภัย ผูที่ไดรับความเดือดรอน ในพื้นที่ หมูที่ 1 - 13 ความพึงพอใจ ไดรับความชวยเหลือ

จากสาธารณภัย ของประชาชน ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                         งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561  -  2565) 

องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย   อําเภอองครักษ   จังหวัดนครนายก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 สงเสริมการบริการทางการแพทย ศูนยสุขภาพแบบองครวม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหมีความปลอดภัยและสนับสนุนใหเปนแหลงอาหารปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่   2 พัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  42

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุในชวง จัดตั้งดานตรวจและให 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละความ ลดจํานวนการเกิด สํานักงานปลัด

ทางถนนในชวงเทศกาล เทศกาล บริการประชาชนในชวง ปลอดภัยของ อุบัติเหตุ

เทศกาลอยางนอยปละ ประชาชน ผูบาดเจ็บและผูเสีย

2 ครั้ง ชีวิตในชวงเทศกาล

8 โครงการพระราชดําริ เพื่อสนับสนุนโครงการ อุดหนุนงบประมาณ 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 รอยละ ประชาชนมีความ สํานักงานปลัด

ดานสาธารณสุข ดานสาธารณสุข ดานสาธารณสุข ของคณะ การไดรับ ปลอดภัยจากโรคติดตอ

กรรมการหมูบาน บริการดาน
หมูที่ 1 - 13 สาธารณสุข

9 โครงการชุมชนรวมใจหางไกล เพื่อลดปญหายาเสพติด จัดเวรยามในชุมชนเพื่อลด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ประชาชนมีความ สํานักงานปลัด

ยาเสพติด ในชุมชน ปญหายาเสพติดและการเกิด ความปลอดภัย ปลอดภัย

อาชญากรรมในหมูบาน ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิน

10 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ เพื่อใหความรูกับประชาชน จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ ประชาชนมีความรู สํานักงานปลัด

สุขภาพในชุมชน เกี่ยวกับสุขภาพในชุมชน สุขภาพใหกับประชาชน ความพึงพอใจ เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น

หมูที่ 1 - 13 ของประชาชน

11 โครงการกอสรางศาลาที่พัก เพื่อใชเปนสถานที่พักผอน สรางศาลาที่พักริมทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ประชาชนมีที่พักผอน กองชาง

ริมทาง และรอรถโดยสาร หมูที่ 1 - 13 ความพึงพอใจ และรอรถโดยสาร

ของประชาชน ระหวางเดินทาง

12 โครงการรณรงคปองกันไข เพื่อกําจัด ควบคุมและ จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ ประชาชนมีความ สํานักงานปลัด

เลือดออก ปองกันพาหะนําโรคตางๆ ไขเลือดออก  หมูที่ 1 - 13 ความปลอดภัย ปลอดภัยจากโรค

เชน ยุงลาย ของประชาชน

13 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา ประชาชนปลอดจากโรค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ ประชาชนปลอดจาก สํานักงานปลัด

จากโรคพิษสุนัขบา พิษสุนัขบา ประชาชน โรคพิษสุนัขบา

มีสุขภาพดี

14 โครงการสํารวจขัอมูลสัตวและ เพื่อสํารวจขอมูลสัตวใน สํารวจขอมูลสัตว 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 รอยละการได ประชาชนมีความ สํานักงานปลัด

ขึ้นทะเบียนสัตว ตําบลพระอาจารย หมูที่ 1 - 13 รับบริการดาน ปลอดภัยจากโรคติดตอ

สาธารณสุข

(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ วัตถุประสงค

                        งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการสงเสริมความเขมแข็ง เพื่อสงเสริมความเขมแข็ง แกไขปญหาครอบครัว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ ประชาชนในพื้นที่มีชีวิต สํานักงานปลัด

และแกไขปญหาครอบครัว และแกไขปญหาครอบครัว หมูที่ 1 - 13 ประชาชน ความเปนอยูที่ดีขึ้น

มีชีวิตดีขึ้น

16 โครงการสงเสริมสนับสนุน เพื่อสงเสริมสนับสนุนผูประสบ สงเสริมสนับสนุนผูประสบ - - 500,000 500,000 500,000 รอยละความ ผูดอยโอกาสมีความเปน สํานักงานปลัด

ผูประสบปญหาทางสังคม ปญหาทางสังคมใหมีความ ปญหาทางสังคมในพื้นที่ พึงพอใจของ อยูที่ดีขึ้น

เปนอยูที่ดีขึ้น หมูที่ 1 - 13 ประชาชน

17 โครงการแกไขปญหายาเสพติด เพื่อบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด - - 200,000 200,000 200,000 รอยละของ ผูติดยาเสพติดสามารถ สํานักงานปลัด

ผูติดยาเสพติด กลับเขาสูสังคมได

ลดลง

18 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ เพื่อฝกอบรมชุดปฏิบัติการ สนับสนุนงบประมาณ,อุปกรณ - - 300,000 - - รอยละความ ประชาชนในพื้นที่ตําบล สํานักงานปลัด

จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาภัยพิบัติ จัดฝกอบรม และอื่นๆ ปลอดภัยของ พระอาจารยไดรับความ

ประชาชน ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากยิ่งขึ้น

รวม 18 โครงการ - - 3,057,000 3,057,000 4,057,000 3,757,000 3,757,000 - - -

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ ผลที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

                    งบประมาณ
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แบบ ผ.02

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

6.1  แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแกไขปญหาน้ํา เพื่อใหการแกไขปญหา จัดซื้อวัสดุสารเคมีบําบัด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ น้ําเสียในพื้นที่ไดรับการ สํานักงานปลัด

เนาเสียจากสารเคมีกําจัด น้ําเนาเสีย น้ําเนาเสียและติดตั้ง ความพึงพอใจ บําบัดใหมีสภาพที่ดีขึ้น

ศัตรูพืช กังหันเพื่อใชบําบัดน้ําเสีย ของประชาชน

พื้นที่  หมูที่ 1 - 13

2 โครงการฝกอบรมอาชีพให เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ จัดกิจกรรมฝกอบรม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ ประชาชนมีอาชีพเสริม สํานักงานปลัด

แกประชาชน และรายไดเสริม อาชีพใหกับประชาชน ความพึงพอใจ และมีรายไดเพิ่ม ทําให

ของประชาชน มีความเปนอยูที่ดีขึ้น

3 โครงการจัดศึกษาดูงานการ เพื่อนําความรูที่ไดจาก ศึกษาดูงานการทําการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ เกษตรกรไดรับความรู สํานักงานปลัด

ทําการเกษตรทฤษฎีใหม การศึกษานํามาใชพัฒนา เกษตรทฤษฎีใหมตาม ความพึงพอใจ จากการศึกษาดูงานและ

ตามแนวพระราชดําริ และถายทอดใหกับ แนวพระราชดําริใน ของประชาชน นํามาปฏิบัติและปรับ

เกษตรกรในพื้นที่ ตางจังหวัดที่ทําแลว ปรุงใชในพื้นที่ของตัวเอง

ประสบผลสําเร็จ

4 โครงการเกษตรฯ อินทรีย เพื่อสงเสริมกิจกรรม พัฒนาการดานการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละการได ประชาชนไดรับสิทธิ สํานักงานปลัด

ทางการเกษตร เกษตรใหกับประชาชน รับประโยชน ประโยชนอยางทั่วถึง

ของประชาชน

โครงการ วัตถุประสงคที่

                  งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561  -  2565)

องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย   อําเภอองครักษ   จังหวัดนครนายก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  สงเสริมการผลิตสินคาการเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปใหมีความปลอดภัยมีมูลคาเพิ่มและสอดคลองกับความตองการของตลาด

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการพัฒนาดาน เพื่อพัฒนาสงเสริมให จัดหาวัสดุ/อุปกรณที่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ เกษตรกรในพื้นที่ไดรับ สํานักงานปลัด

เทคโนโลยีเพื่อการประกอบ ตําบลเปนศูนยกลาง จําเปนในการใหขอมูล ความพึงพอใจ ขอมูลเกี่ยวกับการ

อาชีพของประชาชนในพื้นที่ ในการใหขอมูลตอการ ดานอาชีพตอประชาชน ของประชาชน เกษตร ทําใหมีความรูใน

ประกอบอาชีพ ในพื้นที่ การประกอบอาชีพเพิ่ม

มากขึ้น

6 โครงการแกไขปญหาราคา เพื่อแกไขปญหาราคา ประชาชน หมูที่ 1-13  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ ราคาผลผลิตทางการ สํานักงานปลัด

ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ผลผลิตตกต่ํา ความพึงพอใจ เกษตรเพิ่มขึ้น

ของประชาชน

7 โครงการแกไขปญหา เพื่ออํานวยความสะดวก ประชาชน หมูที่ 1-13  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละการ ประชาชนมีน้ําใชในการ สํานักงานปลัด

ขาดแคลนน้ําทางการเกษตร ดานการเกษตร มีน้ําใชเพื่อการเกษตร ไดรับประโยชน เกษตร

ของประชาชน

8 โครงการจัดหาที่ดินทํากิน เพื่อใชในการประกอบ ขอสนับสนุนที่ดินทํากิน  - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละการ ประชาชนไดใชประโยชน สํานักงานปลัด

ใหกับประชาชน อาชีพของประชาชน หมูที่ 1 - 13 จากที่ราช ไดรับประโยชน จากที่ดิน

พัสดุ/ที่สาธารณะ ของประชาชน

ประโยชนของรัฐ

9 โครงการแกไขปญหาการ เพื่อลดปญหาการ แกไขปญหาการวางงาน  - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละการ ประชาชนมีงานทําเพิ่ม สํานักงานปลัด

วางงาน วางงานในชุมชน ของประชาชน ไดรับประโยชน ขึ้น

หมูที่ 1-13 ของประชาชน

10 โครงการแกไขปญหาตนทุน เพื่อลดปญหาตนทุน แกไขปญหาทางการ  - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละการ ลดตนทุนทางการเกษตร สํานักงานปลัด

ทางการเกษตรราคาสูง ทางการเกษตร เกษตรราคาสูง ไดรับประโยชน แกประชาชน

หมูที่ 1 -13 ของประชาชน

(ผลผลิตของโครงการ)
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

                     งบประมาณ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการกอสรางลานตากขาว เพื่อตากผลผลิตทาง กอสรางลานตากขาว  - 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละการ ประชาชนไดผลผลิตทางการ สํานักงานปลัด

ในชุมชน การเกษตร หมูที่ 1 - 13 ไดรับประโยชน เกษตรที่มีคุณภาพ

ของประชาชน

12 โครงการเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาเกษตรกรใน อบรม/รณรงค การเกษตร - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละการไดรับ ประชาชนไดรับความรู สํานักงานปลัด

พื้นที่ใหมีความเขาใจ แบบยั่งยืนปลอดสารเคมี ประโยชน และพัฒนาในดาน

การเกษตรแบบยั่งยืนปลอด หมูที่ 1 - 13 ของประชาชน การเกษตรแบบยั่งยืน

สารเคมี

13 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริม/สนับสนุน - - 300,000 300,000 300,000 รอยละความ ประชาชนมีความเปนอยู สํานักงานปลัด

ใหประชาชนในชุมชน เศรษฐกิจแบบพอเพียง พึงพอใจของ ที่ดีขึ้นตามหลักเศรษฐกิจ

ประชาชน พอเพียง

14 โครงการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสงเสริมการปลูกพืช สนับสนุนการปลูกพืช - - 100,000 100,000 100,000 รอยละความ ประชาชนมีรายได สํานักงานปลัด

สมุนไพรในชุมชน สมุนไพรในชุมชน พึงพอใจของ เพิ่มมากขึ้น

หมูที่ 1 - 13 ประชาชน

15 โครงการปรับสภาพดิน เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต ปรับสภาพดินในชุมชน - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละการไดรับ ประชาชนไดผลผลิตที่มี สํานักงานปลัด

เพื่อการเกษตร ทางการเกษตร หมูที่ 1 - 13 ประโยชนของ คุณภาพและมีราคาเพิ่มขึ้น

ประชาชน

รวม 15 โครงการ - - 1,800,000 5,500,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

                   งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
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