


แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

1 ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ -เพ่ือให้ได้มาตรฐาน ผลผลิต: 1,500,000    1,500,000   1,500,000   1,500,000    1,500,000  -ร้อยละของ -มีอาคารส านักงาน เจ้าภาพหลัก:

อาคารส านักงานเทศบาล สามารถรองรับการบริการ -ค่าจ้างท่ีปรึกษาในการ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ประชาชนท่ีใช้ หลังใหม่ส าหรับรองรับ -ส านักปลัดฯ

เมืองพระประแดง แก่ประชาชนการติดต่อ ออกแบบแปลนอาคาร เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) บริการอาคาร การบริการแก่ประชาชน เจ้าภาพส ารอง:

ราชการท่ีส านักงานและมี ส านักงานเทศบาลเมือง และสถานท่ี ในพ้ืนท่ี และบริเวณ -งานบริหารท่ัวไป

อาคารสถานท่ีหลังใหม่ พระประแดง เพ่ือให้ได้ ใกล้เคียง ท่ีมาติดต่อ

ส าหรับใช้ให้เกิดประโยชน์ มาตรฐานสามารถ ราชการท่ีส านักงานและ

ร่วมกัน รองรับการบริการแก่ มีอาคารสถานท่ีส าหรับ

ประชาชนในการมารับ ใช้ให้เกิดประโยชน์

การติดต่อราชการท่ี ร่วมกัน

ส านักงานและมีอาคาร

สถานท่ีหลังใหม่ส าหรับ

ใช้ให้เกิดประโยชน์

ร่วมกัน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 1.1 แผนงานงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (ด้านบริหารท่ัวไป)

งบประมาณ

1

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

สถานท่ีด าเนินการ:

-ส านักงานเทศบาล

เมืองพระประแดง

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนท่ีรับการ

บริการ

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง-เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ผลผลิต: 15,000,000    15,000,000    15,000,000    15,000,000    15,000,000  -ร้อยละของ -มีอาคารส านักงาน เจ้าภาพหลัก:

อาคารส านักงานเทศบาล ปฏิบัติงานและให้บริการ -ปรับปรุงอาคาร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนท่ีใช้ เทศบาลเพ่ือใช้ใน -ส านักปลัดฯ

เมืองพระประแดง พร้อม ประชาชนได้สะดวกข้ึน ส านักงานเทศบาล บริการอาคาร บริการให้แก่ประชาชน เจ้าภาพส ารอง:

ตกแต่งภายในและทาสี เมืองพระประแดง และสถานท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ -งานบริหารท่ัวไป

อาคาร สถานท่ีด าเนินการ: ย่ิงข้ึน

-ส านักงานเทศบาลฯ

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ผู้บริหารฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 1.1 แผนงานงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (ด้านบริหารท่ัวไป)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 
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แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

๓ โครงการปรับปรุง -เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัด ผลผลิต: 1,000,000    1,000,000   1,000,000   1,000,000    1,000,000  -ร้อยละของ -มีอาคารหอชมวิวท่ี เจ้าภาพหลัก:

หอชมวิว ลาคนเมือง กิจกรรมของเทศบาล -ปรับปรุงอาคาร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนท่ีใช้ สวยงาม เพ่ือใช้ใน -ส านักปลัดฯ

เทศบาลมืองพระประแดง เมืองพระประแดง หอชมวิว ลานคนเมือง บริการอาคาร กิจกรรม และบริการ เจ้าภาพส ารอง:

และให้บริการประชาชน เทศบาลเมืองพระ- และสถานท่ี ให้แก่ประชาชนได้อย่าง -งานบริหารท่ัวไป

ประแดง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

สถานท่ีด าเนินการ:

-ส านักงานเทศบาลฯ

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนในเขต

เทศบาลฯ ผู้บริหารฯ 

พนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 1.1 แผนงานงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (ด้านบริหารท่ัวไป)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

๔ จัดท าเทศบัญญัติ -เพ่ือเป็นการจัดระเบียบ ผลผลิต: 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000     -ร้อยละของ -ประชาชนในเขต เจ้าภาพหลัก:

จัดระเบียบการจอดรถ การจอดรถในเขตเทศบาล -เพ่ือเป็นการจัด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนท่ีใช้ เทศบาลมีความสะดวก -ส านักปลัดฯ

ในเขตเทศบาล เมืองพระประแดง ระเบียบการจอดรถ บริการถนน รวดเร็วมากย่ิงข้ึนและ เจ้าภาพส ารอง:

เมืองพระประแดง -เพ่ือให้ประชาชนในเขต ในเขตเทศบาลเมือง จ านวน 29 สาย มีความปลอดภัยใน -งานเทศกิจ

พ.ศ.2562 เทศบาลฯ มีความปลอด พระประแดง ชีวิตและทรัพย์สิน

ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -เพ่ือให้ประชาชนใน

เขตเทศบาลฯมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

สถานท่ีด าเนินการ:

-บริเวณถนนภายในเขตเทศบาลฯ

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ

17,600,000   17,600,000   17,600,000   17,600,000   17,600,000  

 1.1 แผนงานงานบริหารท่ัวไป งานเทศกิจ (ด้านบริหารท่ัวไป)

งบประมาณ

รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

3

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

๕ โครงการปรับปรุงยก -เพ่ือให้ประชาชนในเขต ผลผลิต: 1,500,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000  -ร้อยละของ -ท าให้ประชาชนในเขต เจ้าภาพหลัก:

ระดับถนน/ซอยและ เทศบาลฯ ได้รับความ -ปรับปรุงถนนยกระดับ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ความพึงพอใจ เทศบาลสัญจรไป-มา -กองช่าง

ปรับปรุงฟุตบาททางเท้า สะดวกมากข้ึนในการ ถนน/ซอยและฟุตบาท เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ของประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย เจ้าภาพส ารอง:

ภายในชุมชนในเขต สัญจรไป-มา ทางเท้าภายในชุมชน ผู้ใช้ถนน สามารถป้องกัน -งานไฟฟ้า

เทศบาล -เพ่ือให้ได้ผิวทางเท้าท่ีดี ในเขตเทศบาลฯ น้ าท่วมขัง และถนน

เป็นระเบียบเรียบร้อย สถานท่ีด าเนินการ: -ท าให้ผิวทางเท้าท่ีดี

และสวยงาม -บริเวณฟุตบาท เป็นระเบียบเรียบร้อย

ทางเท้าภายในชุมชน และสวยงาม

เทศบาลฯ

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน (ด้านบริการสังคมและชุมชน)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

4

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

๖ โครงการปรับปรุงยก -เพ่ือให้ประชาชนในเขต ผลผลิต: 3,200,000    3,200,000   3,200,000   3,200,000    3,200,000 -ร้อยละของ -ท าให้ประชาชนในเขต เจ้าภาพหลัก:

ระดับถนน/ซอยและ เทศบาลฯ ได้รับความ -ปรับปรุงถนน คสล. (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ความพึงพอใจ เทศบาลสัญจรไป-มา -กองช่าง

ปรับปรุงฟุตบาททางเท้า สะดวกมากข้ึนในการ ซอยบ้านดัง พร้อม เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ของประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย เจ้าภาพส ารอง:

ภายในเขตเทศบาลฯ สัญจรไป-มา ท่อระบายน้ าและบ่อพัก ผู้ใช้ถนน สามารถป้องกัน -งานไฟฟ้า

(ซอยบ้านดัง) -เพ่ือให้ได้ผิวทางเท้าท่ีดี โดยปรับปรุงพ้ืน คสล. น้ าท่วมขัง และถนน

เป็นระเบียบเรียบร้อย ความหนาประมาณ -ท าให้ผิวทางเท้าท่ีดี

และสวยงาม 0.20 เมตร ความกว้าง เป็นระเบียบเรียบร้อย

ประมาณ 2.10-2.50 และสวยงาม

เมตร ความยาวประมาณ

313 เมตร พร้อมท่อ

ระบายน้ า Ø 1.00 เมตร

และบ่อพัก

สถานท่ีด าเนินการ:

-บริเวณถนนซอยบ้านดัง

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน (ด้านบริการสังคมและชุมชน)

5

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

7 โครงการปรับปรุงยก -เพ่ือให้ประชาชนในเขต ผลผลิต: 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000     -ร้อยละของ -ท าให้ประชาชนในเขต เจ้าภาพหลัก:

ระดับถนน/ซอยและ เทศบาลฯ ได้รับความ -ปรับปรุงถนนยกระดับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความพึงพอใจ เทศบาลสัญจรไป-มา -กองช่าง

ปรับปรุงฟุตบาททางเท้า สะดวกมากข้ึนในการ ถนนซอยตรอกไก่ ของประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย เจ้าภาพส ารอง:

ภายในเขตเทศบาลฯ สัญจรไป-มา ให้สูงข้ึนอีก ประมาณ ผู้ใช้ถนน สามารถป้องกัน -งานไฟฟ้า

(ซอยตรอกไก่) -เพ่ือให้ได้ผิวทางเท้าท่ีดี 5-25 เซนติเมตร น้ าท่วมขัง และถนน

เป็นระเบียบเรียบร้อย พ้ืนท่ีประมาณ 660 -ท าให้ผิวทางเท้าท่ีดี

และสวยงาม ตร.ม. เน่ืองจากระดับ เป็นระเบียบเรียบร้อย

ถนนมีความลาดท าให้ และสวยงาม

มีน้ าท่วมขังบริเวณ

ต้นซอย โดยก่อสร้าง

เป็นถนน คสล.ความหนา

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน (ด้านบริการสังคมและชุมชน)

งบประมาณ

6

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ประมาณ 15 ซม.

สถานท่ีด าเนินการ:

-บริเวณถนนซอย

ตรอกไก่เทศบาล

เมืองพระประแดง

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

8 โครงการปรับปรุงยก -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ผลผลิต: 2,500,000    10,000,000  10,000,000    10,000,000    10,000,000  -ร้อยละของ -ท าให้ประชาชนในเขต เจ้าภาพหลัก:

ระดับถนน/ซอยและ บริเวณถนนศรีเข่ือนขันธ์ -ก่อสร้างคันหิน คสล. (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ความพึงพอใจ เทศบาลสัญจรไป-มา -กองช่าง

ปรับปรุงฟุตบาททางเท้า -เพ่ือให้ได้ผิวทางเท้าท่ีดี ขนาดเกาะกว้าง 2.00 เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ของประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย เจ้าภาพส ารอง:

ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นระเบียบเรียบร้อย เมตร ผู้ใช้ถนน สามารถป้องกัน -งานไฟฟ้า

(ถนนศรีเข่ือนขันธ์ และสวยงาม -ปรับปรุงผิวจราจร น้ าท่วมขัง และถนน

บางส่วน) แอสฟัสติก คอนกรีต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน (ด้านบริการสังคมและชุมชน)

งบประมาณ

7

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

-เพ่ือให้ประชาชนในเขต พร้อมฝาบ่อพัก -ท าให้ผิวทางเท้าท่ีดี

เทศบาลฯ ได้รับความ สถานท่ีด าเนินการ: เป็นระเบียบเรียบร้อย

สะดวกมากข้ึนในการ -บริเวณถนนศรี และสวยงาม

สัญจรไป-มา เข่ือนขันธ์ เทศบาล

เมืองพระประแดง

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

9 โครงการปรับปรุงยก -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ผลผลิต: - 21,715,712    22,000,000    22,000,000    22,000,000  -ร้อยละของ -ท าให้ประชาชนในเขต เจ้าภาพหลัก:

ระดับถนน/ซอยและ บริเวณถนนพระยาพา- -ก่อสร้างคันหิน คสล. (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ความพึงพอใจ เทศบาลสัญจรไป-มา -กองช่าง

ปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ยัพ'พิริยะกิจ ขนาดเกาะกว้าง 2.00 เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ของประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย เจ้าภาพส ารอง:

ภายในเขตเทศบาลฯ -เพ่ือให้ได้ผิวทางเท้าท่ีดี เมตร ผู้ใช้ถนน สามารถป้องกัน -งานไฟฟ้า

(ถนนพระยาพายัพ- เป็นระเบียบเรียบร้อย -ปรับปรุงผิวจราจร น้ าท่วมขัง และถนน

พิริยะกิจ) และสวยงาม แอสฟัสติก คอนกรีต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน (ด้านบริการสังคมและชุมชน)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 
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แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

-เพ่ือให้ประชาชนในเขต พร้อมฝาบ่อพัก -ท าให้ผิวทางเท้าท่ีดี

เทศบาลฯ ได้รับความ สถานท่ีด าเนินการ: เป็นระเบียบเรียบร้อย

สะดวกมากข้ึนในการ -บริเวณถนนพระยา- และสวยงาม

สัญจรไป-มา พายัพพิริยะกิจ เทศบาล

เมืองพระประแดง

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

10 โครงการปรับปรุงยก -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ผลผลิต: - 8,104,000  8,500,000  8,500,000   8,500,000 -ร้อยละของ -ท าให้ประชาชนในเขต เจ้าภาพหลัก:

ระดับถนน/ซอยและ บริเวณถนนบ้านแซ่ -ก่อสร้างคันหิน คสล. (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ความพึงพอใจ เทศบาลสัญจรไป-มา -กองช่าง

ปรับปรุงฟุตบาททางเท้า -เพ่ือให้ได้ผิวทางเท้าท่ีดี ขนาดเกาะกว้าง 2.00 เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ของประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย เจ้าภาพส ารอง:

ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นระเบียบเรียบร้อย เมตร ผู้ใช้ถนน สามารถป้องกัน -งานไฟฟ้า

(ถนนบ้านแซ่) และสวยงาม -ปรับปรุงผิวจราจร น้ าท่วมขัง และถนน

แอสฟัสติก คอนกรีต

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน (ด้านบริการสังคมและชุมชน)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

-เพ่ือให้ประชาชนในเขต พร้อมฝาบ่อพัก -ท าให้ผิวทางเท้าท่ีดี

เทศบาลฯ ได้รับความ สถานท่ีด าเนินการ: เป็นระเบียบเรียบร้อย

สะดวกมากข้ึนในการ -บริเวณถนนบ้านแซ่ และสวยงาม

สัญจรไป-มา เทศบาลเมือง

พระประแดง

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

11 โครงการก่อสร้างท่อ -เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ผลผลิต: 1,000,000    1,000,000   1,000,000   1,000,000    1,000,000  -ร้อยละของ -ท าให้มีระบบระบาย เจ้าภาพหลัก:

ระบาน้ า คสล. บริเวณ และช่วยในการระบายน้ า -ก่อสร้างท่อระบายน้ า (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความพึงพอใจ น้ าได้ดีไม่ท าให้เกิด -กองช่าง

ตลาดท่าน้ าถึงเคร่ือง ได้เป็นอย่างดี คสล. 1.00  เมตร ของประชาชน น้ าท่วมขัง เจ้าภาพส ารอง:

สูบน้ า พร้อมบ่อพัก คสล. ผู้ใช้ถนน -งานไฟฟ้า

ความยาว 164 เมตร และถนน

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน (ด้านบริการสังคมและชุมชน)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

สถานท่ีด าเนินการ:

-บริเวณตลาดท่าน้ า

ถึงเคร่ืองสูบน้ าเทศบาล

เมืองพระประแดง

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

12 โครงการปรับปรุงและ -เพ่ือประชาชนจะได้มี ผลผลิต: 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000     -ร้อยละของ -ประชาชนจะมีไฟฟ้า เจ้าภาพหลัก:

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าส่องสว่างทาง -ปรับปรุงและติดต้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความพึงพอใจ ส่องสว่างทางสาธารณะ -กองช่าง

ทางสาธารณะ สาธารณะเพียงพอ ไฟฟ้าแสงสว่างทาง ของประชาชน ให้มีความเพียงพอ เจ้าภาพส ารอง:

-เพ่ือให้ประชาชนในเขต สาธารณะให้มีความ ผู้ใช้บริการ -ท าให้ประชาชน -งานไฟฟ้า

เทศบาลมีความปลอดภัย เพียงพอ เช่น ซ่อม ปลอดภัยท้ังชีวิต สัญจรไป-มาได้สะดวก และถนน

ท้ังในชีวิตและทรัพย์สิน เปล่ียนโคมไฟ หลอดไฟ และทรัพย์สิน และปลอดภัย

-เพ่ือยกระดับคุณภาพ เป็นต้น ในถนนสายต่างๆ -ท าให้คุณภาพชีวิต

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน (ด้านบริการสังคมและชุมชน)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ชีวิตของประชาชนในเขต จ านวน 29 สาย ของประชาชนในเขต

เทศบาลให้มีความเป็นอยู่ -เพ่ือขยายการบริการ เทศบาลมีความเป็น

ท่ีดีข้ึน ไฟฟ้าสาธารณะให้ อยู่ท่ีดีข้ึน

ครอบคลุมพ้ืนท่ีภายใน

เขตเทศบาลฯ

สถานท่ีด าเนินการ:

-ถนนภายในเขต

เทศบาลฯ จ านวน

29 สาย

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน (ด้านบริการสังคมและชุมชน)

งบประมาณ

11

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

๑๓ โครงการปรับปรุงและ -เพ่ือประชาชนจะได้มี ผลผลิต: 1,000,000    1,000,000   1,000,000   1,000,000    1,000,000  -ร้อยละของ -ประชาชนจะมีไฟฟ้า เจ้าภาพหลัก:

ติดต้ังไฟฟ้าทางสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างทาง -ปรับปรุงและติดต้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความพึงพอใจ ส่องสว่างทางสาธารณะ -กองช่าง

ระบไฟฟ้าพลังงานแสง สาธารณะเพียงพอ ไฟฟ้าแสงสว่างทาง ของประชาชน ให้มีความเพียงพอ เจ้าภาพส ารอง:

อาทิตย์ (โซล่าเซลล์) และเพ่ือประหยัดพลังงาน สาธารณะให้เป็นระบบ ผู้ใช้บริการ -ท าให้ประชาชน -งานไฟฟ้า

ชนิดโคมไฟแบบ LED ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ปลอดภัยท้ังชีวิต สัญจรไป-มาได้สะดวก และถนน

-เพ่ือให้ประชาชนในเขต (โซล่าเซลล์) ชนิดโคม และทรัพย์สิน และปลอดภัย

เทศบาลมีความปลอดภัย ไฟแบบ LED ในถนน -ท าให้คุณภาพชีวิต

ท้ังในชีวิตและทรัพย์สิน สายต่างๆภายในเขต ของประชาชนในเขต

-เพ่ือยกระดับคุณภาพ เทศบาล เทศบาลมีความเป็น

ชีวิตของประชาชนในเขต -เพ่ือขยายการบริการ อยู่ท่ีดีข้ึน

เทศบาลให้มีความเป็น ไฟฟ้าสาธารณะพลัง

อยู่ท่ีดีข้ึน งานแสงอาทิตย์ให้

ครอบคลุมพ้ืนท่ีภายใน

เขตเทศบาลฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน (ด้านบริการสังคมและชุมชน)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

สถานท่ีด าเนินการ:

-ถนนภายในเขต

เทศบาลฯ จ านวน

29 สาย

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

14 โครงการวางท่อร้อยสาย -เพ่ือประชาชนจะได้มี ผลผลิต: 50,000,000    50,000,000    50,000,000    50,000,000    50,000,000  -ร้อยละของ -ประชาชนจะมีไฟฟ้า เจ้าภาพหลัก:

ไฟฟ้าใต้ดินภายในเขต ไฟฟ้าส่องสว่างทาง -ปรับปรุงและติดต้ัง (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ความพึงพอใจ ส่องสว่างทางสาธารณะ -กองช่าง

เทศบาลเมืองพระประแดง สาธารณะเพียงพอ ไฟฟ้าแสงสว่างทาง เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ของประชาชน ให้มีความเพียงพอ เจ้าภาพส ารอง:

-เพ่ือให้ประชาชนในเขต สาธารณะให้มีความ ผู้ใช้บริการ -ท าให้ประชาชน -งานไฟฟ้า

เทศบาลมีความปลอดภัย เพียงพอ ปลอดภัยท้ังชีวิต สัญจรไป-มาได้สะดวก และถนน

ท้ังในชีวิตและทรัพย์สิน -ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทรัพย์สิน และปลอดภัย

-เพ่ือยกระดับคุณภาพ ภายในเขตเทศบาลฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน (ด้านบริการสังคมและชุมชน)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 
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แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ของประชาชนในเขต ให้มีความสวยงาม -ท าให้คุณภาพชีวิต

เทศบาลให้มีความเป็นอยู่ สถานท่ีด าเนินการ: ของประชาชนในเขต

ท่ีดีข้ึน -ถนนภายในเขต เทศบาลมีความเป็น

เทศบาลฯ จ านวน อยู่ท่ีดีข้ึน

29 สาย

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

59,900,000      115,719,712  116,400,000    116,400,000    116,400,000   

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน (ด้านบริการสังคมและชุมชน)

งบประมาณ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

๑๕ โครงการก่อสร้าง -เพ่ือประชาชนในเขต ผลผลิต: 8,612,000   9,500,000   10,000,000    10,000,000    10,000,000  -ร้อยละของ -ท าให้ประชาชนในเขต เจ้าภาพหลัก:

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน เทศบาลท่ีมีท่ีพักผ่อน -ก่อสร้างสวนสาธารณะ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ความพึงพอใจ เทศบาลมีท่ีพักผ่อน -กองช่าง

สาธารณะพร้อมลาน หย่อนใจ พร้อมลานกีฬา เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ของประชาชน หย่อนใจ เจ้าภาพส ารอง:

กีฬาอเนกประสงค์ -เพ่ือให้ประชาชนในเขต อเนกประสงค์ ผู้ใช้บริการ -ท าให้ประชาชนใน -งานสวนสาธารณะ

ภายในเขตเทศบาล เทศบาลมีท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ: เขตเทศบาลมีท่ีจัด

ร่วมกันได้ -ภายในเขตเทศบาล กิจกรรมร่วมกันได้

-เพ่ือให้เด็ก เยาวชน กลุ่มเป้าหมาย: -มีสถานท่ีออกก าลัง-

 และประชาชนภายใน -ประชาชนภายใน กายท่ีได้มาตรฐาน

เขตเทศบาลมีสถานท่ี เขตเทศบาลฯ

ออกก าลังกาย

8,612,000     9,500,000      10,000,000    10,000,000    10,000,000  

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (ด้านบริการสังคมและชุมชน)

งบประมาณ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

15

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

๑๖ โครงการก่อสร้างปรับ -เพ่ือประชาชนในเขต ผลผลิต: 10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000  -ร้อยละของ -ท าให้ประชาชนในเขต เจ้าภาพหลัก:

ปรุงซ่อมแซมลานคนเมือง เทศบาลมีท่ีพักผ่อน -ปรับปรุงและซ่อมแซม (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ของความ เทศบาลมีท่ีพักผ่อน -กองช่าง

เข่ือนขันธ์ ริมแม่น้ าเจ้า- หย่อนใจ ลานคนเมือง นคร เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ส าเร็จใน หย่อนใจ เจ้าภาพส ารอง:

พระยาภายในเขต -เพ่ือให้ประชาชนมีท่ี เข่ือนขันธ์ ริมแม่น้ า ทรัพย์สินของ -ท าให้ประชาชนใน -งานก่อสร้างฯ

เทศบาลฯ จัดกิจกรรมร่วมกันได้ เจ้าพระยาให้มีความ ทางราชการได้ เขตเทศบาลมีท่ีจัด

(ตรงบริเวณบ้านพักนาย มาตรฐานและ รับการบ ารุง กิจกรรมร่วมกันได้

อ าเภอตลอดท้ังแนว) ปลอดภัย รักษา -มีสถานท่ีออกก าลัง-

สถานท่ีด าเนินการ: กายท่ีได้มาตรฐาน

-บริเวณลานคนเมือง 

นครเข่ือนขันธ์ ริมแม่น้ า

เจ้าพระยา

กลุ่มเป้าหมาย:

-เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนภายในเขตเทศบาล

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านเศรษฐกิจ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

๑๗ โครงการก่อสร้างเข่ือน -เพ่ือความเป็นระเบียบ ผลผลิต: 5,000,000    5,000,000   5,000,000   5,000,000    5,000,000  -ระดับความ -ท าให้พ้ืนท่ีหลังเข่ือน เจ้าภาพหลัก:

บริเวณคลองมอญและ เรียบร้อยของพ้ืนท่ีตาม -โดยการก่อสร้าง (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ส าคัญของการ มีความเป็นระเบียบ -กองช่าง

คลองลัตตะนง แนวหลังเข่ือน เข่ือน คสล. บริเวณ เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ป้องกันการพัง เรียบร้อยสวยงาม เจ้าภาพส ารอง:

-เพ่ือป้องกันการพังทลาย ท้ัง 2 ข้าง ของคลอง ทลายของ -ท าให้ท่ีดินริมคลอง -งานก่อสร้างฯ

ของดิน และป้องกันการ มอญและคลองลัตตะนง หน้าดิน ไม่มีการพังทลาย และ

รุกล้ าคูคลองสาธารณะ จากถนนบ้านแซ่ ป้องกันการรุกล้ า

ถึงแนวเช่ือมต่อคลอง คูคลองสาธารณะ

ลัตตะนงความยาว

ประมาณ 215 เมตร

สถานท่ีด าเนินการ:

-บริเวณคลองมอญ

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านเศรษฐกิจ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

๑๘ โครงการขุดลอกคลอง -เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ผลผลิต: 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000     -ระดับความ -ท าให้คลองระบายน้ า เจ้าภาพหลัก:

ป้องกันการพังทลายของ ของคลองสาธารณะ -ขุดลอกคลองป้องกัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าคัญของการ ไม่ต้ืนเขินจากการพัง -กองช่าง

ดินในเขตเทศบาล -เพ่ือป้องกันการรุกล้ า การพังทลายของดิน ป้องกันการพัง ทลายของดิน เจ้าภาพส ารอง:

คูคลองสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ทลายของ -ท าให้ป้องกันการ -งานก่อสร้างฯ

-ป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝน สถานท่ีด าเนินการ: หน้าดิน รุกล้ าคูคลองสาธารณะ

และฤดูน้ าหลาก -บริเวณคูคลองสาธารณะ -ท าให้ระบบระบาย

กลุ่มเป้าหมาย: น้ าดีข้ึนในฤดูฝนและ

-ประชาชนภายใน ฤดูน้ า

เขตเทศบาลฯ

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านเศรษฐกิจ)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

๑๙ โครงการก่อสร้างเข่ือน -เพ่ือความเป็นระเบียบ ผลผลิต: 13,119,000   13,119,000   13,119,000   13,119,000   13,119,000  -ระดับความ -ท าให้ผิวจราจรกว้างข้ึน เจ้าภาพหลัก:

คสล.เลียบคลองลัดหลวง เรียบร้อยของพ้ืนท่ีตามแนว -ก่อสร้างเข่ือนคสล. (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ส าคัญของการ -เพ่ือให้ประชาชนได้รับ -กองช่าง

บริเวณวัดแค-สะพาน หลังเข่ือน เลียบคลองลัดหลวง เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ป้องกันการพัง ความสะดวกสบายในการ เจ้าภาพส ารอง:

ข้ามคลองสุขสวัสด์ิ 39 -เพ่ือป้องกันการพังทลาย เพ่ือขยายผิวจราจรพ้ืนท่ี ทลายของ เดินทาง -งานก่อสร้างฯ

ของดินการป้องกันการ 835 ตร.ม. ยาว 167 หน้าดิน -ท าให้ป้องกันคลองไม่

รุกล้ าคูคลองสาธารณะ เมตร กว้าง 5 เมตร ต้ืนเขินจากการพังทลาย

-เพ่ือให้ประชาชนในเขต สถานท่ีด าเนินการ: ของดิน

เทศบาลมีท่ีจัดกิจกรรม -บริเวณวัดแค-สะพาน

ร่วมกัน ข้ามคลองสุขสวัสด์ิ 39

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านเศรษฐกิจ)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

๒๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุง-เพ่ือความเป็นระเบียบ ผลผลิต: 87,000,000   87,000,000   87,000,000   87,000,000   87,000,000  -ร้อยละความ -พ้ืนท่ีตลาดมีความเป็น เจ้าภาพหลัก:

ตลาดเพชร (ตลาดลานทราย) เรียบร้อยและได้มาตฐาน -ก่อสร้างปรับปรุงตลาด (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ พึงพอใจของ ระเบียบเรียบร้อยและ -กองช่าง

เป็นอาคาร คสล. 3 ช้ัน -เพ่ือให้ประชาชนได้มี เพชรช่วงท่ี 1 พ้ืนโดย เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ประชาชนผู้ใช้ สวยงาม เจ้าภาพส ารอง:

ตลาดสดท่ีได้มาตรฐานและประมาณ 2,268 ตร.ม. บริการ -ตลาดสดมีสภาพท่ีเอื้อ -งานก่อสร้างฯ

ถูกหลักอนามัย รวมทางข้ึน-ลง โดย อ านวยต่อการประกอบ

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน -ก่อสร้างยกระดับพ้ืนท่ี การค้าและปราศจากน้ า

ได้มีตลาดซ้ือขายและ ตลาดลานทรายเป็น ท่วมขังและพาหะน าโรค

เปล่ียนสินค้าทางการเกษตรอาคารคสล. 3 ช้ัน 

ในท้องถ่ินหรือ OTOP -ช้ันล่าง เป็นตลาด

-เพ่ือใหประชาชนในเขต -ช้ัน 2 เป็นอาคารห้อง

เทศบาลมีห้องประชุมรอง ประชุมของประชาชน

รับกิจกรรมต่างๆตลอดปี -ช้ัน 3 เป็นลาดจอดรถ

-เพ่ือให้มีลานจอดรถรอง ของตลาด

รับตลาดและห้องประชุม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านเศรษฐกิจ)

งบประมาณ

20

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

สถานท่ีด าเนินการ:

-บริเวณตลาดเพชร

(ตลาดลานทราย) ช่วงท่ี 1

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

21 โครงการก่อสร้างและ -เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ ผลผลิต: 10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000  -ร้อยละความ -ป้องกันภัยสาธารณะ เจ้าภาพหลัก:

ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุง ชายฝ่ังและความเสียหาย -เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ พึงพอใจของ หรือการบูรณะประโยชน์ -กองช่าง

รักษาเข่ือนป้องกันน้ าท่วม ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับตัวเข่ือน ชายฝ่ังและความเสียหาย เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ประชาชนผู้ใช้ ท่ีเสียหายหลังเกิดภัย เจ้าภาพส ารอง:

เลียบแม่น้ าเจ้าพระยา ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเข่ือน บริการปลอดภัย พิบัติ -งานก่อสร้างฯ

ภายในเขตเทศบาล ท้ังชีวิตและ -ท าให้ประชาชนสัญจร

สถานท่ีด าเนินการ: ทรัพย์สิน ไป-มาได้สะดวก และ

-เข่ือนป้องกันน้ าท่วม ปลอดภัยสามารถป้องกัน

ภายในเขตเทศบาลฯ น้ าท่วมขัง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านเศรษฐกิจ)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 
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แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

22 โครงการก่อสร้างปรับปรุง-เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม ผลผลิต: 20,000,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000  -ร้อยละของ -โบราณสถานป้อม เจ้าภาพหลัก:

โบราณสถานป้อมแผลง โบราณสถานป้อมแผลง -ปรับปรุงซ่อมแซม (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ของความ แผลงไฟฟ้าภายในเขต -กองช่าง

ไฟฟ้า ไฟฟ้าให้มีสภาพท่ีสวยงาม โบราณสถานป้อมแผลง เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ส าเร็จใน เทศบาลฯ มีสภาพท่ีสวย เจ้าภาพส ารอง:

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ ไฟฟ้าเพ่ือพัฒนาแหล่ง ทรัพย์สินของ งาม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ -งานก่อสร้างฯ

วัฒนธรรมของท้องถ่ิน ท่องเท่ียว ทางราชการท่ีได้ ศิลปะวัฒนธรรมของ

ให้เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวโลก สถานท่ีด าเนินการ: รับการบ ารุง ท้องถ่ินให้เป็นท่ีรู้จักของ

-โบราณสถานป้อม รักษา คนท่ัวโลก

แผลงไฟฟ้า

กลุ่มเป้าหมาย:

-นักท่องเท่ียวประชาชน

ภายในเขตเทศบาลฯ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านเศรษฐกิจ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

22

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

23 โครงการก่อสร้างปรับปรุง-เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ผลผลิต: 200,000         200,000         200,000         200,000         200,000       -ร้อยละของ -เป็นสถานท่ืท่องเท่ียว เจ้าภาพหลัก:

หลุมหลบภัยบริเวณ หลุมหลบภัย -ปรับปรุงหลุมหลบภัย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของความ -ภูมิทัศน์ภายในเขต -กองช่าง

ถนนเพชรหึงษ์ -เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง บริเวณถนนเพชรหึงษ์ ส าเร็จใน เทศบาลสวยงามน่าชม เจ้าภาพส ารอง:

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ทรัพย์สินของ -อนุรักษ์โบราณสถาน -งานก่อสร้างฯ

และสังคม สถานท่ีด าเนินการ: ทางราชการท่ีได้ -สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

-บริเวณถนนเพชรหึงษ์ รับการบ ารุง

กลุ่มเป้าหมาย: รักษา

-นักท่องเท่ียวประชาชน

ภายในเขตเทศบาลฯ

24 โครงการก่อสร้างเข่ือน -เพ่ือความเป็นระเบียบ ผลผลิต: 9,000,000    9,000,000   9,000,000   9,000,000    9,000,000  -ระดับความ -ท าให้พ้ืนท่ีหลังเข่ือน เจ้าภาพหลัก:

คสล. ริมคลองลัดหลวง เรียบร้อยของพ้ืนท่ีตาม -ก่อสร้างเข่ือน คสล. (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ส าคัญการพัง มีความเป็นระเบียบ -กองช่าง

ช่วงวัดโมกข์-กรมทรัพย์ฯ แนวหลังเข่ือน ริมคลองลัดหลวงช่วง เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ทลายของหน้า เรียบร้อยสวยงาม เจ้าภาพส ารอง:

-เพ่ือป้องกันการพังทลาย วัดโมกข์-กรมทรัพย์ฯ ดิน -ท าให้ท่ีดินริมคลองไม่มี -งานก่อสร้างฯ

ของดินการป้องกันการ ระยะทาง 240 เมตร การพังทลายและป้องกัน

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านเศรษฐกิจ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

23

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

รุกล้ าคูคลองสาธารณะ สถานท่ีด าเนินการ: การรุกล้ าคูคลองสาธารณะ

-ป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝน -บริเวณช่วงวัดโมกข์-

และฤดูน้ าหลาก กรมทรัพย์ฯ

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

25 โครงการก่อสร้างท่าเทียบ -เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ผลผลิต: 70,000,000   70,000,000   70,000,000   70,000,000   70,000,000  -ร้อยละความ -ท าให้ประชาชนสัญจร เจ้าภาพหลัก:

เรือหลังใหม่ทดแทนหลัง ความสะดวก และปลอดภัย -ก่อสร้าง/ปรับปรุง (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ พึงพอใจของ ไป-มาได้สะดวกและ -กองช่าง

เดิม และมีสภาพท่ีดีข้ึน ท่าเทียบเรือหลังใหม่ เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ประชาชนผู้ใช้ ปลอดภัย เจ้าภาพส ารอง:

ทดแทนหลังเดิม บริการ -งานก่อสร้างฯ

สถานท่ีด าเนินการ:

-บริเวณท่าเทียบเรือ

เทศบาลเมืองพระประแดง

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านเศรษฐกิจ)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายใน

เขตเทศบาลฯ

26 โครงการก่อสร้างและ -เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ ผลผลิต: 3,500,000      3,500,000      3,500,000      3,500,000      3,500,000    -ร้อยละความ -ป้องกันภัยสาธารณะ เจ้าภาพหลัก:

ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุง ชายฝ่ังและความเสียหาย -เพ่ือป้องกันการกัด (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ พึงพอใจของ หรือการบูรณะประโยชน์ -กองช่าง

รักษาเข่ือนภายในเขต ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับตัวเข่ือน เซาะชายฝ่ังและความ เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) เงินอุดหนุน) ประชาชนผู้ใช้ ท่ีเสียหายหลังเกิดภัย เจ้าภาพส ารอง:

เทศบาลฯ เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริการปลอดภัย พิบัติ -งานก่อสร้างฯ

กับตัวเข่ือนภายในเขต ท้ังชีวิตและ -ท าให้ประชาชนสัญจร

เทศบาล ทรัพย์สิน ไป-มาได้สะดวกและ

สถานท่ีด าเนินการ: ปลอดภัย สามารถป้อง

-บริเวณเข่ือนป้องกัน น้ าท่วมขัง

น้ าท่วมภายในเขตเทศบาลฯ

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านเศรษฐกิจ)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

27 โครงการวาง/ปรับปรุง -เพ่ือจัดท าระบบภูมิศาสตร์ผลผลิต: 1,000,000    1,000,000   1,000,000   1,000,000    1,000,000  -ร้อยละความ -ท าให้มีระบบให้บริการ เจ้าภาพหลัก:

ระบบผังเมืองรวมแบบ สารสนเทศการผังเมือง -มีฐานข้อมูลภาพถ่าย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พึงพอใจของ ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ -กองช่าง

กระชับเพ่ือรองรับการ เป็นรูปแบบแผนท่ี โดยผ่าน ดาวเทียมท่ีเป็นปัจจุบัน ประชาชนผู้ใช้ การผังเมืองในรูปแบบ เจ้าภาพส ารอง:

เติบโตของเมืองในอนาคต ระบบอินเตอร์เน็ต ครอบคลุมพ้ืนท่ีภายใน บริการ แผนท่ี ท่ีเข้าใจง่าย และ -งานก่อสร้างฯ

โดยให้สอดคล้องกับการ -ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า เขตเทศบาลฯ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

วาง/ปรับปรุงผังเมืองรวม แผนพัฒนาพ้ืนท่ีและ -มีระบบบริการด้าน การให้บริการแก่

จังหวัดสมุทรปราการ ผังเมือง ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ประชาชนด้านเทคโน-

-เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ การผังเมืองในรูปแบบ โลยี และการบริการท่ี

ของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานแผนท่ี ท่ีเข้าใจจ่าย เป็นเลิศ

การคมนาคมขนส่ง และ -เพ่ือเพ่ิมขีดความ

ระบบขนส่งในเขตเมือง สามารถของระบบการ

และระหว่างเมืองให้มีความ คมนาคมขนส่งท่ีสะดวก

สะดวก รวดเร็ว และ สถานท่ีด าเนินการ:

ปลอดภัยและมีความ -ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านเศรษฐกิจ)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

เหมาะสมกับศักยภาพใน ภายในเขตเทศบาล

การให้บริการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายในเขต

เทศบาลฯ

228,919,000   228,919,000   228,919,000   228,919,000   228,919,000  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านเศรษฐกิจ)

งบประมาณ

รวม

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

27



แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

28 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ -เพ่ือให้ประชาชนในเขต ผลผลิต: 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000     -ร้อยละความ -ประชาชนในเขต เจ้าภาพหลัก:

จราจร เทศบาลฯ ได้รับความ -แก้ไขและปรับปรุง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พึงพอใจของ เทศบาลมีความสะดวก -ส านักปลัดฯ

สะดวกรวดเร็วในการ ขยายช่องทางการจราจร ประชาชนผู้ใช้ รวดเร็วมากย่ิงข้ึน เจ้าภาพส ารอง:

จราจร ภายในเขตเทศบาลฯ บริการ และมีความปลอดภัย -งานงบกลาง

เพ่ือให้ประชาชนในเขต ดังน้ี จ านวน 29 ในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลฯ มีความปลอดภัย -จ านวนสัญญาณจราจร สาย

ในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีติดต้ัง

-จ านวนป้ายจราจร

ประเภทต่างๆพร้อม

อุปกรณ์ติดต้ัง

-จ านวนแผงเหล็ก

-จ านวนการทาสี

ตีเส้น เคร่ืองหมาย

จราจรถนนในเขตเทศบาลฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 4.1 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (ด้านการด าเนินงานอืน่)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 
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แบบ ผ.02

โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

-จ านวนป้ายห้ามจอด

*จ านวนใบส่ัง ฯลฯ

สถานท่ีด าเนินการ:

-บริเวณถนนภายใน

เขตเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายในเขต

เทศบาลฯ

100,000            100,000            100,000            100,000            100,000          

255,231,000   256,119,000       256,619,000    256,619,000       256,619,000   

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 1: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจร

 4.1 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (ด้านการด าเนินงานอืน่)

งบประมาณ

รวม

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 จ านวน  28  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 3: ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการแข่งขันกีฬา -เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน ผลผลิต: 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000       -ร้อยละของ -เด็กและเยาวชน เจ้าภาพหลัก:

เด็กและเยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง -จัดแข่งขันกีฬาให้เด็ก (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เด็กและเยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล -กองการศึกษา

ให้เกิดประโยชน์และ และเยาวชนประชาชน ท่ีเป็นตัวแทน มีการพัฒนาคุณภาพ เจ้าภาพส ารอง:

ห่างไกลยาเสพติด ภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมแข่งขัน ชีวิตท่ีดีข้ึน -งานสันทนาการ

สถานท่ีด าเนินการ: ก๊ฬา -ลดปัญหายาเสพติด

-ศูนย์เยาวชนเทศบาล -ร้อยละของ ในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย: เด็กและเยาวชน

-เด็ก เยาวชนประชาชน ท่ีห่างไกลยา

ภายในเขตเทศบาล เสพติด

-ร้อยละของ

ประชาชนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม

กีฬา นันทนาการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม -เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ผลผลิต: 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000       -ร้อยละของ -เด็กและเยาวชนได้รับ เจ้าภาพหลัก:

พัฒนาเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนมีความ -จัดอบรมเด็ก และ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ประชาชนท่ีเข้า ความรู้และน าแนวทาง -กองการศึกษา

รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เยาวชนให้ได้รับความรู้ ร่วมกิจกรรม ไปปฏิบัติและปรับใช้ เจ้าภาพส ารอง:

และมีการพัฒนาตาม และน าแนวทางไปปฏิบัติ กีฬา นันทนาการ กับชีวิตประจ าวัน -งานสันทนาการ

ร่างกาย สติปัญญา และปรับใช้กับชีวิต -ร้อยละของ และเผยแพร่กับชุมชน

อารมณ์ สร้างความร่วมมือ ประจ าวัน และเผยแพร่ ประชาชนท่ีเข้า เพ่ือพัฒนาไปสู่ชุมชน

การรวบกลุ่มการช่วยเหลือ กับชุมชน เพ่ือพัฒนาไป ร่วมกิจกรรม และสังคมต่อไป

ซ่ึงกันและกัน สู่ชุมชนและสังคมต่อไป กิจกรรมบ าเพ็ญ

การท างานร่วมกัน สถานท่ีด าเนินการ: ประโยชน์ด้าน

การปรับตัวและทัศนคติ -ศูนย์เยาวชนเทศบาล ทรัพยากร

การอยู่รวมกัน กลุ่มเป้าหมาย: ธรรมชาติ

-เด็ก เยาวชนประชาชน และส่ิงแวดล้อม

ภายในเขตเทศบาล

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

3 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและ ผลผลิต: 60,000        60,000        60,000        60,000        60,000       -จ านวนสถาน- -เอกสารหลักสูตร เจ้าภาพหลัก:

หลักสูตรสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลัก -คณะครูร่วมกับ (งบอุดหนุน) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษามีระบบ แต่ละสถานศึกษามี -กองการศึกษา

สูตรสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร ประกันคุณภาพ การพัฒนาปรับปรุง เจ้าภาพส ารอง:

โรงเรียนสังกัดเทศบาล ให้ได้มาตรฐาน ภายในสถาน- ให้เหมาะสมย่ิงข้ึน งานศึกษานิเทศก์

3 โรงเรียน สถานท่ีด าเนินการ: ศึกษาอย่าง

-โรงเรียนเทศบาล มีคุณภาพ

ในสังกัด

กลุ่มเป้าหมาย:

-เด็กนักเรียน

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

4 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ผลผลิต: 310,000      310,000      310,000      310,000      310,000    -จ านวนสถาน- -ส่งเสริมและพัฒนา เจ้าภาพหลัก:

เครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ การพัฒนาเครือข่าย -จัดท า/พัฒนา/โรงเรียน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ศึกษามีความ โรงเรียนต้นแบบ -กองการศึกษา

โรงเรียนต้นแบบ เทศบาลป้อมแผลง หลากหลาย ให้มีคุณภาพ เจ้าภาพส ารอง:

ไฟฟ้าตามเกณฑ์ สอดคล้องกับ งานศึกษานิเทศก์

มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบ ความต้องการ

สถานท่ีด าเนินการ: ของผู้เรียน

-โรงเรียนเทศบาล และบริบท

ในสังกัด ท้องถ่ิน

กลุ่มเป้าหมาย:

-เด็กนักเรียน

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

5 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ผลผลิต: 50,400        50,400        50,400        50,400        50,400       -ร้อยละของ -มีเทคโนโลยีท่ีมี เจ้าภาพหลัก:

โรงเรียน ในการเช่ือมต่อระบบ -ติดต้ังระบบอินเตอร์- (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) นักเรียน/ครู/ ประสิทธิภาพในการ -กองการศึกษา

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เน็ตให้กับโรงเรียน บุคลากรของ สอนสามารถส่ือสาร เจ้าภาพส ารอง:

ส าหรับกองการศึกษา ในสังกัด กองการศึกษา และรับรู้ข่าวสารได้ งานพัสดุ

และโรงเรีนยสังกัดเทศบาล สถานท่ีด าเนินการ: ได้รับการอบรม รวดเร็วทันโลก ทัน

3 โรงเรียน -โรงเรียนเทศบาล คอมพิวเตอร์ เหตุการณ์

ในสังกัด พัฒนาความรู้

กลุ่มเป้าหมาย: เทคโนโลยีและ

-เด็กนักเรียน ครู การส่ือสารท่ี

ของโรงเรีนในสังกัด ทันสมัย

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

6 โครงการอาหารเสริม -เพ่ือจ่ายเป็นการจัดซ้ือ ผลผลิต: 4,100,700     4,100,700     4,100,700     4,100,700     4,100,700    -ร้อยละของ -นักเรียนได้รับคุณค่า เจ้าภาพหลัก:

(นม) อาหารเสริม (นม) ส าหรับ -จัดซ้ืออาหารเสริมนม (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ผู้เรียนท่ีมีคุณ- ทางสารอาหารตาม -กองการศึกษา

เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ลักษณะท่ีพึง เกณฑ์ มีความพร้อม เจ้าภาพส ารอง:

และเด็กระดับประถม ให้กับนักเรียนในสังกัด ประสงค์ ด้านร่างกาย สติปัญญา งานพัสดุ

ศึกษา ป.1-ป.6 ของ สถานท่ีด าเนินการ: อารมณ์ สังคม

โรงเรีนสังกัดเทศบาล -โรงเรียนเทศบาล

3 โรงเรียน ในสังกัด

กลุ่มเป้าหมาย:

-เด็กนักเรียนในสังกัด

3 โรงเรียน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ผลผลิต: 300,000         300,000         300,000         300,000         300,000       -ร้อยละของ -นักเรียนมีแหล่งสืบ เจ้าภาพหลัก:

ห้องสมุดโรงเรียน ในการพัฒนาห้องสมุด -นักเรียนสามารถใช้ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ประชาชนท่ีเข้า ค้นข้อมูลและเกิด -กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดท้ัง ห้องสมุดได้อย่างมี ใช้บริการแหล่ง การเรียนรู้นอกห้อง เจ้าภาพส ารอง:

3 โรงเรียน ประสิทธิภาพและ เรียนรู้ใน เรียน งานพัสดุ

เพียงพอต่อความ ท้องถ่ิน

ต้องการของนักเรียน

สถานท่ีด าเนินการ:

-โรงเรียนเทศบาล

ในสังกัด

กลุ่มเป้าหมาย:

-เด็กนักเรียนในสังกัด

3 โรงเรียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

8 โครงการอาหารกลางวัน -เพ่ือจ่ายเป็นการจัดซ้ือ ผลผลิต: 8,560,000      8,560,000      8,560,000      8,560,000      8,560,000    -ร้อยละของ -นักเรียนได้รับคุณค่า เจ้าภาพหลัก:

อาหารกลางวัน ส าหรับ -จัดท าอาหารกลางวัน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ผู้เรียนท่ีมี ทางอาหารตามหลัก -กองการศึกษา

เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ให้กับนักเรียนใน คุณลักษณะ โภชนาการ เจ้าภาพส ารอง:

และเด็กระดับประถมศึกษา สังกัดท้ัง 3 โรงเรียน ท่ีพึงประสงค์ งานพัสดุ

ป.1-ป.6 ของโรงเรียน สถานท่ีด าเนินการ:

สังกัดเทศบาล 3 โรงเรียน -โรงเรียนเทศบาล

ในสังกัด

กลุ่มเป้าหมาย:

-เด็กนักเรียนทุกคน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา -เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผลผลิต: 150,000         150,000         150,000         150,000         150,000       -ร้อยละของ -นักเรียนโรงเรียน เจ้าภาพหลัก:

แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน นอกห้องเรียนของ -จัดท าหาแหล่งเรียนรู้ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ประชาชนท่ีเข้า ในสังกัดมีแหล่งเรียนรู้ -กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ของโรงเรียน ใช้บริการแหล่ง นอกห้องเรียน เจ้าภาพส ารอง:

สถานท่ีด าเนินการ: เรียนรู้ในท้องถ่ิน งานศึกษานิเทศก์

-โรงเรียนเทศบาล

ในสังกัด

กลุ่มเป้าหมาย:

-นักเรียนในสังกัด

เทศบาล

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

38

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

10 โครงการสนับสนุน -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ผลผลิต: 7,196,700     7,196,700   7,196,700   7,196,700   7,196,700  -ร้อยละของ -นักเรียนได้รับการ เจ้าภาพหลัก:

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จัดการศึกษาภาคบังคับ -สนับสนุนงบประมาณ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) นักเรียนท่ีจบ สนับสนุนด้านการศึกษา -กองการศึกษา

ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล ตามโครงการสนับสนุน ให้กับโรงเรียนสังกัด การศึกษาภาค ในการเรียนฟรีไม่เสีย เจ้าภาพส ารอง:

จนจบการศึกษาข้ัน การจัดการศึกษาไม่เสีย เทศบาล 3 โรงเรียน บังคับ ค่าใช้จ่าย 15 ปี งานพัสดุ

พ้ืนฐาน ค่าใข้จ่าย 15 ปี ดังน้ี -ค่าจัดการเรียนการสอน

-ค่าจัดการเรียนการสอน -อุปกรณ์การเรียน

-ค่าหนังสือเรียนและแบบ -หนังสือเรียน

ฝึกหัด -กิจกรรมพัฒนาฯ

-ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน -เคร่ืองแบบนักเรียน

-ค่าอุปกรณ์การเรียน สถานท่ีด าเนินการ:

-ค่ากิจกรรมพัฒนา -โรงเรียนเทศบาล

ผู้เรียน ในสังกัด

กลุ่มเป้าหมาย:

-นักเรียนในสังกัด

เทศบาล

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

11 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา -เพ่ือจ่ายในการพัฒนา ผลผลิต: 60,000           60,000           60,000           60,000           60,000          -ร้อยละของ -นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ เจ้าภาพหลัก:

แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน -พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ประชาชน ในการพัฒนาส าหรับ -กองการศึกษา

ส าหรับเป็นฐานในการ ส าหรับเป็นฐานในการ ของโรงเรียนส าหรับ ท่ีเข้าบริการ เป็นฐานการจัดการ เจ้าภาพส ารอง:

จัดการศึกษาตลอดชีวิต จัดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นฐานในการจัดการ แหล่งเรียนรู้ ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ งานศึกษานิเทศก์

ท้ัง 3 โรงเรียนๆ ละ ศึกษาตลอดชีวิต ในท้องถ่ิน ย่ิงข้ึน

20,000.- บาท ท้ัง 3 โรงเรียน -จ านวนแหล่ง

สถานท่ีด าเนินการ: เรียนรู้ในท้องถ่ิน

-โรงเรียนเทศบาล

ในสังกัดท้ัง 3 โรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย:

-นักเรียนในโรงเรียน

สังกัดเทศบาล

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

+A1199

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา -เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ผลผลิต: 150,000         150,000         150,000         150,000         150,000       -จ านวนแหล่ง -นักเรียนมีส่ือ/วัสดุ เจ้าภาพหลัก:

การเรียนรู้สู่ประชาคม เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ -จัดซ้ือ/ส่ือ/วัสดุ/ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เรียนรู้ในท้องถ่ิน อุปกรณ์ ประกอบการ -กองการศึกษา

อาเซียน การเปิดประชาคมอาเซียน อุปกรณ์/หนังสือฝึก เรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม เจ้าภาพส ารอง:

ทักษะและเสริมสร้าง ทักษะและเสริมสร้าง งานศึกษานิเทศก์

ประสบการณ์การเรียนรู้ ประสบการณ์ของเด็ก

ของเด็กปฐมวัย ปฐมวัย

สถานท่ีด าเนินการ:

-โรงเรียนเทศบาล

ในสังกัดเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-นักเรียนในโรงเรียน

สังกัดเทศบาล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

13 โครงการสนับสนุน -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ผลผลิต: 150,000         150,000         150,000         150,000         150,000       -จ านวนสถาน -ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน เจ้าภาพหลัก:

ค่าใช้จ่ายพร้อมใช้ พัฒนาโรงเรียนพร้อมใช้ -จัดท าหลักสูตรแกน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ศึกษามีระบบ พร้อมใช้หลักสูตรแกน -กองการศึกษา

หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรแกนกลางสังกัด กลางเพ่ือน ามาพัฒนา ประกันคุณภาพ กลางให้มีคุณภาพได้ เจ้าภาพส ารอง:

เทศบาลเมืองพระประแดง การจัดการศึกษาของ ในสถานศึกษา มาตรฐาน งานศึกษานิเทศก์

3 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลได้ตรง อย่างมีคุณภาพ

ตามหลักสูตร

สถานท่ีด าเนินการ:

-โรงเรียนสังกัดเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-พนักงานครู นักเรียน

โรงเรียนเทศบาล

ในสังกัดเทศบาล -จ านวนครูและ เจ้าภาพส ารอง:

สถานท่ีด าเนินการ: บุคลากรทาง งานพัสดุ

-โรงเรียนสังกัดเทศบาล การศึกษาท่ีได้

กลุ่มเป้าหมาย:พนักงานครูในสังกัดเทศบาล รับความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

14 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม -เพ่ือบ ารุงซ่อมแซมตัว ผลผลิต: 600,000         600,000         600,000         600,000         600,000        -จ านวนสถาน -ตัวอาคารมีสภาพ เจ้าภาพหลัก:

อาคารเรียน อาคารเรียนให้มีสภาพท่ี -เพ่ือให้ตัวอาคารเรียน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ศึกษาท่ีมี พร้อมใช้งานมากข้ึน -กองการศึกษา

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีประสิทธภาพในการ อาคารเรียน เจ้าภาพส ารอง:

ใช้งานได้อย่างเต็มท่ี เพียงพอ งานพัสดุ

สถานท่ีด าเนินการ:

-โรงเรียนในสังกัด

เทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-อาคารในโรงเรียน

สังกัดเทศบาล

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

43

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

15 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา -เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ผลผลิต: 240,000         240,000         240,000         240,000         240,000       -ร้อยละของ -มีการพัฒนาหลักสูตร เจ้าภาพหลัก:

การเรียนรู้สู่ประชาคม เพ่ือเตรียมความพร้อม -เพ่ือให้ตัวเกิดความ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ประชาชนใน เรียนการสอนให้สอด -กองการศึกษา

อาเซียน สู่การเปิดประชาคม พร้อมในการพัฒนา ท้องถ่ินมึความรู้ คล้องกับการศึกษา เจ้าภาพส ารอง:

อาเซียน การเรียนรู้เพ่ือท่ีจะเข้า เก่ียวกับอาเซียน ในการเปิดประชาคม งานพัสดุ

สู่การเปิดประชาคม อาเซียน

อาเซียน

สถานท่ีด าเนินการ:

-โรงเรียนในสังกัด

เทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-นักเรียน พนักงานครู

และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

16 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา -เพ่ือให้เป็นแนวทางการ ผลผลิต: 300,000         300,000         300,000         300,000         300,000       -ร้อยละของ -โรงเรีนมีประสิทธิภาพ เจ้าภาพหลัก:

การจัดการศึกษาโดยใช้ พัฒนาครูและผู้บริหาร -เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครู (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) นักเรียนได้รับ สูงข้ึนและได้รับการ -กองการศึกษา

โรงเรียนเป็นฐานในการ แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาให้มี พัฒนาอย่างย่ังยืน เจ้าภาพส ารอง:

พัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) -เพ่ือให้สถานศึกษาท่ีมี มืออาชีพ ส่งเสริมมาตร- ความเป็นเลิศ งานพัสดุ

ความต้องการพัฒนาครู ฐาน การบริหารจัดการ ด้านอาชีพ 

และผู้บริหารแบบใช้โรงเรียนและการมีส่วนร่วม จนสามารถ

เป็นฐานสามารถน าไป สถานท่ีด าเนินการ: ประกอบอาชีพ

ประยุกต์ใช้ตามบริบท -โรงเรียนในสังกัด ในท้องถ่ินได้

ของโรงเรียน เทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-นักเรียน พนักงานครู

และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

17 ค่าใช้จ่ายในการน าร่อง -เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนา ผลผลิต: 500,000         500,000         500,000         500,000         500,000       -จ านวน เด็ก -น าผลการเรียนรู้ไป เจ้าภาพหลัก:

การจัดการศึกษาตาม ท่ีย่ังยืน -เพ่ือให้เกิดทักษะใน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เยาวชน และ พัฒนาตนเอง -กองการศึกษา

แผนการศึกษาตลอดชีวิต -เพ่ือพัฒนาทักษะ การ การจัดการเคร่ืองมือใน ประชาชนทุกคน -ใช้เป็นแนวทางในการ เจ้าภาพส ารอง:

สู่ความเป็นเลิศตาม ด ารงชีวิตและการประกอบ การเรียนรู้ เช่น การเรียน ในท้องถ่ินมี ด าเนินชีวิตเพ่ือมุ่งให้เกิด งานพัสดุ

อัจฉริยภาพของเด็ก อาชีพให้แก่ผู้เรียน รู้แบบมีส่วนร่วมการ ความเป็นเลิศ การพัฒนาท่ีย่ังยืน

ฝึกปฏิบัติจริง การสาธิต ตามอัจฉริยภาพ

การทดลอง เป็นต้น ของแต่ละบุคคล

สถานท่ีด าเนินการ:

-โรงเรียนในสังกัด

เทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-นักเรียน พนักงานครู

และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

18 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม -เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม ผลผลิต: 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000          -ร้อยละของ -เด็ก เยาวชน และ เจ้าภาพหลัก:

องค์กรปกครองส่วน- และการร่วมคิดร่วมท า -เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถ่ินได้ -กองการศึกษา

ท้องถ่ินท่ีจัดท าแผนพัฒนาระหว่างสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา และประชาชน เรียนรู้ตลอดชีวิต เจ้าภาพส ารอง:

การศึกษาดีเด่น ผู้ปกครองชุมชน และ ตลอดชีวิต ได้รับการแก้ไข งานพัสดุ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน สถานท่ีด าเนินการ: ปัญหาและ

การจัดการศึกษา -โรงเรียนในสังกัด สนองตอบ

เทศบาล ความต้องการ

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนใน

-นักเรียน พนักงานครู ท้องถ่ินได้

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

19 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม -เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ผลผลิต: 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000          -ร้อยละของ -นักเรียนเกิดความสนใจ เจ้าภาพหลัก:

กิจกรรมรักการอ่านใน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น -นักเรียนเห็นคุณค่า (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) นักเรียนท่ีจบ ในการอ่านอย่างต่อ -กองการศึกษา

สถานศึกษา อปท. ประโยชน์ด้วยการอ่าน ของการอ่านและมีนิสัย การศึกษาภาค เน่ืองและสม่ าเสมอ เจ้าภาพส ารอง:

หนังสือและปลูกฝังให้ รักการอ่านมากข้ึน บังคับ น าไปสู่การพัฒนา งานพัสดุ

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สถานท่ีด าเนินการ: ความรู้และผลการเรียน

-โรงเรียนในสังกัด ท่ีดีย่ิงข้ึน

เทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-นักเรียน พนักงานครู

และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

20 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ -เพ่ือสร้างความตระหนัก ผลผลิต: 57,000          57,000          57,000          57,000          57,000         -ร้อยละของ -เด็กนักเรียน มีภูมิคุ้ม เจ้าภาพหลัก:

เพ่ือป้องกันยาเสพติด ให้ทราบถึงพิษภัยและการ -ส่งเสริมให้เด็กมี (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เด็กนักเรียน กันด้านยาเสพติดและมี -กองการศึกษา

ในสถานศึกษา ป้องกันยาเสพติดปลูกจิต สุขภาพดี มีครอบคัว กลุ่มเส่ียงจาก คุณภาพชีวิตท่ีดีมีความ เจ้าภาพส ารอง:

ส านึกให้พ้นภัยยาเสพติด อบอุน่ สร้างสภาพ- ยาเสพติดลดลง เข้มแข็ง ปลอดจาก งานพัสดุ

แวดล้อมท่ีปลอดภัย ยาเสพติด

ยาเสพติด และอบายมุข

สถานท่ีด าเนินการ:

-โรงเรียนในสังกัด

เทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-นักเรียน พนักงานครู

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

21 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม-เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมี ผลผลิต: 700,000        700,000        700,000        700,000        700,000       -ร้อยละของ -นักเรียนมีความรู้ เจ้าภาพหลัก:

ศักยภาพการจัดการศึกษาความพร้อมท่ีจะได้รับการ -สนับสนุนงบประมาณ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) นักเรียนท่ีมี ความสามารถมีปัญญา -กองการศึกษา

ของท้องถ่ิน (ค่าปัจจัย ศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม ให้กับโรงเรียนสังกัด ความรู้ ความ รู้คิด เจ้าภาพส ารอง:

พ้ืนฐานส าหรับนักเรียน มาตรฐานโดยการบริหาร เทศบาล 3 โรงเรียน สามารถ ทักษะ -ผู้ปกครองมีความพึง งานพัสดุ

ยากจน) จัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นค่า การเรียนรู้ พอใจท่ีได้รับการบริการ

-ค่าหนังสือและอุปกรณ์ ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา

อุปกรณ์การเรียน -ร้อยละของ

-ค่าเส้ือผ้าและวัสดุ ผู้ปกครองมี

เคร่ืองแต่งกายนักเรียน ความพึงพอใจ

-ค่าอาหารกลางวัน ได้รับการ

-ค่าพาหนะในการ สนับสนุน

เดินทาง

สถานท่ีด าเนินการ:

-โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:นักเรียน พนักงานครู

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

22 ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิ -เพ่ือตอบสนองนโยบาย ผลผลิต: 200,000         200,000         200,000         200,000         200,000       -ร้อยละของ -เด็กและเยาวชน เจ้าภาพหลัก:

คุ้มกันยาเสพติดในเด็ก ของรัฐบาลตามแผน -จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา -กองการศึกษา

และเยาวชนนอกสถาน- ประชารัฐร่วมใจปลอดภัย กับการสร้างภูมิคุ้มกัน นอกสถาน- มีการปรับพฤติกรรม เจ้าภาพส ารอง:

ศึกษา ยาเสพติด ยาเสพตดในเด็กและ ศึกษาท่ีเป็น เส่ียง มีภูมิคุ้มกันยา งานระดับก่อน

-เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยา เยาวชนนอกสถานศึกษา กลุ่มเส่ียงจาก เสพติดมีคุณภาพชีวิต วัยเรียนและ

เสพติดอย่างต่อเน่ือง สถานท่ีด าเนินการ: ยาเสพติดลดลง ท่ีดีมีความเข้มแข็ง ประถมศึกษา

-ชุมชนในเขตเทศบาล ปลอดภัยจากยาเสพติด

-ห้องประชุมเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-เด็กและเยาวชน

นอกสถานศึกษา

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

23 เงินอุดหนุนส าหรับ -เพ่ือให้เด็กด้อยโอกาส ผลผลิต: 16,000           16,000           16,000           16,000           16,000          -ร้อยละของ -เด็กด้อยโอกาสใน เจ้าภาพหลัก:

สนับสนุนการจัดการ มีความรู้ปรับปรุงพฤติกรรม -เพ่ือเป็นเงินค่าวัสดุ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เด็กด้อยโอกาส ท้องถ่ินได้รับการเรียนรู้ -กองการศึกษา

ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส พัฒนาไปในแนวทางท่ีถูก อุปกรณ์เอกสารส่ิงพิมพ์ ได้รับการพัฒนา และเหหมาะสมอย่าง เจ้าภาพส ารอง:

ต้องจนช่วยเหลือให้เด็ก ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริม คุณภาพการ เท่าเทียมกัน งานศึกษานิเทศก์

ด้อยโอกาสได้เข้าเรียน สนับสนุนการจัดการ เรียนรู้และ

ต่อหรือประกอบอาชีพ เรียนการสอน การจัด พัฒนาชีวิต

สุจริตเล้ียงชีพได้ การศึกษาส าหรับการ ท่ีดีข้ึน

ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

สถานท่ีด าเนินการ:

-ศูนย์เด็กด้อยโอกาส

โรงเรียนเทศบาลวัด

ทรงธรรม ชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองพระประแดง

กลุ่มเป้าหมาย: -เด็กด้อยโอกาส

23,840,800     23,840,800   23,840,800   23,840,800     23,840,800  รวม

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

24 โครงการแข่งขันคนเก่ง -เพ่ือส่งเสริมให้ครู ผลผลิต: 30,000           30,000           30,000           30,000           30,000         -ร้อยละของ -โรงเรียนพัฒนา เจ้าภาพหลัก:

ทางวิชาการ นักเรียนมีความต่ืนตัวทาง -คัดเลือกนักเรียนช้ัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จ านวนนักเรียน คุณภาพการศึกษาสูงข้ึน -กองการศึกษา

วิชาการและสรรหานักเรียนป.5/ม.2 ท่ีมีความเป็น ท่ีมีคุณภาพเป็น -นักเรียนได้แสดงความ เจ้าภาพส ารอง:

ท่ีมึความเป็นเลิศเข้าร่วม เลิศทางวิชาคณิตศาสตร์ เลิศมีความ สามรถค้นพบตนเอง งานศึกษานิเทศก์

แข่งขันในระดับเทศบาล ภาษาไทย สังคม หลากหลาย เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่

และระดับประเทศต่อไป ภาษาอังกฤษ ทางคิดสอด รุ่นน้องต่อไป

สถานท่ีด าเนินการ: คล้องกับความ

-โรงเรียนในสังกัด ต้องการของ

เทศบาล ผู้ปกครองและ

กลุ่มเป้าหมาย: บริบทท้องถ่ิน

-นักเรียนโรงเรียนละ

10 คน รวม 25 คน

(โรงเรียนเทศบาลวัดแค

5 คน

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

25 โครงการประเมินคุณภาพ -เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง ผลผลิต: 30,000           30,000           30,000           30,000           30,000         -ร้อยละของ -การจัดการศึกษาของ เจ้าภาพหลัก:

การศึกษาและประเมิน การศึกษาของเทศบาลให้ -ประเมินเพ่ือประกัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จ านวนสถาน- เทศบาลมีคุณภภาพได้ -กองการศึกษา

มาตรฐานการบริหารงาน มีคุณภาพตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาใน ศึกษาท่ีมีระบบ มาตรฐานตามเกณฑ์ เจ้าภาพส ารอง:

ด้านการศึกษา มาตรฐานการศึกษา สถานศึกษา ระดับ ประกันคุณภาพ งานศึกษานิเทศก์

-รองรับการประกัน สถานศึกษาและระดับ ภายในสถาน-

คุณภาพการศึกษา เทศบาลของโรงเรียน ศึกษาท่ีมีคุณ-

ในสังกัด 3 โรงเรียน ภาพได้มาตรฐาน

ประเมินมาตรฐานการ -ร้อยละของ

บริหารงาน ด้านการ จ านวนสถาน-

จัดการศึกษาของกอง ศึกษาท่ีผ่านการ

การศึกษา เทศบาล ประเมินคุณ-

เมืองพระประแดง ภาพการศึกษา

สถานท่ีด าเนินการ: จาก สมศ.

-โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:นักเรียน/พนักงานครูในสังกัดและพนักงานกองการศึกษาและผู้เก่ียวข้อง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

26 โครงการจัดท าแผนพัฒนา-เพ่ือเป็นกรอบทิศทางใน ผลผลิต: 10,000           10,000           10,000           10,000           10,000          -จ านวนสถาน- -มีแผนพัฒนาการศึกษา เจ้าภาพหลัก:

การศึกษาเทศบาลเมือง การพัฒนาและแผนแม่บท -แผนยุทธศาสตร์การ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษามีแผน ท่ีมีคุณภาพสามารถ -กองการศึกษา

พระประแดง ด้านการศึกษาท้องถ่ินให้ พัฒนาการศึกษาและ การศึกษาใช้ใน ใช้เป็นกรอบทิศทางใน เจ้าภาพส ารอง:

สอดคล้องกับศักยภาพ แผนพัฒนาการศึกษา การบริหารการ การพัฒนาและแผน งานศึกษานิเทศก์

ท้องถ่ิน ปัญหาและความ ส่ีปี จัดการศึกษา แม่บทด้านการศึกษา

ต้องการของประชาชนใน สถานท่ีด าเนินการ: มีคุณภาพได้ ท้องถ่ินสอดคล้องกับ

ท้องถ่ิน -กองการศึกษาเทศบาล มาตรฐานสากล ศักยภาพและความ

เมืองพระประแดง ต้องการของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย: ในท้องถ่ิน

-โรงเรียนในสังกัด 3

โรงเรียน นักเรียน 

ประชาชนในท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

27 โครงการจัดการเรียน -เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ ผลผลิต: 2,500,000      2,500,000      2,500,000      2,500,000      2,500,000    -ร้อยละของ -นักเรียน พนักงานครู เจ้าภาพหลัก:

การสอนคอมพิวเตอร์ ในการเรียนการสอนใน -จัดอบรม ฝึกสอน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) นักเรียนใน พนักงานเทศบาล -กองการศึกษา

ส าหรับโรงเรียนสังกัด ด้านเทคโนโลยีและส่งเสริม คอมพิวเตอร์ให้กับ สถานศึกษาท่ี เยาวชนและประชาชน เจ้าภาพส ารอง:

เทศบาล พัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียน พนักงานครู สามารถใช้ ในเขตเทศบาล งานศึกษานิเทศก์

พนักงานเทศบาล คอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความสามารถ

เยาวชน ประชาขนใน ได้อย่างถูกต้อง ในการใช้คอมพิวเตอร์

เขตเทศบาล -ร้อยละของ

สถานท่ีด าเนินการ: จ านวนประชากร

-โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ท่ีสามารถใช้

กลุ่มเป้าหมาย: คอมพิวเตอร์

-นักเรียนโรงเรียนใน ได้อย่างถูกต้อง

สังกัดเทศบาล

พนักงานครู  พนักงาน

เทศบาล เยาวชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

28 โครงการสอนภาษาต่าง -เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียน ผลผลิต: 5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000    -ร้อยละของ -นักเรียนโรงเรียนใน เจ้าภาพหลัก:

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสังกัด 3 โรงเรียนมี -จัดการเรียนการสอน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ผู้เรียนท่ีสามารถ สังกัดเทศบาล 3 โรงเรียน -กองการศึกษา

คุณภาพได้มาตรฐานตาม ภาษาอังกฤษโดยครู ฟัง พูด ภาษา สามารถพูด อ่าน เจ้าภาพส ารอง:

เกณฑ์ ชาวต่างชาติให้กับ อังฤกษพ้ืนฐาน เขียน ภาษาต่างประเทศ งานศึกษานิเทศก์

นักเรียน โรงเรียนสังกัด ได้ ได้

เทศบาล -ร้อยละของ

สถานท่ีด าเนินการ: ประชาชนท่ี

-โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สามารถฟังพูด

กลุ่มเป้าหมาย: ภาษาอังกฤษ

-นักเรียนโรงเรียนใน พ้ืนฐานได้

สังกัดเทศบาล

จ านวน 3,500 คน

 2.1 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

29 โครงการสอนภาษาจีน -เพ่ือให้นักเรียนในสังกัด ผลผลิต: 2,500,000      2,500,000      2,500,000      2,500,000      2,500,000    -ร้อยละของ -นักเรียนโรงเรียนใน เจ้าภาพหลัก:

3 โรงเรียนมีคุณภาพได้ -จัดการเรียนการสอน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ผู้เรียนได้รับการ สังกัดเทศบาล 3 โรงเรียน -กองการศึกษา

มาตรฐานตามเกณฑ์ ภาษาจีนให้กับนักเรียน สนับสนุนให้มี สามารถพูด อ่าน เจ้าภาพส ารอง:

และรองรับการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ความเป็นสากล เขียน ภาษาต่างประเทศ งานศึกษานิเทศก์

อาเซียน เทศบาล 3 โรงเรียน ได้

สถานท่ีด าเนินการ:

-โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-นักเรียนโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล

จ านวน 3,500 คน

10,070,000      10,070,000      10,070,000      10,070,000      10,070,000    

งบประมาณ

รวม

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.1 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

30 โครงการส่งเสริมอนามัย -เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ผลผลิต: 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000       -ร้อยละของ -ประชาชนได้รับบริการ เจ้าภาพหลัก:

ของประชาชน บริการด้านสาธารณสุข -ประชาชนได้รับบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนได้รับ ด้านสาธารณสุขอย่าง -กองสาธารณสุขฯ

อย่างท่ังถึงและเหมาะสม ด้านการรักษาพยาบาล การบริการด้าน ท่ัวถึง เจ้าภาพส ารอง:

-เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ และได้รับตรวจคัดกรอง รักษาพยาบาล -ประชาชนมีหลัก งานศูนย์บริการฯ

ร่างกายท่ีแข็งแรงและมี โรค จ านวน 9,465 คน และตรวจคัด ประกันสุขภาพ

ชีวิตอยู่อย่างย่ังยืน สถานท่ีด าเนินการ: กรองโรค -ประชาชนมีสุขภาพ

ปราศจากโรค -ศูนย์บริการสาธารณสุข ร่างกายแข็งแรง

-ชุมชนในเขตเทศบาล ปราศจากโรค

9 ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนในเขต

เทศบาล

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

31 โครงการออกหน่วยบริการ -เพ่ือให้บริการด้าน ผลผลิต: 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000       -ร้อยละของ -ประชาชนได้รับบริการ เจ้าภาพหลัก:

สาธารณสุขเคล่ือนท่ี สาธารณสุขแก่ประชาชน -ประชาชนได้รับบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนได้รับ ด้านสาธารณสุขอย่าง -กองสาธารณสุขฯ

ในชุมชนอย่างท่ัวถึง เชิงรุกด้านสาธารณสุข การบริการด้าน ท่ัวถึงทุกชุมชน เจ้าภาพส ารอง:

-เพ่ือค้นหาและแก้ไข นอกเวลาและนอก สาธารณสุข -ได้รับทราบปัญหา งานศูนย์บริการฯ

ปัญหาสาธารณสุขในแต่ สถานบริการ ชุมชนอย่าง ของประชาชนและสร้าง

ละชุมชน จ านวน 9,465 คน ท่ัวถึง ทัศนคติท่ีดีระหว่าง

-เพ่ือส่งเสริมความ สถานท่ีด าเนินการ: เทศบาลกับประชาชน

สัมพันธ์อันดีระหว่าง -ชุมชนในเขตเทศบาล -ประชาชนมีความรู้

ประชาชนกับเทศบาล 9 ชุมชน ความเข้าใจด้านสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย: และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

-ประชาชนในเขต

เทศบาล

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

32 โครงการสร้างเสริม -เพ่ือป้องกันและควบคุม ผลผลิต: 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000       -ร้อยละของ -เด็กอายุ 0-5 ปีได้รับ เจ้าภาพหลัก:

ภูมิคุ้มกันโรคในเด็กวัย โรคติดต่อท่ีสามารถ -เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เด็กอายุ 0-5 ปี วัคซีนครบตามเกณฑ์ทุก -กองสาธารณสุขฯ

0-5 ปี ป้องกันได้ด้วยการรับ วัคซีนครบตามเกณฑ์ ได้รับวัคซีนครบ คร้ัง และไม่ป่วยด้วย เจ้าภาพส ารอง:

วัคซีน และได้รับการประเมิน ตามเกณฑ์ โรคท่ีป้องกันได้ด้วย งานศูนย์บริการฯ

-เพ่ือลดอัตราป่วยและ ภาวะโภชนาการและ และมีภาวะ วัคซีน

ตายของโรคท่ีสามารถ พัฒนาการตามวัย โภชนาการและ -เด็กอายุ 0-5 ปี มี

ป้องกันได้ด้วยวัคซีนใน สถานท่ีด าเนินการ: พัฒนาการ พัฒนาการสมวัยและ

เด็ก 0-5 ปี -ศูนย์บริการสาธารณสุข สมตามวัย ได้รับการตรวจประเมิน

-เพ่ือประเมินภาวะโภชนา กลุ่มเป้าหมาย: พัฒนาการตามวัยอย่าง

การและพัฒนาเด็ก 0-5 ปี -เด็กอายุ 0-5 ปีในเขต เหมาะสม

ให้เหมาะสมตามวัย เทศบาล จ านวน 9 ชุมชน -ผู้ปกครองเด็กมีความ

รู้เร่ืองวัคซีนและทราบ

ผลข้างเคียงของวัคซีน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

33 โครงการป้องกันและ -เพ่ือป้องกันการเกิดโรค ผลผลิต: 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000       -ร้อยละของ -ประชาชนได้รับความรู้ เจ้าภาพหลัก:

ควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก -ประชาชน นักเรียนมี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนในเขต ความเข้าใจและตระหนัก -กองสาธารณสุขฯ

-เพ่ือลดอัตราป่วยและ ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือด เทศบาลมี ถึงความส าคัญเก่ียวกับ เจ้าภาพส ารอง:

เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือด ออก ความรู้เร่ืองโรค โรคไข้เลือดออก งานศูนย์บริการฯ

ออก -จัดบอร์ด แจกเอกสาร ไข้เลือดออก -ลดอัตราการเกิดโรค

-เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป แผ่นพับ -จ านวนคร้ัง ไข้เลือดออก

นักเรียน มีความรู้เร่ืองโรค -รณรงค์ท าลายแหล่ง ของการรณรงค์ -ประชาชนในเขตและ

ไข้เลือดออก เพาะพันธ์ยุงลายด้วย ท าลายแหล่ง นักเรียนไม่ป่วยและเสีย

วิธีทางกายภาพและ เพาะพันธ์ุลูกน้ า ชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก

สารเคมี 1 คร้ัง/สัปดาห์ ยุงลาย และโรคติดต่อโดยแมลง

สถานท่ีด าเนินการ: -อัตราการเจ็บ อืน่ๆ

-ชุมชนในเขตเทศบาล ป่วยด้วยโรคไข้

จ านวน 9 ชุมชน เลือดออก

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนในเขตเทศบาล,นักเรียนในสังกัดเทศบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

34 โครงการรณรงค์ป้องกัน -ลดการแพร่ระบาดของ ผลผลิต: 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000       -ร้อยละของ -ประชาชน นักเรียน เจ้าภาพหลัก:

และควบคุมโรคเอดส์ โรคเอดส์ -ให้บริการแจงถุงยาง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนได้รับ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ -กองสาธารณสุขฯ

-เพ่ือให้ประชาชนและ อนามัยและเอกสาร บริการแจงถุง และมีพฤติกรรมท่ี เจ้าภาพส ารอง:

นักเรียนมีความรู้ความ ความรู้ ยางอนามัย ถูกต้องเร่ืองการ งานศูนย์บริการฯ

เข้าใจและมีพฤติกรรมท่ี -ให้ความรู้เร่ืองโรค และมีความรู้ ควบคุม ป้องกัน 

ถูกต้องในการควบคุมและ เอดส์แก่ประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อ

ป้องกันโรคเอดส์และ และนักเรียน เอดส์และโรค ทางเพศสัมพันธ์

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถานท่ีด าเนินการ: ติดต่อทาง -ประชาชนได้รับบริการ

-ชุมชนในเขตเทศบาล เพศสัมพันธ์ ถุงยางอนามัยอย่างท่ัวถึง

จ านวน 9 ชุมชน -อัตราการป่วยด้วย

กลุ่มเป้าหมาย: โรคเอดส์และโรคติดต่อ

-นักเรียน, ประชาชน ทางเพศสัมพันธ์ลดลง

ในเขตเทศบาล

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

35 โครงการสาธารณสุข -เพ่ือสนับสนุนการมี ผลผลิต: 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000     -ร้อยละของ -แกนน าสุขภาพมี เจ้าภาพหลัก:

มูลฐานเขตเมือง ส่วนร่วมเสริมสร้างความ -แกนน าสุขภาพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แกนน าสุขภาพ ความรู้ และสามารถดูแล -กองสาธารณสุขฯ

เข้มแข็งให้แก่ชุมชน ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง เข้าร่วมประชุม สุขภาพประชาชนใน เจ้าภาพส ารอง:

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และอบรมวิชาการอย่าง และอบรม ชุมชนได้อย่างมี งานศูนย์บริการฯ

ด้านสาธารณสุขมูลฐาน น้อยปีละ 1 คร้ัง วิชาการ ประสิทธิภาพ

ของประชาชนในชุมชน -แกนน าสุขภาพ -ร้อยละของ -ประชาชนในชุมชน

-เพ่ือให้องค์กรชุมชน ทัศนศึกษาดูงาน แกนน าสุขภาพ สามารถดูแลแก้ไข

เกิดกระบวนการเรียนรู้ สถานท่ีจริงอย่างน้อย มีความรู้ในการ ปัญหาด้านสาธารณสุข

ภายในชุมชน ปีละ 1 คร้ัง ดูแลประชาชน ได้

สถานท่ีด าเนินการ: -ชุมชนมีความเข้มแข็ง

-ชุมชนในเขตเทศบาล อย่างย่ังยืน

จ านวน 9 ชุมชน,ทม.พระประแดง

กลุ่มเป้าหมาย:

-แกนน าสุขภาพในเขต

เทศบาล จ านวน 70 คน

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

36 โครงการสนับสนุนชมรม -เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ผลผลิต: 600,000      600,000      600,000      600,000      600,000     -ร้อยละของ -ผู้สูงอายุมีความรู้ เจ้าภาพหลัก:

ผู้สูงอายุ อนามัยท่ีดีสามารถดูแล -ผู้สูงอายุมีกิจกรรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สมาชิกชมรม ด้านสุขภาพอนามัยน ามา -กองสาธารณสุขฯ

ตนเองได้ ร่วมกันอย่างน้อยเดือน ผู้สูงอายุมีความ ประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ เจ้าภาพส ารอง:

-เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม ละ 1 คร้ัง และอบรม รู้ความเข้าใจ ต่อตนเอง ครอบครัว งานศูนย์บริการฯ

ร่วมกันอย่างต่อเน่ืองและ วิชาการอย่างน้อยปีละ และมีพฤติกรรม และชุมชนได้

เหมาะสม 1 คร้ัง จ านวน 130 คน ท่ีถูกต้อง -ผู้สูงอายุได้รับการ

-เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ -ผู้สูงอายุทัศนศึกษา ในการดูแล ดูแลท้ังทางร่างกาย

มีโอกาสในการแสดง ดูงานจากสถานท่ีจริง สุขภาพให้ และจิตใจอย่างต่อเน่ือง

ศักยภาพในการส่งเสริม อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เหมาะสมตามวัย และเหมาะสม

สุขภาพของตนเองและ สถานท่ีด าเนินการ: -สมาชิกชมรม -ผู้สูงอายุได้พบปะ

สังคม -ชุมชนในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุได้มี แลกเปล่ียนทัศนคติ

-ทม.พระประแดง กิจกรรมร่วมกัน กับคนในกลุ่มเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย: ไม่ป่วยเป็น จากชุมชนท่ัวประเทศ

-สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรคซึมเศร้า

ในเขตเทศบาล จ านวน 130 คน

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

37 โครงการตรวจสุขภาพ -เพ่ือให้เด็กนักเรียนระดับ ผลผลิต: 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000       -ร้อยละของ -เด็กนักเรียน ป.1-ป.6 เจ้าภาพหลัก:

นักเรียน ช้ัน ป.1.-ป.6 สังกัด -ตรวจสุขภาพนักเรียน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) นักเรียนระดับ ในสังกัดเทศบาลฯได้รับ -กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลฯได้รับการดูแล ในสังกัดเทศบาล ช้ัน ป.1-ป.6 การตรวจสุขภาพ เจ้าภาพส ารอง:

ในด้านสุขภาพอนามัย ปีละ 1 คร้ัง ได้รับการตรวจ ประจ าปีอย่างท่ัวถึง งานศูนย์บริการฯ

และการตรวจรักษาได้ -ดูแล ติดตาม ให้ค า สุขภาพทุกคน ทุกคน

อย่างท่ัวถึง แนะน าแก่นักเรียนท่ีมี -ร้อยละของ

ปัญหาด้านสุขภาพและ นักเรียนท่ีตรวจ

ด้านจิตใจ สุขภาพพบปัญหา

สถานท่ีด าเนินการ: ได้รับการรักษา

-โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และการดูแล

กลุ่มเป้าหมาย:

-นักเรียนทุกคนใน

สังกัดเทศบาล

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

38 โครงการโภชนาการ -เพ่ือค้นหาเด็กท่ีมีภาวะ- ผลผลิต: 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000       -ร้อยละของ -เด็กอายุ 0-5 ปี เจ้าภาพหลัก:

ในเด็ก 0-5 ปี ทุพโภชนาการต่ ากว่า -เด็กอายุ 0-5 ปีได้รับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตเทศบาลมีภาวะ- -กองสาธารณสุขฯ

เกณฑ์ในเขตเทศบาล การช่ังน้ าหนัก และ ได้รับการช่ัง โภชนาการอยู่ในเกณฑ์ เจ้าภาพส ารอง:

-เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี ติดตาม ดูแล ให้ค าแนะ น้ าหนักและ ปกติ งานศูนย์บริการฯ

ท่ีมีปัญหาด้านโภชนาการ น าภาวะโภชนาการ ประเมินภาวะ

ได้รับการแก้ไขและการ สถานท่ีด าเนินการ: สุขภาพและ

ดูแลสุขภาพ -ชุมชนในเขตเทศบาล โภชนาการ

จ านวน 9 ชุมชน

-ศูนย์บริการสาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมาย:

-เด็กอายุ 0-5 ปีในเขต

เทศบาล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

39 โครงการวางแผน -เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน ผลผลิต: 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000       -ร้อยละของ -หญิงวัยเจริญพันธ์ุใน เจ้าภาพหลัก:

ครอบครัว ในเขตเทศบาลเก่ียวกับ -ให้บริการวางแผน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนใน เขตเทศบาลรู้จักวิธี -กองสาธารณสุขฯ

การวางแผนครอบครัว ครอบครัวด้วยวิธีต่างๆ วัยเจริญพันธ์ุ คุมก าเนิดได้อย่างถูกต้อง เจ้าภาพส ารอง:

ท่ีถูกต้อง โดยเฉพาะหญิง เช่น ยาเม็ดคุมก าเนิด, ได้รับบริการ -หญิงวัยเจริญพันธ์ุ งานศูนย์บริการฯ

วัยเจริญพันธ์ุ ฉีดยาคุมก าเนิดและ วางแผนครอบ ได้รับบริการคุมก าเนิด

-เพ่ือให้หญิงวัยเจริญ ถุงยางอนามัย ครัว และให้ค าปรึกษาด้าน

พันธ์ุท่ีได้รับการคุมก าเนิด -ให้ค าปรึกษาด้านการ -ร้อยละของ การวางแผนครอบครัว

มีความรู้ ความเข้าใจใน วางแผนครอบครัว การต้ังครรภ์ไม่

การเลือกวิธีการคุมก าเนิด สถานท่ีด าเนินการ: พึงประสงค์

และอาการข้างเคียง -ชุมชนในเขตเทศบาล

-เพ่ือให้หญิงวัยเจริญพันธ์ุ จ านวน 9 ชุมชน

ในเขตเทศบาลไม่มีการ -ศูนย์บริการสาธารณสุข

ต้ังครรภ์แบบไม่พึงประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนวัยเจริญพันธ์ุ

ในเขตเทศบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

40 โครงการอนามัยแม่ -เพ่ือลดอัตราการเส่ียง ผลผลิต: 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000       -ร้อยละของ -หญิงต้ังครรภ์มีความรู้ เจ้าภาพหลัก:

และเด็ก ของมารดาและทารกใน -ตรวจครรภ์และ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) หญิงต้ังครรภ์ สามารถปฏิบัติตัวได้ถูก -กองสาธารณสุขฯ

ขณะต้ังครรภ์ ประเมินความเส่ียงการ ได้รับการตรวจ ต้องขณะต้ังคครภ์และ เจ้าภาพส ารอง:

-เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์มี ต้ังครรภ์ตามระยะเวลา ครรภ์และ หลังคลอด งานศูนย์บริการฯ

ความรู้และสามารถ ท่ีก าหนดและติดตาม ประเมินความ -มารดาและทารก

ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง เย่ียมหลังคลอด เส่ียงตามเกณฑ์ ปลอดภัยจากภาวะ

ขณะต้ังครรภ์และ -ดูแลสุขภาพมารดา -ร้อยละของ เส่ียงท่ีเกิดจากโรภท่ี

หลังคลอด และทารกหลังคลอด มารดาและ สามารถป้องกันได้จาก

ตามเกณฑ์ ทารกหลังคลอดการต้ังครรภ์

สถานท่ีด าเนินการ: ได้รับการเย่ียม

-ชุมชนในเขตเทศบาล และดูแลหลัง

จ านวน 9 ชุมชน คลอด

-ศูนย์บริการสาธารณสุข -ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมาย: มารดาและ

-หญิงต้ังครรภ์และทารกหลังคลอด ทารกหลังคลอดปลอดภัย

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

68

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

41 โครงการฉีดวัคซีน -เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วย ผลผลิต: 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000     -ร้อยละของ -อัตราการเจ็บป่วย เจ้าภาพหลัก:

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ -บริการฉีดวัคซีน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนใน ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ -กองสาธารณสุขฯ

ในกลุ่มเส่ียง -เพ่ือป้องกันและควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเส่ียงได้รับ ลดลง เจ้าภาพส ารอง:

โรคไข้หวัดใหญ่ไม่ให้มีการ แก่ประชาชนกลุ่มเส่ียง การฉีดวัคซีน -ประชาชนในกลุ่ม งานศูนย์บริการฯ

แพร่ระบาดในชุมชน ในเขตเทศบาล ป้องกันโรค เส่ียงได้รับการฉีด

-เพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม สถานท่ีด าเนินการ: ไข้หวัดใหญ่ วีคซีนป้องกันโรค

เส่ียงมีความรู้เร่ืองไข้หวัด -ชุมชนในเขตเทศบาล ไข้หวัดใหญ่

ใหญ่และปฏิบัติตนได้ จ านวน 9 ชุมชน -ไม่มีการแพร่ระบาด

ถูกต้อง -ศูนย์บริการสาธารณสุข ของดรคไข้หวัดใหญ่

กลุ่มเป้าหมาย: เกิดข้ึนในชุมชน

-ประชาชนกลุ่มเส่ียงใน -ประชาชนในกลุ่ม

เขตเทศบาล เส่ียงมีความรู้เร่ือง

โรคไข้หวัดใหญ่และ

ปฏิบัติตน

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

42 โครงการปฐมพยาบาล -เพ่ือให้ผู้ป่วยภาวะ ผลผลิต: 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000       -ร้อยละของ -ประชาชนในพ้ืนท่ีมี เจ้าภาพหลัก:

ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ฉุกเฉินได้รับการดูแล -บริการปฐมพยาบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ผู้ป่วยภาวะ อัตราการเสียชีวิตพิการ -กองสาธารณสุขฯ

และปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เบ้ืองต้นและรับ-ส่งต่อ ฉุกเฉินได้รับ จากการบาดเจ็บลดลง เจ้าภาพส ารอง:

ก่อนถึงโรงพยาบาลและ ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยา- -ประชาชนในพ้ืนท่ี งานศูนย์บริการฯ

สามารถเข้าถึงสถาน สถานท่ีด าเนินการ: บาลเบ้ืองต้น ได้รับการช่วยเหลือ

พยาบาลหรือรับบริการ -ชุมชนในเขตเทศบาล และส่งต่ออย่าง รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

ส่งต่อไปยังโรงพยาบาล จ านวน 9 ชุมชน ปลอดภัยและมี ผู้ประสบอุบัติเหตุได้

ท่ีมีศักยภาพสูงได้อย่าง กลุ่มเป้าหมาย: ประสิทธิภาพ อย่างรวดเร็วมีประ-

ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ -ประชาชนในเขตเทศบาล สิทธิภาพ

-เพ่ือลดอัตราเส่ียงต่อ

ความพิการหรือการเจ็บ

ป่วยท่ีรุนแรง และเสียชีวิต

ของประชาชนได้ทันท่วงที

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

43 โครงการรณรงค์ -เพ่ือให้ตลาดสะอาด ผลผลิต: 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000     -100%ของ -ตลาดมีความสะอาด เจ้าภาพหลัก:

ล้างตลาด ลดเศษขยะและส่ิงปฏิกูล -ล้างตลาดสดเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พ้ืนท่ีตลาดได้ น่าใช้บริการ -กองสาธารณสุขฯ

อย่างน้อยสัปดาห์ละ รับการล้างท า เจ้าภาพส ารอง:

จ านวน 1 คร้ัง ความสะอาด งานศูนย์บริการฯ

สถานท่ีด าเนินการ:

-ตลาดในเขตเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนในเขตเทศบาล

44 โครงการก าจัดสัตว์ -เพ่ือลดจ านวนสัตว์ ผลผลิต: 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000       -ร้อยละ90 -ปริมาณสัตว์พาหนะ เจ้าภาพหลัก:

พาหนะน าโรค พาหะน าโรคให้น้อยลง -ก าจัดสัตว์พาหะ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของจ านวน น าโรคลดน้อยลง -กองสาธารณสุขฯ

น าโรคทุกชนิดท้ังใน สัตว์พาหนะ- เจ้าภาพส ารอง:

ชุมชนและตลาดสด น าโรคท่ีถูก งานศูนย์บริการฯ

จ านวน 24 คร้ัง/ปี ท าลาย

สถานท่ีด าเนินการ:

-ฃุมชน/ตลาดในเขตเทศบาล

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

71

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

45 โครงการอบรมสุขาภิบาล- -เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ผลผลิต: 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000       -ร้อยละ 95 -ผู้ประกอบการด้าน เจ้าภาพหลัก:

อาหาร ด้านอาหารมีการปฏิบัติ -จัดอบรมผู้ประกอบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ชองผู้ประกอบ อาหารสามารถปฏิบัติ -กองสาธารณสุขฯ

ท่ีถูกต้อง การร้านอาหารและ การจ าหน่าย ตนได้ถูกต้อง เจ้าภาพส ารอง:

แผงลอยจ าหน่ายอาหาร อาหารท่ีได้รับ งานศูนย์บริการฯ

จ านวน 1 คร้ัง การอบรม

สถานท่ีด าเนินการ:

-ชุมชนในเขตเทศบาล

จ านวน 9 ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนในเขตเทศบาล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

72

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

46 โครงการพระราชด าริ -เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ผลผลิต: 180,000      180,000      180,000      180,000      180,000    -ร้อยละของ -ประชาชนในเขต เจ้าภาพหลัก:

ด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพด้านการ -ประชาชนได้รับการ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ประชาชนใน เทศบาลได้รับการ -กองสาธารณสุขฯ

รักษาพยาบาลส่งเสริม ดูแลสุขภาพ เขตเทศบาล บริการด้านการรักษา เจ้าภาพส ารอง:

สุขภาพอนามัยป้องกัน สถานท่ีด าเนินการ: มีสุขภาพ พยาบาลส่งเสริม งานศูนย์บริการฯ

ควบคุมโรคและฟ้ืนฟู -ชุมชนในเขตเทศบาล แข็งแรง และ สุขภาพและการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพให้แก่ จ านวน 9 ชุมชน ได้รับการดูแล สมรรถภาพอย่าง

ประชาชนในพ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย: ส่งเสริมและ มีประสิทธิภาพ

-ประชาชนในเขตเทศบาล ฟ้ืนฟูสุขภาพ

1,770,000       1,770,000       1,770,000       1,770,000       1,770,000      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.๒ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รวม

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

73



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

47 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย -เพ่ือให้ประชาชนในเขต ผลผลิต: 3,000,000    3,000,000   3,000,000    3,000,000    3,000,000  -เคร่ืองเล่น -ท าให้ประชาชน เจ้าภาพหลัก:

กลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ เทศบาลมีท่ีพักผ่อน -จัดซ้ือเคร่ืองเล่น (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ และอุปกรณ์ ในเขตเทศบาลมีท่ี -กองช่าง

บริเวณชุมชนภายในเขต หย่อนใจ ส าหรับเด็กพร้อม งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) ออกก าลัง พักผ่อนหย่อนใจ เจ้าภาพส ารอง:

เทศบาลเมืองพระประแดง -เพ่ือให้ประชาชนในเขต อุปกรณ์และเคร่ือง กายชุมชนภาย -ท าให้ประชาชน งานสวนสาธารณะ

เทศบาลมีท่ีจัดกิจกรรม ออกก าลังกาย ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลทีมีจัด

ร่วกมันได้ สถานท่ีด าเนินการ: กิจกรรมร่วมกันได้

-เพ่ือให้เด็กและเยาวชน -ชุมชนภายในเขต -มีสถานท่ีออกก าลัง

และประชาชนภายในเขต เทศบาล กายท่ีได้มาตรฐาน

เทศบาลมีสถานท่ี กลุ่มเป้าหมาย:

ออกก าลังกาย -ประชาชนภายในเขต

เทศบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

74



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

48 จัดซ้ือชุดสนามเด็กเล่น -เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ ผลผลิต: 1,000,000    1,000,000   1,000,000   1,000,000    1,000,000  -เคร่ืองเล่น -ท าให้ประชาชน เจ้าภาพหลัก:

พร้อมอุปกรณ์เพ่ือติดต้ัง ประชาชนภายในเขต -จัดซ้ือเคร่ืองเล่นส าหรับ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ และอุปกรณ์ ในเขตเทศบาลมีท่ี -กองช่าง

ภายในโรงเรียนเทศบาล เทศบาลมีสถานท่ีออก เด็กพร้อมอุปกรณ์ งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) ออกก าลัง พักผ่อนหย่อนใจ เจ้าภาพส ารอง:

และชุมชนภายในเขต ก าลังกายท่ีได้มาตรฐาน ติดต้ังและเคร่ืองออก กายชุมชนภาย -ท าให้ประชาชน งานสวนสาธารณะ

เทศบาล แข็งแรงและปลอดภัย ก าลังกายกลางแจ้ง ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลทีมีจัด

สถานท่ีด าเนินการ: กิจกรรมร่วมกันได้

-บริเวณชุมชนภายใน -มีสถานท่ีออกก าลัง

เขตเทศบาล กายท่ีได้มาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายในเขต

เทศบาล

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

49 โครงการปรับปรุง -เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ ผลผลิต: 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000     -เคร่ืองเล่น -ท าให้ประชาชน เจ้าภาพหลัก:

ซ่อมแซมอุปกรณ์ ประชาชนภายในเขต -ปรับปรุงซ่อมแซม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และอุปกรณ์ ในเขตเทศบาลมีท่ี -กองช่าง

เคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก เทศบาลมีสถานท่ีออก อุปกรณ์เคร่ืองเล่น ออกก าลัง พักผ่อนหย่อนใจ เจ้าภาพส ารอง:

และเคร่ืองออกก าลังกาย ก าลังกายท่ีได้มาตรฐาน ส าหรับเด็กและเคร่ือง กายชุมชนภาย -ท าให้ประชาชน งานสวนสาธารณะ

กลางแจ้งภายในโรงเรียน แข็งแรงและปลอดภัย ออกก าลังกายกลาง ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลทีมีจัด

เทศบาล แจ้งภายในโรงเรียน กิจกรรมร่วมกันได้

เทศบาล -มีสถานท่ีออกก าลัง

สถานท่ีด าเนินการ: กายท่ีได้มาตรฐาน

-บริเวณชุมชนภายใน

เขตเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายในเขต

เทศบาล

4,100,000        4,100,000        4,100,000        4,100,000        4,100,000       

 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

75

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

50 โครงการรณรงค์ต่อต้าน -เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและ ผลผลิต: 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000       -จ านวนการ -เด็ก เยาวชน และ เจ้าภาพหลัก:

ยาเสพติดในชุมชน เยาวชนตระหนักถึงปัญหา -จัดประชุม/อบรมจัด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จัดกิจกรรม ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง กองสวัสดิการฯ

ยาเสพติดและมีส่วนร่วม กิจกรรมต่อต้านยา ส่งเสริมและ ให้เป็นประโยชน์โดย เจ้าภาพส ารอง:

ในกิจกรรมการป้องกัน เสพติดในชุมชนในเขต สนับสนุนการ การเข้าร่วมกิจกรรม งานส่งเสริมและ

และแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลฯ ป้องกันและ ต่อต้านยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งฯ

กับเทศบาลฯ -จัดท าป้ายประชา- แก้ไขปัญหา สามารถแก้ไขปัญหา

สัมพันธ์ต่อต้านยา- ยาเสพติดใน และสร้างเกาะป้องกัน

เสพติดในชุมชน ชุมชน ยาเสพติดในชุมชน

สถานท่ีด าเนินการ: ท าให้ปัญหายาเสพติด

-ชุมชนในเขตเทศบาล ลดลง

จ านวน 9 ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย:

-เด็ก เยาวชน ประชาชน

ภายในเขตเทศบาล

 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

76

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

51 โครงการแข่งขันกีฬา -เพ่ือเสริมสร้างให้ ผลผลิต: 95,000        95,000        95,000        95,000        95,000       -ร้อยละของ -ประชาชนในชุมชน เจ้าภาพหลัก:

ระหว่างชุมชนภายในเขต ประชาชนภายในเขต -จัดกิจกรรมแข่งขัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ผู้น าชุมชนและ ภายในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

เทศบาล เทศบาลฯมีความสัมพันธ์ กีฬาระหว่างชุมชนและ ผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ี มีความรู้สึกผูกพัน รัก เจ้าภาพส ารอง:

อันดีระหว่างชุมชนกับ ประชาชนในชุมชนภาย เข้าร่วมกิจกรรม สามัคคี มีความสัมพันธ์ งานส่งเสริมและ

ชุมชนและชุมชนกับ ในเขตเทศบาล การแข่งขันกีฬา อันดีต่อกันและมีน้ าใจ สร้างความเข้มแข็งฯ

เทศบาลฯ สถานท่ีด าเนินการ: ชุมชน เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ

-เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน -ชุมชนในเขตเทศบาล รู้อภัย มีสุขภาพอนามัย

มีความสามัคคีและมีน้ าใจ จ านวน 9 ชุมชน ท่ีสมบรูณ์แข็งแรงปราศ

เป็นนักกีฬา กลุ่มเป้าหมาย: จากโรคภัยไข้เจ็บ

-เพ่ือให้ประชาชนใน -ผู้น าชุมชน (เช่น

ชุมชนมีสุขภาพอนามัย กรรมการชุมชน อสม.

ท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง และสมาชิกชมรม

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ผู้สูงอายุ ฯลฯ

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

77

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

52 โครงการป้องกันแก้ไข -เพ่ือสนองนโยบายของ ผลผลิต: 130,000      130,000      130,000      130,000      130,000    -ร้อยละของ -ลดปัญหาการแพร่ เจ้าภาพหลัก:

ปัญหายาเสพติดกิจกรรม รัฐบาลและร่วมแก้ปัญหา -สนับสนุนเงินส าหรับ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ผู้ท่ีผ่ายฃนการ ระบาดของยาเสพติด กองสวัสดิการฯ

ส่งเสริมการบ าบัดพ้ืนฟู ยาเสพติดในชุมชนอย่าง โครงการป้องกันและ บ าบัดและฝึก ในชุมชน เจ้าภาพส ารอง:

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและ เป็นรูปธรรม แก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมปรับ -ประชาชนมีส่วนร่วม งานส่งเสริมและ

ฝึกอบรมอาชีพให้ผู้ท่ีผ่าน -เพ่ือสนับสนุนศูนย์ กิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟู/ เปล่ียนพฤติ- ในการป้องกันและ สร้างความเข้มแข็งฯ

การบ าบัด ปฏิบัติการป้องกันและ ผู้ติดยาเสพติดและ กรรมไม่กลับ แก้ไขปัญหายาเสพติด

ปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ไปเสพซ้ าอีก ในชุมชน

ผู้ท่ีผ่านการบ าบัด -ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม

สถานท่ีด าเนินการ: อาชีพ ลดปัญหาคนว่าง

-ชุมชนในเขตเทศบาล งานและไม่หวนกลับ

จ านวน 9 ชุมชน ไปเสพซ้ าอีก

กลุ่มเป้าหมาย:

-เด็ก เยาวชน ประชาชน

ภายในเขตเทศบาล

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

78

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

53 โครงการส่งเสริมกิจกรรม -เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ผลผลิต: 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000       -ร้อยละของ -สภาเด็กและเยาวชน, เจ้าภาพหลัก:

เพ่ือการพัฒนาเด็กและ การด าเนินกิจกรรมของ -จัดประชุม/จัดอบรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สภาเด็กและ เด็กและเยาวชนได้รับ กองสวัสดิการฯ

เยาวชน สภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน, เยาวชน,เด็ก ความรู้ และน าความรู้ เจ้าภาพส ารอง:

-เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา เด็กและเยาวชนให้ได้ และเยาวชนท่ี ประสบการณ์ท่ีได้รับมา งานส่งเสริมและ

เด็กและเยาวชนให้มีความ รับความรู้และน าความรู้ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นแนวทางในการ สร้างความเข้มแข็งฯ

รู้และมีการรวมกลุ่ม และ ท่ีได้รับมาเป็นแนวทาง พัฒนาเด็กและเยาวชน

มีการท างานร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาและ ต่อไป

พัฒนาเด็ก เยาวชน

ในชุมชนต่อไป

สถานท่ีด าเนินการ:

-ห้องประชุมเทศบาล

-ห้องประชุมโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน,เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

54 โครงการส่งเสริมการ -เพ่ือให้สตรีในชุมชนมี ผลผลิต: - - 30,000        30,000        30,000       -ร้อยละของ -สตรีในเขตเทศบาล เจ้าภาพหลัก:

พัฒนาสตรีเทศบาล ความรู้และน าความรู้มา -จัดประชุม/จัดอบรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สตรีในเขต ได้รับความรู้และน า กองสวัสดิการฯ

เมืองพระประแดง พัฒนาครอบครัวและ สตรีเพ่ือส่งเสริมการ เทศบาลท่ีเข้า ความรู้มาพัฒนา เจ้าภาพส ารอง:

พัฒนาสตรีในชุมชน ด าเนินงานกิจกรรมด้าน ร่วมกิจกรรม ครอบครัวและพัฒนา งานส่งเสริมและ

การพัฒนาสตรี และ สตรีในชุมชน สร้างความเข้มแข็งฯ

ครอบครัว เช่น การ

ส่งเสริมภาวะผู้น าแก่

สตรีในชุมชน การพัฒนา

สตรีในด้านต่างๆ

สถานท่ีด าเนินการ:

-ห้องประชุมเทศบาล

-ชุมชนในเขตเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-สตรีในเขตเทศบาล

เมืองพระประแดง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

55 โครงการปรับปรุงห้อง -เพ่ือให้เด็กเยาวชนและ ผลผลิต: - - 500,000      500,000      500,000     -ร้อยละของ -มีสถานท่ีออกก าลัง เจ้าภาพหลัก:

ออกก าลังกายเทศบาล ประชาชนมีสถานท่ีออก -ปรับปรุงห้องออก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ผู้ท่ีมาใช้บริการ กายท่ีได้มาตรฐาน กองสวัสดิการฯ

เมืองพระประแดง ก าลังกาย ท่ีได้มาตรฐาน ก าลักงายเทศบาล ท่ีศูนย์ออก แข็งแรงและปลอดภัย เจ้าภาพส ารอง:

(FITNESS CENTER) แข็งแรงและปลอดภัย เมืองพระประแดง ก าลังกาย งานส่งเสริมและ

(FITNESS CENTER) เทศบาลเมือง สร้างความเข้มแข็งฯ

สถานท่ีด าเนินการ: พระประแดง

-ห้องออกก าลังกาย (FITNESS)

เทศบาลเมืองพระประแดง

(FITNESS CENTER)

กลุ่มเป้าหมาย:

-เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนท่ีมาใช้บริการ

ศูนย์ Fitness

295,000           295,000           825,000           825,000           825,000          

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

81

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

56 โครงการบรรพชาสามเณร-เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ ผลผลิต: 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000     -ร้อยละของ -สืบทอดและเผยแพร่ เจ้าภาพหลัก:

ภาคฤดูร้อน เด็กและเยาวชนได้ศึกษา -จัดบรรพชาสามเณร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เด็ก เยาวชน ศาสนาวัฒนธรรม กองการศึกษา

ธรรมะตามหลักสูตร ภาคฤดูร้อน ประชาชน ประเพณีท้องถ่ิน เจ้าภาพส ารอง:

ภาคฤดูร้อน สืบทอด สถานท่ีด าเนินการ: ท่ีให้ความร่วม งานสันทนาการ

ทะนุบ ารุงศาสนา -วัดทรงธรรม มือในการท า

วัฒนธรรม อันดีงาม กลุ่มเป้าหมาย: กิจกรรมท านุ-

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ -นักเรียนในสังกัด บ ารุงศาสนาใน

ตนเอง ครอบครัว สังคม เด็ก และเยาวชนภาย ท้องถ่ิน

และประเทศชาติสืบไป ในเขตเทศบาล

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

82

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

57 โครงการวันเด็กแห่งชาติ -เพ่ือให้ประชาชนท่ี ผลผลิต: 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000     -ร้อยละของ -เด็กและเยาวชนได้มี เจ้าภาพหลัก:

รับผิดชอบต่ออนาคต -จัดกิจกรรม/เกมการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เด็กและเยาวชน โอกาสแสดงความ กองการศึกษา

ของเด็ก ได้ตระหนักถึง ละเล่น/ดนตรี/ของขวัญ ท่ีเข้าร่วม สามาถได้รับความรู้ เจ้าภาพส ารอง:

ความส าคัญของเด็ก รางวัลให้เด็ก เยาวชน กิจกรรมวันเด็ก ความบันเทิง งานสันทนาการ

เพ่ือสนับสนุนให้เด็ก มีโอกาสแสดงความ -เด็กและเยาวชนได้มี

เยาวชนได้มีโอกาสบ าเพ็ญ สามารถในด้านต่างๆ โอกาสบ าเพ็ญประโยชน์

ประโยชน์ต่อครอบครัว เพ่ือให้เกิดความภาค- ต่อครอบครัวสถาน-

และสถาบันการศึกษา ภูมิใจและเช่ือม่ันในตนเอง ศึกษาสังคม

จัดกิจกรรม พิธีเปิด สถานท่ีด าเนินการ: -ประชาชนท่ีรับผิดชอบ

มอบของขวัญ รางวัล -เทศบาล และชุมชนใน เด็กได้ตระหนักถึง

และจัดอาหาร เคร่ืองด่ืม เขตเทศบาล ความส าคัญของเด็ก

ขนมขบเค้ียวให้กับเด็กและ กลุ่มเป้าหมาย: ซ่ึงเป็นก าลังของชาติ

เยาวชนในเขตเทศบาล -เด็กและเยาวชน ในอนาคตต่อไป

-เพ่ือเป็นค่าอาหาร ในเขตเทศบาล

กลางวันส าหรับเด็ก ประมาณ 5,000 คน

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

เยาวชน และเจ้าหน้าท่ีท่ี

มาร่วมงาน/น้ าด่ืม/น้ าแข็ง/

แก้วน้ า

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัด

สถานท่ี

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด

ตกแต่งสถานท่ี ค่าเช่า

เคร่ืองขยายเสียง

ค่าดอกไม้พิธีเปิด/ค่าของ

ขวัญส าหรับเด็กนักแสดง/

นักร้อง/ค่าของท่ีระลึก

ส าหรับเด็กและเยาวชน

ท่ีมาร่วมงานวันเด็ก/

รางวัลพิเศษส าหรับเด็กท่ี

เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก/

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ค่าของขวัญส าหรับเด็ก

และเยาวชนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมบนเวทีและเล่น

เกมส์ตามซุ้มต่างๆ

ค่าตอบแทนดนตรีเยาวชน/

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆท่ีเก่ียวข้อง

กับการจัดงาน/ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ใช้ตกแต่งบริเวณ

งานและซุ้มกิจกรรม

วัสดุอุปกรณ์ประกอบ

การเล่นเกมส์และวัสดุ

อุปกรณ์ในการจัดเตรียม

งานวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียว

เน่ืองกับการจัดงาน

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

85

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

58 โครงการจัดงาน -เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วม ผลผลิต: 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000        -ร้อยละของ -ประชาชนมีโอกาสได้ เจ้าภาพหลัก:

วันข้ึนปีใหม่ กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ และ -ประชาชนในเขต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชากรท่ี ปฏิบัติกิจทางศาสนาท่ีพึง กองการศึกษา

ยึดถือเป็นประเพณีวัฒน- เทศบาลฯ ร่วมท าบุญ อนุรักษ์ศิลปะ ปฏิบัติได้ร่วมกันท าบุญ เจ้าภาพส ารอง:

ธรรมท่ีควรสืบทอดโดย ตักบาตรเพ่ืออนุรักษ์ วัฒนธรรม ตักบาตรและได้มีโอกาส งานสันทนาการ

การร่วมท าบุญตักบาตร ประเพณีวัฒนธรรมและ ประเพณีและ ปฏิบัติตนและสืบทอด

ซ่ึงถือเป็นสิริมงคลแก่ตน ท าบุบ ารุงศาสนา ภูมิปัญญา ขนมธรรมเนียมประเพณี

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี สถานท่ีด าเนินการ: ท้องถ่ิน ของไทย

ทางศาสนา/ค่าเคร่ืองไทย -ถนนนครเข่ือนขันธ์

ธรรมค่าปัจจัยถวายพระ- กลุ่มเป้าหมาย:

ภิกษุสงฆ์ ค่าดอกไม้ รูป -ประชาชนในเขต

เทียน ถวายพระค่าปัจจัย เทศบาล

ถวายวัดส าหรับของช ารุด

เสียหาย ค่าตอบแทนพิธีกร

ในพิธีสงฆ์ค่าสามล้อรับ

พระพรมน้ าพระพุทธมนต์/

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี

ในการจัดงาน ค่าวัสดุ

อุปกรณ์จัดท าประร าพิธี

งานปีใหม่/ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืม และป่ินโตถวาย

พระภิกษุสงฆ์ท่ีเจริญพระ-

พุทธมนต์ นักเรียน แขกมี

ผู้เกียรติ เจ้าหน้าท่ีท่ีมา

ร่วมงาน/ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง

ค่าเคร่ืองแต่งกายชุดเทวดา

ประกอบด้วยเส้ือขาว

พร้อมถุงเท้าผ้าขาวโทเร

ค่าเช่า เคร่ืองขยายเสียง

ค่าตอบแทน ดนตรีไทย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

และวงดุริยางค์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จัดท าป้ายไวนิสใช้ในขบวน

แห่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ/

ค่าวัสดุต่างๆท่ีใช้ในการจัด

งาน วัสดุอุปกรณ์ในการ

จัดเตรียมงานวัสดุท่ีใช้ใน

งานและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียว

เน่ืองกับการจัดงาน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

59 โครงการระลึกพระคุณแม่-เพ่ือปลูกฝังลูกหลานไทย ผลผลิต: 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000      -ร้อยละของ -ครอบครัวเกิดความ เจ้าภาพหลัก:

ให้ระลึกถึงและแสดงความ -จัดพิธีถวายพระพรชัย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชากรท่ีสืบ- ซาบซ้ึงประทับใจ กตัญญู กองการศึกษา

กตัญญูกตเวทีต่อแม่ มงคล สานขนบธรรม- ต่อผู้ให้ก าเนิด รักและ เจ้าภาพส ารอง:

ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ -จัดกิจกรรมมระลึก เนียมและวัฒน- อยู่ร่วมกันอย่างมีความ งานสันทนาการ

พระคุณและบทบาทของ พระคุณแม่ ธรรมอันดีงาม สุข ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง

แม่และเป็นการสืบสาน -จัดกิจกรรมรับประทาน สังคมสงบสุขและม่ันคง

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม อาหารสานสัมพันธ์ ย่ังยืน

-เพ่ือน้อมถวายเป็นราช ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก

สักการะ แด่สมเด็จพระ- -จัดการแสดงของ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นักเรียนในสังกัด

เน่ืองในวโรกาสวันแม่ -จัดดนตรีสากล/ดนตรี

แห่งชาติ ไทยบรรเลงของโรงเรียน

-เพ่ือเป็นค่ารับรองแขกท่ี ในสังกัด/ชุมชน

ส่วนราชการเชิญร่วมงาน สถานท่ีด าเนินการ:

อาหาร/เคร่ืองด่ืม -เทศบาลเมืองพระประแดง

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

89

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ส าหรับแขกผู้มีเกียรติ กลุ่มเป้าหมาย:

เจ้าหน้าท่ี ประชาชนท่ีเข้า -เด็ก เยาวชน ประชาชน

ร่วมงานระลึกพระคุณแม่ และชุมชนในเขตเทศบาล

12 สิงหาคม ค่าใช้จ่าย ท้ัง 9 ชุมชน อสม. 

เก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้ แกนน าชุมชน ชมรม

จ่ายอืน่ๆท่ีจ าเป็น และ ผู้สูงอายุ พนักงาน

เก่ียวข้องในการจัดงาน เทศบาล พนักงานครู

ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานท่ี สังกัดเทศบาล

ซุ้มดอกไม้สดทางเข้างาน

ท่ีระลึก พระคุณแม่ ค่า

กรวยดอกไม้สด พร้อม

ดอกไม้ประดับเวที

ค่าวัสดุต่างๆท่ีใช้การจัดงาน

โล่รางวัลแม่ดีเด่นประจ า

ชุมชน ค่าพวงมาลัยดอกมะลิ

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ค่าเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ ค่าตอบ

แทน วงดนตรีสากล ค่า

ตอบแทนวงโยธาวาทิต

ค่าตอบแทนดนตรีไทย

ค่าตอบแทนวงกลองยาว/

นางร า ของท่ีระลึกส าหรับ

การแสดงบนเวที พานพุ่ม

เทียนชัย เทียนไข เทียนโคม

น้ าหนัก 1 บาท ดอกมะลิ

ผ้าเย็น ค่าวัสดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

ค่าเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ ท่ีจ าเป็น

และเก่ียวข้อง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

60 โครงการระลึกพระคุณพ่อ-เพ่ือปลูกฝังลูกหลานไทย ผลผลิต: 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000      -ร้อยละของ -ครอบครัวเกิดความ เจ้าภาพหลัก:

ให้ระลึกถึงและแสดงความ -จัดพิธีถวายพระพรชัย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชากรท่ีสืบ- ซาบซ้ึงประทับใจ กตัญญู กองการศึกษา

กตัญญูกตเวทีต่อแม่ มงคล สานขนบธรรม- ต่อผู้ให้ก าเนิด รักและ เจ้าภาพส ารอง:

ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ -จัดกิจกรรมมระลึก เนียมและวัฒน- อยู่ร่วมกันอย่างมีความ งานสันทนาการ

พระคุณและบทบาทของ พระคุณพ่อ ธรรมอันดีงาม สุข ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง

แม่และเป็นการสืบสาน -จัดกิจกรรมรับประทาน สังคมสงบสุขและม่ันคง

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม อาหารสานสัมพันธ์ ย่ังยืน

ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก

-จัดการแสดงของ

นักเรียนในสังกัด

-จัดดนตรีสากล/ดนตรี

ไทยบรรเลงของโรงเรียน

ในสังกัด/ชุมชน

สถานท่ีด าเนินการ:

-เทศบาลเมืองพระประแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

กลุ่มเป้าหมาย:

-เด็ก เยาวชน ประชาชน

และชุมชนในเขตเทศบาล

ท้ัง 9 ชุมชน อสม. 

แกนน าชุมชน ชมรม

ผู้สูงอายุ พนักงาน

เทศบาล พนักงานครู

สังกัดเทศบาล

1,050,000        1,050,000        1,050,000        1,050,000        1,050,000       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รวม

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

61 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก -เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ ผลผลิต: 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000      -ร้อยละของ -เด็ก เยาวชนเล็งเห็น เจ้าภาพหลัก:

เยาวชน และประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก -จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เด็กและเยาวชน ถึงความส าคัญในการ กองการศึกษา

เยาวชนให้มีความสมบรูณ์ การแข่งขันประเภทต่างๆ ท่ีเป็นตัวแทนเข้า พัฒนาคุณภาพชีวิต เจ้าภาพส ารอง:

ท้ังร่างกาย สติปัญญา ในระดับภาคและระดับ ร่วมการแข่งขัน -เกิดความสามัคคีใน งานสันทนาการ

อารมณ์ สังคม เป็นนักกีฬา ประเทศ ด้านกีฬา หมู่คณะและเพ่ือเป็นการ

ท่ีดี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา สถานท่ีด าเนินการ: -ร้อยละของ ตอบสนองนโยบายของ

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้ -เทศบาลท่ีเป็นเจ้าภาพ เด็กและเยาวชน ทางราชการ

รักสามัคคีในหมู่คณะ ในการจัดการแข่งขัน ท่ีห่างไกลยา -ลดปัญหายาเสพติด

-เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิด กีฬา เสพติด

ประโยชน์และห่างไกล กลุ่มเป้าหมาย: -ร้อยละของ

ยาเสพติด -ตัวแทนนักเรียนท่ีเป็น เด็กและเยาวชน

นักกีฬา ประชาชนท่ีไม่ยุ่ง

เก่ียวกับ

อบายมุข

-ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

62 โครงการส่งเสริมสนับสนุน-เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ผลผลิต: 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000        -ร้อยละของ -เด็ก และเยาวชนได้รับรู้ เจ้าภาพหลัก:

การจัดกิจกรรมด้าน ได้เรียนรู้ศิลป วัฒนธรรม -จัดอบรมเชิงปฏิบัติ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชากรท่ี ศิลปวัฒนธรรม และเล็ง กองการศึกษา

จริยธรรมการเรียนรู้การ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน การจัดท าธงตะขาบ อนุรักษ์ศิลปะ- เห็นความส าคัญของ เจ้าภาพส ารอง:

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม -เพ่ือพัฒนายกระดับ ฯลฯ วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมของ งานสันทนาการ

และภูมิปัญญท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ สถานท่ีด าเนินการ: ประเพณีและ ท้องถ่ิน

เป็นท่ียอมรับของสังคม -โรงเรียนเทศบาล ภูมิปัญญา

-เพ่ือเผยแพร่ศิลป- ในสังกัด ท้องถ่ิน

วัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมาย:

-เด็กและเยาวชน

330,000           330,000           330,000           330,000           330,000          

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

63 โครงการแข่งขันเรือยาว -เพ่ือเป็นการสืบสาน ผลผลิต: 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000   -ร้อยละของ -ชาวพระประแดงมี เจ้าภาพหลัก:

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จวัฒนธรรมประเพณีการ -จัดการแข่งขันเรือยาว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชากรท่ี ความภาคภูมิใจและมี กองการศึกษา

พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม-แข่งขันเรือยาวให้คงอยู่สืบ ประเพณีเรือยาว 20 อนุรักษ์ศิลปะ ส่วนร่วมในการรักษา เจ้าภาพส ารอง:

สมเด็จพระเทพรัตนราช- ไปตลอดจนเป็นการส่งเสริมฝีพาย เรือยาว 30 ฝีพาย วัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรม งานสันทนาการ

สุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร ให้เยาวชน ประชาชนได้ จัดแข่งขันกีฬาพ้ืนเมือง ประเพณีและ ของท้องถ่ิน ส่งเสริม

มหาวชิราลงกรณวรราช- เกิดความภูมิใจในประเพณี ตระกร้อลอดห่วงและ ภูมิปัญญา เศรษฐกิจแก่ประชาชน

ภักดี สิริการิณีพีรยพัฒน-ท้องถ่ินและส่งเสริม เซปักตระกร้อ ท้องถ่ิน ในท้องถ่ิน และส่งเสริม

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ เศรษฐกิจการท่องเท่ียว สถานท่ีด าเนินการ: การท่องเท่ียวตาม

สยามบรมราชกุมารี ของท้องถ่ินและเป็นการ -ล าน้ าเจ้าพระยา นโยบายของรัฐบาล

ประชาสัมพันธ์ให้นักท่อง- หน้าเมืองพระประแดง

เท่ียวได้รู้จักประเพณีของ สนามเซปักตระกร้อ

ชาวพระประแดง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

-เพ่ือเป็นค่าลากจูงเรือยาว กลุ่มเป้าหมาย:

30 ฝีพาย นอกพ้ืนท่ีและ -เด็ก เยาวชน ประชาชน

ในพ้ืนท่ี เรือ 20 ฝีพาย ในเขตพ้ืนท่ีและนอกเขต

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

เรือยาวประเพณี เรือมาด/

เงินรางวัลเรือยาวประเพณี

เรือยาว 30 ฝีพาย

เรือยาว 20 ฝีพาย

เรือมาด/ค่าตอบแทน

กรรมการเรือ/กรรมการ

ตัดสินเรือ ค่าตอบแทน

โฆษณพากย์เรือ/เงินรางวัล

กีฬาตระกร้อลอดห่วง

ประเภท ก ประเภท ข

และประเภท ค 

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตัดสินตระกร้อลอดห่วง/

เงินรางวัล ถ้วยรางวัล

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

97

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

การแข่งขันเซปักตระกร้อ

ประเภทประชาชนท่ัวไป

เยาวชนอายุไม่เกิน 15ปี 

(ชาย) เยาวชนอายุไม่เกิน

13ปี (ชาย) เยาวชนอายุ

ไม่เกิน 13ปี (หญิง)

เยาวชนอายุไม่เกิน 12ปี 

(ชาย) เยาวชนอายุไม่เกิน

12ปี (หญิง)

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตัดสินเซปักตระกร้อค่า

วัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬา

เซปักตระกร้อและตระกร้อ

ลอดห่วง สีภายนอก แปรง

ทาสี ไม้ค้ิวบัว เสาตระกร้อ

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

68

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ตาข่ายตระกร้อ ลูกตระกร้อ

เชือกไนลอน ถ้วยรางวัล

เรือพระราชทานฯ

เรือยาวประเพณี เรือยาว

30 ฝีพาย เรือยาว 20

ฝีพาย เรือมาด/

ค่ารับรองแขกท่ีส่วนราชการ

เชิญร่วมงาน ค่าอาหาร

อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม

น้ าแข็ง ผ้าเย็น บริเวณ

ปะร าพิธีและสนามแข้งขัน

ตระกร้อฯ ส าหรับแขกผู้มี

เกียรติคณะกรรมการ

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ 

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ

จัดงาน ค่าดอกไม้ประดับ

ตกแต่งพิธีเปิด ประดับ

ตกแต่งภายในงานบริเวณ

การจัดงาน ค่าดอกบัว

(รับผ้าห่ม) ค่าของท่ีระลึก

ผู้สนับสนุน ค่าเคร่ืองขยาย

เสียยงบริเวณหน้าประร า

พิธีงานสนามเซปักตระกร้อ

ลอดห่วง เซปักตระกร้อ

บริเวณสนามแข่งเรือ

ค่าไฟฟ้าตกแต่ง บริเวณ

การจัดงาน ค่าตกแต่งเวที

ประร าพิธี ค่าตกแต่งรถ

อัญเชิญถ้วยพระราชทาน/

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

70

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

รายจ่ายอืน่ท่ีเก่ียวข้องกับ

การจัดงาน ค่าผ้าขนหนู

ผ้าขาวม้า น้ าด่ืม ส าหรับ

ชาวเรือท่ีเข้าร่วมแข่งขัน

ค่าตอบแทนกองกิจการ

พลเรือนทหารเรือ เจ้าท่า

ภูมิภาค ต ารวจน้ า กอง

บริการฯ ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าท่ี ด าเนินการแข่ง

ขันเซปักฯ ตระกร้อลอด

ห่วง ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน

การจัดท าสูจิบัตร แผ่น

ปลิว เพ่ือประชาสัมพันธ์

การจัดงาน ค่าวัสดุต่างๆ

ท่ีใช้ในการจัดงาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

71



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

วัสดุอุปกรณ์ในการจัด

เตรียมงานและวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

การจัดงาน

64 โครงการจัดงานประเพณี -เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู ผลผลิต: 5,500,000    5,500,000    5,500,000    5,500,000    5,500,000  -ร้อยละของ -ประชาชนตระหนัก ถึง เจ้าภาพหลัก:

สงกรานต์พระประแดง ส่งเสริมงานประเพณีและ -จัดให้มีการประกวด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชากรท่ี คุณค่าและความส าคัญ กองการศึกษา

วัฒนธรรมด้ังเดิมของ นางสงกรานต์ หนุ่ม อนุรักษ์ศิลปะ ของประเพณีวัฒนธรรม เจ้าภาพส ารอง:

ท้องถ่ินตลอดจนเป็นการ ลอยชาย วัฒนธรรม ของท้องถ่ินเป็นการ งานสันทนาการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวได้รู้ -จัดให้มีขบวนการแห่ ประเพณีและ ส่งเสริมการท่องเท่ียว

จักขนบธรรมเนียมประเพณี นางสงกรานต์ ขบวน ภูมิปัญญา ตลอดจนท าให้ประเพณี

ของชาวไทยเช้ือสายรามัญ แห่นก-ปลา ท้องถ่ิน วัฒนธรรมของท้องถ่ิน

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย -จัดตกแต่งรถแห่หงส์- เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย

ในโครงการจัดงาน ธงตะขาบ ท้ังในและต่างประเทศ

ประเพณีสงกรานต์ -จัดให้มีการละเล่น

พระประแดง ค่าพิธีเปิด ฟ้ืนเมืองของชาวรามัญ

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

72

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ค่าตอบแทน ค่าของขวัญ คือ สะบ้ารามัญ และ

เงินรางวัล ค่าถ่ายทอดทาง สะบ้าทอย จัดให้มีการ

โทรทัศน์ ค่าเคร่ืองแต่งกาย แสดงทะแยมอญ เป็น

ชุดมอญเพ่ือให้กับแขก การร้องเพลงพ้ืนบ้าน

ผู้ใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ ของชาวรามัญ จัดให้มี

คณะผู้บริหารเทศบาลและ การกวนกาละแม ของดี

ผู้ท่ีเก่ียวข้องใส่ร่วมขบวน เมืองพระประแดงซ่ึงเป็น

แห่ ค่าถ้วยรางวัลจัดท า ขนมคู่งานสงกรานต์

ด้วยเซรามิคลายเบญจรงค์ พระประแดง

รูปหงส์ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ -จัดให้มีการแสดง

เฉพาะของชาวมอญเพ่ือ แสง สี เสียง ณ โบราณ

มอลเป็นรางวัลให้ผู้ชนะ สถานประวัติศาสตร์

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทาง ป้อมแผลงไฟฟ้าซ่ึงสร้าง

ศาสนา ค่าเคร่ืองไทยธรรม ข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 2

ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุ สถานท่ีด าเนินการ:

สงฆ์/ค่ารับรองแขกท่ีส่วน- -อ าเภอพระประแดง

ราชการเชิญร่วมงาน/ค่า กลุ่มเป้าหมาย:

อาหารว่างเคร่ืองด่ืมในการ -เด็ก เยาวชน ประชาชน

ประชุมเก่ียวกับงาน ในเขตพ้ืนท่ีและนอกเขต

สงกรานต์ ค่าอาหารเล้ียง

รับรองคณะประธานแขก

ผู้ใหญ่ และผู้ติดตามและ

อาหารถวายพระภิกษุสงฆ์

ค่าอาหารผู้เข้าร่วมขบวน

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ทุกฝ่าย ค่าน้ า น้ าแข็ง

ผ้าเย็น แก้ว/ ค่าใช้จ่ายท่ี

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต์

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ค่าสถานท่ีจัดงาน/ค่าเวที

ประกวดนางสงกรานต์

และหนุ่มลอยชาย

เวทีประกวดนางสงกรานต์

และหนุ่มลอยชาย เวที

บนป้อมแผลงไฟฟ้า

ค่าเช่าและค่าบริการวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ

จัดงาน ค่าวงดนตรีแสดง

บนเวทีประกวดนาง

สงกรานต์/ค่าดอกไม้จัด

ตกแต่งเวทีประกวด

พิธีเปิด พิธีรดน้ าขอพร

แถลงข่าว พวงมาลัยต้อนรับ

แขกผู้ใหญ่และต้นไม้

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ประดับตกแต่งเวทีการ

ประกวดหมู่บ้านมอญ

จ าลองพระบรมราชานุ-

เวสาวรีย์รัชกาลท่ี 2

ประร าพิธีและท่ีเก่ียวเน่ือง

กับสถานท่ีจัดงานประเพณี

สงกรานต์ ค่าสาธารณูปโภค

ต่างๆ ค่าสนับสนุน ค่าน้ า

ค่าไฟฟ้า สถานท่ีจัดงาน

ประกวดนางสงกรานต์

และหนุ่มลอยชาย

ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด

นางสงกรานต์หนุ่มลอยชาย

ค่าเงินรางวัลนางสงกรานต์

และคณะค่าเงินรางวัล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

หนุ่มลอยชาย และคณะ

ค่าถ้วยรางวัลนางสงกรานต์

และหนุ่มลอยชาย จัดท า

ด้วยเซรามิคลายเบญจรงค์

รูปหงส์ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์

ของชาวมอญ เพ่ือมอบ

เป็นรางวัลให้ผู้ชนะการ

ประกวดงานประเพณี

สงกรานต์ทุกรางวัล

ค่าสายสะพายนาง

สงกรานต์และหนุ่มลอยชาย

ขวัญใจช่างภาพ ค่าโบว์

นางงามและโบว์กรรมการ

ค่าโล่ส าหรับผู้สนับสนุน

การจัดงานประเพณีสงกรานต์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ค่าของท่ีระลึกส าหรับ

กรรมการตัดสิน ผู้ใหญ่

รดน้ าขอพร/ค่าใช้จ่ายใน

การแถลงข่าวเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์งาน

ถ่ายทอดสด/ ค่าจัดท าขนม

ประเพณีเพ่ือเผยแพร่งาน

สงกรานต์ ค่าตอบแทน

สาวหนุ่มแถลงข่าวถ่าย

ทอดสดทางสถานีโทรทัศน์

บันทึกเทปรายการจัด

สถานท่ีจ าลอง สัมภาษณ์

ส่ือทุกวิทยุหนังสือพิมพ์

ส่ือมวลชนทุกแขนง

เพ่ือประชาสัมพันธ์งาน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

สงกรานต์ การละเล่น

พ้ืนบ้านทะแยมอญ 

สะบ้าโชว์ ค่าจัดท าตรา

ประทับประชาสัมพันธ์งาน

ประเพณีสงกรานต์

ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียว

เน่ืองกับการแถลงข่าว

ถ่ายทอดสดและท่ีเก่ียว

เน่ืองกับการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์งาน

ประเพณีสงกรานต์/

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

ค่าเงินสนับสนุนบ่อนสะบ้า

ตามหมู่บ้าน และบ่อนโชว์

พิธีเปิดหน้าอ าเภอ ค่าจัดท า

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

บ่อนสะบ้าโชว์บนป้อม

แผลงไฟฟ้าหรือลานอเนก

ประสงค์ ค่าเคร่ืองแต่งกาย

ตามธรรมเนียมท้องถ่ิน

(ชุดรามัญ) พร้อมเคร่ือง

ประดับตกแต่งเพ่ือใช้แต่ง

เข้าร่วมขบวนแห่งาน

ประเพณีสงกรานต์(ยกเว้น

ระเบียบ) ค่าเคร่ืองแต่งกาย

นางสงกรานต์หนุ่มลอยชาย

ค่านก ค่าปลา ค่าท าลูกโป่ง

ติดแพรป้ายพร้อมอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในพิธี

เปิดงานอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง

ในการจัดงาน

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ค่าตอบแทนนักแสดงบน

เวทีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง

กับการจัดงานประเพณี

สงกรานต์ทุกกิจกรรม

ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯค่าตอบแทน

วงดุริยางค์ กลองยาว

ท่ีเข้าร่วมขบวนแห่

ค่าตอบแทนสาวงามรวม

ชบวนแห่ ค่าตอบแทน

ผู้ดูแลเคร่ืองแต่งกาย

ค่าตอบแทนชุดการแสดง

สาวร าหน้าประธาน

ค่าตอบแทนพิธีสงฆ์

ค่าตอบแทนวัสดุอุปกรณ์

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

91

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ของวัดต่างๆในพิธีสงฆ์

ค่าตอบแทนรักษาความ

ปลอดภัย ค่าตอบแทนใน

การจัดสถานท่ีพิธีปล่อย

นก ปล่อยปลา 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา

จัดงาน ค่าวงดนตรีนักร้อง

นักแสดงวงดนตรีไทยใน

งานประเพณีสงกรานต์

ค่าพิธีกรในงานประเพณี

สงกรานต์ ค่าเช่าจอ

โปรเจคเตอร์กล้องโอบี

ค่าเช่าเคร่ืองเสียงเคร่ือง

ป่ันไฟฟ้าแสงสีประดับใน

งานประเพณีสงกรานต์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

92

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ท้ังหมดกิจกรรมการ

ประกวดนางสงกรานต์

และหนุ่มลอยชาย ค่าพลุ

เปิดงาน ค่าตกแต่งรถ

นางสงกรานต์ ค่าตกแต่ง

รถบุปผาชาติ ค่าตกแต่ง

รถเฉลิมพระเกียรติฯ

ค่าตกแต่งรถแห่หงส์

ธงตะขาบ ค่าร่มสงกรานต์

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

การจัดงานประเพณีสงกรานต์

เพ่ือใช้ในกิจกรรมขบวนแห่ฯ

ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ กล่อง

ใส่กาละแม ตระกร้าใส่

กาละแม กระดาษห่อ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

93



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

กาละแม ถุงพาสติก 

กรงนก โหลปลา อืน่ๆท่ี

เก่ียวเน่ืองกับการจัดงาน

วัสดุอุปกรณ์ในการจัด

เตรียมงานและวัสดุ

ท่ีใช้ในการจัดงาน และ

วัสดุท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ

จัดงานประเพณีสงกรานต์

65 โครงการจัดงานประเพณี -เพ่ือเป็นการธ ารงรักษา ผลผลิต: 1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000  -ร้อยละของ -ประชาชนตระหนัก เจ้าภาพหลัก:

ลอยกระทง ส่งเสริมและสืบทอดขนบ- -จัดให้มีการประกวด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชากรท่ี ถึงคุณค่าและความ กองการศึกษา

ธรรมเนียม ประเพณีให้คง นางนพมาศ หนูน้อย อนุรักษ์ศิลปะ ส าคัญของประเพณี เจ้าภาพส ารอง:

อยู่ต่อไปเพ่ือปลูกฝังค่า นพมาศจัดประกวด วัฒนธรรม ของท้องถ่ิน งานสันทนาการ

นิยมความเป็นไทยและ ประดิษฐ์กระทงเจิม/ ประเพณีและ -เป็นการอนุรักษ์และ

อนุรักษ์ให้เป็นเอกลักษณ์ กระทงความคิด ภูมิปัญญา ส่งเสริมประเพณี 

ของชาติเพ่ือบูชารอย -จัดลานอาหารอร่อย ท้องถ่ิน วัฒนธรรมของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

พระพุทธบาทขอขมา ของเดีเมืองพระประแดง

ลาโทษ และแสดงความ -จัดการแสดงของ

ส านึกคุณของน้ าอันเป็น นักเรียนในสังกัดเทศบาล

ส่ิงจ าเป็นของชีวิตเป็นการ -จัดดนตรี/ดารา นักร้อง

ส่งเสริมการท่องเท่ียวของ นักแสดง ดาวตลก

จังหวัดสมุทรปราการเพ่ือ -จัดกิจกรรมกระทง

จ่ายเป็น ค่ารับรองแขกท่ี ยักษ์/น้ าพลุกลางแม่น้ า

ส่วนราชการเชิญมาร่วม เจ้าพระยา

งาน ค่าอาหาร และ -จัดกิจกรรมลอยกระทง

เคร่ืองด่ืมส าหรับแขก ลงแม่น้ าเจ้าพระยา

ผู้มีเกียรติและกรรมการ สถานท่ีด าเนินการ:

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี -บริเวณล าน้ าเจ้าพระยา

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ลานคนเมืองนครเข่ือน-

และเก่ียวข้อง ค่าใช้จ่าย ขันธ์

ในการจัดท ากระทงยักษ์

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าน้ าพุ กลุ่มเป้าหมาย:

พร้อมประดับไฟ แสง สี -เด็ก เยาวชน ประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง ในเขตพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ี

สถานท่ีส าหรับลอยกระทง ใกล้เคียง

ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด

หรือแข่งขันต่างๆ 

(ค่าตอบแทน) ค่าสนบัสนุน

ผู้เข้าประกวดกระทงเจิม

กระทงความคิด ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตัดสินนาง

นพมาศ ค่าสายสะพาย

หนูน้อยนพมาศ นางนพมาศ

ขวัญใจฯ ค่าของขวัญ

ส าหรับผู้เข้าประกวด

หนูน้อยนพมาศ ค่าโบว์

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

กรรมการ หนูน้อยนพมาศ

นางนพมาศ แดนซ์เซอร์

ลูกทุ่ง และกระทง เงิน

รางวัลการประกวดกระทง

ความคิด เงินรางวัลการ

ประกวดหนูน้อยนพมาศ

เงินรางวัลการประกวด

นางนพมาศ/ รายจ่ายอืน่

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจัดงาน

ค่าจัดท ากระทงส าหรับ

แขกผู้มีเกียรติ ค่าดอกไม้

ประดับ กระทงพิธีเปิด

ค่าจัดท าโล่ ค่าใช้จ่ายและ

วัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับการจัดงาน ค่าตอบแทน

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

วงดนตรีสากล ดนตรีไทย

การแสดงนักเรียนบนเวที/

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา

ค่าจ้างเหมาวงดนตรีสากล

ดนตรีไทยการแสดงของ

นักเรียนบนเวที ค่าระบบ

ไฟ แสง สี เสียง บนเวที

ค่าจ้างเหมาไฟราวไฟ

ประดับและตกแต่ง พร้อม

เคร่ืองป่ันไฟ ภายในงาน

และบริเวณงานค่าพลุ/

ค่าวัสดุต่างๆท่ีใช้ในการ

จัดงาน วัสดุอุปกรณ์ในการ

จัดเตรียมงาน วัสดุอุปกรณ์

ท่ีใช้ในงาน และวัสดุอุปกรณ์เก่ียวเน่ืองกับการจัดงาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

เสียหาย ค่าตอบแทนพิธีกร

ในพิธีสงฆ์ค่าสามล้อรับ

พระพรมน้ าพระพุทธมนต์/

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี

ในการจัดงาน ค่าวัสดุ

อุปกรณ์จัดท าประร าพิธี

ปีใหม่/ค่าอาหารและเคร่ือง

ด่ืม และป่ินโตถวายพระ

ภิกษุสงฆ์ท่ีเจริญพระพุทธ-

มนต์ นักเรียน แขกผู้มี

เกียรติ เจ้าหน้าท่ีท่ีมาร่วม

งาน/ ค่าใช้จ่ายอืน่ๆท่ี

จ าเป็นและเก่ียวข้อง ค่า

เคร่ืองแต่งกาย ชุดเทวดา

ประกอบด้วยเส้ือขาวพร้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ถุงเท้าผ้าขาวโทเร ค่าเช่า

เคร่ืองขยายเสียง ค่าตอบ

แทน ดนตรีไทย และวง

ดุริยางค์ เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ

จัดท าป้ายไวนิลใช้ในขบวน

แห่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ/

ค่าวัสดุต่างๆท่ีใช้ในการ

จัดงาน วัสดุอุปกรณ์ในการ

จัดเตรียมงาน วัสดุอุปกรณ์

ท่ีใช้ในงาน และวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

การจัดงาน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

65 โครงการจัดงานประเพณี -เพ่ือให้เด็กเยาวชน และ ผลผลิต: 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000        -ร้อยละของ -เด็ก เยาวชนและ เจ้าภาพหลัก:

วันส าคัญทางศาสนา ประชาชนได้เล็งเห็นถึง -ครู นักเรียน พนักงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชากรท่ีให้ ประชาชนได้ร่วมกันรักษา กองการศึกษา

(แห่เทียนพรรษา) ความส าคัญของวัฒนธรรม เทศบาล ประชาชนร่วม ความร่วมมือใน ประเพณีทางศาสนาของ เจ้าภาพส ารอง:

ประเพณีทางศาสนาและ กันจัดกิจกรรมแห่เทียน การจัดกิจกรรม ชาวไทยให้คงอยู่สืบไป งานสันทนาการ

เป็นการรักษาไว้ซ่ึงขนบ- จ าน าพรรษา เพ่ือถวาย ท านุบ ารุงศาสนา

ธรรมเนียมและวัฒนธรรม เทียนจ าน าพรรษาให้กับ

ทางศาสนาและเป็นแบบ วัดในเขตเทศบาล

อย่างแก่เยาวชนประชาชน สถานท่ีด าเนินการ:

ในท้องถ่ิน -วัดต่างๆในเขตเทศบาล

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธี กลุ่มเป้าหมาย:

ทางศาสนา ค่าเคร่ืองไทย- -ครู นักเรียน พนักงาน

ธรรม/ค่าวัสดุต่างๆท่ีใช้ใน เทศบาลและประชาชน

การจัดงาน ค่าต้นเทียน

พรรษา ค่าดอกไม้และวัสดุ

ตกแต่งต้นเทียน ค่าน้ าด่ืม

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ค่าผ้าเย็น ค่าน้ าแข็ง/ค่าวัสดุ

ต่างๆท่ีใช้ในการจัดเตรียม

งาน วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้เก่ียว

กับการจัดงาน

65 โครงการฉลองเมืองนคร -ประชาชนชาวพระประแดงผลผลิต: 2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000  -ร้อยละของ -ชาวพะประแดงและ เจ้าภาพหลัก:

เข่ือนขันธ์ และแห่องค์ ได้ร าลึกถึงประวัติศาสตร์ -จัดกิจกรรมท าบุญเมือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชากรท่ีสืบ- ผู้มาเท่ียวชมงานเกิด กองการศึกษา

เจ้าพ่อหลักเมือง ประเพณีด้ังเดิมของเมือง -จัดกิจกรรมบวงสรวง ทอดประเพณี ความซาบซ้ึง ภาคภูมิใจ เจ้าภาพส ารอง:

พระประแดงเกิดความภาค ร.2 วัฒนธรรมเก่า ในประวัติความเป็นมา งานสันทนาการ

ภูมิใจในบรรพบุรุษและได้ -จัดกิจกรรมบวงสรวง แก่ของเมือง ประเพณี วัฒนธรรม

สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พระประแดง ด้ังเดิมของชาวพระประ-

เก่าแก่ของเมืองพระประแดง-จัดกิจกรรมแห่องค์ แดง ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน

สู่รุ่นลูกหลานต่อไป เจ้าพ่อหลักเมือง

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธี -จัดมหสรสมโภช

ทางศาสนา (พิธีทางศาสนา สถานท่ีด าเนินการ:

พุทธ) ค่าผ้าไตรถวายพระ -บริเวณลานพระรูป ร.2

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ปัจจัยถวายพระ ค่าตอบ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

แทนพาหนะ รับ-ส่งพระ- อุทยานประวัติศาสตร์

ภิกษุสงฆ์ (พิธีพราหมณ์) ป้อมแผลงไฟฟ้า

ค่าพราหมณ์ และค่าใช้จ่าย กลุ่มเป้าหมาย:

ในพิธีพราหมณ์ชุดแตรสังข์ -เด็ก เยาวชน ข้าราชการ

เคร่ืองบวรสรวง บายศรี พ่อค้า ประชาชน

ราชวัตรฉัตรธง และเคร่ือง

ประกอบพิธีวงสรวงเจ้าพ่อ

หลักเมืองและร.2/ค่ารับ

รองแขกท่ีส่วนราชการชิญ

ร่วมงานค่าอาหาร เคร่ือง-

ด่ืมส าหรับพระภิกษุสงฆ์

เจ้าหน้าท่ีแขกผู้มีเกียรติ

ค่าอาหาร น้ า น้ าแข็ง 

ผ้าเย็น ส าหรับผู้เข้าร่วม

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ชบวนแห่ฯ ค่าใช้จ่ายเก่ียว

กับสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง 

(ค่าสถานท่ีจัดงาน) 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ

ตกแต่งเวทีสถานท่ีต่างๆ

ป้ายประชาสัมพันธ์ (ค่าเช่า

และค่าบริการวัสดุอุปกรณ์

ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน)

ค่ามหรสพสมโภชน์

ลิเก ล าตัด ภาพยนตร์

ดาวตลก ฯลฯ ค่าเคร่ือง

ขยายเสียง ค่าไฟฟ้า ประดับ

ตกแต่งภายในงาน ค่า

ดอกไม้ งานฉลองเมืองนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

104

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

เข่ือนขันธ์ รัฐพิธี ร.2 

และเฉลิมฉลอง/ค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน ค่าตกแต่ง

รถเฉลิมพระเกียรติ

ค่าตกแต่งรถอัญเชิญเจ้าพ่อ

หลักเมือง ค่าจ้างคณะเชิด

สิงโตและมังกรเข้าร่วม

ขบวนแห่องค์เจ้าพ่อหลัก

เมือง/อืน่ๆท่ีเก่ียวกับการ

จัดงาน ค่าตอบแทนวัสดุ

อุปกรณ์ของวัดต่างๆ

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น

ในการจัดงานฯ ค่าวัสดุต่างๆ

ท่ีใช้ในการจัดงาน วัสดุ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

อุปกรณ์ในการจัดเตรียมงาน

วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้จัดงานและ

และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียว

เน่ืองกับการจัดงาน

10,550,000      10,550,000      10,550,000      10,550,000      10,550,000     

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

106

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

66 โครงการสัตว์ปลอดโรค -เพ่ือป้องกันการแพร่ ผลผลิต: 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000        -สุนัขและแมว -ไม่มีผู้ป่วยและเสีย เจ้าภาพหลัก:

คนปลอดภัยจากโรคพิษ ระบายของโรคจากสัตว์ -ออกหน่วยเคล่ือนท่ี (งบอุดหนุน/ (งบอุดหนุน/ (งบอุดหนุน/ (งบอุดหนุน/ (งบอุดหนุน/ ในเขตเทศบาล ชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุข

สุนัขบ้าตามพระปณิธาน สู่คนเพ่ือประชาชนมีความ ให้บริการฉีดวัคซีน งบเทศบาล) งบเทศบาล) งบเทศบาล) งบเทศบาล) งบเทศบาล) ได้รับการฉีด เจ้าภาพส ารอง:

ศาสดาจารย์ดร.สมเด็จ- รู้และเฝ้าระวังโรคในเบ้ือง แก่สัตว์เล้ียงในเขต วัคซีน 100% งานโรงฆ่าสัตว์

พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า- ต้น เทศบาล

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์- สถานท่ีด าเนินการ:

อัคราชกุมารี กรมพระศรี -ชุมชน 9 ชุมชน

สวางควัฒน วรขัตราชนารี ภายในเขตเทศบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

-สัตว์เล้ียงภายในเขต

เทศบาล

50,000              50,000              50,000              50,000              50,000            

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 3.2 แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสตว์ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

67 โครงการส่งเสริมการจัด -เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับ ผลผลิต: 10,401,400   10,999,800   11,653,200   12,361,600   13,441,600  -ร้อยละของ -ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิ- เจ้าภาพหลัก:

สวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ การช่วยเหลือสวัสดิการ -จัดสวัสดิการให้ผู้สูง- (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ผู้สูงอายุท่ีข้ึน การเบ้ียยังชีพรายเดือน กองสวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาล เร่ืองเบ้ียยังชีพรายเดือน อายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ทะเบียนแสดง สามารถช่วยเหลือและ เจ้าภาพส ารอง:

(เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) ภายในเขตเทศบาลฯ ความจ างขอรับ บรรเทาความเดือดร้อน -งานสร้าง

โดยประมาณ ดังน้ี เบ้ียยังชีพ ได้รับ ให้กับผู้สูงอายุในเขต ความเข้มแข็ง

ปี 2561 จ านวน สวัสดิการฯ เทศบาลฯได้ ของชุมชน

1,308 คน เบ้ียยังชีพ

ปี 2562 จ านวน รายเดือน

1,382 คน

ปี 2563 จ านวน 

1,463 คน

ปี 2564 จ านวน 

1,551 คน

ปี 2565 จ านวน 

1,701 คน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 4.1 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (ด้านการด าเนินงานอืน่)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

สถานท่ีด าเนินการ:

-ชุมชนในเขตเทศบาล

จ านวน 9 ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย:

-ผู้สูงอายุภายในเขต

เทศบาลฯ

68 โครงการส่งเสริมการจัด -เพ่ือให้ผู้พิการได้รับ ผลผลิต: 1,152,000     1,286,400     1,478,400     1,670,400     1,862,400    -ร้อยละของ -ผู้พิการได้รับสวัสดิ- เจ้าภาพหลัก:

สวัสดิการให้กับผู้พิการ การช่วยเหลือสวัสดิการ -จัดสวัสดิการให้ผู้พิการ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ผู้พิการท่ีข้ึน การเบ้ียยังชีพรายเดือน กองสวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาล เร่ืองเบ้ียยังชีพรายเดือน ภายในเขตเทศบาลฯ ทะเบียนแสดง สามารถช่วยเหลือและ เจ้าภาพส ารอง:

(เบ้ียยังชีพผู้พิการ) โดยประมาณ ดังน้ี ความจ างขอรับ บรรเทาความเดือดร้อน -งานสร้าง

ปี 2561 จ านวน เบ้ียยังชีพ ได้รับ ให้กับผู้พิการในเขต ความเข้มแข็ง

120 คน สวัสดิการฯ เทศบาลฯได้ ของชุมชน

ปี 2562 จ านวน เบ้ียยังชีพ

134 คน รายเดือน

ปี 2563 จ านวน 

 4.1 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (ด้านการด าเนินงานอืน่)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

154 คน

ปี 2564 จ านวน 

174 คน

ปี 2565 จ านวน 

194 คน

สถานท่ีด าเนินการ:

-ชุมชนในเขตเทศบาล

จ านวน 9 ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย:

-ผู้พิการภายในเขต

เทศบาลฯ

งบประมาณ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 4.1 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (ด้านการด าเนินงานอืน่)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

69 โครงการส่งเสริมการจัด -เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ ผลผลิต: 24,000           24,000           60,000           90,000           120,000       -ร้อยละของ -ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ เจ้าภาพหลัก:

สวัสดิการให้กับผู้ป่วย การช่วยเหลือสวัสดิการ -จัดสวัสดิการให้ผู้ป่วย (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ผู้ป่วยเอดส์ท่ีข้ึน สวัสดิการเบ้ียยังชีพ กองสวัสดิการฯ

เอดส์ในเขตเทศบาล เร่ืองเบ้ียยังชีพรายเดือน เอดส์ภายในเขต ทะเบียนแสดง รายเดือนสามารถ เจ้าภาพส ารอง:

(เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์) เทศบาลฯ โดยประมาณ ความจ างขอรับ ช่วยเหลือและบรรเทา -งานสร้าง

ดังน้ี เบ้ียยังชีพ ได้รับ ความเดือดร้อนให้กับ ความเข้มแข็ง

ปี 2561 จ านวน สวัสดิการฯ ผู้ป่วยเอดส์ในเขต ของชุมชน

4 คน เทศบาลฯได้

ปี 2562 จ านวน 

4 คน

ปี 2563 จ านวน 

10 คน

ปี 2564 จ านวน 

15 คน

ปี 2565 จ านวน 

20 คน

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 4.1 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (ด้านการด าเนินงานอืน่)

งบประมาณ
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

สถานท่ีด าเนินการ:

-ชุมชนในเขตเทศบาล

จ านวน 9 ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย:

-ผู้ป่วยเอดส์ภายในเขต

เทศบาลฯ

11,577,400     12,310,200      13,191,600      14,122,000      15,424,000    

63,633,200      64,366,000      65,777,400    66,707,800     68,009,800     รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 จ านวน  69  โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 1: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 4.1 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (ด้านการด าเนินงานอืน่)

งบประมาณ

รวม
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการอาสาสมัคร -เพ่ือส่งเสริมให้เกิด ผลผลิต: 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000       -90%ของ -เกิดความร่วมมือ เจ้าภาพหลัก:

ท้องถ่ินอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีความร่วมมือระหว่าง -จัดกิจกรรมอาสา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชากรในเขต ช่วยกันดูแลรักษา กองสาธารณสุข

ประชาชน,เทศบาลในการ สมัครท้องถ่ินอนุรักษ์ เทศบาลเป็น ส่ิงแวดล้อมระหว่าง เจ้าภาพส ารอง:

บริหารจัดการส่ิงปฏิกูล ส่ิงแวดล้อม อาสาสมัคร ชุมชน,เทศบาล แบบ -งานบริหาร

และมูลฝอย น้ าเสีย ปกป้อง ครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ ท้องถ่ินรักโลก บูรณาการและย่ังยืน ท่ัวไปเก่ียวกับ

และรักษาส่ิงแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ: ตลอดไป สาธารณสุข

-ชุมชนในเขตเทศบาล

จ านวน 9 ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชน  จ านวน

ครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ

งบประมาณ

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี ๑: ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

                                                        รวมท้ังอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 4: แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

  ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี ๓: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

2 โครงการกองทุนธนาคาร -เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ ผลผลิต: 200,000         200,000         200,000         200,000         200,000       -จ านวนครัว -ประชาชนมีส่วนร่วม เจ้าภาพหลัก:

คัดแยกขยะ กับประชาชนในการคัดแยก -จัดกิจกรรมกองทุน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เรือนท่ีเข้าร่วม ในการจัดการขยะ กองสาธารณสุข

ขยะ ลดปริมาณขยะก่อน ธนาคารคัดแยกขยะ โครงการร้อยละ มูลฝอย ปริมาณขยะ เจ้าภาพส ารอง:

น าเข้าสู่ก าจัดขยะอย่าง ครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ 80ขยะท่ีน าไป ในชุมชนลดลง -งานบริหาร

ถูกวิธี สถานท่ีด าเนินการ: ก าจัดลดน้อยลง ประชาชน และชุมชน ท่ัวไปเก่ียวกับ

-เพ่ือส่งเสริมและสนับ -ชุมชนในเขตเทศบาล จากการขายขยะ สาธารณสุข

สนุนกิจกรรมมีส่วนร่วม จ านวน 9 ชุมชน -เทศบาลเมือง

ของชุมชนในการจัดการ กลุ่มเป้าหมาย: พระประแดงสะอาด

ขยะโดยชุมชน -ประชาชน  จ านวน น่าอยู่อย่างย่ังยืน

-เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ

ให้กับครัวเรือนและชุมชน

ในการจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี ๑: ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

                                                        รวมท้ังอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 4: แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

  ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี ๓: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

114

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

3 โครงการคัดแยกขยะและ -เพ่ือให้ประชาชนภายใน ผลผลิต: 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000       -ร้อยละ 80 -มีการบริหารจัดการ เจ้าภาพหลัก:

จัดการขยะภายในชุมชน เขตเทศบาลมีการจัดการ -จัดกิจกรรมคัดแยก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของจ านวนขยะ ขยะอย่างเป็นระบบ กองสาธารณสุข

ขยะท่ีดี ขยะและจัดการขยะ ในชุมชนท่ีได้รับ เจ้าภาพส ารอง:

ภายในชุมชนเทศบาล การจัดการท่ี -งานบริหาร

มีการจัดการขยะท่ีดี ถูกต้อง ท่ัวไปเก่ียวกับ

และถูกต้อง สาธารณสุข

สถานท่ีด าเนินการ:

-ชุมชนในเขตเทศบาล

จ านวน 9 ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชน  จ านวน

ครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ

งบประมาณ

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี ๑: ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

                                                        รวมท้ังอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 4: แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

  ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี ๓: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

4 โครงการธนาคารน้ า -เพ่ือน าหลักปรัชญาของ ผลผลิต: 80,000           80,000           80,000           80,000           80,000         -ชุมชนท้ัง -มีการน าหลักปรัชญา เจ้าภาพหลัก:

ใต้ดิน เศรษฐกิจพอเพียงมา -จัดกิจกรรมธนาคาร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) 9 ชุมชนในเขต เศรษฐกิจพอเพียง กองสาธารณสุข

จัดการน้ า เพ่ือยกระดับ น้ าใต้ดินภายในชุมชน เทศบาลมี ให้มีการบริหารจัดการ เจ้าภาพส ารอง:

คุณภาพชีวิตให้กับ เทศบาล ธนาคารน้ าใต้ น้ าเพ่ือยกระดับคุณ- -งานบริหาร

ประชาชน สถานท่ีด าเนินการ: ดินอย่างน้อย ภาพชีวิตให้กับประชาชน ท่ัวไปเก่ียวกับ

-เพ่ือป้องกันน้ าท่วมโดย -ชุมชนในเขตเทศบาล 1 แห่ง ในชุมชน สาธารณสุข

ภูมิปัญญาชาวบ้าน จ านวน 9 ชุมชน -ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

-เพ่ือลดปริมาณน้ าเสีย กลุ่มเป้าหมาย: ในชุมชน

ในชุมชน -ประชาชน  จ านวน

-เพ่ือช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม ครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ

งบประมาณ

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี ๑: ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

                                                        รวมท้ังอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 4: แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

  ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี ๓: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

5 โครงการพระประแดง -เพ่ือปลูกฝังให้ประชาชน ผลผลิต: 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000       -ขยะชุมชน -ประชาชนมีจิตส านึก เจ้าภาพหลัก:

ยุคใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม มีจิตส านึกร่วมกัน รักษา -จัดกิจกรรมโครงการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ลดลงจ านวน ในการร่วมกันรักษา กองสาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน พระประแดงยุคใหม่ 30% ส่ิงแวดล้อมในชุมชน เจ้าภาพส ารอง:

-เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก ใส่ใจส่ิงแวดล้อม -จ านวนต้นไม้ -ประชาชนมีความ -งานบริหาร

ถึงความส าคัญของ ประชาชนในเขตเทศบาล ท่ีปลูกไว้ได้รับ ตระหนักถึงความ ท่ัวไปเก่ียวกับ

ส่ิงแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ: การดูแลรักษา ส าคัญของส่ิงแวดล้อม สาธารณสุข

-เพ่ือให้ประชาชนมี -ชุมชนในเขตเทศบาล อย่างต่อเน่ือง -ประชาชนมีส่วนร่วม

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จ านวน 9 ชุมชน ร้อยละ 70% ในการอนุรักษ์ส่ิงแวด-

ส่ิงแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย: ของต้นไม้ท้ัง ล้อมในชุมชน

-ประชาชน  จ านวน หมด

ครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ

งบประมาณ

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี ๑: ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

                                                        รวมท้ังอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 4: แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

  ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี ๓: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

6 โครงการคลองสวยน้ าใส -เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน ผลผลิต: 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000          -คุณภาพน้ า -ประชาชน ชุมชนและ เจ้าภาพหลัก:

ในชุมชนดูแลแหล่งน้ า -แหล่งน้ าธรรมชาติ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในคลองดีข้ึน สถานประกอบการเห็น กองสาธารณสุข

ล าคลองในพ้ืนท่ีตนเอง คู คลอง ในเขตเทศบาล ร้อยละ 90 ความส าคัญรักษา เจ้าภาพส ารอง:

ให้สะอาด ท้ังหมด -ลดปริมาณ คุณภาพและร่วมมือ -งานบริหาร

-เพ่ือฟ้ืนฟูปรับปรุง สถานท่ีด าเนินการ: ขยะในคลองได้ ดูแลน้ าใสในคูคลอง, ท่ัวไปเก่ียวกับ

แหล่งน้ าในธรรมชาติ -ชุมชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 แหล่งน้ าธรรมชาติ สาธารณสุข

-ส่งเสริมพฤติกรรมลด จ านวน 9 ชุมชน และบริเวณโดยรอบ

การท้ิงขยะและของเสีย กลุ่มเป้าหมาย: อย่างต่อเน่ือง

ต่างๆลงในแหล่งน้ า -ประชาชน  จ านวน

ธรรมชาติ ครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ

งบประมาณ

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี ๑: ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

                                                        รวมท้ังอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 4: แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

  ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี ๓: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

7 โครงการขุดลอกท าความ -เพ่ือเป็นการท าความ ผลผลิต: 10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000  -พ้ืนท่ีในเขต -ประชาชนมีคุณภาพ เจ้าภาพหลัก:

สะอาดท่อในเขตเทศบาล สะอาดท่อระบายน้ า ไม่ให้ -ขุดลอกท าความ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลไม่มี ชีวิตท่ีดีข้ึน กองสาธารณสุข

มีส่ิงกัดขวางทางน้ า สะอาดท่อในเขตเทศบาล น้ าท่วมขัง -ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ุ เจ้าภาพส ารอง:

ตลอดจนการอุดตัน สถานท่ีด าเนินการ: ร้อยละ 90 น าโรค -งานบริหาร

สามารถระบายน้ าจาก -ชุมชนในเขตเทศบาล -เศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึน ท่ัวไปเก่ียวกับ

แหล่งต่างๆลงสู่แหล่งน้ า จ านวน 9 ชุมชน เพราประชาชนไม่ต้อง สาธารณสุข

ธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มเป้าหมาย: กังวลเร่ืองปัญหา

-เพ่ือเป็นการลดปริมาณ -ประชาชน  จ านวน น้ าท่วมขัง และต้อง

น้ าท่วมขังในเขตเทศบาล ครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ ใช้จ่ายในการซ่อมแซม

ลดความไม่สะดวกความ ท่ีอยู่อาศัย

เสียหายทรัพย์สินของ

ประชาชน

งบประมาณ

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี ๑: ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

                                                        รวมท้ังอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 4: แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

  ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี ๓: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

-เพ่ือลดความศูนย์เสีย

ทางด้านเศรษฐกิจ

ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาน้ าท่วม

10,630,000      10,630,000      10,630,000      10,630,000      10,630,000     

งบประมาณ

รวม

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี ๑: ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

                                                        รวมท้ังอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 4: แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

  ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี ๓: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

8 โครงการรณรงค์รักษา -เพ่ือให้ประชาชนในเขต ผลผลิต: 12,000           12,000           12,000           12,000           12,000         -จ านวนกิจกรรม-ท าให้บริเวณอาคาร เจ้าภาพหลัก:

ความสะอาดในชุมชน เทศบาลได้มีโอกาสเข้ามามี -ประชาสัมพันธ์รณรงค์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รณรงค์รักษา บ้านเรือน ถนน ตรอก กองสวัสดิการ

ส่วนร่วมในกิจกรรมการ รักษาความสะอาดใน ความสะอาด ซอย รางระบายน้ า เจ้าภาพส ารอง:

พัฒนาท้องถ่ินเป็นการ ชุมชนโดยให้ประชาชน ในชุมชน คลองสาธารณะ -งานส่งเสริม

เสริมสร้างความสัมพันธ์ เข้ามามีส่วนร่วมใน และสถานท่ีสาธารณะ และสนับสนุน

อันดีต่อกันก่อให้เกิดความ กิจกรรมในการรณรงค์ ต่างๆ ภายในชุมชนมี ความเข้มแข็ง

รักความสามัคคีและร่วม เน่ืองในวันท่ี 28 ก.ค ความสะอาดสวยงาม ของชุมชน

มือร่วมใจรักษาความ และวันท่ี 12 ส.ค เป็นระเบียบเรียบร้อย

สะอาดพัฒนาส่ิงแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ:

ในชุมชนให้สวยงามและ -ชุมชนในเขตเทศบาล

เป็นระเบียบเรียบร้อย จ านวน 9 ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย:ประชาชนภายในเขตเทศบาล

12,000              12,000              12,000              12,000              12,000            

10,642,000      10,642,000      10,642,000      10,642,000      10,642,000     

 ๒.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)

งบประมาณ

รวม

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3จ านวน  8 โครงการ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี ๑: ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

                                                        รวมท้ังอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี 4: แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

  ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี ๓: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

1 โครงการจัดท าเอกสาร -เพ่ือเผยแพร่การป้องกัน ผลผลิต: 10,000           10,000           10,000           10,000           10,000          -ร้อยละของ -ประชาชนภายในเขต เจ้าภาพหลัก:

เผยแพร่การป้องกันและ และระงับอัคคีภัยภายใน -ประชาชนสัมพันธ์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนได้รับ เทศบาลฯได้รับทราบ ส านักปลัดฯ

ระงับอัคคีภัยภายใน เขตเทศบาลฯ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเกิดความรู้ความ เจ้าภาพส ารอง:

เทศบาลฯ ความเข้าใจในการ ในการเผยแพร่ เข้าใจข้ันตอนการปฏิบัติ -งานป้องกันภัย

ป้องกันและบรรเทา ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและ ฝ่ายพลเรือนฯ

สาธารณภัยให้แก่ ในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยในเขต

ประชาชนภายในเขต และระงับอัคคี- เทศบาลฯ

เทศบาลฯ ภัยภายในเขต

สถานท่ีด าเนินการ: เทศบาลฯ

-ภายในเขตเทศบาลฯ

กลุ่มเป้าหมาย:

-ประชาชนภายในเขต

เทศบาลฯ

  ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี ๔: ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 

 ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (ด้านบริหารท่ัวไป)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี ๒: พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเมืองให้น่าอยู่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี ๒: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

121

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPL) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

2 โครงการป้องกันและ -เพ่ือเป็นการเตรียมการ ผลผลิต: 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000       -จ านวนผู้ได้ -เพ่ือบรรเทาความ เจ้าภาพหลัก:

บรรเทาสาธารณภัยในเขต ป้องกันและบรรเทา - (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รับการช่วยเหลือเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ ส านักปลัดฯ

เทศบาลฯ ชีวิตและทรัพย์สิน เจ้าภาพส ารอง:

ของประชาชน -งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนฯ

 ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (ด้านบริหารท่ัวไป)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการท่ี ๒: พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเมืองให้น่าอยู่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ี ๒: แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ี ๔: ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
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2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา


