
 

๑๕๕ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ. ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๑ แผนงาน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมให้
นักเรียนและ
เยาวชน 

เพ่ือให้นักเรียนและ
เยาวชน มีคุณธรรม
ในการด าเนินชีวิต
และการศึกษา 

นักเรียนและ
เยาวชนในเขต 
อบต.ด่าน
เกวียน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

นักเรียนและ
เยาวชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

2 ช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาแก่
เด็กยากจน/
ด้อยโอกาส 

เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่เด็กที่
เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ 

ช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา
นักเรียนที่ด้อย
โอกาส 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

นักเรียนที่
เรียนดีแต่ขาด
โอกาสศึกษา
ต่อ 

กอง
การศึกษาฯ 

3 เรียนรู้สู่โลก
กว้าง 

เพ่ือเสริมสร้างการ
เรียนรู้นอกสถานที่ให้
เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กก่อนวัย
เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลด่าน
เกวียน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เสริมสร้างการ
เรียนรู้นอก
สถานที่ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๕๖ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๑ แผนงาน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 สนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
การศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็น 
- จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ในอัตราคนละ 1,700
บาท 
- จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ3 - 5ปี) 
เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าหนังสือเรยีน  อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  
อัตราคนละ 200 บาท/
ปี 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
อัตราคนละ 300  
บาท/ปี 
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  อัตราคนละ 
430 บาท/ปี 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
ด่านเกวียน 

40๐,๐๐๐ 400,๐๐๐ 400,๐๐๐ 400,๐๐๐ 400,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 
85 มี
ความพึง
พอใจ 

ศพด./โรงเรียน
ได้รับ
งบประมาณใน
การจัดกิจกรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๕๗ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๑ แผนงาน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 จัดกิจกรรม
เด็กเล็ก ศพด.
อบต.ด่าน
เกวียน 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น 
ปฐมนิเทศ 
กิจกรรมวันแม่ 
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็ก 

เด็กเล็ก/
ผู้ปกครอง/คกก.
สถานศึกษาและผู้
ที่เก่ียวข้องใน 
ศพด.อบต.ด่าน
เกวียน 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 
85 มี
ความพึง
พอใจ 

เด็กเล็ก/
ผู้ปกครอง/คกก.
สถานศึกษาและผู้
ที่เก่ียวข้องใน 
ศพด.อบต.ด่าน
เกวียน มีกิจกรรม
ร่วมกัน 

กอง
การศึกษาฯ 

6 ผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 

จัดหาสื่อการเรียน
การสอนส าหรับ
การพัฒนาการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตรปฐมวัย 

ศูนย์ฯ มีสื่อการ
เรียนการสอน
เพียงพอกับการ
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 เด็กเล็ก
ร้อยละ 
85 มี
ความพึง
พอใจ 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาตามวัย
และเต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

7 หนูน้อยเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนร้อยละ 
90 ของนักเรียน
ทั้งหมด 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 เด็กเล็ก
ร้อยละ 
90 มี
ความพึง
พอใจ 

-นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 7 โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๕๘ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๒ แผนงาน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือเสริมขวัญและ
ก าลังใจเด็กและ
เยาวชนในเขต 
อบต.ด่านเกวียน 

ด าเนินการจัดงาน
วันเด็กตาม
รูปแบบที่
เห็นสมควร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เด็ก เยาวชนมี
ขวัญก าลังใจ
ได้รับความ
อบอุ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ ค่าอาหารเสริม
(นม) ศพด. 
อบต.ด่าน
เกวียน 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยเด็ก 

จัดซื้ออาหารเสริม
นมแจกจ่ายให้
นักเรียนไปดื่ม 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพพลา
มัยที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

3 จัดหาอาหาร
เสริม (นม) 
- โรงเรียนบ้าน
หนองบอน 
- โรงเรียนบ้าน
ตูม 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ทุกคนได้
รับประทานอาหาร
เสริม (นม) อย่าง
ทั่วถึง 

จ านวน 2 
โรงเรียน
ระดับประถม
ศึกษาในต าบล
ด่านเกวียน 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 เด็กนักเรียน
ร้อยละ 95 
มีความพึง
พอใจ 

เด็กนักเรียน
ทุกคนได้
รับประทาน
อาหารเสริม
(นม) 

กอง
การศึกษาฯ 

4 อุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียน 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยเด็ก 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน 
ร.ร.บ้านตูม ,ร.ร.
บ้านหนองบอน 

๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพพลา
มัยที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๕๙ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๒ แผนงาน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ด่าน
เกวียน 

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
เด็ก 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพพลา
มัยที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

6 เงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน 

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลให้มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

7 เงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

เพ่ือสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพให้กับผู้
พิการ 

ผู้พิการภายใน
ต าบลที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน 

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ผู้พิการได้รับ
การดูแลให้มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

8 เงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ติดเชื้อ/
ผู้ปุวยเอดส์ 

เพ่ือสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพให้กับผู้
ติดเชื้อ/ผู้ปุวย
เอดส์ 

สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อ/
ผู้ปุวยเอดส์ 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ผู้ติดเชื้อ/
ผู้ปุวยได้รับ
การดูแลให้มี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๐ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๒ แผนงาน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 จัดซื้อเครื่องเล่น
และวัสดุ
ครุภัณฑ์ประจ า
ศูนย์เด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาความ
พร้อมเด็กเล็กก่อน
เข้าสู่วัยเรียน 

ซื้อเครื่องเล่นและ
วัสดุครุภัณฑ์
ประจ าศูนย์เด็ก
เล็ก 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เด็กก่อนวัย
เรียนมีความ
พร้อมใน
การศึกษา
เบื้องต้น 

กอง
การศึกษาฯ 

10 ก่อสร้าง
ซ่อมแซมบ้าน
คนจน 

เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ไม่มีที่อยู่
อาศัยและด้อย
โอกาส 

ด าเนินการ
ก่อสร้าง/
ซ่อมแซมบ้านคน
จน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

สร้างที่อยู่
อาศัยให้กับผู้
ที่ไม่มีที่อยู่
อาศัย 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๑1 เยี่ยมแม่และ
เด็กหลังคลอด 

เพ่ือช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนแก่มารดา
และเด็กหลังคลอด
ในเขต อบต. 

มารดาและเด็กท่ี
เพ่ิงคลอดในเขต
ความรับผิดชอบ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรที่เป็น
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการดูแล
เป็นอย่างดี 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๑2 พัฒนาสตรีเพื่อ
ลดความรุนแรง
ของครอบครัว 

ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้มี
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

ครัวเรือนในเขต 
อบต.ด่านเกวียน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ครอบครัวมี
ความรักความ
อบอุ่นมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๑ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๒ แผนงาน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑3 จัดฝึกอบรมการ
สร้างเสริม
สุขภาพและ
ฟ้ืนฟูบ าบัดผู้
พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจในกาด ารงชีวิต
ของผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุ 

จัดอบรมการ
สร้างเสริม
สุขภาพผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 80 
พึงพอใจ 

ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุ/มี
สุขภาพจิต
ร่างกายที่
แข็งแรง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

14 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือส่งเสริมผู้สูงอายุ
ให้ได้รับการฝึกอาชีพ
มีรายได้ช่วยเหลือ
ตนเอง ส่งเสริมให้
ได้รับการพัฒนาด่าน
สุขภาพร่างกาย 
จิตใจ สังคม ส่งเสริม
การรวมกลุ่มมีงาน
อดิเรก 

ผู้สูงอายุ 50 
คน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ได้รับการ
ฝึกอบรม
อาชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริม
การฝึกอาชีพมี
รายได้
ช่วยเหลือ
ตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๒ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๒ แผนงาน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 เด็กและ
เยาวชนรักษ์
ถิ่น จิตอาสาคู่
คุณธรรม 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ และสร้าง
จิตส านึกในการมีส่วน
ร่วม 

เด็กและเยาวชน
ในต าบลด่าน
เกวียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เด็กและ
เยาวชน
ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ 
และสร้าง
จิตส านึกใน
การมีส่วนร่วม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

16 สร้างความ
ปลอดภัยใน
ชุมชน 

เพ่ือเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชุมชน 
ตลอดจนพฤติกรมเสี่ยง
ระดับบุคคล 

ผู้น าหมู่บ้าน
และประชาขน
ในต าบลด่าน
เกวียน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ได้เสริมสร้าง
ความ
ปลอดภัยใน
ชุมชน 
ตลอดจนพฤติ
กรมเสี่ยง
ระดับบุคคล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๓ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๒ แผนงาน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 120 
คน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพ 
ส่งเสริมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

18 จัดกิจกรรม
สัปดาห์วัน
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของ
ตนเอง 

ผู้สูงอายุ 300 
คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ตระหนักและ
เห็น
ความส าคัญ
ของตนเอง 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้ตระหนักและ
เห็นความส าคัญ
ของตนเอง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๔ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๒ แผนงาน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19 ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน อบต.
ด่านเกวียน 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
เสริมให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
อบต.มีรายได้เสริม 

สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ 
ประชาชน 60 
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
การส่งเสริม
อาชีพเสริม
อาชีพเสริม มี
รายได้เพ่ิม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

20 ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
หรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง
ได้ 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ 

ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ช่วยเหลือ ผู้ที่
ได้รับความ
เดือดร้อน
หรือไม่
สามารถ
ช่วยเหลือ
ตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม 20 โครงการ - - 5,647,๐๐๐ 5,647,๐๐๐ 5,647,๐๐๐ 5,647,๐๐๐ 5,647,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๕ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๓ แผนงาน การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ ส่งเสริมกีฬา
ประชาชน
ระดับ
หมู่บ้าน/
ต าบล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่างกายที่แข็งแรงลด
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาให้แก่หมู่บ้าน 
๖ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
ห่างไกลยา
เสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ จัดให้มีสวน
นันทนาการ/
ลานกีฬา
ภายในชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดให้มีสนามกีฬา
เอนกประสงค์
ภายในชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีที่
ออกก าลังกาย
เพ่ือรักษา
สุขภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 
กองช่าง 

๓ แข่งขันกีฬา เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรงลด
ปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน ส่งเสริมให้
นักกีฬาเป็นตัวแทน
ของ อบต. เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ 

แข่งกีฬาของ
ประชาชนใน 
อบต.,สนับสนุน/
ส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันระดับ
จังหวัด/อ าเภอ/
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
ห่างไกลยา
เสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๖ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๓ แผนงาน การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สนามเด็ก
เล่น หมู่ ๑๐ 
บ้านหนอง 
สระธาร 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน รวมถึง
ประชาชนได้มีที่ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สนามเด็กเล่น หมู ่
๑๐ บ้านหนองสระ
ธาร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ที่ออกก าลัง
กายเพ่ือ
รักษา
สุขภาพ 

กองช่าง 

5 กีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ด่าน
เกวียน 

- เพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบ
วินัยปลูกฝังการเล่นกีฬารู้แพ้รู้
ชนะรู้อภัย 
- เพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบ
วินัยความสามัคคีอดทนการ
ปฏิบัติตามกติกาข้อตกลง 
- เพ่ือให้เด็กท ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนได้อย่าง
สนุกสนาน 

ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียนของศูนย์
เด็กเล็ก ต าบลด่าน
เกวียน  จ านวน 
60 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เด็กเล็กมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

6 กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

- เพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบ
วินัยปลูกฝังการเล่นกีฬารู้แพ้รู้
ชนะรู้อภัย และต้านยาเสพติด 

อบต.และ
ประชาชนที่เข้าร่วม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลัด
ฯ 

รวม 6 โครงการ - - ๓25,๐๐๐ ๓25,๐๐๐ ๓25,๐๐๐ ๓25,๐๐๐ ๓25,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๗ 

 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๔ แผนงาน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 

เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจร 
เพ่ือปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลต่างๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ช่วยอ านวย
ความสะดวก
ด้าน
การจราจร
และลด
อุบัติเหตุ 

ส านักปลัด/
งานปูองกัน 

๒ ฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพ่ือให้ อปพร.มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
สาธารณภัยรูปแบบต่างๆ
และสามารถช่วยเหลือได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

จัดฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 
(อปพร.) /ฝึก
ทบทวน อปพร. 

12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

อปพร.ที่ผ่าน
การฝึกอบรม
สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้
อย่างรวดเร็ว 

ส านักปลัด/
งานปูองกัน 

๓ ปูองกัน/แก้ไข
ปัญหา/บรรเทา
ปัญหาช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย 

เพ่ือปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน
เขตรับผิดชอบ 

ปูองกันแก้ไขและ
บรรเทา   สา
ธารณภัยทุก
ประเภท 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เพ่ือปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัยที่
เกิดข้ึน 

ส านักปลัด/
งานปูองกัน 

๔ ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท.
ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
อันเป็นประโยชน์แก่ 
อปท.ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชน์แก่ 
อปท. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ พนักงาน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน
อันเป็น
ประโยชน์แก่ 
อปท. 

ส านักปลัด/
งานปูองกัน 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๘ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๔ แผนงาน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 อบรมการ
ปูองกันปัญหา
ไฟปุาและหมอก
ควัน 

เพ่ือปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดข้ึนในเขต
รับผิดชอบ 

ปูองกันแก้ไข
และบรรเทาสา
ธารณภัยทุก
ประเภท 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เพ่ือปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น 

ส านักปลัด/
งานปูองกัน 

6 ฝึกอบรม/ฝึก
ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เพ่ือส่งเสริมความรู้
ด้านการจัดการสา
ธารณภัยเบื้องต้น 
ให้กับชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จิตอาสาภัย
พิบัติของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่าน
เกวียน จ านวน 
50 คน 

6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 

7 ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ 

เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 
กรณีเยียวยาหรือ
ฟ้ืนฟูหลังเกิดสา
ธารณภัย 

ประชาชนทั้ง 6 
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน กรณี
เยียวยาหรือฟ้ืนฟู
หลังเกิดสาธารณ
ภัย 

ส านักปลัด 

รวม 7 โครงการ - - 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 - - - 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๙ 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๕ แผนงาน การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ และการฟื้นฟู 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ การรณรงค์
ปูองกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ/โรคไม่
ติดต่อ/โรคระบาด
อ่ืนๆ ฯลฯ 

เพ่ือรณรงค์การจัด
กิจกรรม เฝูาระวัง
และควบคุมโรค
ต่างๆ 

รณรงค์/
ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ต่างๆ 
ฯลฯ 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ลดการแพร่
ระบาดของ
โรค ในเขต 
อบต. 

ส านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 

๒ อุดหนุน 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ในการพัฒนา
ศักยภาพ 

สนับสนุนงาน
กิจกรรมของ 
อสม. ต าบลด่าน
เกวียน 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ศูนย์สาธาณ
สุขมูลฐาน
ได้รับการ
พัฒนาให้ดีขึ้น 

ส านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 

๓ อาหารปลอดภัย เพ่ือตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนใน
สารอาหาร 

ตรวจสอบหา
สารพิษท่ีอยู่ใน
อาหารในเขต 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
บริโภคอาหาร
ที่ถูก
สุขลักษณะ 

ส านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๗๐ 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๕ แผนงาน การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ และการฟื้นฟู 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔ ส่งเสริมสุขภาพ
ฟัน 

เพ่ือให้เด็ก ๑-๕ ปี 
มีสุขภาพฟันที่
แข็งแรงและสะอาด 

เด็กอายุ ๑-๕ ปี 
ในเขต อบต.ด่าน
เกวียน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ให้เด็กอายุ ๑-
๕ ปีมีสุขภาพ
ฟันที่แข็งแรง
สะอาด 

กอง
การศึกษาฯ 

5 อุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพ่ือตอบสนองการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อบรมรณรงค์และ
ปูองกันด้าน
สาธารณสุข 
(จ านวน 6 
หมู่บ้าน หมู่ละ 
20,000 บาท) 

120,000 120,000 120,000 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

ส านักปลัด 
/งาน
สาธารณสุข 

6 ปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย ตามพระ
ปณิธานฯ 

จ านวนสุนัขและ
แมวในเขต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เพ่ือปูองกัน
โรคพิษสุนัข
บ้า 

ส านักปลัด 
/งาน
สาธารณสุข 

7 รณรงค์ปูองกัน
โรคเอดส์ 

ปูองกันปัญหาโรค
เอดส์ในชุมชน 

ประชาชนในเขต 
อบต. 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ปูองกันปัญหา
โรคเอดส์ใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
/งาน
สาธารณสุข 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๗๑ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๕ แผนงาน การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ และการฟื้นฟู 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 รณรงค์ปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

ปูองกันปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต 
อบต. 6 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ปูองกันปัญหา
โรคโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 
/งาน
สาธารณสุข 

9 จัดซื้อเครื่อง
ออกก าลังกาย 

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย ให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ดี 

จัดซื้อเครื่งอออก
ก าลังกาย 

200,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 
ให้ประชาชนมี
สุขภาพดี 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โคราชเมือง
สะอาด 

เพ่ือท าความสะอาด
อบต.ศพด.และ
หมู่บ้าน 
กิจกรรมถังขยะ
เปียก ลดโลกร้อน 

อบต.ศพด.และ 6 
หมู่บ้าน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

อบต.ศพด.
และ 6 
หมู่บ้าน
สะอาด 
มีถังขยะเปียก
ใช้ในครัวเรือน 

ส านักปลัด 

รวม 10 โครงการ - - 655,๐๐๐ 455,๐๐๐ 455,๐๐๐ 455,๐๐๐ 455,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๗๒ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๖ แผนงาน การปูองกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ อุดหนุนหน่วยงาน
ราชการในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
และอุบัติภัย 

เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับ
ปัญหายาเสพติด 

สภ.โชคชัย /
อ าเภอโชคชัยหรือ
หน่วยงานราชการ
อ่ืน 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ปัญหายาเสพ
ติดและ
อุบัติภัยใน
พ้ืนที่ลด
น้อยลง หมด
ไป 

ส านักปลัด 
/งาน
สาธารณสุข 

๒ รณรงค์ปูองกัน
เกี่ยวกับปัญหายา
เสพติดและ
โรคติดต่อ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับยา
เสพติดและ
โรคติดต่อ 

รณรงค์ปูองกัน
เกี่ยวกับปัญหายา
เสพติดและ
โรคติดต่อใน
หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ปัญหายาเสพ
ติดและ
โรคติดต่อใน
พ้ืนที่ลด
น้อยลงหรือ
หมดไป 

ส านักปลัด 
/งาน
สาธารณสุข 

รวม ๒ โครงการ - - ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๗๓ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๗ แผนงาน การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ จดังานวัน
สงกรานต์/จัด
กิจกรรมสัปดาห์
วันผู้สูงอายุ/วัน
ครอบครัว 

เพ่ือสืบสาน 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

จัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ 
ฯลฯ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

วัฒนธรรม
ประเพณีไทย
คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา
ฯ/ส านัก
ปลัด 

๒ ส่งเสริมกิจกรรม
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

เพ่ือให้บุคลากร 
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
มากขึ้น 

ร่วมกิจกรรมใน
วันส าคัญทาง
ศาสนา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

บุคลากร 
อบต. ศพด.
และประชาชน
ร่วมกิจกรรม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ อบรมคุณธรรม
จริยธรรมมี
จิตส านึกท่ีดีต่อ
ชุมชนและสังคม 

เพ่ือให้ประชาชน
มีคุณธรรม 
จริยธรรมมี
จิตส านึกท่ีดีต่อ
สังคมและชุมขน 

อบรมให้
ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมที่ดี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
จิตส านึกท่ีดี
ต่อสังคมและ
ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๗๔ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๗ แผนงาน การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔ งานสมโภช
ฉลองอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี
อ าเภอโชคชัย 

เพ่ือระลึกถึง
วีรกรรมของวีรสตรี
ไทย 

จดักิจกรรมฉลอง
สมโภชอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี ที่
อบต./อุดหนุน
อ าเภอฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อุดหนุน
อ าเภอโชค
ชัย 

ระลึกถึง
วีรกรรมของ
วีรสตรีไทย 

กอง
การศึกษาฯ 

5 ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก 
อบต.ด่าน
เกวียน 

เพ่ือให้ผู้บริหาร
คณะครูและ
นักเรียนได้ร่วม
ปฏิบัติธรรม เข้าวัด 
ฟังธรรม เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในชุมชน 
ในการท านุบ ารุง
ศาสนา 

ผู้บริหาร คณะครู 
เด็กนักเรียน และ
ผู้ปกครอง 
จ านวนทั้งหมด 
100 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้บริหาร 
คณะครู 
นักเรียน 
ผู้ปกครอง
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ผู้บริหารคณะ
ครูและ
นักเรียนได้
ร่วมปฏิบัติ
ธรรม เข้าวัด 
ฟังธรรม เพ่ือ
เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
ชุมชน ในการ
ท านุบ ารุง
ศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๗๕ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๗ แผนงาน การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 วันส าคัญของ
ชาติ ของ ศพด.
อบต.ด่าน
เกวียน 

- เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ชาติ 
- เพ่ือ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
ตลอดจนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

- จัดงานวันส าคัญ
ของชาติต่าง ๆใน
รอบปี ได้แก่ วัน
พ่อ5 ธันวา 
มหาราชและ วัน
แม่12 สิงหามหา
ราชินี เป็นต้น 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

- เด็กและ
ผู้ปกครอง
ร่วมกัน
เทิดพระเกียร
ติ
พระบาทสมเด็
จพระ
เจ้าอยู่หัว และ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินี
นาถและ
สถาบัน
กษัตริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 6 โครงการ - - ๒21,๐๐๐ ๒21,๐๐๐ ๒21,๐๐๐ ๒21,๐๐๐ ๒21,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๗๖ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๘ แผนงาน การน าหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพ่ือให้กองทุน
สวัสดิการชุมชนมี
ความเข้มแข็ง
สามารถจัด
สวัสดิการให้กับ
ประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

สมทบกองทุน
หลังจากได้ได้
รับรองเป็นองค์กร
ชุมชน ปีละ ๑ 
ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กองทุนมีเงิน
ในการจัด
สวัสดิการ
ให้กับ
ประชาชน
อย่างเพียงพอ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 ขับเคลื่อนการ
น าเศษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานระดับ
ครัวเรือนชุมชน 
องค์กร 

ประชาชนใน
ระดับครัวเรือน
หมู่บ้านต าบลน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน
ครัวเรือนที่
เข้าร่วม
โครงการ
และน ามา
ปฏิบัติ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม 2 โครงการ - - ๑3๐,๐๐๐ ๑3๐,๐๐๐ ๑3๐,๐๐๐ ๑3๐,๐๐๐ ๑3๐,๐๐๐ - - - 

 

แบบ ผ. ๐๒ 


