
แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการด้านการพัฒนาสตรี เพ่ือพัฒนาสตรี พัฒนาสตรี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของสตรี สตรีมีการพัฒนา กอง

และครอบครัว และครอบครัว ท่ีมีการพัฒนา ท่ีมีประสิทธิภาพ สวัสดิการ

ในต าบลท่าหลวง สังคม

๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือส่งเสริมป้องกันและ เด็ก  สตรี  เยาวชน  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก ลดปัญหาทางสังคม กอง

ความรุนแรงในครอบครัว แก้ไขปัญหาทางสังคมท่ี ในต าบลท่าหลวง สตรี เยาวชน สวัสดิการ

และสังคม เกิดข้ึนกับเด็ก สตรี ท่ีได้รับ สังคม

เยาวชน  และครอบครัว การช่วยเหลือ

๓ โครงการเย่ียมยาม ถามไถ่ ได้ใจ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ยากจน ผู้สูงอายุ คนยากจน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้สูงอายุมีสุขภพ กอง

ได้บุญ และคนพิการมีขวัญก าลังใจ และคนพิการ ผู้สูงอายุ ร่างกายและจิตใจ สวัสดิการฯ

ในต าบลท่าหลวง คนยากจนและ แข็งแรง

คนพิการท่ีได้รับ

การช่วยเหลือ

หน้า ๑๑๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชานี  

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔ โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสตรี สตรี  หมู่ท่ี  ๑ - ๙ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของสตรี สตรีมีการพัฒนา กอง

สตรี ในต าบลท่าหลวง ท่ีมีการพัฒนา ท่ีมีประสิทธิภาพ สวัสดิการ

สังคม

๕ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ เพ่ือให้ผู้สูงอายุและ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ คุณภาพชีวิตดีข้ึน กอง

ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ ในต าบลท่าหลวง ผู้สูงอายุ สวัสดิการฯ

ผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ผู้ด้อยโอกาส

ท่ีมีการพัฒนา

๖ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้สูงอายุ  คนพิการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ คุณภาพชีวิตดีข้ึน กอง

ผู้สูงอายุ คนพิการและ และผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ  และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ สวัสดิการฯ

ผู้ด้อยโอกาส รายได้เพ่ิมมากข้ึน มีอาชีพ มีรายได้ ผู้ด้อยโอกาส

ท่ีมีการพัฒนา

หน้า ๑๑๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗ โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความรู้ เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนอยู่ดีมีสุข กอง

ภูมิปัญญาศักยภาพของเยาวชน ภูมิปัญญาศักยภาพของ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เยาวชน สตรี  อย่างพอเพียง สวัสดิการฯ

สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทาง เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ ในต าบลท่าหลวง ผู้สูงอายุ

สังคมและครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ผู้ด้อยโอกาส

และครอบครัว ท่ีมีการพัฒนา

๘ อุดหนุนกองทุนเพ่ือแม่ เพ่ือให้ประชาชนได้ อุดหนุนกองทุนเพ่ือแม่  -  - ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ สมทบ ประชาชนมี ส านักปลัด

ของแผ่นดินต าบลท่าหลวง รวมกลุ่มมีทุน ของแผ่นดิน งบประมาณ คุณภาพชีวิตท่ีดี

หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองบัว ส าหรับหมุนเวียน ต าบลท่าหลวง กองทุนเพ่ือแม่ ข้ึน

ในกองทุน

๘ โครงการ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๑๑๗

งบประมาณ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

รวม



แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑  แผนงานงบกลาง

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการอุดหนุนกองทุน เพ่ือให้ประชาชนได้ อุดหนุน ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ สมทบ ประชาชนมี ส านักปลัด

สวัสดิการชุมชนต าบลท่าหลวง รวมกลุ่มมีทุนส าหรับ กองทุนสวัสดิการ งบประมาณ คุณภาพชีวิตท่ีดี

หมุนเวียนในกองทุน ชุมชนต าบลท่าหลวง กองทุนสวัสดิการ ข้ึน

สวัสดิการชุมชน ร้อยละ ๑๐๐

๒ โครงการสมทบหลักประกัน เพ่ือส่งเสริม สมทบ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ การท างานของ ระบบ กอง

สุขภาพ ในระดับท้องถ่ิน การด าเนินงานของ หลักประกันสุขภาพ สปสช. สาธารณสุข สวัสดิการฯ

 สปสช. ในระดับท้องถ่ิน อบต.ท่าหลวง มีประสิทธิภาพ

อบต.ท่าหลวง  มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน

๓ โครงการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ เพ่ือแบ่งเบาภาระ จ่ายเงินสงเคราะห์ ๓,๒๗๐,๐๐๐ ๓,๔๗๐,๐๐๐ ๓,๗๗๐,๐๐๐ ๔,๐๗๐,๐๐๐ ๔,๓๗๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้สูงอายุ กอง

ผู้สูงอายุ ในเขตต าบลท่าหลวง ค่าใช้จ่ายในการดูแล เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่ีได้รับ ได้รับการดูแล สวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุ การสงเคราะห์ จากภาครัฐ

๔ โครงการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ เพ่ือแบ่งเบาภาระ จ่ายเงินสงเคราะห์ ๙๖๘,๐๐๐ ๑,๑๖๘,๐๐๐ ๑,๓๖๘,๐๐๐ ๑,๕๖๘,๐๐๐ ๑,๕๖๘,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้พิการ กอง

ผู้พิการ ในเขตต าบลท่าหลวง ค่าใช้จ่ายในการดูแล เบ้ียยังชีพผู้พิการ ผู้พิการท่ีได้รับ ได้รับการดูแล สวัสดิการฯ

ผู้พิการ การสงเคราะห์ จากภาครัฐ

หน้า ๑๑๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑  แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ เพ่ือแบ่งเบาภาระ จ่ายเงินสงเคราะห์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้ป่วยเอดส์ กอง

ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตต าบลท่าหลวง ค่าใช้จ่ายในการดูแล เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการดูแล สวัสดิการฯ

ผู้ป่วยเอดส์ ท่ีได้รับ จากภาครัฐ

การสงเคราะห์

๕ โครงการ ๔,๖๘๘,๐๐๐ ๕,๐๘๘,๐๐๐ ๕,๕๘๘,๐๐๐ ๖,๐๘๘,๐๐๐ ๖,๓๘๘,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๑๑๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์โครงการ

รวม



แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ อุดหนุนโครงการขับเคล่ือน เพ่ือป้องกันและ อุดหนุน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้ติดยา ประชาชนรู้จัก ส านักปลัด

นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหายา ท่ีท าการปกครอง เสพติดลดลง วิธีป้องกัน

ยาเสพติด อ าเภอตระการพืชผล เสพติด อ าเภอตระการพืชผล ยาเสพติด

อ าเภอตระการพืชผล

๒ อุดหนุนโครงการป้องกันและ เพ่ือป้องกันและ อุดหนุน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้ติดยา ประชาชนรู้จัก ส านักปลัด

แกไข้ปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหา ท่ีท าการปกครอง เสพติดลดลง วิธีป้องกัน

จังหวัดอุบลราชธานี ยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ยาเสพติด

จังหวัดอุบลราชธานี

๓ อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไข เพ่ือป้องกันแก้ไข อุดหนุน สภ.โนนกุง  -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้ติดยา ประชาชนรู้จัก ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติด เสพติดลดลง วิธีป้องกัน

ยาเสพติด

๔ อุดหนุนโครงการกวดขันวินัย เพ่ือสร้างเสริมวินัย อุดหนุน สภ.โนนกุง  -  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เสียชีวิต สร้างจิตส านึกและ ส านักปลัด

จราจรลดอุบัติเหตุทางท้องถนน จราจรให้กับผู้ใช้รถ และบาดเจ็บของ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ใช้ถนนในพ้ืนท่ี ผู้ใช้รถใช้ถนน ของผู้ใช้รถใช้ถนน

ในพ้ืนท่ีลดลง ในพ้ืนท่ีได้

หน้า ๑๒๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ



แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕ โครงการอบรมและทัศนศึกษา เพ่ือสร้างกระบวนการ ทัศนศึกษาดูงาน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้บริหาร กลุ่มเป้าหมายได้รับ ส านักปลัด

ดูงาน เรียนรู้ และประสบ ผู้บริหาร,ส. อบต., พนักงาน ประสบการณ์เพ่ิมและ

การณ์น ามาพัฒนา พนักงาน,พนักงานจ้าง, ท่ีได้รับ มีแนวคิดในการพัฒนา

ท้องถ่ินและชุมชน ผู้น าชุมชน , การพัฒนา ท้องถ่ิน ให้เจริญข้ึน

ประชาชนท่ัวไป

๖ โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ โรงเรียนในต าบลและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปัญหายาเสพติด ชุมชนพัฒนา ส านักปลัด

การใช้ ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ระบาดยาเสพติด เยาวชนในต าบล ในต าบลท่าหลวง มากข้ึน

และเยาวชนในพ้ืนท่ี และห่างไกลยาเสพติด ลดลง

หน้า ๑๒๑

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ



แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗ อุดหนุนโครงการประชารัฐร่วมใจ เพ่ือเสริมสร้างให้ อุดหนุน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้ติดยา ประชาชนในหมู่ ส านักปลัด

ต้านภัยยาเสพติด  (ปักกลด) ประชาชนในหมู่บ้าน สถานีต ารวจภูธ เสพติดลดลง บ้านหรือชุมชน

ตระหนักถึงพษภัยของ รโนนกุง เป้าหมาย มีความ

ยาเสพติดและหันมา เป็นอยู่อย่างปกติสุข 

มีส่วร่วมในการ ปราศจากการแพร่

ป้องกันและแก้ไข ระบาดของ

ปัญหายาเสพติด ยาเสพติด 

อย่างเป็นรูปธรรม และอาชญากรรม

และย่ังยืน ท้ังปวง 

๗ โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๑๒๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

รวม



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด เพ่ือควบคุมโรคติดต่อ ฉีดวัคซีนในสุขนัขและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สุนัขและแมว ประชาชนมี ส านักปลัด

ภัย จากพิษสุนัขบ้า จากสัตว์เล้ียงในสุนัขและ แมวในพ้ืนท่ี ได้รับการฉีด ความตระหนัก

แมว ต าบลท่าหลวง วัคซีนมีภูมิคุ้มกัน ถึงโรคพิษสุนัขบ้า

โรค ได้ ๑ ปี

๒ โครงการป้องกันและควบคุม เพ่ือลดอัตราการป่วย ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อัตราการป่วย ประชาชนในพ้ืนท่ี ส านักปลัด

โรคไข้เลือดออก ของโรคไข้เลือดออก ใส่ทรายอะเบทและ โรคไข้เลือดออก ปลอดภัยจากโรค 

การพ่นหมอกควัน ลดลงร้อยละ ๕๐ ไข้เลือดออก

๓ โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน เพ่ือควบคุมโรคติดต่อ ส ารวจข้อมูลจ านวน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สุนัขและแมว ควบคุมโรคติดต่อจาก ส านักปลัด

สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม จากสัตว์เล้ียงในสุนัขและ สัตว์และข้ึนทะเบียน ได้รับการข้ึน สัตว์เล้ียงในสุนัขและ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด แมว สัตว์สุนัขและแมวใน ทะเบียนสัตว์ แมว

ภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า พ้ืนท่ีต าบลท่าหลวง

๔ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือ จัดซ้ือทรายอะเบตและ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวนผู้ป่วย ประชาชนปลอดภัยจาก ส านักปลัด

แพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ น้ ายาพ่นหมอกควัน ลดลงปลอดภัย โรคไข้เลือดออก

ก าจัดยุงลาย จากโรคไข้

เลือดออก

หน้า ๑๒๓

วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน รณรงค์ป้องกันปัญหา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ประชาชน ได้รับ ส านักปลัด

โรคเอดส์ โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์ ความพึงพอใจ การบริการและ

ปัญหาโรคเอดส์ ของประชาชน มีความรู้เพ่ิมข้ึน

๖ อุดหนุนโครงการพระราชด าริ เพ่ือจัดท าโครงการ ประชาชน ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ประชาชน  ประชาชนเขต ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข พระราชด าริ ต าบลท่าหลวง ต าบลท่าหลวง ต าบลท่าหลวง

ด้านสาธารณสุข  จ านวน  ๙  หมู่บ้าน  จ านวน มีคุณภาพชีวิตดีย่ิงข้ึน

หมู่บ้านละ ๓ โครงการ หมู่บ้านละ ๓ โครงการ ๙ หมู่บ้าน

๗ โครงการพระราชด าริ เพ่ือจัดท าโครงการ ประชาชน ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ประชาชน  ประชาชนเขต ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข พระราชด าริ ต าบลท่าหลวง ต าบลท่าหลวง ต าบลท่าหลวง

ด้านสาธารณสุข  จ านวน  ๙  หมู่บ้าน  จ านวน มีคุณภาพชีวิตดีย่ิงข้ึน

หมู่บ้านละ ๓ โครงการ หมู่บ้านละ ๓ โครงการ  ๙ หมู่บ้าน

๗ โครงการ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๑๒๔

วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ

รวม

งบประมาณและท่ีผ่านมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน เพ่ือให้อาสาสมัครต ารวจ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ การปฏิบัติหน้าท่ีของ ส านักปลัด

การป้องกันและบรรเทา บ้านและอปพร.มีเคร่ืองมือ ในการป้องกัน ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ี  งานรักษา

สาธารณภัย เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติ และบรรเทา มีความปลอดภัย และบรรเทา

หน้าท่ีในการป้องกันและ สาธารณภัย และสะดวก สาธารณภัย

บรรเทาสาธารณภัย ในการท างาน

แก่ประชาชน 

ได้อย่างสะดวก

๒ โครงการอบรมเพ่ิมทักษะ เพ่ือเตรียมความพร้อมและ อบรมเพ่ิมทักษะ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัด

ศักยภาพในการช่วยเหลือ สร้างความรู้ ในการปฏิบัติ ศักยภาพในการ  อปพร. มีความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

ผู้ประสบภัย หน้าท่ีของ อปพร. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีความพึงพอใจ และได้รับการฝึกปฏิบัติ

งานในหน้าท่ีได้

อย่างเหมาะสม

๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา เป็นค่าใช้จ่าย ในการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนของพ้ืนท่ี ประชาชนและเกษตรกร ส านักปลัด

ไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดู ไฟป่าและหมอกควัน รณรงค์การควบคุม ลดการจุดเผาป่า ลดการจุดไฟ เผาป่า

แล้ง ในช่วงฤดูแล้ง ไฟป่าการควบคุมไฟป่า

หน้า ๑๒๕

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการสนับสนุนอ านวยการ เพ่ือป้องกันและ อุดหนุน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชน ส านักปลัด

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ลดอุบัติเหตุทางถนน ท่ีท าการปกครอง ประชาชน มีความปลอดภัย

ถนนช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาล อ าเภอตระการพืชผล ท่ีสัญจรไปมา ในการสัญจร

ไปมา

๕ โครงการต้ังจุดตรวจบริการและ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ต้ังจุดตรวจบริการและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ สามารถลดการเกิด ส านักปลัด

อ านวยความสะดวกปลอดภัย ทางถนนในช่วงเทศกาล อ านวยความสะดวก ประชาชน อุบัติเหตุ  ลดปํญหา

ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส าคัญท่ีมีการเดินทาง ปลอดภัยประชาชน มีความพึงพอใจ การสูญเสียชีวิตและ

ในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาล ทรัพย์สิน

ปีใหม่

๖ โครงการต้ังจุดตรวจบริการและ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ต้ังจุดตรวจบริการและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ สามารถลดการเกิด ส านักปลัด

อ านวยความสะดวกปลอดภัย ทางถนนในช่วงเทศกาล อ านวยความสะดวก ประชาชน อุบัติเหตุ  ลดปํญหา

ประชาชนในช่วงเทศกาล ส าคัญท่ีมีการเดินทาง ปลอดภัยประชาชน มีความพึงพอใจ การสูญเสียชีวิตและ

สงกรานต์ ในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาล ทรัพย์สิน

สงกรานต์

หน้า ๑๒๖

วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการเหมาบริการเข้าเวรยาม เพ่ือรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการบุคคล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความปลอดภัย ความปลอดภัย ส านักปลัด

อบต. ในทรัพย์สินขององค์การ รักษาความปลอดภัย ในทรัพย์สินของ ในทรัพย์สินของ

บริหารส่วนต าบลนอก ในทรัพย์สินของ อาคาร อาคาร

เวลาท าการ องค์การบริหารส่วน

ต าบลนอกเวลาท าการ 

๘ โครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน เป็นค่าใช้จ่าย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

สาธารณภัยและและการป้องกัน ท่ีได้รับความเดือดร้อน ตามโครงการ ประชาชน ช่วยเหลือบรรเทา

ภัยแก่ประชาชน จากอักคีภัย และ สาธารณภัย มีความพึงพอใจ ความเดือดร้อน

สาธารณะภัยต่างๆ

๘ โครงการ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๑๒๗

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

รวม

วัตถุประสงค์



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน - เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี เยาวชน - ประชาชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนมีการออก กอง

ประชาชนต าบลท่าหลวงต่อต้าน ต่อต้านภัยยาเสพติดและ ต าบลท่าหลวง  หมู่ท่ี ๑ - ๙ ก าลังกายมากข้ึน การศึกษาฯ

ยาเสพติด สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ หันมาเล่นกีฬา เกิดความสมานสามัคคี

มากข้ึน ในชุมชนและห่างไกล

ยาเสพติด

๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๑๒๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ

รวม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา






















