
ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 สง่เสริมคุณภาพชวีิต และชมุชนเขม้แขง็

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 2 ดา้นสง่เสริมคุณภาพชวีิต

2. ยทุธศาสตร์  ดา้นสง่เสริมคุณภาพชวีิต

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    

1       ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง หมู่ที6่ เพือ่ให้ประชาชนมีเคร่ือง จ านวน 1 แห่ง - 100,000 - - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีเคร่ือง กองการศึกษา

บา้นหนองปากชัฎ บริเวณศาลาประชาคม ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ออกก าลังกายประจ า

(หน้าโรงเรียนบา้นหนองปากชัฏ) หมู่บ้านเพือ่สุขภาพที่ดี

ของชุมชน

2 ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เพือ่ให้ประชาชนมีเคร่ือง หมู่ที่12 บ้านเขาแดน - - 100,000 - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีเคร่ือง กองการศึกษา

หมู่ที่12 บา้นเขาแดน บริเวณโรงผลิตปุย๋หมู่บา้น ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ออกก าลังกายประจ า

หมู่บ้านเพือ่สุขภาพที่ดี

ของชุมชน

3 ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เพือ่ให้ประชาชนมีเคร่ือง ภายในต าบล - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีเคร่ือง กองการศึกษา

ภายในต าบล ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ออกก าลังกายประจ า

หมู่บ้านเพือ่สุขภาพที่ดี

ของชุมชน

- 100,000 600,000 500,000 500,000
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลแก้มอ้น

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการเอง

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม  3  โครงการ



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จัดหาอาหารกลางวันให้กบั ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของเด็กที่มี เด็กได้รับอาหารกลางวัน กองการศึกษา

(อาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านแกม้อน้ บ้านแกม้อน้ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยา่งทั่วถงึและมีคุณภาพ

2 อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียน เพือ่อดุหนุนอาหารกลางวัน จ านวน 9 แห่ง - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละของเด็กที่มี เด็กได้รับอาหาร กองการศึกษา

ในเขตต าบลแก้มอ้น ให้นักเรียนในต าบลแกม้อน้ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลางวันอยา่งทั่วถงึ โรงเรียน 9 แห่ง

และมีคุณภาพ ในเขตต าบลแกม้อน้

3 อุดหนุนโครงการกีฬานักเรียน เพือ่อดุหนุนโรงเรียนในเขต กลุ่มโรงเรียนมหาราช - 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี นักเรียนได้รับการ กองการศึกษา

ภายในต าบลแก้มอ้น พืน้ที่ได้ด าเนินการจัดกจิกรรม ในเขตต าบลแกม้อน้ ส่งเสริมกจิกรรมด้าน กลุ่มโรงเรียน

กฬีานักเรียนในต าบลแกม้อน้ การกฬีาเป็นการพัฒนา มหาราช

ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ ในเขตต าบลแกม้อน้

และรู้จักการร่วมงานเป็นทีม

4 อุดหนุนโครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่อดุหนุนโรงเรียนในเขต โรงเรียน 9 แห่ง - 90,000 90,000 90,000 90,000 1 คร้ัง/ปี อปท. ได้มีส่วนผลักดัน กองการศึกษา

พืน้ที่ได้ด าเนินการจัดกจิกรรม ในเขตต าบลแกม้อน้ การด าเนินกจิกรรมที่ส่งเสริม โรงเรียน 9 แห่ง

งานวันเด็กแห่งชาติ ให้ประชาชนได้ตระหนักถงึ ในเขต าบลแกม้อน้

ความส าคัญของเด็ก

5 อาหารเสริม(นม)ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของเด็กที่มี เด็กได้รับสารอาหารครบ กองการศึกษา

และโรงเรียนในเขตพืน้ที่ ให้กบัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและ และโรงเรียนในพืน้ที่ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรงเรียนในเขตพืน้ที่

6 ปอูงกันอุบติัเหตุในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่ฝึกให้เด็กรู้จักปูองกนั ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเด็กที่มี เด็กรู้จักปูองกนัและหลีก กองการศึกษา

อบุัติเหตุที่อาจเกดิขึ้นกบัเด็ก ความรู้ความเขา้ใจ เล่ียงจากอบุัติเหตุ

ในการปูองกนัอบุัติเหตุ
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แผนงาน การศึกษา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7       ศึกษานอกสถานที่ศูนย์พฒันา เพือ่ให้เด็กเกดิการเรียนรู้ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็กที่ได้รับ เด็กเกดิการเรียนรู้และ กองการศึกษา

เด็กเล็ก ได้รับประสบการณ์จริง บ้านแกม้อน้ การส่งเสริมให้มีพัฒนา ได้รับประสบการณ์จริง

การที่ดีขึ้น

8       แข่งขันทักษะวชิาการเด็กปฐมวยั เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็กที่ได้รับ เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย กองการศึกษา

ของเด็กปฐมวัย บ้านแกม้อน้ การส่งเสริมให้มี

พัฒนาการที่ดีขึ้น

9       หนูน้อยวยัใส ใส่ใจสุขภาพในช่องปาก เพือ่ให้ผู้ปกครองมีความรู้เร่ือง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็กที่มี สามารถลดการเกดิโรคฟันผุ กองการศึกษา

การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก บ้านแกม้อน้ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของเด็กปฐมวัยในศูนยพ์ัฒนา

ได้อยา่งถกูต้อง เด็กเล็กบ้านแกม้อน้

10     อุดหนุนโครงการส่งเสริมวนิัยนักเรียนในโรงเรียน เพือ่ปลูกฝังวินัย ความรับผิดชอบ โรงเรียนกลุ่มมหาราช 7 - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของความ นักเรียนร้อยละ 90 กองการศึกษา

ต าบลแก้มอ้น ให้กบัเยาวชนในต าบลแกม้อน้ จ านวน 9 โรงเรียน พึงพอใจของประชาชน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ภายในต าบลแกม้อน้ ที่ต้ังไว้

11     ส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน เพือ่ส่งเสริมสุขภาพเด็กและ เด็กและเยาวชนในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็กที่มี เด็กและเยาวชนได้รับการ กองการศึกษา

ต าบลแก้มอ้น เพือ่เทิดพระเกียรติ เยาวชนภายในต าบลแกม้อน้ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมสุขภาพกายและ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทร สุขภาพใจโดยการ

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั .ออกก าลังกาย

12     ศูนย์พฒันาเด็กเล็กปลอดโรค เพือ่ให้ความรู้และปูองกนัโรคติดต่อ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของความ นักเรียนร้อยละ 90 กองการศึกษา

ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก บ้านแกม้อน้ พึงพอใจของประชาชน ไม่เป็นโรคติดต่อ

13 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวยั เพือ่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็กที่ได้รับ เด็กได้รับการปลูกฝังทางด้าน กองการศึกษา

ตามหลักศาสนาในเด็กปฐมวัย บ้านแกม้อน้ การส่งเสริมด้าน คุณธรรมและจริยธรรม

คุณธรรมและจริยธรรม ต้ังแต่วัยเยาว์

115

งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพือ่จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอปุกรณ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเด็กที่ได้รับ เด็กได้รับการส่งเสริมทางด้าน กองการศึกษา

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแก้มอ้น การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน บ้านแกม้อน้ การส่งเสริมให้มี การเรียนการสอนได้อยา่งมี

ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพ

15 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของเด็กที่ได้รับ เด็กได้รับการส่งเสริมในด้าน กองการศึกษา

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) (รายหัว/1,700 บาท) บ้านแกม้อน้ การส่งเสริมให้มีพัฒนาการ การเรียนการสอน

ที่ดีขึ้น

- 8,310,000 8,310,000 8,310,000 8,310,000

    แผนงาน สาธารณสขุ

1 ปอูงกันและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ เพือ่รณรงค์ปูองกนัและ ภายในต าบลแกม้อน้ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน สามารถปูองกนัและแกไ้ข ส านักปลัด

ปัญหาโรคเอดส์ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัญหาโรคเอดส์

2 ปอูงกันโรคไข้เลือดออก เพือ่ปูองกนัและระงับการ ภายในต าบล - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของอตัราเส่ียง สามารถปูองกนัและระงับ ส านักปลัด

ระบาดของโรค ต่อโรคระบาดที่ลดลง โรคไขเ้ลือดออกได้

3 การแพทย์ฉุกเฉิน เพือ่สนับสนุนการพัฒนาระบบ ภายในต าบล - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนสามารถเขา้ถงึ ส านักปลัด

การปูองกนัการเจ็บปุวยฉกุเฉนิ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริการชของรัฐได้อยา่ง

รวดเร็ว

4 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับระบบ เพือ่อบรมให้ความรู้กบัระบบ ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีความรู้ความ ส านักปลัด

การแพทย์ฉุกเฉิน การแพทยฉ์กุเฉนิให้กบั อสม. ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เขา้ใจในระบบการแพทย์

และประชาชน ฉกุเฉนิและสามารถ

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

ในเบือ้งต้นได้อยา่งถกูต้อง
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รวม  15  โครงการ



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ฝึกอบรมกู้ชีพ ผู้ปฏบิติัการฉุกเฉิน เพือ่สร้างองค์ความรู้พืน้ฐาน FR หน่วยปฏิบัติงาน - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน สามารถลดอตัราการเจ็บ/ ส านักปลัด

เบือ้งต้น FR ให้กบัอาสาสมัครกู้ชีพในพืน้ที่ กู้ชีพ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสียชีวิตจากอบุัติเหตุ

6 วยัรุ่นวยัใส ร่วมใจปอูงกัน เพือ่อบรมให้ความรู้กบัวัยรุ่น ภายในต าบล - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน สามารถปูองกนัปัญหา ส านักปลัด

ต้ังครรภไ์ม่พร้อม เกี่ยวกบัการต้ังครรภ์กอ่นวัย ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การต้ังครรภ์ของวัยรุ่น

อนัควร ลดปัญหาสังคม

7 สุขภาพดีด้วยภาคีเครือข่าย เพือ่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของชุมชน ภายในต าบล - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนสามารถเขา้ถงึ ส านักปลัด

ด้วยการร่วมมือของภาคีเครือขา่ย ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริการของรัฐได้อยา่ง รพ.สต.ประจ า

ทั่วถงึ ต าบลแกม้อน้

8 จิตอาสาพาเยี่ยมบา้น เพือ่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับ ส านักปลัด

ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดูแลจากหน่วยงาน

ของรัฐ

9 ถึงบา้นถึงใจหว่งใยสุขภาพ เพือ่ตรวจเยีย่มและให้ความ ภายในต าบล - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนสามารถเขา้ถงึ ส านักปลัด

ช่วยเหลือผู้ปุวยติดเตียงที่อยู่ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริการของรัฐได้อยา่ง ร่วมกบั อสม.

ตามบ้าน ทั่วถงึ

10 โครงการขยะพาเดิน เพือ่ส่งเสริมการท ากายภาพ ภายในต าบล - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ผู้พิการได้ออกก าลังกาย ส านักปลัด

บ าบัดให้กบัผู้พิการด้วยวัสดุ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการท ากายภาพบ าบัด

เหลือใช้ ท าให้มีสุขภาพที่ดี
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11  "หนูไม่จมน้ าแน่ ถ้าช่วยกัน ดูแลปอูงกัน" เพือ่อบรมให้ความรู้กบัประชาชน ภายในต าบล - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของอบุัติเหตุ ประชาชนมีความรู้ความ ส านักปลัด

เกี่ยวกบัการปูองกนัและช่วยเหลือ ที่ลดลง เขา้ใจในการปูองกนัและ

เด็กให้พ้นภัยจากน้ า ช่วยเหลือเด็กจากการ

จมน้ า

12 จัดต้ังศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติ 1.เพือ่ให้มีศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.แกม้อน้ - 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของประชาชน ผู้สูงอาย ุคนพิการ และผู้ด้อย ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพืน้ที่ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพ

ต าบลแก้มอ้น 2.เพือ่ให้ผู้สูงอาย ุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในพืน้ที่มีความรู้ในเร่ืองการดูแลสุขภาพ

ของตนเองและเขา้ถงึบริการได้

3.เพือ่ให้ผู้สูงอายกุลุ่มติดบ้านและติดเตียง

ได้รับการดูแลและลดการเกดิภาวะแทรกซ้อน

4.เพือ่สร้างก าลังใจให้กบักลุ่มผู้สูงอายุ

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้เห็นคุณค่า

ของชีวิตและพร้อมที่จะด ารงชีวิตต่อไป

13 นิทรรศการใหค้วามรู้ด้านสุขภาพ 1.เปิดโอกาสการเขา้ถงึบริการของรัฐ อบต.แกม้อน้ - 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับการพัฒนา ส านักปลัด

"โชคชะตาหรือจะสู้เราก าหนด" 2.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลุ่มเปูาหมาย

3.เพือ่เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนา

คุณภาพชีวิตอยา่งมีหลักประกนั
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 นวตักรรมด้านสุขภาพเพือ่ผู้สูงอายุ 1.เพือ่ส่งผลให้เป็นผู้สูงอายทุี่มีสุขภาพดี อบต.แกม้อน้ - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายมุีสุขภาพดี ส านักปลัด

(Health care innovation for older persons) ด้วยพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

"สูงวยั หุน่ฟติ พชิิตโรค" 2.เพือ่ให้ผู้สูงอายสุามารถดูแลตนเองได้

โดยอยู่อยา่งยนืยาวและมีความสุข

3.เพือ่ให้ภาคีเครือขา่ยสุขภาพตระหนักถงึ

ความส าคัญของผู้สูงอายแุละร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในการสานพลังประชารัฐ

เพือ่ส่งเสริมให้เกดินวัตกรรมด้านสุขภาพ

4.เพือ่อ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิต

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายอุยา่งยั่งยนื

ต่อไป

15 นวตักรรมผสานพลังเพือ่แก้ปญัหาผู้หญิง 1.เพือ่ปูองกนัการต้ังครรภ์ที่ไม่พร้อม อบต.แกม้อน้ - 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของหญิงกลุ่มเส่ียง ประชากรหญิงในกลุ่มเส่ียง ส านักปลัด

ท้องไม่พร้อม "ไม่วา่จะท้องต่อหรือยุติการท้อง" ในวัยเรียน ได้รับการแกไ้ขปัญหา ต่อการต้ังครรภ์ไม่พร้อม

2.เพือ่ลดอตัราการต้ังครรภ์ในนักเรียนหญิง การต้ังครรภ์ไม่พร้อม มีความรู้ความเขา้ใจในปัญหา

ที่มีอายตุ่ ากว่า 15 ปี ไม่เกนิร้อยละ100 ของการต้ังครรภ์ที่ไม่พร้อม

3.เพือ่ให้ความรู้ในการปูองกนัการต้ังครรภ์ สามารถลดอตัราการต้ังครรภ์

กอ่นวัยอนัสมควร ไม่พร้อมได้

16 ด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ เพือ่ด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ ภายในต าบล - 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการ/กจิกรรม สามารถน าแนวทางตามแนว ส านักงานปลัด

ด้านสาธารณสุขภายในต าบลแก้มอ้น ด้านสาธารณสุขภายในต าบลแกม้อน้ พระราชด าริมาส่งเสริมให้

จ านวน 3 โครงการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก 1.เพือ่สร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบักระบวนการ อบต.แกม้อน้ - 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของความพึงพอใจ ประชาชนสามารถเขา้ใจ ส านักปลัด

แบบผสมผสานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดการยงุลายพาหะน าโรคไขเ้ลือดออก ของประชาชน เกี่ยวกบักระบวนการจัดการ

ในต าบลแก้มอ้น แบบผสมผสาน (Intergrated Vectors ยงุลายพาหะน าโรคไขเ้ลือดออก

Management : IVM) แบบผสมผสาน เกดิความ

2.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพืน้ที่

มีความรู้ ความเขา้ใจ มีส่วนร่วมในการก าจัด เพือ่ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์

แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายงุลายในบริเวณบ้าน ลูกน้ ายงุลาย และสามารถ

โรงเรียน ศาสนสถาน และสถานบริการ ลดอตัราการปุวยด้วยโรคไข้

สาธารณสุข เลือดออก

3.เพือ่ลดอตัราการปุวยด้วยโรคไขเ้ลือดออก

ในประชากรทุกกลุ่มอายใุห้ลดลง ร้อยละ 20

18 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตว์ เพือ่ส ารวจและขึ้นทะเบียนจ านวนสุนัข สุนัขและแมว - 40,000 50,000 60,000 80,000 ร้อยละของสุนัขและแมว สามารถทราบขอ้มูลของสุนัข, ส านักงานปลัด

ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค และแมวในเขตพืน้ที่ ต.แกม้อน้ ในต าบลแกม้อน้ ที่ได้รับการส ารวจและ แมวในพืน้ที่เพือ่น ามาเป็นฐานขอ้มูล

พษิสุนัขบา้ โดยท าการส ารวจปีละ 2 คร้ัง ขึ้นทะเบียน ในการด าเนินการควบคุมโรค

 ตัวละ 3 บาท/คร้ัง (2 คร้ัง/ป/ี6 บาท) พิษสุนัขบ้า

19 สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั เพือ่ด าเนินการฉดีวัคซีนปูองกนัและ สุนัขและแมว - 250,000 300,000 350,000 400,000 ร้อยละของสุนัขและแมว สามารถควบคุมและปูองกนั ส านักงานปลัด

จากโรคพษิสุนัขบา้ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในต าบลแกม้อน้ ที่ได้รับการฉดีวัคซีนปูองกนั การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

 พร้อมจัดซ้ือวัสดุในการด าเนินการ โรคพิษสุนัขบ้า ในพืน้ที่ได้

20 จัดฝึกอบรมผู้ปฏบิติัการฉีดวคัซีนปอูงกันโรค เพือ่อบรมให้ความรู้กบัผู้ที่ปฏิบัติการฉดีวัคซีน ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการ/กจิกรรม สามารถเพิม่ศักยภาพในด้าน ส านักงานปลัด

พษิสุนัขบา้ประจ าต าบลแก้มอ้น ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการ การปูองกนัและควบคุมโรค

ฉดีวัคซีนปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้าภายในต าบล พิษสุนัขบ้าภายในต าบล
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 พฒันาระบบงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เพือ่พัฒนาศักยภาพชุมชนให้มี ภายในต าบล - 225,000 225,000 225,000 225,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัด

ความรู้ความเขา้ใจในด้าน ประชาชนมี ความเข้าใจวธิกีารปฏิบัติ รพสต.และอสม.

งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน คุณภาพชีวติที่ดีขึน้ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ต าบลแกม้อน้

และเข้าถึงบริการด้าน

สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง

22 ส่งเสริมสนับสนุนนวตักรรมสร้างเสริม เพือ่ให้การเคล่ือนไหวของขอ้แขนและ ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 เกดินวัตกรรม สามารถลดค่าใช้จ่ายของ ส านักปลัด

สุขภาพและฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ขอ้ขาของผู้ปุวยที่มีอาการกล้ามเนื้อออ่นแรง จ านวน 50 ชิ้น ที่ ผู้ปุวยสามารถผลิตนวัตกรรม

ผู้ปวุยติดเตียง ได้มีการยดืเหยยีดและด ารงชีวิตอยา่งมี สามารถน าไปใช้เพือ่ เพือ่ไปใช้ครบทุกรายต่อไป

คุณภาพที่ดีขึ้น ส่งเสริมสุขภาพและฟืน้ฟู

สมรรถภาพ

23 นวตักรรมส่งเสริมสุขภาพด้วย เพือ่ให้ประชาชนรู้จักการน านวัตกรรม ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 เกดินวัตกรรม เกดิการสืบทอดนวัตกรรม ส านักปลัด

ภมูิปญัญาท้องถิ่น ในท้องถิ่นมาประยกุต์ใช้กบัการดูแล อยา่งน้อย 3 นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่

สุขภาพในชุมชน 1.กะลานวดฝุาเท้า คนรุ่นหลัง

2.ลูกประคบสมุนไพร

3.การท าน้ ามันนวดคลายเส้น

24 ส่งเสริมสนับสนุนนวตักรรมเสริม เพือ่ส ารวจขอ้มูลผู้สูงอายเุขา่เส่ือม ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 เกดินวัตกรรม สามารถลดค่าช้าจ่ายของ ส านักปลัด

สุขภาพและฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และน ามาใช้ประโยชน์ จ านวน 50 ชิ้น ที่สามารถ ผู้ปุวยสามารถผลิตนวัตกรรม

ผู้ปวุยข้อเข่าเส่ือมด้วยภมูิปญัญาท้องถิ่น น าไปใช้เพือ่ส่งเสริม เพือ่ไปใช้ครบทุกรายต่อไป

สุขภาพและฟืน้ฟู

สมรรถภาพ
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งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 ปนัยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวถิี เพือ่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายสุามารถดูแลสุขภาพ ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้สูงอายทุี่เขา้ร่วมผู้สูงอายมุีสุขภาพดีขึ้น ส านักปลัด

แหง่ความพอเพยีง ของตนเองเบือ้งต้นได้และพึง่ผู้อื่นให้น้อย กจิกรรมมีสุขภาพดีขึ้นทั้ง ทั้งกายและจิตใจ

ที่สุด กายและจิตใจ

26 ลดโรค ลดพงุ (Smart man and woman) เพือ่ให้ผู้เขา้ร่วมอบรมได้รับความรู้เร่ืองการ เด็ก/เยาวชน/ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของคุณภาพชีวิต ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ส านักปลัด

รับประทานอาหารและอนัตรายที่เกดิจาก ประชาชนในต าบล ประชาชนดีขึ้น

โรคอว้น

- 2,775,000 2,835,000 2,895,000 2,965,000

    

1 จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพือ่สร้างหลักประกนัสุขภาพให้กบั ภายในต าบล - 200,000 230,000 240,000 250,000 ร้อยละของคุณภาพชีวิต ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ส านักปลัด

สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ประชาชนในพืน้ที่ ประชาชนดีขึ้น

2 เบีย้ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ เพือ่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน เสริมสร้างสวัสดิการทาง ส านักปลัด

ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมให้กบัผู้ติดเชื้อเอดส์

3 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่สร้างหลักประกนัด้านรายได้ ภายในต าบล - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของประชาชน เสริมสร้างสวัสดิการทาง ส านักปลัด

ให้กบัผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมให้กบัผู้สูงอายุ

4 เบีย้ยังชีพผู้พกิาร เพือ่ช่วยเหลือผู้พิการ ภายในต าบล - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของประชาชน เสริมสร้างสวัสดิการทาง ส านักปลัด

ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมให้กบัผู้พิการ

- 13,300,000 13,330,000 13,340,000 13,350,000
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แผนงาน งบกลาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม  4  โครงการ

รวม  26  โครงการ



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    

1 ช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความ เพือ่ช่วยเหลือครอบครัวที่ ภายในต าบล - 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของประชาชน เสริมสร้างสวัสดิการทาง ส านักปลัด

เดือดร้อน ได้รับความเดือดร้อน ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมให้กบัประชาชนในต าบล

2 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ เพือ่ให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาส ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน เสริมสร้างสวัสดิการทาง ส านักปลัด

ทางสังคม ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมให้กบัประชาชน

ในต าบล

3 ขอรับบริจาคอุปกรณ์ ส่ิงอ านวย เพือ่ช่วยเหลือและบรรเทาความ ภายในต าบล - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน เสริมสร้างสวัสดิการทาง ส านักปลัด

ความสะดวกส าหรับผู้พกิาร เดือดร้อนให้กบัผู้พิการ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมให้กบัประชาชน

ในต าบล

4 สร้างสรรค์อาชีพเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ผู้เขา้รับการอบรมได้รับความรู้ใน ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชน/ผู้ด้อยโอกาส ผู้เขา้รับการฝึกอบรมสามารถ ส านักปลัด

การท าพวงหรีดดอกไม้สดและของช าร่วย ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ น าความรู้และประสบการร์ที่

อยา่งมีประสิทธิภาพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพ

ต าบลแกม้อน้ เพือ่สร้างรายได้เสริม

จ านวน 25 คน

5 เปดิโลกสู่การมองเหน็ เพือ่ให้ประชาชนที่มีปัญหาทางสายตา ประชาชนทุกหมู่บ้านในพืน้ที่ - 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มเปูาหมายได้รับการ ประชาชนในต าบลแกม้อน้ ส านักปลัด

ได้รับการพิจารณาตรวจคัดกรองและ ต าบลแกม้อน้ที่มีปัญหาสายตา ตัดแว่นให้จ านวนไม่เกนิ ได้รับการตัดแว่นสายตาให้กบั

ได้รับแว่นสายตาตามความเหมาะสม (ส้ัน ยาว เอยีง อื่นๆ) 500 คน ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาอยา่ง

เท่าเทียมกนัทุกเพศทุกวัย

6 พฒันาศักยภาพสตรีในเขต อบต.แก้มอ้น เพือ่ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กบั กลุ่มสตรีผู้ถอืบัตร - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสตรีเขา้ร่วมโครงการ ประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการ ส านักปลัด

กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไปให้ สวัสดิการแห่งรัฐ ไม่น้อยกว่า 30 คน และ มีความมรู้ในการประกอบ

มีรายได้เพิม่ในครอบครัว สามารถผลิตชิ้นงานได้ อาชีพเสริมเพิม่รายได้

30 ชิ้น
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งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนงาน สงัคมสงเคราะห์



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 สายใยรักสู่ลูก เพือ่ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ แม่ที่มีลูกไม่เกนิ 6 เดือน - 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่า เด็กอายตุ่ ากว่า 6 เดือนได้กนิ ส านักปลัด

จ านวน 40 คน ร้อยละ 60 เล้ียงลูก นมแม่

ด้วยนมแม่

- 640,000 640,000 640,000 640,000

    

1 นวตักรรมสร้างส่ิงประดิษฐ์จากเศษวชัพชื เพือ่น าวัตถดิุบที่มีอยู่อยา่งมากมายในชุมชน ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถผลิตส่ิงประดิษฐ์ ประชาชนภายในต าบลแกม้อน้ ส านักปลัด

"กาบกล้วยสร้างเงินสร้างอาชีพ" มาเพิม่มูลค่า และประชาชนมีรายได้ จากกาบกล้วยได้ สามารถผลิตสร้างส่ิงประดิษฐ์

เพิม่ขึ้นจากรายได้หลัก 20 ชิ้นงาน จากวัชพืชได้ หากผลิตได้มาก

สามารถน าไปจ าหน่ายมีรายได้

เพิม่

2 อบรมและส่งเสริมอาชีพ เพือ่ให้ผู้ไม่มีอาชีพหรือต้องการมีอาชีพ ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถผูกผ้าและจับจีบ ผู้เขา้รับการฝึกอบรมสามารถ ส านักปลัด

"ผูกผ้าสร้างอาชีพ" เสริมหรือผู้ที่ต้องการเปล่ียนอาชีพได้มี ผ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 แบบ น าความรู้ไปประกอบอาชีพได้

ความรู้และสามารถน าความรู้ไปประกอบ

อาชีพและมีรายได้เพิม่ขึ้น

3 อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ เพือ่อดุหนุนศูนยช์่วยเหลือ สถานที่กลาง - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนสามารถ ประชาชนสามารถ ส านักปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนขององค์กรปกครอง อ าเภอจอมบึง แจ้งข้อมูลข่าวสาร แจ้งขอ้มูลขา่วสาร สถานที่กลาง

(สถานที่กลาง) ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) และขอความช่วยเหลือ และขอความช่วยเหลือ อ าเภอจอมบึง

เพือ่เป็นช่องทางรับเร่ืองขอความ ได้อย่างสะดวกและ ได้อยา่งสะดวกและ

ช่วยเหลือจากประชาชน รวดเร็ว รวดเร็ว

4 ชุมชนร่วมใจหว่งใยสุขภาพ เพือ่ส่งเสริมผู้สูงอายมุีความ ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายมุีส่วนร่วมในการ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดกจิกรรมต่างๆ และสามารถ

อยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข
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แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม  7  โครงการ



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 แก้ไขปญัหาความเดือดร้อนและ เพือ่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ภายในต าบล - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน เสริมสร้างสวัสดิการทาง ส านักปลัด

ปรับปรุงคุณภาพชีวติใหก้ับประชาชน ความเดือดร้อน ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมให้กบัประชาชน

ในต าบล

6 เศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีการ ภายในต าบล - 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ปี สร้างภูมิคุ้มกนัให้กบั ส านักปลัด

ประกอบอาชีพตามแนว ประชาชนในการประกอบ

พระราชด าริ อาชีพ

7 ปลูกผักปลอดสารพษิ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนปลูก ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี สามารถขยายเครือขา่ย ส านักปลัด

ผักปลอดสารพิษไว้ใช้ในครัวเรือน ประชาชนภาคการเกษตร

ในการลดการใช้สารเคมี

8 ปลูกพชืสมุนไพร เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ส่งเสริมและอนุรักษ์ ส านักปลัด

ปลูกพืชสมุนไพรไทย พืชสมุนไพร

9 สมุนไพรก าจัดยุง เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส านักปลัด

ใช้พืชสมุนไพรไทยและสร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้กบัประชาชน

10 สานเส้นสายสร้างรายได้ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ว่างงาน ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี สร้างโอกาสสร้างรายได้ ส านักปลัด

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายฯุลฯ มีรายได้ ให้กบัประชาชนในต าบล

11 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาส เพือ่ส่งเสริมด้านอาชีพให้กบั ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

ในสังคมใหก้ับผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึง่ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึง่ ส่งเสริมด้านอาชีพและ

สามารถพึง่ตนเองได้

12 นวดแผนไทยเพือ่สุขภาพสู่ชุมชน เพือ่ส่งเสริมด้านอาชีพและสุขภาพ ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

ให้กบัประชาชน ส่งเสริมด้านอาชีพและ

มีสุขภาพที่ดี
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งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โรงเรียนผู้สูงอายุ เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมกลุ่ม ภายในต าบล - 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ปี ผู้สูงอายไุด้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม ส านักปลัด

ของผู้สูงอายุ ได้รับการเสริมสร้างให้มี

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สภาพจิตใจที่ดี 

14 ตลาดวถิีไทยเพือ่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ภายในต าบล - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของความพึงพอใจ ผู้ประกอบการและเกษตรกร ส านักปลัด

ประเภทสินค้า เช่น เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ของประชาชน ในพืน้ที่สามารถมีตลาด

ได้มีสถานที่ส าหรับค้าขาย รองรับสินค้าและผลผลิต

ในต าบล

15 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ กลุ่มอาชีพภายในต าบล - 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของความพึงพอใจ สามารถก าหนดทิศทาง ส านักปลัด

ประชาชนได้พัฒนาอาชีพ ของประชาชน การส่งเสริมอาชีพให้ตรง

เพิม่รายได้ กบัความต้องการของตลาด

16 พฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพกลุ่มสตรี จ านวน 1 กลุ่ม - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของความพึงพอใจ สามารถพัฒนาศักยภาพ ส านักปลัด

กลุ่มแม่บ้าน อสม. ของประชาชน กลุ่มให้สามารถด าเนิน

กจิกรรมของกลุ่มให้มี

ประสิทธิภาพ

- 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

    แผนงาน การเกษตร

1 วนัถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพือ่ให้เกษตรเขา้ถงึเทคโนโลยภีูมิปัญญา ภายในต าบล - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจ ส านักปลัด

ช่วงต้นฤดูกาล (Field Day) และการสร้างมูลค่าเพิม่ให้สินค้าทางการ ที่ได้รับการส่งเสริมด้าน ในอาชีพเกษตรกรรม และ

เพือ่ใหเ้กษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีภมูิปญัญา และ เกษตร อาชีพ พัฒนาพืน้ที่จะส่งผลให้อาชีพ

การสร้างมูลค่าเพิม่ใหสิ้นค้า ทางการเกษตร เกษตรกรรมมีความยั่งยนืต่อไป
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รวม  16  โครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม ภายในต าบล - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของความพึงพอใจ เกษตรกรสามารถก าหนด ส านักปลัด

เกษตรกรภายในต าบล ของประชาชน ทิศทางการผลิตให้ตรงกบั

ความต้องการ

3 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืช - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของความพึงพอใจ เกษตรกรมีอาชีและรายได้ ส านักปลัด

เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ การเกษตรภายในต าบล ของประชาชน เพิม่ขึ้น

เพิม่ขึ้น

4 ผลิตปุย๋ชีวภาพ เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืช - 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี เกษตกรสามารถผลิต ส านักปลัด

ใช้ปุย๋ชีวภาพทดแทนการใช้ การเกษตรภายในต าบล และใช้ปุย๋ชีวภาพเพือ่ลด

ปุย๋เคมี การใช้สารเคมีและลด

ต้นทุนการผลิต

5 พฒันาศักยภาพการผลิตแก่เกษตรกร เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืช - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี เกษตรกรสามารถท า ส านักปลัด

ให้แกเ่กษตรกร การเกษตรภายในต าบล การเกษตรได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ

- 430,000 430,000 430,000 430,000

- 27,655,000 28,245,000 28,215,000 28,295,000
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รวมทัง้สิ้น  76  โครงการ

รวม  5  โครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา




































