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ส�วนที่ 5 

บัญชโีครงการพัฒนา 
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บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2559) 

องค&การบริหารส�วนตําบลนากลาง 

ยุทธศาสตร& 

ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 รวม 3 ป� 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร&การพัฒนาการศึกษา         

(1.1) แนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 6 765,000 6 2,465,000 5 665,000 17 3,895,000 

(1.2) แนวการส%งเสริมการจัดการศึกษาให,มีความพร,อมทางกายภาพและ
การใช,เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู,เรียน 

8 2,320,000 7 2,310,000 7 2,310,000 22 6,940,000 

(1.3) แนวทางส%งเสรมิการศึกษาเรยีนรู,ตามอัธยาศัย 2 170,000 2 170,000 2 170,000 6 510,000 

รวม 16 3,255,000 15 4,945,000 14 3,145,000 45 11,345,000 

2. ยุทธศาสตร&การพัฒนาด:านสาธารณสุข         

(2.1) แนวทางการสร,างเสรมิความเข,มแข็งของชุมชนด,านสาธารณสุขเพื่อ
การพึ่งพาตนเองสู%การมีสุขภาพที่ดี 

7 450,000 6 350,000 6 350,000 19 1,150,000 

(2.2) แนวทางการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให,มสี%วนร%วมทุกภาค
ส%วนของชุมชน 

6 1,140,000 6 1,140,000 6 1,140,000 18 3,420,000 

รวม 13 1,590,000 12 1,490,000 12 1,490,000 37 4,570,000 
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ยุทธศาสตร& 

ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 รวม 3 ป� 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร&การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนและเกษตรกรรม         

(3.1) แนวทางการเสริมสร,างความเข,มแข็งภาคเกษตรกรรม 3 150,000 2 50,000 2 50,000 7 250,000 

(3.2) แนวทางการพัฒนาความรู, และส%งเสรมิการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร 

2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 450,000 

รวม 5 300,000 5 200,000 4 200,000 13 700,000 

4. ยุทธศาสตร&การสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห&         

(4.1) แนวทางการส%งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู,สูงอายุผู,พิการและ
ผู,ด,อยโอกาส 

6 260,000 6 260,000 6 260,000 18 780,000 

(4.2) แนวทางการส%งเสริม การคุ,มครอง พิทักษ�สิทธิของเด็ก เยาวชน
และสตร ี

3 100,000 3 100,000 3 100,000 9 300,000 

รวม 8 360,000 8 360,000 8 360,000 24 1,080,000 
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ยุทธศาสตร& 
 

ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 รวม 3 ป� 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร&การพัฒนาด:านโครงสร:างพื้นฐาน                 

(5.1) แนวทางการจัดให,ม ี และการปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา 
และทางระบายน้ําในเขตชุมชนและท,องถิ่น 

25 21,311,000 71 35,454,000 37 13,293,000 133 70,058,000 

(5.2) แนวทางการสาธารณูปโภคและการก%อสร,างอื่นๆ 4 2,450,000 6 2,540,000 0 0 10 4,990,000 

(5.3 ) แนวทางการจัดการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 4 900,000 3 700,000 3 700,000 10 2,300,000 

(5.4) แนวทางการบริหารจัดการแหล%งน้ํา 3 1,550,000 8 4,950,000 6 4,930,000 17 11,430,000 

(5.5)  แนวทางการจัดวางผังเมืองของท,องถิ่นและผังเมืองรวมของ
จังหวัด 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

รวม 37 26,261,000 89 43,694,000 47 18,973,000 173 88,928,000 
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ยุทธศาสตร& 

 

ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 รวม 3 ป� 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.  ยุทธศาสตร&การอนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมให:เกิดความ
สมดุลอย�างยั่งยืน 

        

(6.1)  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียในชุมชน   2 180,000 4 1,180,000 3 180,000 9 1,440,000 

(6.2)  แนวทางการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดล,อมและการ
ประหยัดพลังงาน 

4 90,000 4 90,000 4 90,000 9 770,000 

รวม 5 270,000 7 1,270,000 6 270,000 18 2,210,000 

7.  ยุทธศาสตร&การส�งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิ
ปCญญาท:องถิ่น 

        

(7.1)  แนวทางการส�งเสริมกิจกรรมการปกปDองสถาบันและงานรัฐพิธี
สําคัญของชาติ 

4 100,000 4 100,000 4 100,000 12 300,000 

(7.2)  แนวทางการสนับสนุนและส�งเสริมการจัดกจิกรรมทาง ศาสนาและ
พัฒนาคุณธรรม 

2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000 

(7.2)  แนวทางการสนับสนุน ส�งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิ
ปCญญาท:องถิ่น  

3 90,000 3 90,000 3 90,000 9 270,000 

รวม 9 290,000 9 290,000 9 290,000 27 870,000 
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ยุทธศาสตร& 

ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 รวม 3 ป� 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8. ยุทธศาสตร&การสร:างความมั่นคงของสังคมและรักษาความสงบปลอดภัย
ภายในท:องถิ่น                 

(8.1)  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานปDองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการลดอุบัติเหตุจราจร 

2 100,000 4 1,127,800 3 1,300,000 9 2,527,800 

(8.2)  แนวทางการปDองกันและแก,ไขปFญหายาเสพติด 5 190,000 5 190,000 5 190,000 15 570,000 

(8.3)  แนวทางการพัฒนากีฬาท,องถิ่นและการแข%งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี
ระหว%างหน%วยงานหรือองค�กร 

5 650,000 5 650,000 5 650,000 15 1,950,000 

รวม 12 940,000 14 1,967,800 13 2,140,000 39 5,047,800 
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ยุทธศาสตร& 

ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 รวม 3 ป� 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

9. ยุทธศาสตร&การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ:านเมืองที่ดี                 
(9.1) แนวทางการพัฒนาส%งเสริมศักยภาพของท,องถิ่นในทุกๆด,านของ

การบริหารจัดการบ,านเมืองที่ดี 
2 30,000 2 30,000 2 30,000 6 90,000 

(9.2) แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให,มีความเหมาะสม
สอดคล,องกับภารกิจของ อปท. 

2 500,000 2 500,000 2 500,000 6 1,500,000 

(9.3) แนวทางการก%อสร,าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัฒนา 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริการประชาชน 

2 320,000 4 2,658,000 1 20,000 7 3,528,000 

รวม 6 850,000 8 3,188,000 5 550,000 19 5,118,000 

รวมทั้งสิน 101 34,116,000 158 57,404,800 112 27,418,000 371 118,938,800 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2559) 
องค&การบริหารส�วนตําบลนากลาง 

 

1.  ยุทธศาสตร&พัฒนาการศึกษา 
(1.1)  การพัฒนาการจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปDาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว%าจะได,รับ หน%วยงาน 
   (ผลผลิตโครงการ) 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นากลาง 

จัดอาหารกลางวันให,แก%เด็ก
เล็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรยีนที่ขาดแคลน ได,รับ
อาหารกลางวันทุกคน 

350,000 
(อบต.) 

350,000 
(อบต.) 

350,000 
(อบต.) 

เด็กเล็กมีร%างกาย 
สติปFญญาเติบโตตาม
วัย 

ส�วน
การศึกษา 

2 โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นากลาง 

จัดอาหารเสริมสุขภาพให,แก%
เด็กเล็กในศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กนักเรยีนได,รับอาหารเสริม(นม)
ครบทุกคน 
 

175,000 
(อบต.) 

175,000 
(อบต.) 

175,000 
(อบต.) 

เด็กเล็กมีร%างกาย 
สติปFญญาเติบโตตาม
วัย 

ส�วน
การศึกษา 

3 โครงการทัศนศึกษาศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให,เด็กมีโอกาสเรียนรู,
ประสบการณ�นอกห,องเรียน 

เด็กเล็กในการดูแลของศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นากลาง ได,ทัศนศึกษา
แหล%งเรียนรู,ภายนอกห,องเรียน 
อย%างน,อยปIละ 1 ครั้ง 

30,000 
(อบต) 

30,000 
(อบต) 

30,000 
(อบต) 

เด็กเล็กได,รับประสบ
การใหม%ๆเสริมสร,าง
การเรยีนรู,นอก 
ห,องเรียน 

ส�วน
การศึกษา 
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1.  ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษา 

(1.1)  การพัฒนาการจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปDาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว%าจะได,รับ หน%วยงาน 

      
(ผลผลิตโครงการ) 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท)   

รับผิดชอบ 

4 โครงการก%อสร,างสนามเด็กเล%น
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให,เด็กมีสนามเล%นที่ได,
มาตรฐาน ปลอดภยั 

ก%อสร,างลานเด็กเล็ก ติดตั้งเครื่องละ
เล%นสาํหรับเด็กที่ได,มาตรฐาน 
สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กทุกแห%ง 

100,000 
(อบต) 

100,000 
(อบต) 

100,000 
(อบต) 

เด็กเล็กพัฒนาทักษะ
ตาวัย และปลอดภัย
อุ%นใจผู,ปกครอง 

ส�วน
การศึกษา 

5 โครงการปลูกฝFงคุณธรรม
จริยธรรมเด็ก 

1.เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
2. เพื่อปลูกฝFงคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามตั้งแต%วัย
เด็ก 

1. เด็กเล็กในความดูแลศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กองค�การบริหารส%วนตําบล 
นากลาง 
1. เด็กเล็กได,ร%วมกิจกรรมปลูกฝFง
จริยธรรมอย%างน,อยปIละ 1 ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

เด็กประพฤติตนเปLน
คนดีต%อสังคมส%วนรวม 
เด็กเล็กมีคุรธรรม
จริยธรรมที่ดีงามตั้งแต%
เยาว�วัย 

ส�วน
การศึกษา 

6 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน� จัดสวน 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงสถานที่ไว,
รองรับประชาชน/ผู,ปกครอง
ที่นําเด็กเล็กมาใช,บริการ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

ทําการปรับปรุงภูมิทัศน� ก%อสร,าง
ทางเข,า พร,อมจัดตกแต%งสวน ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นากลาง ทั้ง 3 
แห%ง 

100,000 
(อบต.) 

- - ผู,ปกครอง/ประชาชน
มีความพึงพอใจในการ
ให,บริการของศูนย�
พัฒนาเด็ก 

ส�วน
การศึกษา 
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1.  ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษา 

(1.1)  การพัฒนาการจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปDาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว%าจะได,รับ หน%วยงาน 

      
(ผลผลิตโครงการ) 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท)   

รับผิดชอบ 

7 โครงการก%อสร,างศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กต,นแบบ 

พัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให,
ได,มาตรฐาน 

1. อาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม
แบบมาตรฐาน  ขนาดไม%เกิน 51-80 
คน จํานวน 1 หลัง  
2. อาคารห,องครัวและห,องน้ํา 
จํานวน 1 หลัง 

- 1,800,000 
(อบต.) 

- เด็กเล็กได,รับการดูแล 
แทนผู,ปกครองอย%าง
สมบูรณ� 

กองช�าง 
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1. ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษา 

(1.2) การส%งเสริมการจัดการศึกษาให,มีความพร,อมทางกายภาพและการใช,เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู,เรียน 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค� 
 

เปDาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว%าจะได,รับ 
 

หน%วยงาน 
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการอาหารกลางวัน จัดอาหารให,เด็กนักเรียนที่
ขาดแคลน 

เด็กนักเรยีนที่ขาดแคลน ได,รับ
อาหารกลางวันทุกคน 

1,205,000 
(อบต.) 

1,205,000 
(อบต.) 

1,210,000 
(อบต.) 

เด็กนักเรยีนมีร%างกาย 
สติปFญญาเติบโตตาม
วัย 

ส�วน
การศึกษา 

2 โครงการอาหารเสรมิ(นม) จัดอาหารเสริมสุขภาพให,แก%
เด็กนักเรยีน 

เด็กนักเรยีนได,รับอาหารเสริม(นม)
ครบทุกคน 
 

770,000 
(อบต.) 

770,000 
(อบต.) 

780,000 
(อบต.) 

เด็กนักเรยีนมีร%างกาย 
สติปFญญาเติบโตตาม
วัย 

ส�วน
การศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(คอมพิวเตอร�) 

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร�เพื่อการ
เรียนการสอน ให,ทุกโรงเรียน 
 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

เด็กและเยาวชน มี
โอกาสในการศึกษา
เทคโนโลยีทันสมยั 

ส�วน
การศึกษา 

4 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

1.เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
2. เพื่อปลูกฝFงคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามให,แก%
นักเรียน 

กลุ%มนักเรียนของโรงเรยีนพื้นที่
ตําบลนากลาง ทุกระดับชั้น  
(โรงเรียนบ,านนากลาง โรงเรียนบ,าน
นาใหญ% โรงเรียนบ,านหนองบอน 
โรงเรียนบ,านห,วยตะคร,อ)  

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

นักเรียนประพฤติตน
เปLนคนดีต%อสังคม
ส%วนรวม 
นักเรียนมีคุรธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม 

ส�วน
การศึกษา 
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1. ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษา 

(1.2) การส%งเสริมการจัดการศึกษาให,มีความพร,อมทางกายภาพและการใช,เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู,เรียน 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค� 
 

เปDาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว%าจะได,รับ 
 

หน%วยงาน 
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

5 อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
ผู,เรยีน 

1.เปLนแหล%งเรยีนรู,การฝOก
ปฏิบัติของนักเรียน 
2. นักเรียนได,เรยีนรู,การ
ทํางานร%วมกับผู,อื่น 

เด็กนักเรยีนในพื้นที่ตําบลนากลาง
ทั้งหมด ทุกระดับชั้น (โรงเรียนบ,าน
นากลาง โรงเรยีนบ,านนาใหญ% 
โรงเรียนบ,านหนองบอน โรงเรยีน
บ,านห,วยตะคร,อ) มีกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต อย%างน,อยปIละ 1 
กิจกรรม 

45,000 
(อบต.) 

45,000 
(อบต.) 

45,000 
(อบต.) 

เด็กนักเรยีนได,เรยีนรู,
ทักษะการดํารงชีวิตใน
สภาวะปFจจุบันอย%าง
เหมาะสม 

ส�วน
การศึกษา 

6 อุดหนุนโครงการส%งเสริมอาชีพ
เพื่อส%งเสริมรายได,ระหว%างเรียน 

1.เปLนแหล%งเรยีนรู,การฝOก
อาชีพสําหรับนักเรียน 
2. นักเรียนได,เรยีนรู,การ
ทํางานที่เหมาะสม 

เด็กนักเรยีนในพื้นที่ตําบลนากลาง
ทั้งหมด ทุกระดับชั้น (โรงเรียนบ,าน
นากลาง โรงเรยีนบ,านนาใหญ% 
โรงเรียนบ,านหนองบอน โรงเรยีน
บ,านห,วยตะคร,อ) ได,ฝOกการประกอบ
อาชีพอิสระ อย%างน,อยปIละ 1 
กิจกรรม 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

เด็กนักเรยีนได,เรยีนรู,
ทักษะการประกอบ
อาชีพและสามารถ
นําไปปรับใช,ภายหลัง
จบการศึกษา 

ส�วน
การศึกษา 
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1. ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษา 

(1.2) การส%งเสริมการจัดการศึกษาให,มีความพร,อมทางกายภาพและการใช,เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู,เรียน 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค� 
 

เปDาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว%าจะได,รับ 
 

หน%วยงาน 
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

7 อุดหนุนโครงการกิจกรรม ลูกเสือ 
เนตนารเีข,าค%ายพักแรม 

1.เพื่อให,เด็กมีกิจกรรมที่
เหมาะสมกับหลักสตูร 
2. เพื่อให,เด็กมีกิจกรรมฝOก
ปฏิบัติที่นําไปใช,ใน
ชีวิตประจําวัน 
3. เพื่อให,เด็กมีความรู,และมี
ทักษะชีวิต อย%างสมวัย 

ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนบ,านหนอง
บอน มีกิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมเดินทางไกล เข,าค%ายพัก
แรม จํานวน 3 วัน 2 คืน 
2. มีการรายงานผลกิจกรรม ร,อยละ 
100 
3. เด็กนักเรียนทั้งหมดเข,าร%วม
กิจกรรม ร,อยละ 100 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

เด็กนักเรยีนทุกคนได,
เข,าร%วมกิจกรรมเดิน
ทาไกลเข,าค%ายพักแรม
ประจําปI อย%ามี
คุณภาพ 

ส�วน
การศึกษา 

8 โครงการพัฒนาปรัปปรุงภมูิทัศน�
ในโรงเรียน 

1. เพื่อการอนุรักษ�
สิ่งแวดล,อมภายในโรงเรียน 
2. เพื่อให,เด็กมีกิจกรรมฝOก
ปฏิบัติสร,างจิดอาสาการ
อนุรักษ�สิ่งแวดล,อมภายใน
โรงเรียน 

เด็กนักเรยีนร,อยละ 90 มีกิจ
กรรม%วมกันพัฒนาภูมิทัศน�ภายใน
โรงเรียน ทําการปลูกพันธุ�ไม,ดอก ไม,
ประดับ ไม,ยืนต,น ตัดแต%งต,นไม,ทาสี
ศาลา 

10,000 
(อบต.) 

- - โรงเรียนมี
สภาพแวดล,อมที่น%าอยู% 
น%าเรียน 

ส�วน
การศึกษา 
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1. ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษา 

(1.3) แนวทางส%งเสริมการเรียนรู,ตามอัธยาศัย 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค& เปDาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว�าจะได:รับ หน�วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการสนับสนุนที่อ%าน
หนังสือประจําหมู%บ,าน 

เพื่อส%งเสริมการค,นคว,าหา
ความรู,นอกห,องเรียน 

จัดหาหนังสือพิมพ�  วารสาร
นิตยสาร สําหรับที่อ%านหนังสือทุก
หมู%บ,าน 
 

70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีโอกาสใน
การเรยีนรู,ตลอดชีวิต 

ส�วน
การศึกษา 

2 โครงการวันเด็กแห%งชาต ิ 1. เพื่อจัดเวที่การแสดงออก
สําหรับเด็กทุกระดับวัยเปLน
ประจําทุกปI 
2. เพื่อเปLนเวที่ให,เด็กได,เลือก
รับเรียนรู,ทักษะประสบการณ�
ตามความสนใจ 

1. จัดกิจกรรมงานวันเด็กสาํหรับเด็ก
เล็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน
ในพื้นที่ตําบลนากลาง และเด็กเลก็
นอกสถานศึกษา 
2. ร,อยละ 80 ของเด็กและนักเรียน
ได,ร%วมกิจกรรมงานวันเด็ก 

70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

70,000 
(อบต.) 

1. เด็กมีประสบการณ�
ชีวิตที่หลากหลาย 
2. เด็กมีการเรียนรู,ที่
เหมาะสมกับทุกช%วง
วัย 
 

ส�วน
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2559) 
องค&การบริหารส�วนตําบลนากลาง 

2. ยุทธศาสตร&การพัฒนาด:านสาธารณสุข 
(2.1) แนวทางการส%งเสริมความเข,มแข็งของชุมชนด,านสาธารณสุขเพื่อการพึ่งพาตนเองสู%การมีสุขภาพที่ดี 

ที่ โครงการ 
 

วัตถุประสงค� 
 

เปDาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว%าจะได,รับ 
 

หน%วยงาน 
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการส%งเสริมการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

ส%งเสริมการออกกําลังกาย รํา
ไม,พลอง/ การเต,นแอโรบิก 
เพื่อสุขภาพ 

จัดเวทีเต,นแอโรบิก/การราํไม,พลอง
เพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายที่
เหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัย 
อย%างสัปดาห�ละ 3 ชั่วโมง 
 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

 

1. ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง  
2. ลดอัตราการปPวยเจ็บ
เนื่องจากขาดการออก
กําลังกาย 

ส�วน
สาธารณสุข 

2 โครงรณรงค�และการปDองกันโรค
ไข,เลือดออก 

เพื่อปDองกันการแพร%ระบาด
ของโรคไข,เลือดออกในชุมชน 

1. มีการพ%นหมอกควันและแจกจ%าย
ทรายปDองกันครบทุกครัวเรือน 
2. มีการพ%นหมอกควันในพื้นที่
เสี่ยง/โรงงานอุตสาหกรรมที่ยินยอม
เข,าร%วมกิจจกรรม 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

ไม%มีผู,ปPวยไข,เลือดออก
ในเขตตําบลนากลาง 

ส�วน
สาธารณสุข 
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2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสาธารณสุข 

(2.1) แนวทางการส%งเสริมความเข,มแข็งของชุมชนด,านสาธารณสุขเพื่อการพึ่งพาตนเองสู%การมีสุขภาพที่ดี 

ที่ โครงการ 
 

วัตถุประสงค� 
 

เปDาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว%าจะได,รับ 
 

หน%วยงาน 
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค�ฉีดวัคซีนปDองกัน
โรคพิษสุนัขบ,า และยาคุมกําเนิด
สุนัขและแมว 

เพื่อปDองกันการติดเชื้อโรค
พิษสุนัขบ,า และการ
คุมกําเนิดสุนัขและแมว 

1. มีวัคซีนปDองกันสุนัขแพร%เชื้อโรค
สุนัขบ,าเพียงพอต%อจํานวนสุนัข 
2. มีฉีดวัคซีนให,สุนัขไม%มีเจ,าของ 
จรจัด และควบคุมการขยายพันธ�
อย%างครบถ,วน 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ไม%มีผู,ปPวยติดเชื้อโรคพิษ
สุนัขบ,าในเขตตําบล 
นากลาง 

ส�วน
สาธารณสุข 

4 โครงการปDองกันและควบคุม
โรคตดิต%อ 

ประชาสัมพันธ�รณรงค�
ปDองกันการโรคติดต%อต%างๆ
ในพื้นที่ตําบลนากลาง 

มีรณรงค� ประชาสัมพันธ� การ
ปDองกันควบคุมโรค ทางสื่อสิ่งพิมพ� 
สื่อวิทยุ สื่อมัลติมีเดีย และสื่ออื่นๆ 
ครอบคลมุพื้นที่ทั้งหมด ร,อยละ 100 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีสุขภาพดี 
ลดความเจ็บปPวยจาก
โรคติดต%อ 

ส�วน
สาธารณสุข 

5 โครงการตรวจสุขภาพตาดีชีวีมีสุข เพื่อคัดกรองผู,ปPวยด,าน
สายตา และการรักษา 

-  จัดบริการตรวจสุขภาพตาของ
ผู,สูงอายุร,อยละ 100 ของประชากร
ผู,สูงอายุทั้งหมด 
-  ประชากรทั่วไปที่ด,อยโอกาส
ยากไร, 

100,000 
(อบต.) 

- - ผู,สูงอายุ/ประชาชนมี
สุขภาพทีดีสมวัย สามารถ
ร%วมกิจกรรมชุมชนอย%างมี
ความสุข 

ส�วน
สาธารณสุข 
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2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสาธารณสุข 

(2.1) แนวทางการส%งเสริมความเข,มแข็งของชุมชนด,านสาธารณสุขเพื่อการพึ่งพาตนเองสู%การมีสุขภาพที่ดี 

ที่ โครงการ 
 

วัตถุประสงค� 
 

เปDาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว%าจะได,รับ 
 

หน%วยงาน 
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

6 โครงการตลาดนัดสุขภาพ เพื่อบริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ พร,อมให,คํา 
แนะนํา คําปรึกษาด,าน
สุขภาพ และบริการอื่นๆที่
เกี่ยวกับสุขภาพ 

1. บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ประชาชน ภายในชุมชน/หมู%บ,าน ทั้ง 
9 หมู%บ,าน 
2. บริการตรวจสุขภาพแรงงาน
ภายในโรงงานอุตสาหกรรมภายใน
พื้นที่ เปDาหมายร,อยละ 90 ของ
โรงงานทั้งหมด 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ประชาชน/แรงงานมี
สุขภาพดี เข,าถึงบริการ
สาธารณสุขอย%างทั่งถึง 

ส�วน
สาธารณสุข 

7 โครงการปDองกันการตั้งครรภ�ไม%
พร,อม/ท,องในวัยรุ%นและปDองกัน
โรคเอดส�/โรคติดต%อทาง
เพศสัมพันธ� 

เ พื่อจัดกิจกรรมรณรงค&
ส ร: า งก ระแส เ พื่ อป รั บ
ทัศนคติ ค%านิยมเรื่องเพศที่
เหมาะสม และการปDองกัน
การตั้งครรภ�ในวัยรุ%น และ
โรคติดต%อทางเพศสัมพันธ� 

1. ร,อยละวัยรุ%นที่ใช,ถุงยางอนามัยใน
การมีเพศสัมพันธ�ครั้งล%าสดุกับคู%ที่
รู,จักผิวเผิน เพิ่มขึน้ 
2. ร,อยละวัยรุ%นที่ใช,วิธีคุมกําเนิดด,วย
วิธีใดวิธีหนึ่งในการร%วมเพศครั้งล%าสุด
กับแฟนหรือคู%รัก เพิ่มขึน้ 
3. ร,อยละของแม%อายุ 10 -19 ปI 
คลอด ลดลง  

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

เยวชนมีทัศนคติ 
ค%านิยมเรื่องเพศที่
เหมาะสม ไม%ตั้งครรภ�ใน
เมื่อไม%ร,อม และลด
โรคตดิต%อทาง
เพศสัมพันธ� 

ส�วน
สาธารณสุข 
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2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสาธารณสุข 

(2.2) แนวทางการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให,มีส%วนร%วมทุกภาคส%วนของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปDาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว%าจะได,รับ หน%วยงาน 

      (ผลผลิตโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท)    รับผิดชอบ 

1 ส%งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท,องถิ่น 

เพื่อให,ประชาชนเข,าถึง
บริการด,านสาธารณสุขและ
การส%งเสริมสุขภาพ 

1. สมทบงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท,องถิ่น
ตําบลนากลาง 
2. สนับสนุนโครงการของคณะ 
กรรมการหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท,องถิ่น ในการจัดบริการด,าน
สุขภาพ 

200,000 
(อบต.และ 
สป.สช.) 

200,000 
(อบต.และ 
สป.สช.) 

200,000 
(อบต.และ 
สป.สช.) 

ประชาชนและได,รับ
บริการด,านสาธารณสุข
อย%างทั่วถึง 

ส�วน
สาธารณสุข 

2 สนับสนุนการบริหารสาธารณสุข
หมู%บ,าน 

สนับสนุนการปฏิบัติงานด,าน
สาธารณสุข และอนามัย
ชุมชน ของ อสม. 

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
สุขอนามัย ของ อสม.ทุกหมู%บ,าน 
หมู%บ,านละ 10,000 บาท จํานวน 9 
หมู%บ,าน 

90,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

90,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

90,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

ประชาชนและได,รับ
บริการด,านสาธารณสุข
อย%างทั่วถึง 

ส�วน
สาธารณสุข 
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2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสาธารณสุข 
(2.2) แนวทางการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให,มีส%วนร%วมทุกภาคส%วนของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปDาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว%าจะได,รับ หน%วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

3 โครงการตรวจสุขภาพผู,สูงอายุ
สัญจร 

เพื่อให,ผู�สูงอายุได�มีการ
พบปะ และแลกเปลีย่น
ประสบการณ�ด,านสุขภาพ
และตรวจสุขภาพเปLนประจํา
ทุกปI 

ร,อยละของผู,สูงอายุที่เข,าถึงบริการ
ด,านสุขภาพ 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

1. ผู,สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรง จิตใจเข,มแข็ง 
2. ผู,สูงอายุได,รวมกลุ%ม
ช%วยเหลือกัน ดูแลสุขภาพ 

ส�วน
สาธารณสุข 

4 โครงการวันผู,สูงอายุ/รดน้ําดําหัว
ผู,สูงอายุ ร%วมกับชมรมผู,สูงอายุ
ตําบลนากลาง 

สร,างเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพใจแข็งแรง และการ
ร%วมกลุ%มช%วยเหลือกันของ
ผู,สูงอายุ 

1. กิจกรรมวันผู,สูงอายุ และรดน้ํา
ดําหัวผู,สูงอายุ ประจําปI  
2. ผู,สูงอายุ ลูก หลานมีกิจกรรม
ตามประเพณรี%วมกัน อย%างน,อยปIละ 
1 ครั้ง 
3. ร,อยละของผู,สูงอายุมีกิจกรรม/
การทํางานร%วมกันที่เหมาะสม 
เพิ่มขึ้น  

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

1. ผู,สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรง จิตใจเข,มแข็ง 
2. ผู,สูงอายุได,รวมกลุ%มทํา
กิจกรรมช%วยเหลือชุมชน 
ดํารงชีวิตอย%างมีคุณค%า 
 

ส�วน
สาธารณสุข 
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2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสาธารณสุข 

(2.2) แนวทางการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให,มีส%วนร%วมทุกภาคส%วนของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปDาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว%าจะได,รับ หน%วยงาน 

   (ผลผลิตโครงการ) 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู,สูงอายุ
และการศึกษาดูงาน 

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู,
การสร,างเครือข%ายดูแล
สุขภาพกาย สุขภาพใจของ
ผู,สูงอายุของกลุ%มผู,สูงอายุ
ต,นแบบ 

1. ร,อยละของผู,สูงอายุที่เข,าร%วม
กิจกรรม 

2. ร,อยละของผู,สูงอายุเข,าร%วม
เครือข%ายดูแลสุขภาพ 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

ผู,สูงอายุร%วมคิดกิจกรรม
ดูแลสุขภาพและรวมกลุ%ม
ช%วยเหลือกัน ดูแลสุขภาพ 

ส�วน
สาธารณสุข 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ และ
การศึกษาดูงานอาสาสมคัร
สาธารณสุขหมู%บ,าน 

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู,
การพัฒนาความรู, 
ความสามารถงานดูแล
สุขภาพในแต%ละชุมชน 

1. ร,อยละของ อสม.ที่ได,รับการ
พัฒนาความรู,ความสามารถ 
 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู%บ,านสามารถช%วยดูแล
สุขภาพของประชาชนใน
หมู%บ,าน/ชุมชนของตน
อย%างเหมาะสม 

ส�วน
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2559) 
องค&การบริหารส�วนตําบลนากลาง 

3. ยุทธศาสตร&การพัฒนาการเกษตรกรรมและเศรษฐกิจชุมชน 
(3.1) แนวทางการสร,างความเข,มแข็งของภาคเกษตรกรรม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปDาหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว%าจะได,รับ หน%วยงาน 
   (ผลผลิตโครงการ) 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

 รับผิดชอบ 

1 โครงการส%งเสริมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

ส%งเสริมการเกษตรแบบตาม
แนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ 
 

1. ฝOกอบรม ส%งเสรมิการทําเกษตร
แบบผสมผสานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร,อยละของเกษตรกรที่เข,าร%วม
โครงการ แต%ละปI  

30,000 
(อบต) 

30,000 
(อบต) 

30,000 
(อบต) 

1. การประกอบอาชีพ
เกษตรกรเข,มแข็งพึ่งพา
ตนเองได, 
2.เพิ่มผลผลิต ควบคุม
ต,นทุนค%าใช,จ%ายให,สมดุล
กับรายได, 

สํานักงาน
ปลัด 

2 อุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย� 
บริการและถ%ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร 
 

เพือส%งเสริมการพัฒนา
ทักษะและเพยแพร%ความรู,
แก%เกษตรกร 

พัฒนาการบริการและเผยแพร%
ข%าวสารด,านเทคโนโลยีการเกษตร 

20,000 
(อบต) 

20,000 
(อบต) 

20,000 
(อบต) 

เกษตรกรได,รับความรู,
เทคโนโลยีใหม%เสมอ 

สํานักงาน
ปลัด 

 3 จัดหาเครื่องสูบน้ํา เพื่อบรรเทาปFญหาการขาด
แคลนน้ํา 

จัดหาเครื่องสูบมอเตอร�ไฟฟDา 
จํานวน 1 เครื่อง 

100,000 
(อบต.) 

- - ชุมชุนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรและอุปโภค
บริโภคอย%างพอเพียง 

สํานักงาน
ปลัด 

  



 

 

 แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2557-2559) | องค�การบริหารส วนตําบลนากลาง  52 

 
3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการเกษตรกรรมและเศรษฐกิจชุมชน 

(3.2) แนวทางส%งเสริมการเรียนรู, และพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค� 
 

เปDาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว%าจะได,รับ 

 
หน%วยงาน 
รับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท)   

1 โครงการส%งเสริมการผลิตพืช
คุณภาพด ี

1. เพื่อสร,างทักษะการเพิ่ม
ผลผลติพืช 
2. เพื่อการเพิ่มมลูค%าของ
ผลผลติพืชของชุมชน 

1. การผลติพืชเศรษฐกิจชุมชน เช%น 
ข,าว ข,าวโพด มันสําปะหลัง  มี
คุณภาพและผลผลติต%อไร%เพิ่มขึ้น 
2. ร,อยละ 50 ของเกษตรกรได,รับ
การพัฒนาทักษะการผลิตพืช 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

1. เกษตรกรมผีลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2. เกษตรกรมรีายได,
เพิ่มขึ้นมีผลคุ,มค%าต%อ
การลงทุน 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการส%งเสริมการผลิตปุUยหมัก
และกVาชชีวภาพ 

ส%งเสริมการรักษาและปรับปรุง
คุณภาพดิน 

1. จํานวนเกษตรกรที่เข,ารับการ
ฝOกอบรมทักษะการผลิตปุUยอินทรยี�
ชีวภาพ 
2. ร,อยละของเกษตรกรที่ผลิตปุPย
หมักและกVาชชีวภาพไว,ใช,เอง  

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ปริมาณการใช,สารเคมีใน
การผลิตภาคเกษตรลดลง
อย%างต%อเนื่องทุกปI 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2559) 
องค&การบริหารส�วนตําบลนากลาง 

4. ยุทธศาสตร&การพัฒนาด:านสวัสดิการสังคม 
4.1) แนวทางการส%งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู,สูงอายุ ผู,พิการ และผู,ด,อยโอกาส 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เปDาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว%าจะได,รับ 

หน%วยงาน
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 โครงการช%วยเหลือผู,ยากไร, 
ผู,ด,อยโอกาส หรือผู,ไร,ที่พึ่ง 

ช%วยเหลือผู,ยากไร,ให,มี
เครื่องใช,จําเปLนในการ
ดํารงชีพ 

จ%ายเงินสงเคราะห�/มอบสิ่งของสําหรับ
การยังชีพ ให,แกผู,ยากไร,  ผู,ไร,ที่พึ่ง 
ผู,ด,อยโอกาสมรีายได,ต่ํากว%าเกณฑ�ได,รับ
ความช%วยเหลือทุกครัวเรือน 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

40,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีความมั่นคง
ในการดํารงชีพ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

2 อุดหนุนโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกิ่งกาชาด อําเภอ 
สูงเนิน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การการช%วยเหลือ
ประชาชนผู,ประสบสา
ธารณภัย 

1. การจัดหาพัสดุ ครภุัณฑ�สําหรับการ
ช%วยเหลือผู,ประสบภัย 
2. การคัดกรองโลหิตไว,ช%วยเหลือผู,
ประสบอุบัติภัย 

50,000 
(อบต) 

50,000 
(อบต) 

50,000 
(อบต) 

ประชาชนได,รับการ
ช%วยเหลือที่รวดเร็วทัน
ต%อสถานการณ� 

สํานักงาน
ปลัด 

3 อุดหนุนศูนย�เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช%วยผู,ปPวยโรคเอดส�และติดเชื้อ H.I.V 

ช%วยเหลือผู,ปPวยโรค
เอดส�และตดิเชื้อ H.I.V 

1. พัฒนาสมาชิกศูนย�ในการดูแลรกัษา
สุขภาพของตน 
2. ส%งเสรมิการฝOกทักษะให,สามารถ
ช%วยเหลือตนเองในการยังชีพอยู%อย%าง
เหมาะสม 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ผู,ปPวยได,รับยอมรับ 
และสามารถใช,เปLน
ปกติสุข 

สํานักงาน
ปลัด 
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4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสวัสดิการสังคม 

4.1) แนวทางการส%งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู,สูงอายุ ผู,พิการ และผู,ด,อยโอกาส 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปDาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว%าจะได,รับ หน%วยงาน 

รับผิดชอบ 2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

4 โครงการก%อสร,าง ปรับปรุง 
ซ%อมแซมบ,านผู,ยากไร, 

ช%วยเหลือผู,ยากไร,  ที่
ขาดแคลนที่พักอาศัย 

1. คนยากจนที่ไม%มีที่ดินหรือที่พักอยู%
อาศัยที่เหมาะสม 

2. คนยากจนที่มีบ,าน แต%ทรดุโทรมแต%
ไม%มเีงินทุนในการปรับปรุงซ%อมแซม 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีชิวิตความ
เปLนอยู%ที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการเครื่องนุ%งห%มต,านภัย
หนาว 

เพื่อช%วยเหลือผู,ยากไร,ที่
ขาดแคลนเครื่องนุ%งห%ม
กันหนาว 

1. จํานวนเครื่องนุ%งห%มกันหนาวที่
แจกจ%ายให,ราษฎรกรณีมีประกาศภัย
พิบัติฉุกเฉิน(ภัยหนาว) 

2. ร,อยละของผู,สูงอายุ เด็กเล็ก และ
ประชาชนผู,ยากไร,มเีครื่องนุ%งห%มกัน
หนาว 

50,000 
(บาท) 

50,000 
(บาท) 

50,000 
(บาท) 

1. ประชาชนมีเครื่อง 
นุ%งห%มกันหนาวที่
เหมาะสม 
2. ประชาชนมีภูมิ
ต,านทานโรคภัยที่มากับ
ภาวะอากาศหนาว  

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการส%งเสริมอาชีพผู,สูงอายุ เพื่อฝOกอบรมทักษะ
อาชีพที่เหมาะสมให,ผู,สูง
มีงานทําเวลาว%าง และมี
รายได,เสริม 

1. จํานวนผู,สูงอายุที่เข,ารับการฝOกอบรม
ทักษะอาชีพ 

2. ร,อยละของผู,สูงอายุ ที่มีอาชีพเสรมิ
รายได, 

50,000 
(บาท) 

50,000 
(บาท) 

50,000 
(บาท) 

ผู,สูงอายุได,ใช,ทักษะ
ทํางานสร,างรายได,ใน
ยามว%าง 

สํานักงาน
ปลัด 
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4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านสวัสดิการสังคม 
4.2)  แนวทางการคุ,มครอง พิทักษ�สิทธิของเด็ก เยาวชน และสตรี 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปDาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว%าจะได,รับ หน%วยงาน
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมศูนย�
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

ลดปFญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ส%งเสริมกิจกรรมการค,นหา เข,าหา 
ปรึกษา ช%วยเหลือใกล,ชิด สร,าง
ครอบครัวเข,มแข็ง 

30,000 
(อบต) 

30,000 
(อบต) 

30,000 
(อบต) 

ครอบครัวอบอุ%น 
สังคมเข,มแข็ง 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการกิจกรรมพัฒนาสตรีตําบล
นากลาง 

ส%งเสริมการพัฒนาทักษะ 
ความสามารถของผู,หญิง  
ในการพึ่งพาตนเอง 

1. จํานวนผู,หญิงที่เข,ารับฝOกอบรม
ส%งเสริมอาชีพสร,างรายได, 

2. ร,อยละของผู,หญิงที่เข,าถึงความรู,
ด,านกฎหมายสําหรับการคุ,มครอง
เด็กและสตร ี

50,000 
(อบต) 

50,000 
(อบต) 

50,000 
(อบต) 

สร,างพลังสตรีให,มี
บทบาทในการพัฒนา
ท,องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการสานสมัพันธ�กลุ%มสามวัยสู%
ครอบครัวสีขาว 

เพื่อทํากิจกรรมสาน
สัมพันธ�บุคคลทุกวัยใน
ครอบครัว 

1. ผู,สูงอายุ พ%อแม% ผู,ปกครอง และเดก็
เล็กในครอบครัวมีกิจกรรมร%วมกันที่
เหมาะสม 

2. ร,อยละ 80 ของครอบครัวที่มีความ
เสี่ยงเข,าร%วมกิจกรรมให,ครอบครัว
เข,มแข็ง 

20,000 
(อบต) 

20,000 
(อบต) 

20,000 
(อบต) 

ครอบครัวอบอุ%น 
สังคมเข,มแข็ง 

สํานักงาน
ปลัด 

  


