
แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวด่านสิงขรและอาเซียน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติในงานรัฐพิธี
เพ่ือสนับสนุนอ าเภอสามร้อย
ยอดในการร่วมจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในงานรัฐพิธี

อ าเภอสามร้อยยอดกับ 
อบต. มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในงานรัฐพิธี

30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุน
งบประมาณ
ปีละ 1 คร้ัง

อ าเภอสามร้อยยอดและ อบต .
 ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในงานรัฐพิธี

ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพ
ติด  (26 มิถุนายน)

เพ่ือสนับสนุนอ าเภอสามร้อย
ยอดในการประชาสัมพันธ์
และจัดกิจกรรมวันต่อต้าน    
  ยาเสพติด

อ าเภอสามร้อยยอดกับ 
อบต. มีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์และร่วม
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

7,000 7,000 7,000 7,000 อุดหนุน
งบประมาณ
ปีละ 1 คร้ัง

อ าเภอสามร้อยยอดปลอด
จากปัญหายาเสพติด

ส านักปลัด

 -  - 37,000 37,000 37,000 37,000  -  -  -รวม  8  โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.2 แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร

กลางวันให้แก่โรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลสามร้อยยอด

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วน

อุดหนุนงบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีต าบล      
สามร้อยยอด

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เด็กนักเรียน
6 โรงเรียน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์
 แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

2 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ใน
โรงเรียน/สถานศึกษา

เพ่ือให้เด็กนักเรียนตระหนัก
ถึงโทษของ     ยาเสพติด

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลสามร้อยยอด 6  
โรงเรียน ๆ ละ 5,000  
บาท

30,000 30,000 30,000 30,000 6 โรงเรียน เด็กนักเรียนมีความตระหนัก
ถึงโทษของ  ยาเสพติดมากข้ึน

กองการศึกษาฯ

3 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาต้าน
ยาเสพติด

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก/
เยาวชน     และประชาชน
ท่ัวไป  หันมาออกก าลังกาย  
 ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับชมรมกีฬาและ
นันทนาการต าบล  สาม
ร้อยยอด ในการด าเนิน
โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด

100,000 100,000 100,000 100,000 9 หมู่บ้าน เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  ไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด

กองการศึกษาฯ

 -  - 2,630,000 2,630,000 2,630,000 2,630,000  -  -  -

ท่ี โครงการ

รวม  12  โครงการ

วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ. 02
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.3 แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนงาน

สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านในเขต
ต าบลสามร้อยยอด

เพ่ือสนับสนุนงาน
สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านใน
เขตต าบลสามร้อยยอด

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
 อสม. แต่ละหมู่บ้าน 
จ านวน 
9 หมู่บ้านๆ ละ 15,000
 บาท

135,000 135,000 135,000 135,000 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขท่ีดีข้ึน

กองสาธารณสุขฯ

 -  - 135,000 135,000 135,000 135,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม  4  โครงการ



แบบ ผ. 02
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.4 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบ าบัดฟ้ืนฟู โดยการน าผู้

เสพ  ผู้ติดยาท่ีสมัครใจหรือก่ึง
สมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษา
และส่งเสริมอาชีพหลังบ าบัด

เพ่ือบ าบัด ฟ้ืนฟู ผู้เสพ
ผู้ติดยาและกลุ่มเส่ียง 
ตลอดจนฝึกอบรมอาชีพหลัง
บ าบัด

กลุ่มเส่ียง และผู้ติดยา
เสพติดในต าบล

50,000 50,000 50,000 50,000 9 หมู่บ้าน ผู้ท่ีได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูเลิกยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติดเป็นการถาวร

ส านักปลัด

 -  - 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม  4  โครงการ



แบบ ผ. 02
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.6 แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ (สปสช.)
เพ่ือสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในต าบล
ในการด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนฯ

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.)

150,000 150,000 150,000 150,000 สมทบ
งบประมาณ
ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

2 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.)

เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) ตามอัตรา
ร้อยละท่ีระเบียบกองทุนฯ 
ก าหนด

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.)

300,000 300,000 300,000 300,000 สมทบ
งบประมาณ
ปีละ 1 คร้ัง

พนักงานส่วนต าบลได้รับเงิน
บ าเหน็จบ านาญเม่ือเกษียณ

ส านักปลัด

 -  - 450,000 450,000 450,000 450,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม  8  โครงการ



แบบ ผ. 02
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.5 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนการจัดงาน

ประเพณีประจ าปี    (งานมะม่วง)
เพ่ือส่งเสริมผลิตผลทางการ
เกษตรของเกษตรกรผู้ปลูก
มะม่วงในท้องถ่ิน

สนับสนุนงบประมาณ
ให้อ าเภอสามร้อยยอดใน
การจัดงานเทศกาลมะม่วง
 ฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 อุดหนุน
งบประมาณ
ปีละ 1 คร้ัง

ยอดขายผลผลิตมะม่วงเพ่ิมข้ึน กองการศึกษาฯ

 -  - 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม  4  โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ






