
แบบ ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวด่านสิงขรและอาเซียน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.1 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เพ่ือทบทวนและเตรียมความ
พร้อมให้กับสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

ฝึกอบรมทบทวนการ
ป้องกันภัยในรูปแบบ
ต่างๆให้กับสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

150,000 150,000 150,000 150,000 อปพร.
9 หมู่บ้าน

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
มีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีเฝ้าระวัง แก้ไข และ
ป้องกันภัย

ส านักปลัด

2 โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติ เก่ียวกับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ

เพ่ือให้ประชาชนได้รู้ถึงเหตุ
สาธารณภัยและการเฝ้าระวัง
ป้องกันภัย

ให้ความรู้ด้านสาธารณภัย
 และอัคคีภัย กับ
ประชาชนในต าบล

100,000 100,000 100,000 100,000 9 หมู่บ้าน ประชาชนในพ้ืนท่ี รู้และ
สามารถจัดการกับสา
ธารณภัย อัคคีภัยได้

ส านักปลัด

3 โครงการฟ้ืนฟูและเสริมสร้าง
ระบบการป้องกันและบรรเทาภัย
 จากเหตุวาตภัย

เพ่ือป้องกันภัยและบรรเทา
ภัยจากเหตุวาตภัยท่ีอาจ
เกิดข้ึนในต าบล

ประชาชนในต าบลสาม
ร้อยยอดมีความปลอดภัย
จากเหตุวาตภัย

50,000 50,000 50,000 50,000 9 หมู่บ้าน ประชาชนในต าบล
สามร้อยยอดมีความ
ปลอดภัยจากเหตุวาตภัย

ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 01
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.1 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน ช่วงเทศกาลส าคัญ
เพ่ืออ านวยความสะดวก และ
เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุ  
ให้กับประชาชนผู้สัญจรไป-มา
 ช่วงเทศกาลท่ีส าคัญ

ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา 
ช่วงเทศกาลท่ีส าคัญ

50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 2 คร้ัง ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา 
ช่วงเทศกาลท่ีส าคัญได้รับ
ความสะดวก และเกิด
ความปลอดภัย

ส านักปลัด

5 โครงการขับข่ีปลอดภัย
ถูกกฎหมายจราจร

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้  ความเข้าใจ
และทักษะ เก่ียวกับขับข่ีรถ
อย่างถูก หลักการขับข่ี
ปลอดภัย ถูกกฎหมาย

นักเรียนและประชาชน
ท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ี
ต.สามร้อยยอด

30,000 30,000 30,000 30,000 9 หมู่บ้าน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ความเข้าใจ
และทักษะเก่ียวกับขับข่ี
รถอย่างถูกหลักการขับข่ี
ปลอดภัยถูกกฎหมาย

ส านักปลัด

6 โครงการรณรงค์สวมหมวก
กันน็อค 100%

เพ่ือลดอันตรายท่ีเกิดจาก
อุบัติเหตุ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 9 
หมู่บ้าน และผู้สัญจรไป-มา

20,000 20,000 20,000 20,000 9 หมู่บ้าน ประชาชนในพ้ืนท่ี มีวินัย
ในการขับข่ี และมีความ
ปลอดภัย

ส านักปลัด

7 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในต าบลสามร้อยยอด

เพ่ือสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

กล้องวงจรปิดติดตาม
หมู่บ้านในต าบลสามร้อย
ยอด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 9 หมู่บ้าน ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ส านักปลัด

 -  - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000  -  -  -รวม  28  โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ



แบบ ผ. 01
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.2 แผนงาน  การศึกษา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์

การศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน
การเรียนการสอนตาม
หลักสูตรปฐมวัย

ส่ือการเรียนการสอนวัสดุ
การศึกษา และเคร่ือง
พัฒนาการเด็ก

130,000 130,000 130,000 130,000 เด็กเตรียม
อนุบาล
2 ศูนย์

เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ตามวัยและเต็มศักยภาพ

กองการศึกษาฯ

2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต.

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่างครบถ้วน

เด็กเตรียมอนุบาลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขต
พ้ืนท่ี ต.สามร้อยยอด

350,000 350,000 350,000 350,000 เด็กเตรียม
อนุบาล
2 ศูนย์

เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
นมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต.

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่างครบถ้วน

เด็กเตรียมอนุบาลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขต
พ้ืนท่ี ต.สามร้อยยอด

150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กเตรียม
อนุบาล
2 ศูนย์

เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

4 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
นมให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลสามร้อยยอด

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วน

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
สามร้อยยอด

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กนักเรียน
6 โรงเรียน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 01
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.2 แผนงาน  การศึกษา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้ใหญ่เห็นถึง

ความส าคัญของเด็กและ
เยาวชน

เด็กและเยาวชนในต าบล
สามร้อยยอด

200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมในงาน วันเด็ก

กองการศึกษาฯ

6 โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กนักเรียน

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความ
สามารถในด้านการกีฬา
และพัฒนาคุณของการกีฬา

เด็กนักเรียนในต าบล
สามร้อยยอด

100,000 100,000 100,000 100,000 6 โรงเรียน นักเรียนในเขตต าบล
สามร้อยยอดมีการ
พัฒนาทักษะทางด้าน
การกีฬา มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย

กองการศึกษาฯ

7 โครงการจัดกิจกรรมส าคัญต่างๆ 
ท้ังทางศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับ
การพัฒนาความพร้อมท้ัง 4 
ด้าน

เด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กเตรียม
อนุบาล
2 ศูนย์

เด็กเล็กเกิดความรู้รัก 
วัฒนธรรมท้องถ่ินและ
สถาบันพระมหากษัตริย์

กองการศึกษาฯ

8 โครงการเสริมสร้างความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษเข้าสู่ระบบ
 AEC

เพ่ือให้สามารถพูดและ
ส่ือสารกับชาวต่างชาติได้รู้เร่ือง

เยาวชน/ประชาชน หมู่ท่ี
 1-9
ต.สามร้อยยอด

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดอบรม
ภาษาอังกฤษ
ปีละ 1 คร้ัง

มีทักษะทางด้านภาษาใน
เร่ืองการพูดและการ
ส่ือสารดีข้ึน

กองการศึกษาฯ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 01
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.2 แผนงาน  การศึกษา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการจัดท าป้ายบอกทางเข้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสาม
ร้อยยอด

เพ่ือให้มีป้ายบอกทางเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสาม
ร้อยยอด ท้ัง 2 แห่ง

ป้ายบอกทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

40,000 - - - ป้ายบอก
ทางเข้า ศพด.

 2  แห่ง

ประชาชนท้ังในและนอก
พ้ืนท่ี  ได้รับความสะดวก
ในการเดินทางมายังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 2 แห่ง

กองการศึกษาฯ

10 โครงการติดต้ังเหล็กดัด   ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล  สามร้อย
ยอด

เพ่ือให้มีเหล็กดัดในการ
ป้องกันการงัดแงะ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลสามร้อย
ยอด ท้ัง 2 แห่ง

ติดต้ังเหล็กดัดประตู-
หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

140,000 - - - เหล็กดัด ศพด.
  2  แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ป้องกันการงัดแงะเข้าไป
ข้างในอาคาร ท้ัง  2  แห่ง

กองการศึกษาฯ

 -  - 2,370,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000  -  -  -รวม  34  โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 01
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.3 แผนงาน  สาธารณสุข

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์และควบคุมโรค

ระบาด (ไข้เลือดออก , วัณโรค , 
ไข้หวัดใหญ่ , อหิวาตกโรค ฯลฯ) 
 ต าบลสามร้อยยอด

เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน
รู้จักการป้องกันโรคระบาด
และโรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนใหม่
และโรค     ติดเช้ือท่ีเคยแพร่
ระบาดในอดีต

 หมู่ท่ี 1-9 
ต.สามร้อยยอด

20,000 20,000 20,000 20,000 9 หมู่บ้าน ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคระบาดและโรคติดต่อ

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการฉีดพ่นหมอกควันก าจัด
ยุงตัวเต็มวัยต าบลสามร้อยยอด

เพ่ือควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 หมู่ท่ี 1-9 
ต.สามร้อยยอด

30,000 30,000 30,000 30,000 9 หมู่บ้าน ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญในการควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ต าบลสามร้อยยอด

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า

 หมู่ท่ี 1-9 
ต.สามร้อยยอด

30,000 30,000 30,000 30,000 9 หมู่บ้าน ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการจัดการขยะมูลฝอย
ต าบลสามร้อยยอดด้วยหลักการ 
"3Rs - ประชารัฐ"

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนและผู้น าชุมชนลด
และคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง

 หมู่ท่ี 1-9 
ต.สามร้อยยอด

30,000 30,000 30,000 30,000 9 หมู่บ้าน ประชาชนและผู้น าชุมชน
เกิดจิตส านึกและร่วมมือ
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 01
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.3 แผนงาน  สาธารณสุข

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการรณรงค์ป้องกันและ

ควบคุมโรคเอดส์
เพ่ือป้องกันพฤติกรรมเส่ียงใน
การมีเพศสัมพันธ์ และโรค
เอดส์ในเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  โรงเรียนบ้านพุ
น้อย และประชาชน
ต าบลสามร้อยยอด

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียน
เข้าร่วม
กิจกรรม

เยาวชนมีพฤติกรรมท่ี
ปลอดภัยจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  และโรค
เอดส์จ านวนผู้ติดเช้ือราย
ใหม่ลดน้อยลง

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการ 5 ส. (สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลักษณะสร้างนิสัย )

เพ่ือสร้างบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีท างาน
ให้ดีข้ึน  สถานท่ีท างาน
สะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ส านักงาน               
อบต.สามร้อยยอด

5,000 5,000 5,000 5,000 ปีละ 1 คร้ัง ส านักงาน อบต. มีความ
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขในเขต
พ้ืนท่ีต าบลสามร้อยยอด

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข

30,000 30,000 30,000 30,000 9 หมู่บ้าน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

 -  - 175,000 175,000 175,000 175,000 -  -  -

ท่ี โครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม  28  โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ. 01
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.4 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  (วัน

ผู้สูงอายุ ฯลฯ)
เพ่ือให้ความส าคัญกับ
ผู้สูงอายุและเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีภายใน
ครอบครัว

ผู้สูงอายุต าบลสามร้อย
ยอด

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุ
50 คน

เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างผู้สูงอายุกับบุคคล
ในครอบครัว

ส านักปลัด

2 ออกเย่ียมผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ป่วยติดเตียง

เพ่ือดูแลผู้ท่ีมีปัญหาด้าน
สุขภาพท้ังร่างกาย จิตใจ 
สังคม และเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้มีชีวิตท่ียืน
ยาวข้ึน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยติดเตียงในต าบล
สามร้อยยอด

50,000 50,000 50,000 50,000 90 คน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเน่ือง

ส านักปลัด

3 อบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ
ระยะส้ันให้แก่เด็กและเยาวชนใน
วัยเรียน

เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชน  โดยการ
ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะ
อาชีพระยะส้ัน

เด็กและเยาวชน ต าบล
สามร้อยยอด

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและ
เยาวชน
50 คน

เด็กและเยาวชนมีทักษะใน
การประกอบอาชีพเสริม  
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ส านักปลัด

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

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม  12  โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 01
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.5 แผนงาน  เคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งท่ี
 1  (บ้านพุน้อย)

เพ่ือให้เด็กเล็กมีสถานท่ีท า
กิจกรรมหน้าเสาธง

 เสาธงชาติ
(ตามแบบของ อบต.)

100,000 100,000 100,000 100,000 เสาธง 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเสาธง
ใช้ในการท ากิจกรรม

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แห่งท่ี 1  (บ้านพุ
น้อย)

เพ่ือความปลอดภัยและ
ป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียน
ออกมานอกศูนย์ ฯ

 ร้ัว
(ตามแบบของ อบต.)

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้ัว 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานและเด็กได้รับ
ความปลอดภัย

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  แห่งท่ี 2 (บ้าน
หนองข้าวเหนียว)

เพ่ือความปลอดภัยและ
ป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียน
ออกมานอกศูนย์ ฯ

 ร้ัว
(ตามแบบของ อบต.)

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้ัว 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานและเด็กได้รับ
ความปลอดภัย

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งท่ี
 2 (บ้านหนองข้าวเหนียว)

เพ่ือให้เด็กเล็กมีสถานท่ีท า
กิจกรรมหน้าเสาธง

 เสาธงชาติ
(ตามแบบของ อบต.)

100,000 100,000 100,000 100,000 เสาธง 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเสาธง
ใช้ในการท ากิจกรรม

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 01
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.5 แผนงาน  เคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้าน

หนองข้าวเหนียวพร้อมจัดซ้ือ
เคร่ืองออกก าลังกาย (บริเวณ
ศาลากลางหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี
และอุปกรณ์ใช้ออกก าลังกาย

ลานกีฬาและเคร่ืองออก
ก าลังกาย
 (ตามแบบของ อบต.)

300,000 300,000 300,000 300,000 ลานกีฬา  
พร้อมอุปกรณ์ 

 1  แห่ง

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านพุ
น้อยพร้อมจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง
กาย หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี
และอุปกรณ์ใช้ออกก าลังกาย

ลานกีฬาและเคร่ืองออก
ก าลังกาย
 (ตามแบบของ อบต.)

300,000 300,000 300,000 300,000 ลานกีฬา  
พร้อมอุปกรณ์ 

 1  แห่ง

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้าน
หัวตาลแถวพร้อม
จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี
และอุปกรณ์ใช้ออกก าลังกาย

ลานกีฬาและเคร่ืองออก
ก าลังกาย
 (ตามแบบของ อบต.)

300,000 300,000 300,000 300,000 ลานกีฬา  
พร้อมอุปกรณ์ 

 1  แห่ง

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์ท่ี



แบบ ผ. 01
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.5 แผนงาน  เคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง     ออก

ก าลังกายติดต้ังบริเวณหาดสาม
ร้อยยอด
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี
และอุปกรณ์ใช้ออกก าลังกาย

ลานกีฬาและเคร่ืองออก
ก าลังกาย
 (ตามแบบของ อบต.)

100,000 100,000 100,000 100,000 เคร่ืองออก
ก าลังกาย  1 

 ชุด

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
ประจ าหมู่บ้าน
ดอนเตาเหล้าพร้อมท่ีออก
ก าลังกาย หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ

สวนสุขภาพและ
เคร่ืองออกก าลังกาย
 (ตามแบบของ อบต.)

300,000 300,000 300,000 300,000 สวนสุขภาพ
พร้อมอุปกรณ์ 

 1  แห่ง

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและมีสุขภาพจิตท่ีดี

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างสนาม      เด็ก
เล่นบ้านหุบตาโคตร 
พร้อมท่ีออกก าลังกาย 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และคน
ท่ัวไปมีท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
และออกก าลังกาย

สนามเด็กเล่นพร้อมท่ี
ออกก าลังกาย

(ตามแบบของ อบต.)

300,000 300,000 300,000 300,000 สนามเด็กเล่น
พร้อมอุปกรณ์ 

 1  แห่ง

เด็ก เยาวชน และคนท่ัวไป
มีสุขภาพจิตท่ีดีและ
ร่างกายแข็งแรง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
ชายทะเลบางปู
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ

สวนสุขภาพ
(ตามแบบของ อบต.)

200,000 200,000 200,000 200,000 สวนสุขภาพ  
1  แห่ง

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและมีสุขภาพจิตท่ีดี

กองช่าง

 -  - 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 -  -  -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม  44  โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 01
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.6 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการงานประเพณีสงกรานต์

สามร้อยยอด
เพ่ือร่วมสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่
ต่อไป

ประชาชนในต าบล
สามร้อยยอดและ
พ้ืนท่ีใกล้เคียงและ
นักท่องเท่ียวท่ีมา
เท่ียวใน                ต .
สามร้อยยอด

300,000 300,000 300,000 300,000 จัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์

ปีละ 1 คร้ัง

เป็นการร่วมสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ให้
คงอยู่สืบไป

กองการศึกษาฯ

2 โครงการงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทยให้คงอยู่

ประชาชนในต าบล
สามร้อยยอดและ
พ้ืนท่ีใกล้คียง

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดงาน
ประเพณีแห่
เทียนเข้า

พรรษาปีละ
1 คร้ัง

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษาและเป็นการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

กองการศึกษาฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 01
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.6 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจักรยานเสือภูเขา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนออก

ก าลังกาย
กิจกรรมจักรยาน    เสือ
ภูเขา

100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษาฯ

4 โครงการจักรยานทางเรียบ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนออก
ก าลังกาย

กิจกรรมจักรยาน    ทาง
เรียบ

100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษาฯ

 -  - 530,000 530,000 530,000 530,000 -  -  -

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์ท่ี

รวม  16  โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ



แบบ ผ. 01
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.7 แผนงาน  งบกลาง

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์มีเงินทุนใน

การล้ียงชีพตนเองได้
สงเคราะห์เงินเบ้ียยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยเอดส์

80,000 80,000 80,000 80,000 11 คน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ท าให้มี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

2 สนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือให้คนพิการมีเงินทุนใน
การล้ียงชีพตนเองได้

สงเคราะห์เงินเบ้ียยังชีพ
ให้กับคนพิการ

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 133 คน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ให้คนพิการท าให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

3 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีเงินทุนใน
การเล้ียงชีพตนเองได้

สงเคราะห์เงินเบ้ียยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 988 คน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้สูงอายุท าให้มี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

4 เงินสงเคราะห์ราษฎรท่ีประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน

เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ีประสบ
ปัญหายากจน ปัญหาสังคม 
และท่ีประสบภัยกรณีอ่ืนๆ

สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ท่ีประสบปัญหาสังคม 
และประสบภัยกรณีอ่ืนๆ

60,000 60,000 60,000 60,000 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือปัญหาความ
ยากจน และได้รับการ
บรรเทาในเบ้ืองต้น

ส านักปลัด

ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ. 01
    3. ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
        3.7 แผนงาน  งบกลาง

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ เช่น ภัย
แล้ง อัคคีภัยและอ่ืนๆ

เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ีเกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ

สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนท่ี
เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับการ
บรรเทาความเดือดร้อนท่ี
เกิดจาก  สาธารณภัย
เบ้ืองต้น

ส านักปลัด

6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมตามกฎหมาย 
(ส่วนของนายจ้าง)

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมในส่วนของ
นายจ้าง

300,000 300,000 300,000 300,000 พนักงานจ้าง 
อบต. 1 แห่ง

พนักงานจ้าง อบต. ได้รับ
สวัสดิการจากประกันสังคม

ส านักปลัด

7 เงินช่วยเหลือค่าท าศพ เพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือค่าท า
ศพกรณีพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง ถึงแก่กรรม

เงินช่วยเหลือค่าท าศพ
ให้กับญาติของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ท่ีถึงแก่กรรม

60,000 60,000 60,000 60,000 พนักงาน อบต.
 1 แห่ง

ญาติของพนักงานผู้ถึงแก่
กรรมได้รับเงินช่วยเหลือ
ค่าท าศพ

ส านักปลัด

 -  - 13,100,000 13,100,000 13,100,000 13,100,000 -  -  -รวม  28  โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ


