
แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุ เพ่ือสนับสนุนส่ือการเรียน จัดซ้ือส่ือการเรียนการ 95,000 95,000 95,000 95,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้ เด็กเล็กได้รับการเสริม กอง

การศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสอน และวัสดุการศึกษา สอน และวัสดุการศึกษา รับวัสดุการศึกษา ทักษะในการเรียนรู้ การศึกษาฯ

บ้านบูเก๊ะ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านบูเก๊ะ

2 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุ เพ่ือสนับสนุนส่ือการเรียน จัดซ้ือส่ือการเรียนการ 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้ เด็กเล็กได้รับการเสริม กอง

การศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสอน และวัสดุการศึกษา สอน และวัสดุการศึกษา รับวัสดุการศึกษา ทักษะในการเรียนรู้ การศึกษาฯ

บ้านปาดังยอ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านปาดังยอ

3 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุ เพ่ือสนับสนุนส่ือการเรียน จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 95,000 95,000 95,000 95,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้ เด็กเล็กได้รับการเสริม กอง

การศึกษาให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อน การสอน และวัสดุการศึกษา และวัสดุการศึกษาให้กับ รับวัสดุการศึกษา ทักษะในการเรียนรู้ การศึกษาฯ

เกณฑ์ประจ ามัสยิดอิสลามียะห์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ประจ ามัสยิดอิสลามียะห์

4 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุ เพ่ือสนับสนุนส่ือการเรียน จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้ เด็กเล็กได้รับการเสริม กอง

การศึกษาให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อน การสอน และวัสดุการศึกษา และวัสดุการศึกษาให้กับ รับวัสดุการศึกษา ทักษะในการเรียนรู้ การศึกษาฯ

เกณฑ์ประจ ามัสยิดนูรุลยาบาล ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ประจ ามัสยิดนูรุลยาบาล
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     ๒.๑ แผนงาน การศึกษา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร สนับสนุนงบประมาณ 256,000 256,000 256,000 256,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้ เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กอง

ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเก๊ะ กลางวันท่ีเพียงพอ มีคุณค่า ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับอาหารกลางวัน กลางวันเพียงพอและมี การศึกษาฯ

ตามหลักโภชนาการ บ้านบูเก๊ะ คุณค่าตามหลักโภชนาการ

6 สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร สนับสนุนงบประมาณ 355,000 355,000 355,000 355,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้ เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กอง

ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน กลางวันท่ีเพียงพอ มีคุณค่า ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับอาหารกลางวัน กลางวันเพียงพอและมี การศึกษาฯ

ปาดังยอ ตามหลักโภชนาการ บ้านปาดังยอ คุณค่าตามหลักโภชนาการ

7 สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร สนับสนุนงบประมาณให้กับ 270,000 270,000 270,000 270,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้ เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กอง

ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ กลางวันท่ีเพียงพอ มีคุณค่า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ รับอาหารกลางวัน กลางวันเพียงพอและมี การศึกษาฯ

ประจ ามัสยิดอิสลามียะห์ ตามหลักโภชนาการ ประจ ามัสยิดอิสลามียะห์ คุณค่าตามหลักโภชนาการ

8 สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร สนับสนุนงบประมาณให้กับ 410,000 410,000 410,000 410,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้ เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กอง

ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ กลางวันท่ีเพียงพอ มีคุณค่า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ รับอาหารกลางวัน กลางวันเพียงพอและมี การศึกษาฯ

ประจ ามัสยิดนูรุลยาบาล ตามหลักโภชนาการ ประจ ามัสยิดนูรุลยาบาล คุณค่าตามหลักโภชนาการ

9 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหาร จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้ เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กอง

ให้กับโรงเรียน (ในสังกัด สพฐ.) อย่างเพียงพอ ให้กับโรงเรียน (ในสังกัด รับอาหารเสริม (นม) ร่างกายสมบูรณ์ การศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรม สพฐ.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แข็งแรง

เด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด และศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด

10 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร อุดหนุนงบประมาณ 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้ เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กอง

ให้โรงเรียนบ้านมูโนะ กลางวันท่ีเพียงพอ มีคุณค่า อาหารกลางวันให้ รับอาหารกลางวัน กลางวันเพียงพอและมี การศึกษาฯ

ตามหลักโภชนาการ โรงเรียนบ้านมูโนะ คุณค่าตามหลักโภชนาการ
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร อุดหนุนงบประมาณ 670,000 670,000 670,000 670,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้ เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กอง

ให้โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง กลางวันท่ีเพียงพอ มีคุณค่า อาหารกลางวันให้ รับอาหารกลางวัน กลางวันเพียงพอและมี การศึกษาฯ

ตามหลักโภชนาการ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง คุณค่าตามหลักโภชนาการ

12 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร อุดหนุนงบประมาณ 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้ เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กอง

ให้โรงเรียนบ้านปาดังยอ กลางวันท่ีเพียงพอ มีคุณค่า อาหารกลางวันให้ รับอาหารกลางวัน กลางวันเพียงพอและมี การศึกษาฯ

ตามหลักโภชนาการ โรงเรียนบ้านปาดังยอ คุณค่าตามหลักโภชนาการ

13 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร อุดหนุนงบประมาณ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้ เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กอง

ให้โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ กลางวันท่ีเพียงพอ มีคุณค่า อาหารกลางวันให้ รับอาหารกลางวัน กลางวันเพียงพอและมี การศึกษาฯ

ตามหลักโภชนาการ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ คุณค่าตามหลักโภชนาการ

14 โครงการพัฒนาแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ และ จัดนิทรรศการการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ านวน  เด็กนักเรียนมีขวัญ กอง

เสริมสร้างความภาคภูมิใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก าลังใจท่ีดี และมีความ การศึกษาฯ

ให้กับเด็กนักเรียน ภาคภูมิใจในตนเอง

15 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน เพ่ือให้มีอาคารเรียนท่ีได้ ปรับปรุง/ซ่อมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึงพอใจ อาคารเรียนได้มาตรฐาน กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานเหมาะแก่การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของผู้ท่ีได้รับประโยชน์ เหมาะสมแก่การเรียนรู้ การศึกษาฯ

16 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนเด็กเล็กท่ี เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จาก กอง

จากประสบการณ์จริงและ ศพด./ศดม. ได้รับการพัฒนา ประสบการณ์จริงและได้ การศึกษาฯ

ได้รับประสบการณ์ทางสังคม รับประสบการณ์ทางสังคม

17 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,000,000 3,000,000 จ านวนผู้ได้รับ สถานศึกษาเหมาะสม กอง

เล็กท่ีได้มาตรฐาน จ านวนปีละ ๑ แห่ง ประโยชน์เพ่ิมข้ึน กับพัฒนาการเด็ก การศึกษาฯ
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งบประมาณและท่ีผ่านมา
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18 โครงการจัดนิทรรศการทางการ เพ่ือจัดนิทรรศการทางการ จัดนิทรรศการทางการ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ านวน เด็กนักเรียนได้รับความรู้ กอง

ศึกษาและแข่งขันทักษะวิชาการ ศึกษาและแข่งขันทักษะ ศึกษาและแข่งขันทักษะ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จากการจัดนิทรรศการ การศึกษาฯ

วิชาการ วิชาการ ทักษะวิชาการ

19 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและ จัดอบรมให้กับเด็กและ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี กอง

เยาวชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังสร้าง เยาวชนในพ้ืนท่ี พอใจของผู้เข้า มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน และ การศึกษาฯ

จิตส านึกท่ีดีให้กับเยาวชน ร่วมการอบรม มีจิตส านึกท่ีดี

20 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มี เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส กอง

โอกาสแสดงออกอย่าง ต าบลมูโนะ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การศึกษาฯ

สร้างสรรค์เกิดความภาค เกิดความภาคภูมิใจและ

ภูมิใจและเช่ือม่ันในตนเอง เช่ือม่ันในตนเอง

21 โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับ จัดอบรมให้ความรู้ภาษา 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ได้รับ เด็ก เยาวชน และประชาชน กอง

เด็ก เยาวชน และประชาชน อังกฤษให้กับประชาชน ความรู้เพ่ิมข้ึน ในพ้ืนท่ีมีทักษะทางด้าน การศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน

22 โครงกาพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของบุคลากร มีบุคลากรทางการศึกษา กอง

ทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความรู้เพ่ิมข้ึน ท่ีมีคุณภาพ การศึกษาฯ

23 ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือป้องกันและรักษาความ ก่อสร้างร้ัว ขนาดสูง 772,700 ร้อยละของเด็กเล็กมี เด็กเล็กมีความปลอดภัย กองช่าง

หมู่ท่ี ๓ ปลอดภัยให้กับเด็กเล็ก ๑.5๐ ม. ยาว 188 ม. ความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

24 โครงการสายสัมพันธ์ บ้าน และ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี จัดกิจกรรมให้กับผู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง ผู้ปกครองและ ศพด. กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างผู้ปกครองและ ศพด. ปกครองและ ศพด. พอใจของผู้เข้า มีความสัมพันธ์อันดี การศึกษาฯ

ร่วมกิจกรรม ต่อกัน
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดซ้ือยา สารเคมีรักษา เพ่ือป้องกันโรคต่างๆในพ้ืนท่ี จัดซ้ือยา สารเคมี 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนได้รับการ กอง

และป้องกันโรคต่างๆ ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี การป้องกันโรค ป้องกันโรคภัยต่างๆ สาธารณสุขฯ

2 โครงการอบรมฟ้ืนฟูบริการ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ได้รับ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ กอง

การแพทย์ฉุกเฉิน EMS บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าท่ี จ านวน ๑ คร้ัง ประโยชน์ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สาธารณสุขฯ

3 โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ เพ่ือให้มีความพร้อมในการ จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนได้รับการ กอง

ประจ ารถกู้ชีพ ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ประจ ารถกู้ชีพ จ านวน ๑ ชุด ประโยชน์ ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น สาธารณสุขฯ

4 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้ เพ่ือป้องกันและท าลาย รณรงค์ป้องกันในพ้ืนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ได้รับการ ลดการแพร่ระบาดของ กอง

เลือดออก แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ต าบลมูโนะ ป้องกันโรคเพ่ิมข้ึน โรคไข้เลือดออก สาธารณสุขฯ

5 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้ความรู้และส่งเสริม จัดอบรมผู้สูงอายุในต าบล 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของผู้สูงอายุมี ผู้สูงอายุได้รับความรู้ กองสวัสดิการ

ชีวิตผู้สูงอายุ สุขภาพ อนามัยแก่ผู้สูงอายุ ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึน ในการดูและสุขภาพ สังคม

6 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เพ่ือป้องกันโรคต่างๆ จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 75,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนได้รับการ กอง

จ านวน ๑ เคร่ือง ประโยชน์ ป้องกันโรคภัยต่างๆ สาธารณสุขฯ
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     ๒.2 แผนงาน สาธารณสุข

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ค่าสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ เพ่ือให้การสังคมสงเคราะห์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส กองสวัสดิการ

สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในต าบลมูโนะ ท่ีได้รับความช่วยเหลือ ได้รับการช่วยเหลือ สังคม
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     2.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อบรมส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเส้ือผ้า เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนการฝึกอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีรายได้ กองสวัสดิการ

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในต าบล ท่ีได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน สังคม

2 อบรมส่งเสริมอาชีพท าขนม เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนการฝึกอาชีพ 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีรายได้ กองสวัสดิการ

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในต าบล ท่ีได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน สังคม

3 อบรมส่งเสริมอาชีพช่างไฟฟ้า เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนการฝึกอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีรายได้ กองสวัสดิการ

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในต าบล ท่ีได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน สังคม

4 อบรมส่งเสริมอาชีพการสกรีนเส้ือ เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนการฝึกอาชีพ 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีรายได้ กองสวัสดิการ

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในต าบล ท่ีได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน สังคม

5 อบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนการฝึกอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ ประชาชนมีรายได้ กองสวัสดิการ

และผู้พิการ ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้พิการ พิการท่ีได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน สังคม

6 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษา เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพท่ี กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้น าสตรี 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองสวัสดิการ

ดูงานของกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้น าสตรี ย่ังยืนให้กับประชาชน กลุ่ม อสม. และประชาชน ท่ีได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน มีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน สังคม

กลุ่ม อสม. และประชาชนในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี จ านวน ๑ คร้ัง
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     ๒.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดอบรมและจัดประชาคม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักงาน

ประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน ของประชาชนในการพัฒนา หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๕ ท่ีได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน ในการพัฒนา ปลัด อบต.

ท้องถ่ิน

8 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนไม่ยุ่งเก่ียว ส านักงาน

ปัญหายาเสพติด ในพ้ืนท่ี เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี ท่ีได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน กับยาเสพติด ปลัด อบต.

9 สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ส านักงาน

เอาชนะยาเสพติด ในพ้ืนท่ี ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ท่ีได้รับประโยชน์ ได้รับการป้องกันและแก้ไข ปลัด อบต.

10 บ าบัดฟ้ืนฟู และฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟู และฝึก บ าบัดฟ้ืนฟูและฝึก 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ ปัญหายาเสพติด ส านักงาน

ให้กับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด อบรมอาชีพ อบรมอาชีพ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ลดลง ปลัด อบต.

57

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     2.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้ประชาชนมีอุปกรณ์ จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีวัสดุ/อุปกรณ์ กอง

ในการออกก าลังกาย มีการเล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน ในการออกก าลังกาย การศึกษาฯ

2 จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีเยาวชน เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน จัดการแข่งขันกีฬาให้กับ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชน ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน กอง

ประชาชนและข้าราชการในต าบล ประชาชนและข้าราชการ มี เยาวชน ประชาชน และ ท่ีเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และมีสุขภาพแข็งแรง การศึกษาฯ

การออกก าลังกายและเล่นกีฬาข้าราชการในต าบล

3 โครงการส่งเสริมกีฬาให้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรม จัดการแข่งขันกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็ก เด็กมีสุขภาพพลานามัย กอง

ในพ้ืนท่ีต าบลมูโนะ นันทนาการ ใช้เวลาว่างให้ ให้กับเด็กในพ้ืนท่ี ท่ีเข้าร่วมแข่งขันกีฬา แข็งแรง การศึกษาฯ

เกิดประโยชน์

4 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนนักกีฬาท่ีมีการ นักกีฬามีการพัฒนา กอง

แข่งขันกีฬา พัฒนาทักษะเพ่ิมข้ึน ทักษะในการเล่นกีฬา การศึกษาฯ

5 โครงการเสริมทักษะการเล่นกีฬา เพ่ือเสริมทักษะการเล่นกีฬา ฝึกทักษะการเล่นกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ได้รับ เด็กและเยาวชนมีการ กอง

ให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี ให้กับเด็กและเยาวชน ให้กับเด็กและเยาวชน การเสริมทักษะ พัฒนาทักษะในการเล่นกีฬา การศึกษาฯ

6 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์ เพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบ จัดการแข่งขันกีฬาให้กับ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กเล็ก นักเรียนมีระเบียบ วินัย กอง

พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็ก วินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา เด็กนักเรียน ๔ ศูนย์ ท่ีได้รับการส่งเสริม มีน้ าใจเป็นนักกีฬา และ การศึกษาฯ

ก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด และส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

7 ถมดินลานอเนกประสงค์สนามกีฬา เพ่ือถมดินลานอเนกประสงค์ ถมดินลานกีฬา 300,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

ต าบลมูโนะ สนามกีฬาต าบลมูโนะ ประโยชน์ จัดกิจกรรมต่างๆ
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     2.5 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 ก่อสร้างสนามกีฬา/ลานกีฬา เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ก่อสร้างสนามกีฬา/ 13,000,000 13,000,000 ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

ส าหรับออกก าลังกาย ลานกีฬา ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน ส าหรับออกก าลังกาย

9 ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬา เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬา 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

ลานกีฬา/อาคารกีฬา ส าหรับออกก าลังกาย ลานกีฬา/อาคารกีฬาในต าบล ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน ส าหรับออกก าลังกาย

10 โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์ โรงยิม เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย ก่อสร้างอัฒจรรย์,โรงยิม 24,000,000 24,000,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
และสนามฟุตบอลต าบลมูโนะ ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี สนามฟุตบอลต าบลมูโนะ ประโยชน์ ออกก าลังกาย

11 ก่อสร้างลู่ว่ิงท่ีศูนย์กีฬาต าบลมูโนะ เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย ก่อสร้างลู่ว่ิงสนามกีฬา 1,500,000 1,500,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ประโยชน์ ออกก าลังกาย

12 จัดท าโครงหลังคาประกอบลาน เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดท าโครงหลังคา 1,200,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
กีฬาศูนย์กีฬาต าบลมูโนะ และส่งเสริมการจัดกิจกรรม ประกอบลานกีฬา ประโยชน์ จัดกิจกรรมต่างๆ

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี

13 ก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์พร้อม เพ่ืออ านวยความสะดวก ก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์ 200,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
หลังคาบริเวณศูนย์กีฬาต าบลมูโนะ และส่งเสริมการจัดกิจกรรม พร้อมหลังคา ๑ หลัง ประโยชน์ จัดกิจกรรมต่างๆ

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนศูนย์บริการ สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ ส านักงาน

การเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เทคโนโลยีการเกษตร ท่ีได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน และบริการด้าน ปลัด อบต.

เกษตรต าบลมูโนะ จ านวน 1 ศูนย์ เทคโนโลยีการเกษตร

2 อบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูป เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนการฝึกอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีรายได้ ส านักงาน

วัตถุดิบในพ้ืนท่ี ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในต าบล ท่ีได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ปลัด อบต.

3 โครงการอบรมให้ความรู้ในการ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน อบรมให้ความรู้เกษตรกร 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของเกษตรกร แก้ไขปัญหาด้านการ ส านักงาน

ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การเกษตร ในต าบลมูโนะ ท่ีได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน เกษตรให้กับเกษตรกร ปลัด อบต.

4 อบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพ่ืออบรม ให้ความรู้เก่ียวกับ อบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเกษตรกร ลดรายจ่ายใน ส านักงาน

การเกษตร ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน ครัวเรือน ปลัด อบต.

5 ส่งเสริมอาชีพการท านา เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ ส่งเสริมและสนับสนุน 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีรายได้ ส านักงาน

อาชีพการท านา เกษตรกรท านาในพ้ืนท่ี ท่ีได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ปลัด อบต.
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     2.6 แผนงาน การเกษตร



แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ 6,100,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 ร้อยละความพึงพอใจ ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ กองสวัสดิการ

ผู้สูงอายุในต าบลมูโนะ ของผู้สูงอายุ ความช่วยเหลือ สังคม

2 เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละความพึงพอใจ ผู้พิการในต าบลได้รับ กองสวัสดิการ

ผู้พิการในต าบลมูโนะ ของผู้พิการ ความช่วยเหลือ สังคม

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึงพอใจ ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล กองสวัสดิการ

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลมูโนะ ของผู้ป่วยเอดส์ ได้รับความช่วยเหลือ สังคม

4 ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลัก เพ่ือให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน สมทบกองทุนหลักประกัน 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนต าบลมูโนะ ส านักงาน

ประกันสุขภาพ อบต.มูโนะ จากโรคติดต่อ สุขภาพต าบลมูโนะ ประโยชน์ มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี ปลัด อบต.
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    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.7 แผนงาน งบกลาง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต


