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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม  คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปตามระเบียบ
และโปร่งใส 

จัดการเลือกตั้ง
นายก อบต. และ 
ส.อบต. 
 

50,000 
 

500,000 
 

800,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

การเลือกตั้งเป็นไป
ตามระเบียบและ
โปร่งใส 

สํานักงาน
ปลัด 

2 การเตรียมรับเสด็จ
และรับเสด็จ 

เพื่อให้การเตรียมรับ
เสด็จและรับเสด็จ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

การเตรียมรับ
เสด็จและรับเสด็จ 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

การเตรียมรับ
เสด็จและรับเสด็จ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

สํานักงาน
ปลัด 

3 เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์
การบริหารงานของ
อบต. 
 
 
 

จัดบอร์ด,จัดทํา
วารสาร แผ่นพับ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 
 

ประชาชนรับรู้
ข่าวสารการ
บริหารงานองค์กร 

สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหาร,สมชิกสภา,
ผู้นําชุมชน,
คณะกรรมการ
แผนฯองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ทุ่งกว๋าวมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

คณะผู้บริหาร,สม
ชิกสภา,ผู้นําชุมชน
,คณะกรรมการ
แผนฯตําบล
ทุ่งกว๋าว 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละ 70ของ
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

คณะผู้บริหาร,สม
ชิกสภา,ผู้นําชุมชน
,คณะกรรมการ
แผนฯตําบล
ทุ่งกว๋าวประสิทธิ
ภาพในการ
บริหารงานมาก
ยิ่งข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานตําบล
ทุ่งกว๋าว 

เพื่อจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานของตําบล
ทุ่งกว๋าว 

หมู่ที่ 1-14 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน มี
ความพึงพอใจ 

มีข้อมูลพื้นฐาน
ของตําบลทุ่งกว๋าว 

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การซื้อ การจ้างและ
ประสานราชการ
(ศูนย์บริการร่วม) 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ อบต . 
และผู้มาติดต่อ
ราชการ 

อุดหนุนศูนย์รวม
ข้อมูลของ อบต.  

33,600 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ดําเนนิโครงการ 

สามารถอํานวย
ความสะดวกแก่ 
อบต.และผู้มา
ติดต่อราชการ 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อรวบรวมข้อมูล
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบ
สาธารณภัย 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- 
 

32,500 
 

32,500 
 

32,500 
 

32,500 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ดําเนินโครงการ 

สามารถอํานวย
ความสะดวกแก่ 
อบต.และผู้มา
ติดต่อราชการ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 

8 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   
แผนประจําปี
งบประมาณฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมให้ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ทุกคนให้มีทักษะใน
การจดทํา ปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษาฯลฯ 

ครูผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ดูแลเด็กทุกคน 

- - - - - ร้อยละ 100  
ของครูผู้ดูแลเด็ก 
และผู้ดูแลเด็กที่
ได้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ดูแลเด็กทุกคน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะ 
ประสบการณ์ใน
การจัดทําหลัก 
การศึกษา 
แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
แผนประจําปี
งบประมาณฯลฯ 
 
 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 จัดตั้งส่วนราชการ
ของ อบต.ทุ่งกว๋าว
เพิ่ม 

เพื่อพัฒนา
โครงสร้างการ
บริหารงานบุคคลใน
การรองรับภารกิจ
ถ่ายโอนฯ 

กองการศึกษา ฯ 
กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

- - - - - ร้อยละ 80  
ของผู้มารับ
บริการมีความ
พึงพอใจ 

การบริหารงาน
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

10 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานท่ี
ทํางานน่าอยู่ น่า
ทํางาน (5 ส) 

เพื่อสร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมใน
สถานท่ีทํางานให้ดี
ขึน้ 

สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ทุ่งกว๋าว 

- - - - - ร้อยละ 80  
ของผู้มารับ
บริการมีความ
พึงพอใจ 

บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมใน
สถานท่ีทํางานให้ดี
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

11 โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและ
แผนพัฒนา 

จัดเวทีประชาคม  
จัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนา 

จัดเวทีประชาคม   
จัดทําแผนชมุชน
และแผนพัฒนา 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

แผนชุมชนและ
แผนพัฒนา 

สํานักงาน
ปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกซ้อมแผนปูองกัน
ภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดทําแผนและ
ฝึกซ้อมแผน
ปูองกันภัยและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในหมู่บ้านที่มี
พื้นที่เสี่ยงภัยและ
พื้นที่ใกล้เคียง 

30,000 
 

30,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่ตําบล
ได้ทันการณ์ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการอบรม  
อปพร. 

เพื่อเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติหน้าที่
ของอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

จัดการฝึกอบรม 
อปพร. 

40,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธ์ิภาพ 
อปพร. 
 

เพื่อเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติหน้าที่
ของอปพร. 
 

เพิ่มกําลังอปพร. 
และการฝึก
ทบทวน 

25,000 30,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่ตําบล
ได้ทันการณ ์
 
 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อบรมวินัยจราจร เพื่อให้ประชาชน
และเยาวชนในพ้ืนท่ี
ตําบลทุ่งกว๋าวมี
ความรู้เรื่องกฎ
จราจร 

อบรมวินัยจราจร
พร้อมทําใบขับข่ี
แก่ประชาชนและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
ตําบลทุ่งกว๋าว 

30,000 30,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนและ
เยาวชนรู้กฎ
จราจรแล้วนําไป
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
และสามารถลด
อุบัติเหตุจากการ
ใช้รถใช้ถนนและมี
ใบขับข่ี 

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 
 

30,000 
 

30,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สามารถลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

สํานักงาน
ปลัด 

6 ติดตั้งกล้องโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV) 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ตําบล
ทุ่งกว๋าว 

ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
ในพื้นที่ตําบล
ทุ่งกว๋าว 

820,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

สามารถลดป๎ญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ตําบล
ทุ่งกว๋าวได้ 

กองช่าง 

7 จัดตั้งศูนยส์ื่อสาร
ประจําตําบลและ
จัดซื้ออุปกรณ์
สื่อสาร 
 

เพื่อให้ระบบการ
ติดต่อสื่อสารของผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
รักษาความปลอดภัย
ในตําบล 

จัดตั้งศูนย์สื่อสาร
ประจําตําบลและ
จัดซื้ออุปกรณ์
สื่อสาร 

50,000 
 

50,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

การติดต่อสื่อสาร
สะดวกรวดเร็ว 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการชุมชนเป็น
ฐานในการปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่
เสี่ยงภัยมีความ
พร้อมในการจัดการ
สาธารณภัยของ
ชุมชนอย่างเป็น
ระบบโดยชุมชนคิด
เอง ทําเอง และใช้
ทรัพยากรของชุมชน
เอง 

ชุมชน/หมู่บ้าน 
เสี่ยงภัยมีความ
พร้อมในการ
ปูองกันภัยพิบตัิ
สามารถบริหาร
จัดการและลด
ความเสียหายเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้น 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ชุมชน/หมู่บ้าน 
เสี่ยงภัยมีความ
พร้อมในการ
ปูองกันภัยพิบัติ
สามารถบริหาร
จัดการและลด
ความเสียหายเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.3 แผนงานการศึกษา 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ของเด็ก 

จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของเด็กนักเรียน
ที่ได้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมส่งผลต่อ
พัฒนาการของเด็ก 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบล
ทุ่งกว๋าว 

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในตําบล
ทุ่งกว๋าว 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของเด็กนักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

3 ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู ่
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนให้มีคุณภาพ 

ปรับภูมิทัศน์ฯ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการ
สอน เสริม
พัฒนาการ 

300,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของเด็กก่อนวัย
เรียนได้รับการ
พัฒนา 

เด็กก่อนวัยเรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

4 จัดซื้อรถตู้  เพื่อบริการรับส่งเด็ก
ผู้ด้อยโอกาส 
 

จัดซื้อรถโดยสาร
ขนาด 12 ที่น่ัง  
จํานวน 1 คัน 
 
 
 

1,214,000 1,214,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน มี
ความพึงพอใจ 
 

เด็กผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
และพัฒนางาน
ห้องสมุด 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรักการอ่าน
สามารถใช้ห้องสมุด
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีหนังสือไว้บริการ 
แก่นักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม 

31,000 
 

31,000 
 

31,000 
 

31,000 
 

31,000 
 

ร้อยละ 80  
ของนักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคมเข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

6 พัฒนาวงโยธวาทิต
โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม 

เพื่อให้ส่งเสริมให้นัด
เรียนกล้าแสดงออก
โดยการทํางาน
ร่วมกันเป็นทีมลมี
ความเช่ือมั่นใน
ตนเองในทางที่ 
ถูกต้อง 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
จํานวน 250 คน 
และชุมชนตําบล
ทุ่งกว๋าวและตําบล
ใกล้เคียง 

10,000 
 

10,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนกลุ่มเปูา 
หมายเข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีความรู้
ด้านศิลปวัฒน 
ธรรมและศิลปะ 
การแสดงด้าน
ดนตรีในท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

7 พัฒนาการเรียนรู้
เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะการ
แสวงหาความรู้ 
ทักษะการคิด และ
แนวทางในการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้
กับชีวิตประจําวัน 
 

จัดนิทรรศการ มุม
ความรู้ และปูาย
สาระเรียนรู้ต่างๆ
ในศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ปีละไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง(โรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม) 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนกลุ่มเปูา 
หมายเข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีทักษะ
การแสวงหา
ความรู้ ทักษะการ
คิด และแนวทาง
ในการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจําวัน 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

เพื่อจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การจัดการศึกษา 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
จํานวน 250  คน 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนกลุ่มเปูา 
หมายเข้าร่วม
โครงการ 

มีแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนมี
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการจัด
การศึกษา 

สํานักงาน
ปลัด 

9 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา 

เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

โรงเรียนบ้านทุ่ง
ข่วง, โรงเรียน
อนุบาลเมืองปาน, 
โรงเรียนปลายนา
วิทยา, โรงเรียน
บ้านเฮี้ย, โรงเรียน
บ้านถํ้า, โรงเรียน
บ้านทุ่งจี้ และ
โรงเรียนบ้านทุ่งปง
,โรงเรียนบ้านจ๋ง                                                                
มีการจัดและใช้
แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

420,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนกลุ่มเปูา 
หมายเข้าร่วม
โครงการ 

สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รบั
สารอาหารที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย
และมีพัฒนาการ
สมวัย 

-จัดหาอาหาร
กลางวันแก่เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลทุ่งกว๋าว 
-จัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)ศุนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลทุ่งกว๋าว 
-ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี) 

1,000,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 100 
ของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
มีพัฒนาการที่ด ี

เด็กมีสภาวะการ
เจริญเติบโตที่ดี
และมีคุณภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

11 โครงการกิจกรรม
ยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
และผลการทดสอบ 
O-NET 

เพื่อยกระดับผลการ
ทดสอบ O-NET 
ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และปีท่ี 6 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และปีท่ี 6 มีผล
การทดสอบทาง
การศึกษาใน
ระดับชาติ 

- 106,800 106,800 106,800 106,800 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนกลุ่มเปูา 
หมายเข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีความรู้ 
ประสบการณ์ที่
ได้รับจากการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษามา
ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียน
ของตนเอง 
 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 จัดหาอาหารเสริม 
(นม ) 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
สารอาหารที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย 

จัดหาอาหารเสริม 
(นม )แก่เด็กเล็ก 
และนักเรียน 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ร้อยละ 100 
ของเด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริม (นม) 

เด็กมีสภาวะการ
เจริญเติบโตที่ดี
และมีคุณภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

13 จัดหาอาหาร
กลางวัน 
 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
สารอาหารที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย 

จัดหาอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
เล็ก และนักเรียน 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

ร้อยละ 100 
ของเด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กมีสภาวะการ
เจริญเติบโตที่ดี
และมีคุณภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

14 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ภูมิป๎ญญาอาชีพ
ถนอมและแปรรูป
อาหารจากผลผลิต
ในท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิป๎ญญา
อาชีพถนอมและ
แปรรูปอาหารจาก
ผลผลิตในท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
จํานวน 25 คน 
และกลุ่มแม่บ้านท่ี
สนใจในตําบล
ทุ่งกว๋าว  

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

ร้อยละ 80  
ของนักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถส่งเสริม
และอนุรักษ์ภูมิ
ป๎ญาการทอผ้า
และแปรรูปอาหาร
ในท้องถิ่น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

15 โครงการอนุรักษ์
ดนตรีพื้นเมือง (สะ
ล้อ ซอ ซึง) 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ดนตรีพื้นเมือง (สะ
ล้อ ซอ ซึง) 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเมืองปาน 

10,000 
 

15,000 
 

15,000 
 
. 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละ 80  
ของนักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ดนตรีพื้นเมือง 
(สะล้อ ซอ ซึง) 
ได้รับการอนุรักษ ์

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 วิถีถิ่น วิถีไทย เพื่อให้นักเรียนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึง
ประสงค์  รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
จํานวน 250 คน 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

ร้อยละ 80 
ของนักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

นักเรียนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึง
ประสงค์  รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน ์

สํานักงาน
ปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพคนพิการ 

เพื่อเป็นการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ
คนพิการ 

คนพิการตําบล
ทุ่งกว๋าว  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของคนพิการ
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

คนพิการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ทุ่งกว๋าว 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลทุ่งกว๋าว 

เด็กในตําบล
ทุ่งกว๋าว 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
ของเด็กเล็ก
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพท่ีดี
ยิ่งข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

3 ปูองกันและควบคุม
โรค  

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ต่าง ๆ 

ปูองกันและ
ควบคุมโรค 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถปูองกัน
และควบคุม
โรคติดต่อต่าง ๆได้
ทันการณ์ 

กอง
สาธารณสุข 

4 ทุ่งกว๋าวปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรม
รณรงค์ประกวด
หมู่บ้านปลอด
ลูกน้ํายุงลาย 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถปูองกัน
โรคไข้เลือดออกได ้

กอง
สาธารณสุข 

5 จัดซื้อทรายอะ 
เบทปูองกันยุงลาย 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อทราย 
อเบท 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ  

สามารถปูองกัน
โรคไข้เลือดออกได้ 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 จัดซื้อนํ้ายาเคมี
สําหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อนํ้ายาเคมี
สําหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

สามารถปูองกัน
โรคไข้เลือดออกได ้

กอง
สาธารณสุข 

7 จัดซื้อนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค
และไวรัสไข้หวัดนก 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้หวัดนก 

จัดซื้อนํ้ายาฆ่าเชื้อ
โรคและไวรัสไข ้
หวัดนก 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน มี
ความพึงพอใจ 

สามารถปูองโรค
ไข้หวัดนกได้ 

กอง
สาธารณสุข 

8 อบรมให้ความรู้เรื่อง
เอดส์และเพศศึกษา 

เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้และปูองกัน
โรคเอดส์และ
เพศศึกษา 

จัดอบรม/ทําแผ่น
พับเผยแพร่ความรู้
แก่ นักเรียน อสม.  
เยาวชน  และ
ประชาชนท่ัวไป 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
 

ราษฎรมีความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์
และเพศศึกษา 

กอง
สาธารณสุข 

9 รณรงค์ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อรณรงค์และ
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

จัดซื้อวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนตําบล
ทุ่งกว๋าวมีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

10 อบรมพัฒนาศักยภาพ 
อสม. 
 

เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข้ง
ให้กับอสม.ให้
ดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบรมพัฒนา
ศักยภาพ  
อสม. 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 

อสม.มีทักษะและ
ขวัญ 
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการตําบล 
สุขภาพดี 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
คุณค่าของการ
ออกกําลังกาย 

ประชาชนตําบล
ทุ่งกว๋าว 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ 

สํานักงาน
ปลัด 

12 โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

เพื่อให้นักเรียน
เป็นบุคคลที่มี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
จํานวน  250 คน 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ 100  
ของนักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

นักเรียนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

สํานักงาน
ปลัด 

13 โครงการการบริหาร
จัดการหน่วยบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน 
(Emergency  
Medical Services) 

เพื่อให้บริการ
ช่วยเหลือ
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 
ผู้ปุวยฉุกเฉิน ณ 
จุดเกิดเหตุส่ง
โรงพยาบาล 
ที่ใกล้เคียงท่ีสุดๆ
ได้บริการในพ้ืนท่ี  
ต.ทุ่งกว๋าวและ
พื้นที่ใกล้เคียง 
 
 
 
 

มีอาสากู้ชีพบริการ
นําผู้ปุวยฉุกเฉิน 
ผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุส่ง
โรงพยาบาลได้
รวดเร็วปลอดภัย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 

คุถภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน ตาม โครงการ
พัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเทศบาล
และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

ประชาชนตําบล
ทุ่งกว๋าว 

สนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานหมู่บ้าน 
 

140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนตําบล
ทุ่งกว๋าวมีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

15 จัดซื้อที่เก็บขยะ
อันตราย 

เพื่อให้ราษฎรทุก
หมู่บ้านมีที่เก็บ
ขยะอันตราย 

จัดซื้อที่เก็บขยะ
อันตราย จํานวน  
14  อัน 

70,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

16 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
To BeMumber One 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน)
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี
อุดหนุนหมู่ 1 บ้านถ้ํา 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ในมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์
แข็งแรงห่างไกล
จากยาเสพติดและ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One หมู่ 1  
บ้านถ้ํา 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 
 

7,000 
 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณแ์ข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 1 บ้านถ้ํา 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  หมู่ 1 
บ้านถํ้า 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภัย
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

18 โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดา
มาตุ  อุดหนุนหมู่ 1 
บ้านถ้ํา 

เพื่อช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 1 บ้านถํ้า 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

กอง
สาธารณสุข 

19 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
To Be Mumber 
One (ศูนย์เพือ่ใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/
ชุมชน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดีอุดหนุนหมู่ 
2 บ้านทุ่งข่วง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 2 บ้านทุ่งข่วง 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 2  
บ้านทุ่งข่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 2 บ้านทุ่งข่วง 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

21 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อุค
ราชกุมารี อุดหนุนหมู่ 
2 บ้านทุ่งข่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 2 บ้านทุ่งข่วง 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

22 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 3  
บ้านทุ่งแท่น 
 
 
 
 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  หมู่ 3 
บ้านทุ่งแท่น 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภัย
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 3 
บ้านทุ่งแท่น 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 3 บ้านทุ่ง
แท่น 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

24 โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดา
มาตุ  อุดหนุนหมู่ 3  
บ้านทุ่งแท่น 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 3 บ้านทุ่ง
แท่น 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดา
มาตุ  อุดหนุนหมู่ 4 
บ้านจ๋ง 
 

เพื่อช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 4 บ้านจ๋ง 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

กอง
สาธารณสุข 

26 การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 4 บ้านจ๋ง 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 4 บ้านจ๋ง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของเด็ก
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

27 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 4 บ้านจ๋ง 
 
 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  4 บ้าน
จ๋ง 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภัย
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 5  
บ้านทุ่งกว๋าว 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  5  
บ้านทุ่งกว๋าว 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภัย
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

29 การส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 5  
บ้านทุ่งกว๋าว 

เพื่อใหแ้ม่และเด็ก
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 5 บ้าน
ทุ่งกว๋าว 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของเด็ก
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

30 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
To Be Mumber 
One (ศูนย์เพื่อใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/
ชุมชน) ทุลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  อุดหนุนหมู่ 
5 บ้านทุ่งกว๋าว 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 5 บ้าน
ทุ่งกว๋าว 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
To BeMumber One 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวด ี 
อุดหนุนหมู่ 6  
บ้านทุ่งปง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 6 บ้านทุ่งปง 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 

32 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
อุดหนุนหมู่ 6  
บ้านทุ่งปง 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  6  
บ้านทุ่งปง 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภัย
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดา
มาตุ  อุดหนุนหมู่ 6  
บ้านทุ่งปง 

เพื่อช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 6 บ้านทุ่งปง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

กอง
สาธารณสุข 

34 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ อุดหนุน 
หมู่ 7 บ้านปลายนา 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 7  
บ้านปลายนา 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

35 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อุค
ราชกุมารี อุดหนุนหมู่ 
7 บ้านปลายนา 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 7  
บ้านปลายนา 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
To BeMumber One 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) ทุลก
ระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สริิวัฒนา
พรรณวด ี อุดหนุนหมู่ 
7 บ้านปลายนา 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 7 บ้านปลาย
นา 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 

37 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 8  
บ้านทุ่งจี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  8  
บ้านทุ่งจี้ 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภัย
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
To BeMumber One 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) ทุลก
ระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวด ี อุดหนุนหมู่ 
8 บ้านทุ่งจี้ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 8 บ้านทุ่งจี ้

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 

39 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุน 
หมู่ 8 บ้านทุ่งจี ้
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 8 บ้านทุ่งจี ้

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อุค
ราชกุมารี อุดหนุนหมู่ 
9 บ้านเฮี้ย 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 9 บ้านเฮี้ย 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

41 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 9  
บ้านเฮี้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 9 บ้านเฮี้ย 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
To Be Mumber 
One (ศูนย์เพื่อใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/
ชุมชน) ทุลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  อุดหนุนหมู่ 
9 บ้านเฮี้ย 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 9 บ้านเฮี้ย 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 

43 การควบคุมการขาด
สารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมกุมารีอุดหนุนหมู่ 
10 บ้านหัวทุ่ง 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ได้รับสารไอโอดีน
ที่ครบถ้วน 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 10 บ้านหัว
ทุ่ง 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ได้รับสารไอโอดีน
ที่ครบถ้วน 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 10 
บ้านหัวทุ่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 10 บ้านหัว
ทุ่ง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

45 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
To BeMumber One 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) ทุลก
ระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวด ี อุดหนุนหมู่ 
10 บ้านหัวทุ่ง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 10 บ้านหัว
ทุ่ง 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 

46 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 11  
บ้านปุาเวียง 
 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  11  
บ้านปุาเวียง 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภัย
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 11  
บ้านปุาเวียง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 11  
บ้านปุาเวียง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

48 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
To BeMumber One 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) ทุลก
ระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  อุดหนุนหมู่ 
11บ้านปุาเวียง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One หมู่ 11 บ้าน
ปุาเวียง 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 

49 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
อุดหนุนหมู่ 12  
บ้านแพะใหม ่

เพื่อใหก้ลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ่มสตรี  12  
บ้านแพะใหม ่

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีปลอดภัย
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 การควบคุมโรค
มาลาเรีย สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 12   
บ้านแพะใหม ่

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 12 บ้านแพะ
ใหม ่

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

51 โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดา
มาตุ  อุดหนุนหมู่ 12  
บ้านแพะใหม ่

เพื่อช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 12 บ้านแพะ
ใหม ่
 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

กอง
สาธารณสุข 

52 การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 13  
บ้านหลวง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 13 บ้านหลวง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดา
มาตุ  อุดหนุนหมู่ 13  
บ้านหลวง 

เพื่อช่วยลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 13 บ้านหลวง 
 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถลดการติด
เอดส์ จากแม่สู่ลูก 

กอง
สาธารณสุข 

54 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
To BeMumber One 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) ทุลก
ระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวด ี อุดหนุนหมู่ 
13 บ้านหลวง 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 13 บ้านหลวง 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกดิ
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
To Be Mumber 
One (ศูนย์เพื่อใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน/
ชุมชน) ทุลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวด ี อุดหนุนหมู่ 
14 บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สมาชิกชมรม  To 
Be Mumber 
One  
หมู่ 14 บ้านทุ่งจี้
ศรีเจริญ 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสมาชิก
ชมรม  To Be 
Mumber One  
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 

56 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อุค
ราชกุมารี อุดหนุนหมู่ 
14 บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 14 บ้านทุ่งจี้
ศรีเจริญ 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
อุดหนุนหมู่ 14  
บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
หมู่ 14 บ้านทุ่งจี้
ศรีเจริญ 
 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

58 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศาสตร์
จารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ี

เพื่อขับเคลื่อนและ
เร่งรัดการกําจัด
โรคพิษสุนัขบ้าใน
ระดับท้องถิ่น 
 

ตําบลทุ่งกว๋าว 25,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 90  
ของสุนัขใน
ตําบลทุ่งกว๋าว
ได้รับวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ประชาชนตําบล
ทุ่งกว๋าวปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

กอง
สาธารณสุข 

59 จัดซื้อชุดตรวจสารเสพ
ติด 
 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหา
อาชญา 
กรรมและยาเสพ
ติด 

จัดซื้อชุดตรวจสาร
เสพติด 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

ป๎ญหาอาชญา 
กรรมและป๎ญหา
ยาเสพติดลดลง 

กอง
สาธารณสุข 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร้าง
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุท่ีบ้าน 
(อผส.) 

เพื่อให้เกิด
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุท่ีบ้านและ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายทุี่บ้าน
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและการให้
กําลังใจแก่ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ และ อส
ม. จํานวน 30 คน 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของผู้สูงอายุ
กลุ่มเปูาหมาย 
ได้เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุท่ี
บ้านและ
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุท่ีบ้าน
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและการให้
กําลังใจแก่
ผู้สูงอายุ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย 
โอกาสตําบล
ทุ่งกว๋าว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

ผู้ยากไร้ ผูด้้อย 
โอกาสตําบล
ทุ่งกว๋าวมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

3 ก่อสร้างและ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
แก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ฯ  

เพื่อส่งเสริม
สวัสดิการ 
แก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ฯ  

ก่อสร้างและ
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยแก่
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ฯ  
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายมี
ความพึงพอใจ 
 

ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ฯ  
มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์
และช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมกิ่งกาชาด
อําเภอเมืองปาน 

ราษฎรที่ประสบ
สาธารณภัยและ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมในพ้ืนท่ี
อําเภอเมืองปาน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการจ้างเหมารถ
รับส่งเด็กปฐมวัยที่
ขาดโอกาสและขาด
แคลนทุนทรัพย ์

เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบล
ทุ่งกว๋าว 

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในตําบล
ทุ่งกว๋าว 

- 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 90  
ของเด็กปฐมวัย
ที่ขาดโอกาส
และขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้รับ
บริการ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาสตรีตําบล
ทุ่งกว๋าว 

เพื่อให้สตรีได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
หน้าท่ีการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาขุมชน 
สังคม และการ
ส่งเสริมอาชีพ 

สตรีจํานวน 40 
คน 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สตรีได้รับความรู้
เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาขุมชน สังคม 
และการส่งเสริม
อาชีพ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการสตรีตําบล
ทุ่งกว๋าวก้าวสู่
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อให้สตรีได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้อินเตอร์เน็ตใน
การติดต่อสื่อสาร 

สตรีจํานวน 20 
คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 70  
ของสตรี 
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สตรีสามารถใช้
อินเตอร์เน็ตในการ
ติดต่อสื่อสารได้ 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ผู้นําชุมชน 
เด็ก เยาวชน สตรี 
และประชาชนท่ัวไป
ได้รับรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 

ผู้นําชุมชน เด็ก 
เยาวชน สตรี และ
ประชาชนท่ัวไป 
จํานวน  50  คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้นําชุมชน เด็ก 
เยาวชน สตรี และ
ประชาชนท่ัวไป
ได้รับรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการตําบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อให้คนพิการ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิคนพิการและ
ส่งเสริมอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

คนพิการ จํานวน 
3014 คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 70  
ของคนพิการ
กลุ่มเปูาหมายได้
เข้าร่วมโครงการ 

คนพิการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
คนพิการและ
ส่งเสริมอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสตําบล
ทุ่งกว๋าว 

เพื่อสํารวจและ
จัดทําข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสและ
ส่งเสริมอาชีพอย่าง
เมาะสมเพื่อให้
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 
1 – หมู่ที่ 14 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 70  
ของผู้ด้อย 
โอกาส กลุ่ม 
เปูาหมายได้
เข้าร่วโครงการ 

มีข้อมูลผู้ด้อย 
โอกาสและได้รับ
ส่งเสริมอาชีพอย่าง
เมาะสมเพื่อให้
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

6 การปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก  สตรี  
และบุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อให้สังคมและ
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การปูองกัน  แก้ไข
ป๎ญหา  และสร้าง
เครือข่ายเฝูาระวัง
ป๎ญหาความ รุนแรง
ต่อเด็ก  สตรี  และ
บุคคลในครอบครัว
ในพื้นที่ 
 

ประชาชนท่ัวไปใน
ตําบลทุ่งกว๋าว 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ชุมชนและประชาชน
มีความตระหนักเห็น
ความสําคัญของ
ป๎ญหาความรุนแรงท่ี
เกิดขึ้นในชุมชนรู้ถึง
โทษทัณฑ์และความ
คุ้มครองทาง
กฎหมาย 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นําพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเยาวชน 

เพื่อให้เยาวชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมคําสอน
ทางศาสนา 

เด็กและเยาวชน
ตําบลทุ่งกว๋าว 
จํานวน 200 คน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของเยาวชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชน
ตําบลทุ่งกว๋าวได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมคําสอน
ทางศาสนา 

สํานักงาน
ปลัด 

8 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ 

ผู้สูงอายุ ตําบล
ทุ่งกว๋าว 

100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 70 ของ 
ผู้สูงกลุ่มเปูา 
หมายเข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพท่ีดี
ยิ่งข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

9 โครงการอบรมนวด
แผนไทย 

เพื่อให้สตรีได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
นวดแผนไทยและ
เพื่อเป็นการส่งเสริม  
อาชีพการนวดแผน
ไทย 

สตรีจํานวน 20 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สตรีสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการดูแลสุขภาพ
และสามารถนํา
ความรู้ไปประกอบ
อาชีพได้ 

สํานักงาน
ปลัด 

10 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตยแก่
ผู้นําชุมชน  เยาวชน 
และประชาชน 

ส่งเสริม
ประชาธิปไตยแก่
ผู้นําชุมชน  
เยาวชน และ
ประชาชน 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้นําชุมชน  เยาวชน 
และประชาชนมีส่วน
ร่วมและเข้าใจใน
หลักกาบริหารงาน 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริม
สร้างความรู้
ประชาธิปไตยการ
เลือกตั้ง และการ
ออกเสียงประชามติ 

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

ประชาชนตําบล
ทุ่งกว๋าว 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีเข้าใจใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

สํานักงาน
ปลัด 

12 จัดอบรมและ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปตามระเบียบ
และโปร่งใส 

จัดอบรมและ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

การเลือกตั้งเป็นไป
ตามระเบียบและ
โปร่งใส 

สํานักงาน
ปลัด 

13 โครงการอบต.สัญจร เพื่อลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

ให้บริการ
ประชาชนด้านต่าง 
ๆ และออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

14 โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความรัก
ความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 
 
 
 
 

สมาชิกครอบครัว  
ประกอบด้วย  พ่อ  
แม่  ลูก  จํานวน  
30 ครอบครัว 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
. 

10,000 
. 

10,000 
. 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สมาชิกครอบครัว
ได้รับความรู้และ
เข้าใจในบทบาท
หน้าท่ี ของตนเอง 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อให้คณะกรรม 
การกองทุนออมบุญ
วันละหนึ่งบาทเพื่อ
สวัสดิการชุมชน
ตําบลทุ่งกว๋าวเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ี ใน
การบริหารจัดการ
กองทุน 

คณะกรรมการ
กองทุนออมบุญวัน
ละหนึ่งบาทเพื่อ
สวัสดิการชุมชน
ตําบลทุ่งกว๋าว  
จํานวน 34  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

คณะกรรมการ
กองทุนออมบุญวัน
ละหนึ่งบาทเพื่อ
สวัสดิการชุมชน
ตําบลมีศักยภาพใน
การบริหารกองทุนฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

16 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

เพื่อให้คณะกรรม 
การกองทุนแม่ของ
แผนดินได้รับการ
พัฒนาให้มีความ
เข้มแข็ง และมี
กิจกรรมในการ
ดําเนินงานการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 
 
 
 
 

ศูนย์ประสานพลัง
แผ่นดินหมู่ที่ 1, 
4, 10 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
        

45,000 
        

45,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริม
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ชุมชนได้รับ
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
หมู่บ้านพัฒนาผู้นํา 
กลุ่มองค์กรในหมู
บ้าน 

บ้านถํ้าหมู่ที่ 1  ,  
บ้านปลายนา 
หมู่ที่ 7 , บ้านหัว
ทุ่งหมู่ที่ 10 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบโดย
ชุมชนได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิ 
ภาพ สามารถรักษา
ระดับการพัฒนา
มาตรฐานการเป็น
ต้นแบบและขยาย
ผลการพัฒนาสู่
หมู่บ้านข้างเคียงได้ 

สํานักงาน
ปลัด 

18 ช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยทาง
ธรรมชาต ิ

เพื่อแก้ไขป๎ญหา
ให้กับเกษตรกรที่
ได้รับความเสียหาย
จากภัยธรรมชาต ิ

พื้นที่การเกษตร
ตําบลทุ่งกว๋าว 

 500,000 
 

 500,000 
 

 500,000 
 

 500,000 
 

 500,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
มีความพึงพอใจ 

เกษตรกรได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน 

สํานักงาน
ปลัด 

19 โครงการพัฒนา
ชนบทเชิงประยุกต์
ตามแนว
พระราชดําร ิ  
(ปิดทองหลังพระ) 

เพื่อพัฒนาพื้นที่
ชนบทตามแนว
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

พื้นที่หมู่ท่ี 
1,2,7,8,10 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนตาม
โครงการพัฒนา
ชนบทเชิงประยุกต์
ตามแนวพระราช 
ดําริมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ชุมชน 

เพื่อรวบรวมข้อมูล
องค์ความรู้ท้องถิ่น  

พื้นที่ตําบล
ทุ่งกว๋าว 

- 20,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ในการเผยแพร่องค์
ความรู้ท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

21 โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
กองทุนชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กรรมการบริหาร
กองทุนชุมชน 

กองทุนชุมชนใน
ตําบลทุ่งกว๋าว 

- 2,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มชุมชนมีการ
บริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

22 โครงการสกัดกั้นยา
เสพติดในพื้นที่ตอน
ใน 

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชนใน
การปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพ
ติด 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ตําบล
ทุ่งกว๋าว 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

หมู่บ้าน/ชุมชนมี
กลไกและระบบเฝูา
ระวังป๎ญหายาเสพ
ติด 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 อุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติดของ 
ศอ.ปส.จ.ลําปาง 

เพื่อให้การ
ดําเนินงานปูองกัน
และแก้ไขป๎ญหายา
เสพติดของจังหวัด
ลําปาง 

พื้นที่จังหวัด
ลําปาง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การ
ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดลําปาง
สามารถดําเนินการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

24 โครงการเฝูาระวัง
ป๎ญหายาเสพติด
และติดตาม
ประเมินผล 

เพื่อปูองกันและเพิ่ม
ความเข้มแข็งให้
หมู่บ้านในการต่อสู้
กับยาเสพติด 

พืน้ท่ีตําบล
ทุ่งกว๋าว 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

หมู่บ้าน/ชุมชน มี
ความเข้มแข็งในการ
ต่อสู้กับป๎ญหายา
เสพติด 

กอง
สาธารณสุข 

25 โครงการชุมชนร่วม
ใจแก้ไขป๎ญหายา
เสพติด 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการปูองกัน
แก้ไขป๎ญหายา 
เสพติด 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ตําบล
ทุ่งกว๋าว 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

ชุมชนทราบป๎ญหา
และแก้ไขป๎ญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ีลดลง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการ”
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยอาชญากรรมและ
ยาเสพติด ตําบล
ทุ่งกว๋าว สถานี
ตํารวจภูธรเมืองปาน  
จังหวัดลําปาง” 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต 
ร่างกาย และ
ทรัพย์สินจากภัย
คุกคาม 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลทุ่งกว๋าว 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

ชุมชนทราบป๎ญหา
และแก้ไขป๎ญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ีลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

27 โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท า
ดอกไม้จันทน์และ
ดอกไม้แห้งในงาน
ศพ 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้กับคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ
ให้มีอาชีพและ
รายได ้

ผู้พิการหรือผู้ดูแล
คนพิการ  จ านวน 
40 คน 

- 
 

50,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วโครงการ 
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

กลุ่มคนพิการได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ
และทําให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

28 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องยาเสพ
ติด 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหาอาชญา 
กรรมและยาเสพติด 

อบรมให้ความรู้
เรื่องยาเสพติด 
(อบต.ร่วมกับ
ตํารวจ) 

25,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ป๎ญหาอาชญากรรม
และป๎ญหายาเสพ
ติดลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

29 โครงการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพ
ติดและจัดระเบียบ
สังคม 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหาอาชญา 
กรรมและยาเสพติด 

พื้นที่ตําบล
ทุ่งกว๋าว 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ป๎ญหาอาชญากรรม
และป๎ญหายาเสพ
ติดลดลง 

กอง
สาธารณสุข 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวัน
มาฆบูชา 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตสํานึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 

จัดงานวัน
มาฆบูชา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตสํานึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการจัดงาน 
วันวิสาขบูชา 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตสํานึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 

จัดงานวันวิสาขบู
ชา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตสํานึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการจัดงานวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตสํานึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 
 
 

จัดงานวัน
เข้าพรรษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตสํานึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดงานวัน
อาสาฬหบูชา 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตสํานึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 

จัดงานวัน
อาสาฬหบูชา   

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตสํานึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการจดังานรัฐ
พิธี  งานประเพณี
และวันส าคัญของ
ชาติ  อ าเภอเมือง
ปาน  จังหวัดล าปาง 

เพื่อประชาชนได้
ปฏิบัติตนตามจารีต
ประเพณีที่ได้
แสดงออกถึงความ 
จงรักภักดี และ
ความกตัญํูกตเวที
ของพสกนิกรอ าเภอ
เมืองปาน  
ที่มีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
ราชวงศ์จักร ี

ข้าราชการ 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
พ่อค้า ประชาชน
ของอ าเภอเมือง
ปาน  

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้สืบสานจารีต
ประเพณีที่ได้
แสดงออกถึงความ 
จงรักภักดี และ
ความกตัญํู
กตเวทีของพสก
นิกรอ าเภอ 
เมืองปาน ที่มีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์
และราชวงศ์จักร ี
 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว ฯ 
 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ 
 

เฉลิมพระเกียรติ
แสดงความจง 
รักภักดีต่อสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ 

100,000 
 

10,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

7 โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเดจ็พระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว  
 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเดจ็พระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว  
 

เฉลิมพระเกียรติ
แสดงความจง 
รักภักดีต่อ
พระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  

- 
 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพงึพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  

สํานักงาน
ปลัด 

8 โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรม 
ราชินีนาถในรัชกาล
ที่ 9 ฯ 

เพื่อเป็นการเผยแพร่
พระเกียรตคิุณและ
พระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติร์าชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ฯ 

เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติร์าชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 ฯ 

100,000 
 

10,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
ราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 ฯ 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรม 
ราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปี 
หลวงฯ 

เพื่อเป็นการเผยแพร่
พระเกียรติคุณและ
พระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรม 
ราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปี 
หลวงฯ 

เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติร์าชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 ฯ 

- 
 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรม ราชินี
นาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวงฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

10 อบรมพุทธมามะกะ เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตสํานึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 

จัดอบรมศีลธรรม
แก่เยาวชนและ
ประชาชนในตําบล
ทุ่งกว๋าว   

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70  
ของเยาวชนและ
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตสํานึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

11 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
ส่งเสริมกิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 

เด็กและเยาวชน
ตําบลทุ่งกว๋าว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
ของเด็กและ
เยาวชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมกิจกรรม
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 จัดงานประเพณีปี๋
ใหม่เมือง 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตสํานึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรม
ประเพณีปี๋ใหม่
เมือง รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ ผู้น า
ชุมชน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตสํานึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

สํานักงาน
ปลัด 

13 จัดงานประเพณี
ตานก๋วยสลาก 
 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
จิตสํานึกการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ประชาชน 

จัดงานตานก๋วย
สลาก 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตสํานึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

14 โครงการเชิดชู
ปราชญ์ชาวบ้านและ
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น 

เชิดชูปราชญ์
ชาวบ้านและภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้
ตระหนักและหวง
แหนถึงภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

15 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
วันลอยกระทงไว้สืบ
ทอดลูกหลาน 
 
 

จัดงานประเพณี
วันลอยกระทง
ตําบลทุ่งกว๋าว 

200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณวีันลอย
กระทงไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการจัดงาน
ฤดูหนาวและของดี
นครลําปาง 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมสํานักงาน
กิ่งกาชาดอําเภอ
เมืองปานในการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ 

กิจกรรมสํานักงาน
กิ่งกาชาดอําเภอ
เมืองปาน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ในพื้นที่ 
มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนิน
โครงการ 

ผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือ 

สํานักงาน
ปลัด 

17 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุบ้านทุ่งข่วง   
หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณีสรง
น้ําพระธาตุของ
บ้านทุ่งข่วง  
หมู่ที่ 2 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
 ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สืบทอดลูกหลาน 

สํานักงาน
ปลัด 

18 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุบ้านจ๋ง  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณีสรง
น้ําพระธาตุของ
บ้านจ๋ง  หมู่ที่ 4 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
 ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สืบทอดลูกหลาน 

สํานักงาน
ปลัด 

19 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุบ้านทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 5 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณีสรง
น้ําพระธาตุของ
บ้านทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 5 
 
 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
 ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สืบทอดลูกหลาน 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุบ้านทุ่งปง   
หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณีสรง
น้ําพระธาตุของ
บ้านทุ่งปง หมู่ที่ 6 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
 ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สืบทอดลูกหลาน 

สํานักงาน
ปลัด 

21 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุบ้านปลายนา   
หมู่ที่ 7 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณีสรง
น้ําพระธาตุของ
บ้านปลายนา   
หมู่ที่ 7 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
 ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สบืทอดลูกหลาน 

สํานักงาน
ปลัด 

22 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุบ้านเฮี้ย   
หมู่ที่ 9 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณีสรง
น้ําพระธาตุของ
บ้านเฮี้ย  หมู่ที่ 9 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
 ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สืบทอดลูกหลาน 

สํานักงาน
ปลัด 

23 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุบ้านหัวทุ่ง  
 หมู่ที่ 10 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณีสรง
น้ําพระธาตุของ
บ้านหัวทุ่ง   
หมู่ที่ 10 
 
 
 
 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สืบทอดลูกหลาน 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุบ้านหลวง   
หมู่ที่ 13 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไว้สืบทอด
ลูกหลาน 

สนับสนุนการจัด
งานประเพณีสรง
น้ําพระธาตุของ
บ้านหลวง   
หมู่ที่ 13 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมี
ความพึงพอใจ 

คนในชุมชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไว้
สืบทอดลูกหลาน 

สํานักงาน
ปลัด 

25 จัดการแข่งขันกีฬา
มวลชนสัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
คุณค่าของการออก
กําลังกาย 

ประชาชนท่ัวไป 
เด็ก และเยาวชน
ตําบลทุ่งกว๋าว 

130,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ 

สํานักงาน
ปลัด 

26 โครงการสง่นักกีฬา
ไปแข่งขัน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
คุณค่าของการออก
กําลังกาย 

ส่งนักกีฬาไป
แข่งขัน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ 

สํานักงาน
ปลัด 

27 จัดการแข่งขันกีฬา
ทุ่งกว๋าวคัพ 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนเห็นคุณค่า
ของการออกกําลัง
กาย 

เด็ก และเยาวชน
ตําบลทุ่งกว๋าว 

100,000 
 

100,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละ 70 ของ 
เด็กและเยาวชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

เยาวชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

สํานักงาน
ปลัด 

28 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
การกีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
คุณค่าของการออก
กําลังกาย 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
การกีฬา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการเข้าค่าย
ฝึกซ้อมตี๋ก๋องปูุจา
และการแข่งขัน 
ตี๋ก๋องปูจา  

เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ส่งเสริม
ประเพณีการตี๋ก๋อง 
ปูจา 

เยาวชนและ
ประชาชนอําเภอ
เมืองปาน 
(สภาวัฒนธรรม
อําเภอเมืองปาน) 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 80  
ของเยาวชน
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
จิตสํานึกในด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

30 โครงการจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันท์
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 
 

เพื่อประชาชนได้
ปฏิบัติตนตามจารีต
ประเพณีที่จะได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและความ
กตัญํูกตเวทีของ
พสกนิกรอําเภอ
เมืองปาน ที่มีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ข้าราชการ 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
พ่อค้า ประชาชน
ของอําเภอเมือง
ปาน 

32,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนในพื้นที่
ได้สืบจารีต
ประเพณีที่ดีงาม 
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และ 
ความกตัญํู
กตเวทีของพสก
นิกรอําเภอเมือง
ปาน ทีม่ีต่อสถา 
บันพระมหา 
กษัตริย์และราช 
วงศ์จักกรี 

สํานักงาน
ปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
ทุ่งกว๋าว 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนให้มีคุณภาพ 
 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จ านวน 1  
แห่ง ตามแบบ
มาตรฐานประเภท
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามแบบ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
หรือแบบมาตรฐาน
ของ อบต.ทุ่งกว๋าว 

5,000,000 
 

- - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

เด็กก่อนวัยเรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างอาคารเก็บ
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพือ่ก่อสร้าง
อาคารเก็บของให้
อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 7 ม.   
ยาว 12 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 
ตร.ม. 
 
 
 

- - 250,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ีเก็บ
ของต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  
หมู่ที่ 7 

เพือ่ก่อสร้าง
อาคารอเนก 
ประสงค์ให้อยู ่
ในสภาพที่ดีและ 
ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 10 ม.  
ยาว 10 ม. 

- - - 500,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 
 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์   
บ้านปุาเวียง  
หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้าง
อาคารอเนก 
ประสงค์ให้อยู ่
ในสภาพที่ดีและ 
ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 12.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 
84.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของ
อบต.ทุ่งกว๋าว) 

- - - 200,000 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 
 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค ์
หมู่ที่ 14  

เพื่อก่อสร้าง
อาคารอเนก 
ประสงค์ให้อยู ่
ในสภาพที่ดีและ 
ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 7 ม. 
ยาว 12 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม 
ต่าง ๆ 
 

กองช่าง 

6 ต่อเติมอาคาร
หอประชุม หมู่ท่ี 11 

เพื่อซ่อมแซม
อาคารเก็บของให้
อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 
 

ขนาดกว้าง 7 ม. 
 ยาว 12 ม. 

200,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างอาคาร
ทางเดินเช่ือมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทุ่งกว๋าว 

เพื่อก่อสร้าง
อาคารทางเดิน
เชื่อมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทุ่งกว๋าวให้อ
ยู่ในสภาพท่ีดีและ
ได้มาตรฐาน 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
105 ตร.ม.  

- 400,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างเมร ุ  
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างเมรใุห้
อยู่ในสภาพท่ีดี
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างเมรุ ใช้ร่วม
ระหว่างหมู่ที่ 8, 
12, 14 

- - 1,500,000 1,500,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

มีสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศสนา 

กองช่าง 

9 โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ทุ่งกว๋าว 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ทุ่งกว๋าว 

ปรับภูมิทัศน์ศุนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ทุ่งกว๋าว 

1,000,000 1,000,000 5,000,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เด็กก่อนวัยเรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

10 ปรับปรุง ต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็ก 
อบต.ทุ่งกว๋าว 

เพื่อปรับปรุงต่อ
เติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุง ต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็ก 
อบต.ทุ่งกว๋าว 

- - 1,000,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เด็กก่อนวัยเรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างศาลาปุาช้า 
หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างศาลา 
ปุาช้าให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 7 ม.   
ยาว 12 ม. 

- - - 300,000 300,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์   
หมู่ที่ 8 

เพื่อซ่อมแซมและ
ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค ์
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 7 ม.   
ยาว 12 ม. 

200,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 
 
 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

13 ปรับปรุงต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์ 
(ศาลาปุาช้า)  
หมู่ที่ 2 

เพื่อซ่อมแซมและ
ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค ์ใช้
ร่วมหมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่ 10 ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 9.00 
ม.  ยาวรวมอาคาร
เดิม  24.00 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอย
เดิม  216.00 
ตารางเมตร(ตาม
แบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งกว๋าว) 

- - - 577,500 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 
 
 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

14 เทลานคอนกรีตซอย
บ้านผู้ช่วยธรรม  
หมู่ที่ 3 

เพื่อเทคอนกรีต 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3 ม.  
ยาว 160 ม.  
หนา 0.15 ม. 

264,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

15 เทลานคอนกรีตซอย
ข้างบ้าน ส.อบต.
จันทร์ติ๊บ  มีข้าว   
หมู่ที่ 3 

เพื่อเทคอนกรีต 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2.50 
ม. ยาว 38 ม.  
หนา 0.15 ม. ตาม
แบบแปลนของ 
อบต.ทุ่งกว๋าว 

- 50,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 
 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 เทลาน
เอนกประสงค์หน้า
วัดทุ่งปงชัย  
หมู่ที่ 6 

เพื่อเทคอนกรีต 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 20 ม.  
ยาว 30 ม.  หนา 
0.15 ม.  หรือพ้ืนท่ี
รวม 600 ตร.ม. 

- - - 300,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 
 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

17 เทลาอเนกประสงค์ 
(หน้าศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน) 
บริเวณ โรงผลิตน้ํา
ระบบประปา
หมู่บ้าน  บ้านแพะ
ใหม่ หมู่ท่ี 12    

เพื่อเทคอนกรีต 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 

เทลานคอนกรีต 
หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
328.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบ
แปลนขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
ทุ่งกว๋าว) 

- - 200,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

18 เทคอนกรีตซอย 
หลังวัด  หมู่ที่ 13 

เพื่อเทคอนกรีต 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 ม.   
ยาว 150 ม. 

- 
 

300,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

19 เทลานคอนกรีตลาน
ปุาช้าหมู่ที่ 13 

เพื่อเทคอนกรีต 
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 20 
เมตร  ยาว  40  
เมตร   

- 
 

- 300,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

20 เทคอนกรีตบริเวณ
หน้าวัด  หมู่ที่ 14 

เพื่อเทคอนกรีต 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี
และได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 28 ม.   
ยาว 32 ม. 

- 
 

- 250,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน  
มีความพึงพอใจ 

เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.9  แผนงานงบกลาง 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุตําบล
ทุ่งกว๋าว 

13,000,000 
 

15,000,000 
 

16,000,000 
 

17,000,000 
 

18,000,000 
 

ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอายุ
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ยิ่งข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการผู้พิการ 

คนพิการตําบล
ทุ่งกว๋าว 

4,000,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

ร้อยละ 100 
ของคนพิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ยิ่งข้ึน 
 

สํานักงาน
ปลัด 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์
 

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการผู้ปุวย
เอดส ์

ผู้ปุวยเอดสต์ําบล
ทุ่งกว๋าว   

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

360,000 
 

370,000 
 

ร้อยละ 100 
ของผู้ปุวยเอดส์
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์มีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ยิ่งข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

4 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนตําบล
ทุ่งกว๋าว 

สนับสนุน
หลักประกัน
สุขภาพตําบล
ทุ่งกว๋าว  
 
 
 
 
 

210,000 
 

210,000 
 

210,000 
 

210,000 
 

210,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนตําบล
ทุ่งกว๋าวมีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ช่วยเหลือนักเรียนที่
ด้อยโอกาสหรือ
เรียนดีแต่ยากจน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียน
แก่นักเรียนที่ด้อย
โอกาสหรือเรียนดี
แต่ยากจน 

ช่วยเหลือแก่
นักเรียน ที่ศึกษา
ในหลักสูตรการศึก
ที่สูงกว่าข้ัน
พื้นฐานสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่
นักเรียนท่ีจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ร้อยละ 100 
ของนักเรียนท่ี
ได้รับการ
คัดเลือกได้รับ
ทุน 

นักเรียนท่ีด้อย
โอกาสหรือเรียนดี
แต่ยากจนมีโอกาส
ได้เรียนในระดับที่
สูงขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

6 สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตําบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อส่งเสริมการจัด
สวัสดิการแก่สมาชิก
สวัสดิการชุมชน
ตําบลทุ่งกว๋าว 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตําบลทุ่งกว๋าว 

1,500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 
มีความพึงพอใจ 

ชุมชนมีกองทุน
เพื่อสวัสดิการใน
ชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 


