
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยกระดบัมาตรฐานการเกษตรและตอ่ยอดเพ่ือเพ่ิมมลูค่า

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่2 เสริมสร้างการเกษตรให้มปีระสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

                                                              2 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

                              2.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อใหป้ระชาชนได้เรียนรู้ หมู๋ที่ 1-11 - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชน ได้รับการ ส านักปลัดฯ

ตามแนวทางพระราชด าริและ การประกอบอาชีพแบบ จ านวนประชาชน พฒันาศักยภาพ ตามแบบ

เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพยีง มีความพงึพอใจ เศรษฐกิจพอเพยีง

2 ก่อสร้างโรงเพาะช าต าบลหนองแวง เพื่อใหม้ีแหล่งเพาะช า โรงเพาะช า - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ มีแหล่งเพาะช าต้นกล้า ส านักปลัดฯ

ต้นกล้าประจ าต าบล จ านวน 1 หลัง จ านวนประชาชน เพื่อน าไปปลูกและ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีความพงึพอใจ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

3 อนุรักษพ์นัธกุรรมพชื อันเนื่องมา เพื่ออนุรักษพ์นัธกุรรมพชื หมู๋ที่ 1-11 - - 10,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ พนัธกุรรมพชืคงอยู่ ส านักปลัดฯ

จากพระราชด าริ ใหค้งอยู่ จ านวนประชาชน เพื่อใหค้นรุ่นหลังได้

มีความพงึพอใจ ใช้ประโยชน์ต่อไป

4 ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภณัฑ์สินค้า เพื่อพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์ หมู๋ที่ 1-11 - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักปลัดฯ

OTOP สินค้า OTOP และส่งเสริม จ านวนประชาชน และมีรายได้เพิ่มขึ้น

อาชีพใหก้ับประชาชน มีความพงึพอใจ
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                                                              2 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

                              2.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

5 ชุมชนทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร และ เพื่อส่งเสริมการพฒันาชุมชน หมู่ที่ 7,11 - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักปลัดฯ

หมู่บา้นนวตัวถิีโอทอ็ป (ต่อยอด) ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว จ านวนประชาชน และมีรายได้เพิ่มขึ้น

มีความพงึพอใจ

6 ศึกษาดูงานเพื่อการพฒันาอาชีพ เพื่อสนับสุนุนใหเ้กษตรกรใน หมู่ที่ 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรน าความรู้ที่ได้ ส านักปลัดฯ

การเกษตร ต าบล น าความรู้ที่ได้จากการ จ านวนประชาชน จากการศึกษาดูงาน 

ศึกษาดูงานมาพฒันาทอ้งถิ่น มีความพงึพอใจ มาพฒันาทอ้งถิ่น

7 สนับสนุนการบริหารจัดการของ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ ศูนย์บริการฯ 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ศูนย์บริการฯ มี ส านักปลัดฯ

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ บริหารจัดการของศูนย์ จ านวนประชาชน ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

และถ่ายทอดเทคโนโลยการเกษตร บริการแลถ่ายทอดฯ มีความพงึพอใจ

ประจ าต าบล

8 สนับสนุนพนัธุไ์ม้ผล และ เพื่อสนับสนุนพนัธุไ์ม้ผล  และ หมู่ที่ 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีพนัธุไ์ม้ผล ส านักปลัดฯ

ไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้ยูคา ,ยางพารา ไม้เศรษฐกิจ แก่เกษตรกร จ านวนประชาชน และไม้เศรษฐกิจเพื่อ

 แก่เกษตรกร ในต าบล มีความพงึพอใจ ปลูกในพื้นที่

9 ส่งเสริมการปลูกพชืหมุนเวยีน เพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้เหมาะสม หมู่ที่ 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50000 ร้อยละ 60 ของ สภาพดินมีความ ส านักปลัดฯ

ในการเพาะปลูก และได้รับผล จ านวนประชาชน เหมาะสมในการ

ผลิตเพิ่มขึ้น มีความพงึพอใจ เพาะปลูก
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                                                              2 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

                              2.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

10 ส่งเสริมการท านาเกษตรอินทรีย์ เพื่อฟื้นฟสูภาพดินให้ หมู่ที่ 1 - 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ สภาพดินมคีวามอดุม ส านักปลัดฯ

เหมาะสมในการเพาะปลูก จ านวนประชาชน สมบรูณ์ และได้ผลผลิต

และได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น มีความพงึพอใจ มากยิ่งขึ้น

11 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและ 1. เพื่อลดต้นทนุการผลิตจาก หมู่ที่ 1 - 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัดฯ

ลดต้นทนุการผลิตข้าวโดยรณรงค์ การใช้ปุ๋ยเคมี จ านวนประชาชน ไถกลบตอซัง ผลผลิตข้าว

ไถกลบตอซัง 2. เพื่อเพิ่มอินทรีย์วตัถุในดิน มีความพงึพอใจ เพิ่มขึ้นประมาณ 420 กก./ไร่

12 โครงการปรับปรุงบ ารุงดินด้วย เพื่อเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ หมู่ที่ 1 - 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ พื้นที่การเกษตร 500ไร่มีความ ส านักปลัดฯ

อินทรียวตัถุ (ปุ๋ยพชืสด) ใหแ้ก่ดินเหมาะสมกับการ จ านวนประชาชน อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการ

ปลูกพชื มีความพงึพอใจ ปลูกพืช 

13 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิต หมู่ที่ 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ พื้นที่การเกษตรได้รับการปรับ- ส านักปลัดฯ

ด้านการเกษตร และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการ จ านวนประชาชน ปรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

ปรับปรุงบ ารุงดิน มีความพงึพอใจ กับการปลูกพืช และผลผลิต

ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

14 ฝึกอบรมอาชีพ เสริมรายได้ให้ เพื่อใหป้ระชาชนในต าบล หมู่ที่ 1 - 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักปลัดฯ

เกษตรกร มีอาชีพเสริม และมีรายได้ จ านวนประชาชน เกษตรกรใช้เวลาว่างให้เกิด

เพิ่มขึ้น มีความพงึพอใจ ประโยชน์
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                                                              2 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

                              2.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

15 สนับสนุนปจ๎จัยการผลิต เพื่อเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมีปจ๎จัยการ หมู่ที่ 1 -11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีปจ๎จัยในการ ส านักปลัดฯ

อาชีพ เสริมรายได้ ใหก้ับเกษตรกร ผลิตที่เพยีงพอ และมีรายได้ จ านวนประชาชน ผลิตที่เพยีงพอและเสริม

เพิ่มขึ้น มีความพงึพอใจ รายได้

16 โครงการเพิ่มผลผลิตการประมง เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่ง หมู่ที่ 1 -11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีแหล่งอาหาร ส านักปลัดฯ

ในแหล่งน้ าสาธารณะ อาหารเพื่อใช้ในการบริโภค จ านวนประชาชน เพิ่มขึ้น

มีความพงึพอใจ

17 สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุใหม้ีงานท า เพื่อใหผู้้สูงอายุ มีรายได้เพิ่มขึ้น หมู่ที่ 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลัดฯ

มีรายได้เล้ียงชีพ จ านวนประชาชน

มีความพงึพอใจ

18 ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ เช่น เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่และ หมู่ที่ 1 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ กองช่าง

หนองกุดพระจันทร์ หว้ยทรายตอน พื้นที่ใกล้เคียงมีน้ าใช้เพื่อการ จ านวนประชาชน เกษตรตลอดปี

ล่าง ,ตอนกลาง หมู่ที่ 1 เกษตรอย่างเพยีงพอ มีความพงึพอใจ

19 ลอกคลองนาค าปาอีด หมู่ที่ 2 เพื่อกักเก็บน้ าได้ในปริมาณ หมู่ที่ 2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี กองช่าง

ที่มากขึ้น และมีน้ าใช้ใน จ านวนประชาชน

ฤดูแล้ง มีความพงึพอใจ

งบประมาณ
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                                                              2 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

                              2.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

20 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหว้ยทราย หมู่ที่ 3เพื่อใหม้ีแหล่งน้ า เพื่อใช้ใน หมู่ที่ 3 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ กองช่าง

การเกษตรตลอดปี จ านวนประชาชน เกษตรตลอดปี

มีความพงึพอใจ

21 ซ่อมแซมฝายน้ าล้น หมู่ที่ 3 เพื่อกักเก็บน้ าไวใ้ช้ในช่วง หมู่ที่ 3 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ กองช่าง

บา้นหนองกระโซ่ ฤดูแล้ง เพื่อใช้ในการเกษตร จ านวนประชาชน เกษตร และเล้ียงสัตว์

และเล้ียงสัตว์ มีความพงึพอใจ

22 ซ่อมแซมคลองส่งน้ า หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 - - - 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ กองช่าง

บา้นหนองกระโซ่ จ านวนประชาชน เกษตร และเล้ียงสัตว์

มีความพงึพอใจ

23 ขุดลอกหนองหลง หมู่ที่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่และ หมู่ที่ 4 500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ กองช่าง

พื้นที่ใกล้เคียงมีน้ าใช้เพื่อการ จ านวนประชาชน เกษตรตลอดปี

เกษตรอย่างเพยีงพอ มีความพงึพอใจ

24 ขุดลอกหว้ยจงอาง จากสะพานปาุช้าเพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่และ หมู่ที่ 4 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ กองช่าง

ถึงหว้ยบงัอี่  หมู่ที่ 4 พื้นที่ใกล้เคียงมีน้ าใช้เพื่อการ จ านวนประชาชน เกษตรตลอดปี

เกษตรอย่างเพยีงพอ มีความพงึพอใจ
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                                                              2 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

                              2.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

25 ขุดลอกหว้ยจงอาง หมู่ที่ 9 เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่และ หมู่ที่ 9 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ กองช่าง

พื้นที่ใกล้เคียงมีน้ าใช้เพื่อการ จ านวนประชาชน เกษตรตลอดปี

เกษตรอย่างเพยีงพอ ได้รับประโยชน์

26 ขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อใหป้ระชาชนได้เรียนรู้ หมู๋ที่ 1-11 - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชน ได้รับการ ส านักปลัดฯ

พอเพยีงตามโครงการพระราชด าริ การประกอบอาชีพแบบ จ านวนประชาชน พฒันาศักยภาพ ตามแบบ

เศรษฐกิจพอเพยีง ได้รับประโยชน์ เศรษฐกิจพอเพยีง

                                                                  2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 ปรับปรุงภมูิทศัน์พฒันาแหล่งน้ า เพื่อพฒันาแหล่งน้ าสาธารณะ หนองหวัลิง - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ แหล่งน้ าสาธารณะ ส านักปลัดฯ

สาธารณะหนองหวัลิง ใหเ้ปน็สถานที่ทอ่งเที่ยว หมู่ที่ 5 จ านวนประชาชน ได้รับการพฒันาใหเ้ปน็

ประจ าต าบล บ้านหนองกกเปลือย ได้รับประโยชน์ แหล่งทอ่งเที่ยว

2 ส่งเสริมและพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว เพื่อใหม้ีแหล่งทอ่งเที่ยว หมู๋ที่ 1-11 - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ มีแหล่งทอ่งเที่ยว ส านักปลัดฯ

เชิงเกษตร เชิงเกษตรในพื้นที่ต าบล จ านวนประชาชน เชิงเกษตรในพื้นที่ต าบล

หนองแวง ได้รับประโยชน์ หนองแวง
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 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู่

                                                              3 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข

                                               3.1 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 สนับสนุนการปฏบิติังาน  ส่งเสริม เพื่อใหอ้สม มีงบประมาณ หมู่ที่ 1 - 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการ กอง

สุขภาพ ปอูงกันโรคระดับหมู่บา้น เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวนประชาชน ส่งเสริมด้านสุขภาพ สาธารณสุขฯ

(อสม.) เพื่อประโยชน์ของประชาชน มีความพงึพอใจ

ในพื้นที่

2 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า เพื่อใหท้ราบถึงคุณภาพของน้ า หมู่ที่ 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนทราบถึงระดับ กอง

อุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค จ านวนประชาชน คุณภาพของน้ าที่ใช้ในการ สาธารณสุขฯ

มีความพงึพอใจ อุปโภค-บริโภค

3 สนับสนุนตู้ยาสามัญประจ าบา้น เพื่อใหอ้สม. มียาสามัญ หมู่ที่ 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ อสม. มียาสามัญประจ าบ้าน กอง

ส าหรับศูนย์อสม. / อบต. ประจ าบา้น เพื่อปฐมพยาบาล จ านวนประชาชน เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ สาธารณสุขฯ

เบื้องต้น มีความพงึพอใจ ในยามจ าเป็น

4 สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบ เพื่อใหป้ระชาชน มีอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 - 11 / 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมอีปุกรณ์เพื่อ กอง

การออกก าลังกาย เช่น เคร่ืองเสียง ,เพื่อใช้ในการประกอบการ อบต. จ านวนประชาชน ใช้ในการประกอบการ สาธารณสุขฯ

เคร่ืองออกก าลังกาย ฯลฯ ออกก าลังกาย มีความพงึพอใจ ออกก าลังกาย และใช้

เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์
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                                                              3 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข

                                               3.1 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

5 โครงการศูนย์พฒันาครอบครัวใน เพื่อเสริมสร้าง ปอูงกันและ หมู่ที่ 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ สถาบนัครอบครัว มีความ กอง

ชุมชน แก้ไขปญ๎หาของสถาบนั จ านวนประชาชน เข้มแข็ง สาธารณสุขฯ

ครอบครัว มีความพงึพอใจ

6 อบรมใหค้วามรู้ผู้ปวุยเร้ือรังเบื้องต้น เพื่อใหผู้้ปวุยเร้ือรังมีความรู้ หมู่ที่ 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ผู้ปวุยเร้ือรัง มีความรู้ กอง

ในการดูแลสุขภาพ จ านวนประชาชน เพื่อดูแลสุขภาพ สาธารณสุขฯ

มีความพงึพอใจ

7 รณรงค์ ปอูงกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเปน็การปอูงกนั  และระวัง หมู่ที่ 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ การเกิดโรคไข้เลือดออก กอง

การเกดิโรคไข้เลือดออก จ านวนประชาชน ในพื้นที่ลดน้อยลง สาธารณสุขฯ

มีความพงึพอใจ เนื่องจากมีการปอูงกัน

8 รณรงค์ ปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้, เพื่อเปน็การปอูงกนั และระวัง หมู่ที่ 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ป๎ญหาโรคพิษสุนัขบ้า , กอง

ไข้หวดันก , โรคระบาด  ฯลฯ การเกดิโรคพษิสุนขับา้ , จ านวนประชาชน ไข้หวัดนกและโรคระบาด สาธารณสุขฯ

ไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นๆ มีความพงึพอใจ ลดลงเนื่องจากมีการปูองกัน

9 รณรงค์ ปอูงกันโรคอุบติัใหม่ เพื่อเปน็การปอูงกนั และระวัง หมู่ที่ 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ป๎ญหาการเกิดโรคติดต่อต่างๆ กอง

อุบติัซ้ า การเกดิโรคติดต่อต่างๆ จ านวนประชาชน ลดน้อยลง เนื่องจากมีการ สาธารณสุขฯ

มีความพงึพอใจ ปอูงกัน

งบประมาณ
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                                                              3 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข

                                               3.1 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

10 รณรงค์ ปอูงกันโรคเอดส์ในชุมชน/ เพื่อใหเ้ยาวชน ได้ทราบถึง หมู่ที่ 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนและเยาวชน กอง

สถานศึกษา การปอูงกันโรคเอดส์ สถานศึกษา จ านวนประชาชน มคีวามรู้เกี่ยวกบัการ สาธารณสุขฯ

มีความพงึพอใจ ปอูงกนัโรคเอดส์

11 ส่งเสริมการด าเนินงานและบริหาร เพื่อใหก้ารใหบ้ริการประชาชน จัดต้ังศูนย์การแพทย์ 300,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนได้รับความ กอง

จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับการอ านวยความสะดวก ฉุกเฉินเพื่อบริการ จ านวนประชาชน สะดวกในยามเกดิ สาธารณสุขฯ

กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน ประชาชน มีความพงึพอใจ อบุติัเหตุหรือเจ็บปวุย

12 โครงการรณรงค์ปอูงกัน แก้ไข เพื่อรณรงค์ในวัยรุ่น ต้ังครรภ์ วยัรุ่น หมู่ที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กวัยรุ่น มคีวามรู้ความ กอง

ปญ๎หาการต้ังครรภใ์นวยัรุ่น ในวัยที่เหมาะสม 1-11 จ านวนวยัรุ่น เข้าใจในการต้ังครรภใ์น สาธารณสุขฯ

มีความพงึพอใจ วันที่เหมาะสมมากขึ้น

13 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ ส ารวจจ านวน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 90 ของ มขี้อมลูของจ านวนสุนขั กอง

ขึ้นทะเบยีนสัตว์ และขึ้นทะเบยีนจ านวนสุนชั สุนัขและแมว จ านวนสุนัขและแมว และแมวในเขตพื้นที่ อบต. สาธารณสุขฯ

และแมวในเขตองค์การบริหาร หมู่ที่ 1 -11 ได้ขึ้นทะเบยีนสัตว์ หนองแวง 

ส่วนต าบล
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                                                              3 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข

                                               3.1 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

14 สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคเพื่อจัดซ้ือวคัซีนปอูงกัน ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของ โรคพษิสุนขับา้ได้รับการ กอง

พษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน โรคพษิสุนัขบา้ ในเขตพื้นที่ และแมว จ านวนสุนัขและแมว ปอูงกนั โดยการฉีดวัคซีน สาธารณสุขฯ

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาู ต าบลหนองแวง หมู่ที่ 1 - 11 ได้รับวคัซีนปอูงกัน ใหก้บัสุนขัและแมวในเขต

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โรคพษิสุนัขบา้ ต าบลหนองแวง

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อใหเ้ปน็ไปตามหนังสือ 11 หมู่บา้นๆละ - 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละ 60 ของ เปน็ไปตามระเบยีบ กอง

เพื่อด าเนินงานโครงการพระราช ส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 20,000 บาท จ านวนประชาชน กระทรวงมหาดไทย สาธารณสุขฯ

ด าริด้านสาธารณสุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีความพงึพอใจ การประชาชนมส่ีวนร่วม

ของชุมชน ในกจิกรรมที่เปน็ประโยชน์
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 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 เสรมิสรา้งการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล

                                                              4 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

                                               4.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 สนบัสนนุอาหารเสริม (นม) ใหก้บั เพื่อใหเ้ด็กกอ่นวัยเรียน และ เด็กกอ่นวัยเรียน 2,200,000 2,300,000 2,400,000 2,500,000 2,800,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กกอ่นวัยเรียน และเด็ก กอง

โรงเรียนในสังกดัสพฐ. และศูนย์- เด็กนกัเรียนได้รับอาหารเสริม และนกัเรียน จ านวนเด็กนกัเรียน นกัเรียนได้รับอาหารเสริม การศึกษาฯ

พฒันาเด็กเล็กในเขตต าบลหนองแวง (นม)อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ในสังกดัสพฐ. และเด็กกอ่นวัยเรียน (นม) อย่างเพยีงพอและ

ได้รับอาหารเสริม(นม) ทั่วถึง

2 สนบัสนนุอาหารกลางวันศูนย์พฒันา- เพื่อใหเ้ด็กกอ่นวัยเรียน เด็กกอ่นวัยเรียน 800,000 1,000,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 ร้อยละ100 ของ เด็กกอ่นวัยเรียน ได้รับ กอง

เด็กเล็กต าบลหนองแวง ได้รับอาหารถูกต้องตาม ศพด. จ านวนเด็ก อาหารถูกต้องตามหลัก การศึกษาฯ

หลักโภชนาการ ก่อนวยัเรียน โภชนาการ

ได้รับประโยชน์

3 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อ คณะผู้บริหาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ บคุลากร ผู้น าชุมขน กอง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส.อบต.,ผู้น าชุมขน จ านวนประชาชน มคีวามรู้เกี่ยวกบัภาษา การศึกษาฯ

เจ้าหนา้ที่อบต. มีความพงึพอใจ อาเซียนมากขึ้น

4 จัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็กกอ่นวัยเรียน และ เด็กกอ่นวัยเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กกอ่นวัยเรียน และเด็ก กอง

เด็กนกัเรียน ได้ท ากจิกรรม เด็กนกัเรียน จ านวนเด็ก มีความ นกัเรียนมโีอกาสท า การศึกษาฯ

ที่เปน็ประโยชนร่์วมกนั โรงเรียนในพื้นที่ พงึพอใจ กจิกรรมร่วมกนั
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5 สนับสนุนการศึกษานอกระบบ เพื่อใหป้ระชาชนได้เลือกเรียนรู้ ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสามารถเลือกเรียนรู้ กอง

(กศน.) ได้ตามต้องการตามโอกาส และ ในต าบล จ านวนประชาชน ได้ตามต้องการและตาม การศึกษาฯ

ตามอธัยาศัย มีความพงึพอใจ อัธยาศัย

6 สนับสนุนทนุการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กนกัเรียน เด็กด้อยโอกาส 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กด้อยโอกาสในต าบล กอง

นกัศึกษาที่ด้อยโอกาสใน ในต าบล จ านวนประชาชน ได้รับการช่วยเหลือในด้าน การศึกษาฯ

ทอ้งถิ่น มีความพงึพอใจ การศึกษา

7 สนับสนุนส่ือการเรียนการสอน/วสัดุ เพื่อใหเ้ด็กกอ่นวัยเรียน  มส่ืีอ ศพด,ศดว. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กก่อนวยัเรียน มีส่ือ กอง

การศึกษา การเรียน การสอนที่เหมาะสม ในเขตพื้นที่ จ านวนเด็กก่อนวัยเรียน การเรียนการสอนที่ การศึกษาฯ

กบัวัย มีความพึงพอใจ เหมาะสมกับวยั

8 สนับสนุนพาหนะรถรับ-ส่ง เพื่ออ านวยความสะดวกในการ เด็กก่อนวยัเรียน 300,000 300,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับความ กอง

เดินทางไปศพด. ของเด็กกอ่น ในต าบล จ านวนประชาชน สะดวกในการเดินทางไปศพด. การศึกษาฯ

วัยเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ มีความพงึพอใจ ลดภาระค่าใช้จ่ายของ

ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง

9 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน มกีจิกรรม เด็กนักเรียน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนมีกิจกรรม กอง

การศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ใหม้ปีระสิทธิ- ในต าบล จ านวนนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม การศึกษาฯ

ภาพยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ ประสิทธิภาพในการศึกษา
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10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อสร้างและขยายโอกาส เด็กก่อนวยัเรียน 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 เด็กก่อนวยัเรียนได้รับ กอง

สถานศึกษา เช่น ค่าหนังสือเรียน , ทางการศึกษาใหก้บัเด็กและ ที่ได้รับโอกาส ของจ านวนเด็ก โอกาสทางการศึกษา และ การศึกษาฯ

ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเคร่ืองแบบลดภาระค่าใช้จ่ายของ ทางการศึกษา ก่อนวยัเรียน ลดภาระของผู้ปกครอง

นักเรียน ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน ผู้ปกครอง มีความพงึพอใจ

ศพด.ต าบลหนองแวง

11 พฒันาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู เพื่อเพิ่มศักยภาพและ จัดอบรมใหก้ับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย กอง

ผู้ดูแลเด็ก ประสบการณ์การเรียนรู้ ครูผู้แลเด็กและ ครูผู้ดูแลเด็กและ ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการ การศึกษาฯ

ส าหรับครูผู้ดูแลเด็กและ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พฒันาศักยภาพ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก มีความรู้เพิ่มขึ้น

12 สนับสนุนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เพื่อใหเ้ด็กกอ่นวัยเรียน เด็กศูนย์พฒันา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กกอ่นวัยเรียน กอง

ได้รับการพฒันาที่เหมาะสม เด็กเล็กต าบล จ านวนเด็กก่อนวัยเรียน มพีฒันาการเรียนที่ การศึกษาฯ

กบัวัย หนองแวง มีความพึงพอใจ เหมาะสมกบัวัย

13 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธส่ื์อ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน เด็ก เยาวชนและ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของ เด็ก เยาวชนและประชาชน กอง

สร้างสรรค์ การ์ตูนส่งเสริมค่านิยม รับรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติ ประชาชน จ านวนเด็ก เยาวชน รับรู้และเข้าใจหลักปฏบิติั การศึกษาฯ

หลัก 12 ประการ ค่านิยมหลัก 12 ประการ น าไปสู่ ในต าบล มีความพงึพอใจ ค่านยิมหลัก 12 ประการ 

การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน น าไปสู่การปฏบิติั
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                                               4.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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14 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมในมิติเพื่อส่งเสริมใหค้รอบครัว หมู่ที่ 1 -11 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 60 ของ ครอบครัวมีบทบาทในการ กอง

วฒันธรรม กิจกรรมส่งเสริมพนัธภาพมบีทบาทในการส่งเสริมความ จ านวนประชาชน ส่งเสริมความเข้มแข็งของกัน การศึกษาฯ

ครอบครัวโดยกิจกรรม 3 Q เข้มแข็งของกนัและกนั โดย มีความพงึพอใจ และกันโดยอาศัยกิจกรรม

ด้านคุณธรรม หลักสูตร รักเหนือรัก อาศัยกจิกรรมสร้างสัมพนัธ์ของ สร้างสัมพันธ์ของครอบครัว

ครอบครัว

15 จัดต้ังศูนย์อินเตอร์เน็ต, ศูนย์ข้อมูล เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ได้รับ หมู่ที่ 1 -11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีทางเลือกในการ กอง

ข่าวสาร ประจ าหมู่บา้น / ต าบล ข้อมลูข่าวสาร ต่างๆ เพิ่มขึ้น อบต. จ านวนประชาชน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้หลาย การศึกษาฯ

เพื่อใหม้ทีางเลือกในการรับรู้ มีความพงึพอใจ ช่องทางยิ่งขึ้น

ข่าวสารได้หลากหลายยิ่งขึ้น

16 อบรมคอมพวิเตอร์แก่ เยาวชน, เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ในการ หมู่ที่ 1 -11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีความรู้ในการใช้ กอง

ประชาชนทั่วไป ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ จ านวนประชาชน คอมพิวเตอร์ มากขึ้น การศึกษาฯ

ในการศึกษาหาความรู้ มีความพงึพอใจ

17 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด. เพือเป็นการเตรียมความพร้อม ผู้ปกครองเด็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ผู้ปกครองเข้าใจกฎระเบียบ กอง

ต าบลหนองแวง ในการน าเด็กมาศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียน ของจ านวน ต่างๆ ในการน าเด็กเข้ารับ การศึกษาฯ

เล็กต าบลหนองแวงและทราบถึง จ านวน 11 หมู่บ้าน ผู้ปกครองมีความ การเรียนรู้ที่ ศูนย์พัฒนา

กฎระเบียบต่างๆ พงึพอใจ เด็กเล็กต าบลหนองแวง
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18 โครงการที่อ่านหนังสือ ทอ้งถิ่น เพื่อใหม้ีสถานที่ ในการอ่าน ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ มสีถานที่ในการอา่นหนงัสือ กอง

รักการอ่าน หนังสือที่เหมาะสมและเปน็ ต าบลหนองแวง จ านวนประชาชน ที่เหมาะสมและเปน็การ การศึกษาฯ

การส่งเสริมการอ่าน มีความพงึพอใจ ส่งเสริมการอา่น

 

19 อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน ได้บริโภค นักเรียนในสังกัด 2,100,000 2,400,000 2,700,000 3,000,000 3,500,000 ร้อยละ100 ของ เด็กนักเรียนได้รับประทาน กอง

อาหารที่มีประโยชน์ และข่วย สพฐ. จ านวน จ าานวนนักเรียน อาหารที่มีประโยชน์และ การศึกษาฯ

แบง่เบาภาระของผู้ปกครอง 5 แหง่ ที่ได้รับประทาน เปน็การแบง่เบาภาระ

อาหารกลางวนัที่รร. ผู้ปกครอง

20 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพฒันา เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน ได้รับการ สนับสนุนการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 เด็กนักเรียน  ได้รับการ กอง

ผู้เรียน พฒันาการเรียนรู้ทั้งในและ เรียนรู้นอกหอ้ง ของจ านวน พฒันาการเรียนรู้ ทั้งใน การศึกษาฯ

นอกสถานที่ เรียนส าหรับ นักเรียนได้รับ และนอกสถานที่

เด็กนักเรียน ประโยชน์

21 ค่าพฒันาผู้ประกอบวชิาชีพครู เพื่อใหค้รู ที่สังกัดศูนย์พฒันา ครู ศูนย์พฒันา - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ครูศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กอง

ที่สังกัดศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ เด็กเล็กต าบลหนองแวง ได้รับ เด็กเล็กต าบล ของจ านวน ต าบลหนองแวงได้รับการ การศึกษาฯ

อปท. การพฒันาศักยภาพ หนองแวง นักเรียนได้รับ พฒันาศักยภาพ

ประโยชน์
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 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 เสรมิสรา้งเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

                                                                          5 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

                                                                                 5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 ส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม เพื่ออนรัุกษศิ์ลปวัฒนธรรม หมู่ที่ 1 -11 300,000 300,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น ส านักปลัดฯ

ประเพณีทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป จ านวนประชาชน ได้รับการอนุรักษ ์ใหค้งอยู่ กองการศึกษาฯ

มีความพงึพอใจ

2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่ออนรัุกษ ์กจิกรรมวันส าคัญ วนัพอ่แหง่ชาติ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ วนัส าคัญของชาติด ารงอยู่ ส านักปลัดฯ

วนัส าคัญแหง่ชาติ ของชาติ ใหค้งไว้สืบไป วนัแม่แหง่ชาติ จ านวนประชาชน สืบไป กองการศึกษาฯ

ฯลฯ มีความพงึพอใจ

3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่ออนรัุกษ ์กจิกรรมวันส าคัญ วนัวสิาขบชูา 100,000 100,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ วนัส าคัญทางพทุธศาสนา ส านักปลัดฯ

ทางพทุธศาสนา ทางพทุธศาสนา ใหค้งไว้สืบไป วนัมาฆะบชูา จ านวนประชาชน ด ารงอยู่สืบไป กองการศึกษาฯ

วนัอาสาฬหบชูา มีความพงึพอใจ

ฯลฯ

4 โครงการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยา เพื่อส่งเสริมการออกก าลังและ หมู่ที่ 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ เยาวชน และประชาชน ส านักปลัดฯ

เสพติด ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ จ านวนประชาชน ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ กองการศึกษาฯ

มีความพงึพอใจ
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                                                                          5 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

                                                                                 5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

5 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน งานประเพณี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ ประเพณีงานกาชาด ส านักปลัดฯ

กาชาด งานประเพณีงานกาชาด กาชาด จ านวนประชาชน ได้รับการส่งเสริม

มีความพงึพอใจ

6 สนับสนุนการเข้าค่ายพทุธธรรม เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนและ อบรมคุณธรรม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนและเยาวชน มี สภาวัฒนธรรม

เยาวชนได้มีส่วนร่วมใน ส าหรับประชาชน จ านวนประชาชน ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เปน็ ต าบลหนองแวง

กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์ และเยาวชน มีความพงึพอใจ ประโยชน์

7 อุดหนุนเพื่อจัดงานประเพณี เพื่ออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม หมู่ที่ 1 -11 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น คณะกรรมการ

หมู่บา้น ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป จ านวนประชาชน คงอยู่สืบไป หมู่บ้าน 

มีความพงึพอใจ 11 หมู่บ้าน

8 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี เพื่ออนุรักษ ์วฒันธรรม ประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ วฒันธรรมประเพณี สภาวัฒนธรรม

ลอยกระทงประจ าปี ประเพณีหค้งอยู่สืบไป ต าบลหนองแวง จ านวนประชาชน ด ารงอยู่สืบไป ต าบลหนองแวง

มีความพงึพอใจ

9 โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อใหน้ักเรียน ที่ปดิภาคเรียน วดัคามวาสี 70,000 70,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ด้าน สภาวัฒนธรรม

ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ประชาชน จ านวนประชาชน คุณธรรมและจริยธรรมใน ต าบลหนองแวง

ได้เรียนรู้ด้านคุณธรรม ทกุหมู่บา้น มีความพงึพอใจ ช่วงปดิภาคเรียน และใช้

จริยธรรม เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์
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                                                                          5 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

                                                                                 5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

10 โครงการวนัผู้สูงอายุแหง่ชาติและ เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรมประเพณี ผู้สูงอายุในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น  ด ารงสภาวัฒนธรรม

วนัสืบสานวฒันธรรมประเพณี และเพื่อเปน็การแสดงออกถึง ต าบลหนองแวง จ านวนประชาชน อยู่ และสังคมตระหนักถึง ต าบลหนองแวง

วนัสงกรานต์ ความกตัญํูต่อผู้สูงอายุ มีความพงึพอใจ ความส าคัญของผู้สูงอายุ

11 โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่ออนุรักษ ์วฒันธรรม ประชาชน 50,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 60 ของ ประเพณีทอ้งถิ่นคงอยู่ สภาวัฒนธรรม

และประกวดสรภญัญะ ประเพณีทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ ร่วมท าบญุ จ านวนประชาชน สืบไป ต าบลหนองแวง

สืบไป ตักบาตร มีความพงึพอใจ

12 โครงการปฏบิติัธรรมบวชเนมขัม เพื่ออนุรักษ ์วฒันธรรม ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ ประเพณีทอ้งถิ่นคงอยู่ สภาวัฒนธรรม

และศีลจารี เนื่องในสัปดาห์ ประเพณีทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ ร่วมปฏบิติัธรรม จ านวนประชาชน สืบไป ต าบลหนองแวง

ส่งเสริมพระพทุธศาสนา สืบไป มีความพงึพอใจ

วนัมาฆบชูาถวายเปน็พทุธบชูา
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                                                                          5 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

                                             5.2 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ผู้สูงอายุ 7,000,000 7,500,000 8,000,000 8,500,000 9,000,000 ร้อยละ 90 ของ ผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพ  ส านักปลัดฯ

60 ปขีึ้นไป ในต าบล จ านวนผู้สูงอายุ เพื่อการด ารงชีพ

มีความพงึพอใจ

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พกิาร หรือ เพื่อช่วยเหลือผู้พกิาร หรือผู้- ผู้พกิารและ 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 ร้อยละ 90 ของ ผู้พกิารหรือทพุพลภาพ ส านักปลัดฯ

ทพุพลภาพ ทพุพลภาพ ที่ไม่สามารถ ผู้ทพุพลภาพ จ านวนผู้พกิาร ได้รับการช่วยเหลือ

ช่วยเหลือตัวเองได้ ในต าบล มีความพงึพอใจ

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปวุยภมูิคุ้มกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ปวุยเอดส์ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 70 ของ ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับการ ส านักปลัดฯ

บกพร่อง ( เชื้อเอดส์) ในเบื้องต้น ใหส้ามารถ ในต าบล จ านวนผู้ติดเชื้อเอดส์ ช่วยเหลือเบื้องต้น

ช่วยเหลือตัวเองได้ มีความพงึพอใจ
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         5 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญา เพื่อน้อมน าหลักปรัชญา ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนได้นอ้มน าหลัก ส านักปลัดฯ

เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ใน ในพื้นที่ จ านวนประชาชน ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

พระราชด าริ ในชุมชน การด ารงชีวติ ต าบลหนองแวง มีความพงึพอใจ มาใช้ในชีวิตประจ าวัน

2 ส่งเสริมพฒันาศักยภาพกลุ่มอาชีพ เพื่อพฒันากลุ่มอาชีพและ หมู่ที่ 1 - 11 - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ กลุ่มอาชีพและวิสาหกจิ- ส านักปลัดฯ

และวสิาหกิจชุมชน วสิาหกิจชุมชน จ านวนประชาชน ชุมชน ได้รับการพฒันา

มีความพงึพอใจ

3 สนับสนุนศูนย์ปฏบิติัการต่อสู้เพื่อ เพื่อเปน็ศูนย์ในการติดต่อ ศตส. ประจ า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ มศูีนย์ประสานงาน ส านักปลัดฯ

เอาชนะยาเสพติดระดับต าบล/ ประสานงาน เกี่ยวกับปญ๎หา ต าบล/อ าเภอ/ จ านวนประชาชน เกี่ยวกบัปญ๎หายาเสพติด

อ าเภอ / จังหวดั ยาเสพติด จังหวดั มีความพงึพอใจ

4 พฒันาคุณภาพชีวติคนชรา คนพกิารเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ คนชรา คนพกิาร - - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของ คนชรา คนพกิารและ ส านักปลัดฯ

และผู้ด้อยโอกาส ของคนชรา คนพกิารและ ผู้ด้อยโอกาส จ านวนคนชรา ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ในพื้นที่ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพฒันาคุณภาพ

ได้รับประโยชน์ ชีวิต

5 ปอูงกันและแก้ไขปญ๎หายาเสพติด เพื่อขับเคล่ือนนโยบายแก้ไช ต าบลหนองแวง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ หยุดยั้งและลดระดับการ ส านักปลัดฯ

ปญ๎หายาเสพติดของรัฐบาล จ านวนประชาชน ขยายตัวของปญ๎หา

มีความพงึพอใจ ยาเสพติดในพื้นที่
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             5.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน



         5 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

6 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการศึกษา เพื่อ เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีความรู้ นักเรียนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กนกัเรียนสามารถน า ส านักปลัดฯ

ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก ความเข้าใจในการปฏบิติัตน พื้นที่ต าบล จ านวนประชาชน ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สภ.นิคมฯ

นักเรียน เพื่อหา่งไกลยาเสพติด หนองแวง มีความพงึพอใจ เพื่อหา่งไกลยาเสพติด กองการศึกษาฯ

7 ติดต้ังสัญญานไฟจราจร,ไฟกระพริบ เพื่อใหป้ระชาชน มีความระมัด หมู่ที่ 1 - 11 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนระมัดระวงั ส านักปลัดฯ

และปาูยจราจรตามแยกต่างๆ, ระวงั ในการใช้รถ ใช้ถนน จ านวนประชาชน ในการใช้รถใช้ถนน

กระจกโค้ง ฯลฯ มากขึ้น มีความพงึพอใจ มากขึ้น

8 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจุดเส่ียง เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการ บริเวณจุดเส่ียง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ การสัญจรไปมา มีความ ส านักปลัดฯ

สัญจรไปมา ของหมู่ที่ 1 - 11 จ านวนประชาชน ปลอดภยัยิ่งขึ้น

ต าบลหนองแวง มีความพงึพอใจ
9 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ทกุหมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

ปรองดองและสมานฉันทข์องคน ประชาชนในการเข้าร่วม จ านวนประชาชน เพื่อสร้างความปรองดอง
ในชาติ ประชาคม มีความพงึพอใจ

10 ช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ผู้ด้อยโอกาส เพื่อใหป้ระชาชนที่ยากจน หมู่ที่ 1 - 11 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนที่ยากจนและ ส านักปลัดฯ

ผู้ยากไร้ และยากไร้ด้านที่อยู่อาศัย ต าบลหนองแวง ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ด้านที่อยู่อาศัย
ได้รับการช่วยเหลือ มีความพงึพอใจ ได้รับการช่วยเหลือ
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         5 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

11 จัดเวทปีระชาคมหมู่บา้นและต าบล เพื่อเน้นการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 30,000 30,000 10,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัดฯ

ประชาชนในการพฒันา พื้นที่ต าบล จ านวนประชาชน พัฒนาท้องถิ่น  โดยการเสนอ

ทอ้งถิ่น หนองแวง มีความพงึพอใจ และแสดงความคิดเห็นต่างๆ

12 แก้ไขปญ๎หาความยากจนและ เพื่อส่งเสริมอาชีพใหก้ับ หมู่ที่ 1 - 11 100,000 100,000 30,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักปลัดฯ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประชาชนได้มีอาชีพเสริม ผู้ด้อยโอกาส และใช้เวลาวา่งได้เกิด

มีความพงึพอใจ ประโยชน์
13 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทกุหมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ส านักปลัดฯ

พฒันาหมู่บา้น/ชุมชน ของประชาชนในการจัดท า จ านวนประชาชน จัดท าแผนพฒันาหมู่บา้น
แผนพฒันาหมู่บา้น มีความพงึพอใจ

14 โครงการเพิ่มศักยภาพการ เพื่อพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มสตรี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของ กลุ่มสตรี ต าบลหนองแวง กลุ่มสตรี

ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรี ต าบลหนองแวง ต าบลหนองแวง กลุ่มสตรี ได้รับการพฒันาอย่าง ต าบล

มีความพงึพอใจ ต่อเนื่อง หนองแวง

15 โครงการปอูงกันและแก้ไขปญ๎หา เพื่อปอูงกันและแก้ไขปญ๎หา เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ มีการปอูงกันการเกิด ส านักปลัดฯ

ยาเสพติด เพิ่มประสิทธภิาพงาน ยาเสพติดในพื้นที่ ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ปญ๎หายาเสพติดในพื้นที่ ศปส.อ าเภอ

ด้านการข่าว ในเขตต าบล มีความพงึพอใจ นิคมฯ

หนองแวง

             5.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
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         5 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 ฝึกอบรมทบทวนและพฒันา เพื่อเพิ่มศักยภาพของทมี พื้นที่ต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ทมีกู้ชีพกู้ภยัมปีระสิทธิภาพ ส านักปลัดฯ

ศักยภาพทมีกู้ชีพกู้ภยั กู้ชีพกู้ภยั ในการช่วยเหลือ หนองแวง จ านวนทมีกู้ชีพกู้ภยั ยิ่งขึ้น

ประชาชน มีความพงึพอใจ

2 ฝึกอบรมทบทวนพฒันาศักยภาพ เพื่อใหอ้ปพร.ได้เรียนรู้ อปพร. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนได้รับการอ านวย ส านักปลัดฯ

อปพร. ทกัษะต่างๆในการพฒันา ต าบลหนองแวง อปพร. ความสะดวกในการสัญจร

ศักยภาพเพิ่มเติม มีความพงึพอใจ ไปมา ในช่วงเทศกาลฯ

3 สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการปฏบิติั เพื่อใหอ้ปพร. และชุดกู้ชีพ อปพร.,ชุดกู้ชีพ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ อปพร และชุดกู้ชีพ มวีัสดุ ส านักปลัดฯ

งานของอปพร. , กู้ชีพ มีวสัดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการ ต าบลหนองแวง อปพร.,กู้ชีพ อปุกรณ์ที่ใช้ในการ

ปฏบิติังานที่เหมาะสม มีความพงึพอใจ ปฏบิติังานที่เหมาะสม
4 สนับสนุนวสัดุ เคร่ืองแต่งกายส าหรับเพื่อใหอ้ปพร.มีเคร่ืองแต่งกาย ชุดแต่งกาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ อปพร.มเีคร่ืองแต่งกายที่ ส านักปลัดฯ

อปพร. /ชุดกู้ชีพ ที่เหมาะสมในการปฏบิติังาน ส าหรับอปพร. อปพร. เหมาะสมในการปฏิ่บติังาน
มีความพงึพอใจ

5 จัดต้ังจุดตรวจและใหบ้ริการ เพื่ออ านวยความสะดวก จุดตรวจ 80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนได้รับการอ านวย ส านักปลัดฯ

ประชาชนในวนัส าคัญ ใหก้ับประชาชนและผู้ที่ จ านวน 3 จุด จ านวนประชาชน ความสะดวกในการสัญจร

สีญจรไปมา มีความพงึพอใจ ไปมา ในช่วงเทศกาลฯ

             5.4 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณ
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 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเปน็ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 เสรมิสรา้งประสิทธิภาพของการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 จัดท าร้ัวกั้นแนวเขตที่สาธารณ- เพื่อปอูงกันการบกุรุก และ ที่สาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ เขตปาุชุมชนและที่ ส านักปลัดฯ

ประโยชน์ ท าลายปาุ ในเขตปาุชุมชนเพื่อ ในเขตต าบล จ านวนประชาชน สาธารณประโยชน์ มีการ

อนุรักษท์ี่สาธารณประโยชน์ หนองแวง มีความพงึพอใจ แบง่เขตที่ชัดเจน

2 ส่งเสริมการปลูกปาุชุมชน และ เพื่อเปน็การปลูกต้นไม้ ที่สาธารณะ 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักปลัดฯ

ปลูกต้นไม้สองข้างถนน ทดแทนปาุไม้ที่ถูกท าลาย ในเขตต าบล จ านวนประชาชน การอนุรักษท์รัพยากร

เพื่อพฒันาส่ิงแวดล้อม หนองแวง มีความพงึพอใจ ปาุไม้

3 ทอ้งถิ่น ปลูกปาุเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ ปลูกปาุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ส านักปลัดฯ

"ทอ้งถิ่น สร้างปาุ รักษน์้ า" อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ต าบล จ านวนประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมใน

และส่ิงแวดล้อม หนองแวง มีความพงึพอใจ กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์

งบประมาณ

        6 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

            6.1 แผนงานการเกษตร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 โครงการ Big cleaning day เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ที่สาธารณะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ สถานที่สาธารณะต่างๆ ส านักปลัดฯ

ของประชาชน อสม  อปท. ในเขตต าบล จ านวนประชาชน ได้รับการดูแลและ

ในการรณรงค์และช่วยกัน หนองแวง มีความพงึพอใจ ท าความสะอาดอย่าง

รักษาความสะอาดของสถาน ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ

ที่สาธารณะต่างๆในต าบล

2 ปรับปรุงภมูิทศัน์ พฒันาส่ิงแวดล้อม เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ที่ท าการ ที่ท าการอบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ อบต. และศพด. ส านักปลัดฯ

อบต.และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันา จ านวนประชาชน มีสภาพแวดล้อมที่ดี

ใหส้วยงามน่ามอง เด็กเล็ก มีความพงึพอใจ จากการปรับปรุงภมูิทศัน์

3 บริหารจัดการขยะร่วมใจ เพื่อเปน็การก าจัดขยะที่ ผู้น าชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ขยะได้รับการก าจัดที่ ส านักปลัดฯ

ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ ต้นทาง และลดปริมาณขยะ ประชาชน จ านวนประชาชน ต้นทาง ท าใหป้ริมาณขยะ

อินทรีย์หรือขยะเปยีกในครัวเรือน ในพื้นในพื้นที่ นักเรียน มีความพงึพอใจ ลดน้อยลง

ต าบลหนองแวง

4 ฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ

รักษโ์ลก(อถล) มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ต าบลหนองแวง จ านวนประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง 11 หมู่บา้น มีความพงึพอใจ ทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณ
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        6 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

            6.2 แผนงานเคหะและชุมชน



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

5 ส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ เกิดการมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

(ขยะเปน็ 0) และสามารถน าขยะมาใช้ ต าบลหนองแวง จ านวนประชาชน และปริมาณขยะลดลง

ใหเ้กิดประโยชน์ได้ ทั้ง 11 หมู่บา้น มีความพงึพอใจ

6 หนึ่งอปท. หนึ่งถนนทอ้งถิ่น ใส่ใจ เพื่อพฒันาส่ิงแวดล้อมในเขต ถนน สายบา้น - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ อบต.หนองแวง ส านักปลัดฯ

ส่ิงแวดล้อม พื้นที่ต าบลหนองแวง โดยน า หนองกระโซ่ถึง จ านวนประชาชน มีถนนที่ได้รับการพฒันา

ร่องถนน 1 แหง่ บา้นหนองแวง มีความพงึพอใจ เพื่อเปน็ถนนน าร่อง

7 คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจ เพื่อพฒันาส่ิงแวดล้อม คลองในเขตต าบล - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ คลองในเขตพื้นที่ ส านักปลัดฯ

เพื่อทอ้งถิ่น เกี่ยวกับแหล่งน้ าในพื้นที่ หนองแวง จ านวนประชาชน ได้รับการดูแล

ต าบลหนองแวง มีความพงึพอใจ

8 ก่อสร้างสวนสาธารณะ เพื่อใหม้ีสถานที่ในการพกัผ่อน สวนสาธารณะ - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ มีสถานที่ในการออกก าลัง- ส านักปลัดฯ

ต าบลหนองแวง และออกก าลังกายส าหรับ 1 แหง่ จ านวนประชาชน กายและพกัผ่อนหย่อนใจ

ประชาชนต าบลหนองแวง มีความพงึพอใจ ส าหรับประชาชนในพื้นที่

9 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อาสา เพื่อส่งเสริมการส่วนร่วมของ อถล. - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนในต าบล มีส่วน ส านักปลัดฯ

ทอ้งถิ่นรักษโ์ลก (อถล.) ต าบล อถล.ในการพฒันาส่ิงแวดล้อม จาก11 หมู่บา้น จ านวนประชาชน ร่วมในการเปน็อาสารักษ์

ในการพฒันาส่ิงแวดล้อมและรักษา ร่วมกันพฒันา มีความพงึพอใจ โลก เพื่อช่วยกันรักษา

ความสะอาด ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมในต าบล

        6 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

            6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

10 ส่งเสริมพฒันานวตักรรม ภมูิปญ๎ญา เพื่อส่งเสริมการก าจัดขยะ หมู่ที่ 1 - 11 - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ มีการก าจัดขยะที่ถูกวธิี ส านักปลัดฯ

ทอ้งถิ่น ในการก าจัดขยะมูลฝอย มูลฝอยที่ถูกวธิ ีด้วย จ านวนประชาชน ด้วยนวตักรรมใหม่ๆ

นวตักรรมใหม่ๆ มีความพงึพอใจ

11 โครงการวดั ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม พฒันาแหล่ง - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ วดั ประชาขน รัฐ ส านักปลัดฯ

ด้วยวถิี 5 ส ระหวา่งวดั ประชาชน รัฐ ทอ่งเที่ยว จ านวนประชาชน ได้จัดกิจกรรมที่เปน็

ในการท ากิจกรรม 5 สร่วมกัน มีความพงึพอใจ ประโยชน์ร่วมกัน

12 โครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะ ประชาชน - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ การแยกขยะ ได้รับการ ส านักปลัดฯ

เพื่อขับเคล่ือนการจัดการขยะ ที่ต้นทาง โดยการรณรงค์ ต าบลหนองแวง จ านวนประชาชน ส่งเสริมอย่างเปน็รูปธรรม

มูลฝอย ใหม้ีการแยกขยะ ทกุหมู่บา้น มีความพงึพอใจ

13 โครงการหอ้งน้ าสะอาด เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน หอ้งน้ า - - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของ หอ้งน้ าสาธารณะได้รับ ส านักปลัดฯ

ร่วมกันรักษาความสะอาด สาธารณะ จ านวนประชาชน การดูแลและท าความ

ของหอ้งน้ า มีความพงึพอใจ สะอาดอย่างสม่ าเสมอ

14 โครงการพฒันาศักยภาพต าบล เพื่อส่งเสริมการจัดการระบบ พื้นที่ต าบล - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ การจัดการระบบน้ า ส านักปลัดฯ

ภายใต้การบริหารจัดการน้ าแบบ น้ าอย่างยั่งยืนและเปน็ หนองแวง จ านวนประชาชน ยั่งยืนและเปน็รูปธรรม

ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ รูปธรรม และเพื่อแก้ไขปญ๎หา ทั้ง 11 หมู่บา้น ได้รับประโยชน์ แก้ปญ๎หาน้ าทว่มขังใน

พอเพยีง (ธนาคารน้ าใต้ดิน) น้ าทว่มขังในช่วงฤดูฝน ฤดูฝน
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            6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

        6 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 จัดท าปาูยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรัก ปาูยเฉลิม- - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ มีปาูยเฉลิมพระเกียรติ ส านักปลัดฯ

หมู่ที่ 5 (จุดหนองหวัลิง) ภกัดีต่อสถาบนัพระมหา พระเกียรติ จ านวนประชาชน ที่แสดงออกถึงความจงรัก

กษตัริย์ จ านวน 1 ปาูย มีความพงึพอใจ ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์

2 โครงการพฒันาแหล่งน้ าสาธารณะ เพื่อพฒันาแหล่งน้ า ปรับปรุง พฒันาแหล่ง - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ต าบลหนองแวง ส านักปลัดฯ

หมู่ที่ 5 (จุดหนองหวัลิง) ภมูิทศัน์ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว ทอ่งเที่ยว จ านวนประชาชน มีแหล่งทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น

ของต าบล มีความพงึพอใจ
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            6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ

งบประมาณ



 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเปน็ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 เสรมิสรา้งการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 รณรงค์เกี่ยวกับการเลือกต้ัง เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ ทกุหมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

ประชาชนในระบอบประชา- ของจ านวนประชาชน แบบวถิีประชาธปิไตย

ธิปไตย ไปใช้สิทธิเ์ลือกต้ัง

2 สนับสนุนการฝึกอบรม เพื่อพฒันา เพื่อเพิ่มทกัษะความรู้ คณะผู้บริหาร, 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ผู้น าชุมชน , คณะผู้บริหาร ส านักปลัดฯ

ศักยภาพของคณะผู้บริหาร,สมาชิก ในการปฏบิติังาน แก่คณะ- ส.อบต. , จ านวนผู้เข้าอบรม สมาชิกสภา พนกังานส่วน-

สภาอบต, พนักงานส่วนต าบล, ผู้บริหาร , สมาชิกอบต , ผู้น า ผู้น าชุมชน, มีความรู้เพิ่มขึ้น ต าบลและพนกังานจ้าง

และพนักงานจ้าง ชุมชน , พนักงานส่วน- พนักงานส่วนต าบล ได้รับการอบรม เพื่อพฒันา

ต าบลและพนักงานจ้าง พนกังานจ้าง ฯลฯ ศักยภาพ

3 สนับสนุนทนุการศึกษาแก่บคุลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบคุลากร พนักงานส่วนต าบล 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 60 บคุลากร ได้รับการศึกษา ส านักปลัดฯ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลและ ใหไ้ด้รับการศึกษาในระดับที่ จ านวนผู้เข้าอบรม ระดับที่สูงขึ้น

ผู้มีสิทธิ์ สูงขึ้น มีความรู้เพิ่มขึ้น

            7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

        7 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการมีส่วนรว่มในการพัฒนาและการบรหิารจัดการที่ดี

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

4 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้น า ผู้น าทอ้งถิ่น, 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ60 ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร ส านักปลัดฯ

คณะผู้บริหาร ,ส.อบต, พนกังานส่วน- ชุมชน,คณะผู้บริหาร , ส.อบต คณะผู้บริหาร, ของผู้เข้าร่วม ส.อบต.และเจ้าหน้าที่อบต.

ต าบล, พนกังานจ้าง ,ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานส่วนต าบล , ส.อบต. , ครูผดด. โครงการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต าบล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก พนกังานส่วนต าบล มีความพงึพอใจ

5 อบรมใหค้วามรู้ด้านการเมอืง เพื่อพฒันาศักยภาพของ ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ผู้น าชุมชนและประชาชน ส านักปลัดฯ

การปกครองแกผู้่น าชุมชนและ ผู้น าชุมชนและผระชาชน ในต าบล จ านวนผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการเมือง

ประชาชน ที่สนใจ มีความรู้เพิ่มขึ้น การปกครองเพิ่มขึ้น

6 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ เพื่อพฒันาระบบการจัดเก็บ จัดท าแผนที่ภาษี 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 การจัดท าแผนที่ การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ ส านักปลัดฯ

ทะเบยีนทรัพย์สิน ภาษใีหม้ีประสิทธภิาพ และทะบยีน ภาษแีล้วเสร็จ มากขึ้น

ทรัพย์สินใหค้รอบ ภายในหว้งเวลา

คลุมพื้นที่ ต้ังเปาูหมายไว้

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ ผู้มหีนา้ที่ต้อง 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัดฯ

ภาษี กับประชาชนที่ต้องเสียภาษี ช าระภาษใีนเขต ผู้มาช าระภาษ ี ในการมาช าระภาษี

 โดยเจ้าหน้าที่ ออกบริการ ต าบลหนองแวง ได้ตามเปาูที่วางไว้

นอกพื้นที่ ทั้ง 11 หมู่บา้น

        7 . ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการมีส่วนรว่มในการพัฒนาและการบรหิารจัดการที่ดี

            7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีให้ คณะผู้บริหาร, 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน- ส านักปลัดฯ

จริยธรรม บคุลากร สามารถน าหลัก พนักงานส่วน จ านวนผู้เข้าร่วม ต าบล/พนักงานจ้างและ

คุณธรรม จริยธรรมมาใช้ใน ต าบล/พนักงานจ้าง โครงการมีความ สมาชิกอบต. มีส่วนร่วมใน

การด าเนินชีวติ สมาชิกอบต. พงึพอใจ กิจกรรมที่มีประโยชน์

9 โครงการสร้างสังคมสุจริตในชุมชน เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีในการ คณะผู้บริหาร, - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 คณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ส านักปลัดฯ

สร้างสังคมสุจริต สมาชิกอบต. ของผู้น าชุมชน มีจิตส านึกที่ดีในการร่วมเป็น

ผู้น าชุมชน มีความพงึพอใจ สังคมสุจริต

ฯลฯ

10 สมทบกองทนุสปสช. เพื่อสมทบกองทนุสปสช. ประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านักปลัดฯ

ในการท ากิจกรรมเพื่อ ในต าบลทั้ง ของประชาชน จากการด าเนินโครงการ

ประโยชน์ของประชาชน 11 หมู่บ้าน ได้รับประโยชน์ จากงบปะมาณกองทยุ

ในต าบล สปสช.

งบประมาณ
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     ค่าวิทยากร ค่าปูาย ค่าวัสดอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นทีจ่ าเป็น 

     ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท

(1)  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนิคม       
ค าสร้อย (ศป.ปส.อ.)    อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนิคม

    ค าสร้อย  เพือ่ด าเนินงานโครงการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 

    เพิม่ประสิทธิภาพงานด้านการข่าว เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง 




