
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน

                                                                                     2 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรมและการท่องเท่ียว

                                     2.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ หมู๋ท่ี 1-11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชน ได้รับการ ส านักปลัดฯ

ตามแนวทางพระราชด าริและ การประกอบอาชีพแบบ จ านวนประชาชน พัฒนาศักยภาพ ตามแบบ

เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับประโยชน์ เศรษฐกิจพอเพียง

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

ต้นกล้าประจ าต าบล จ านวน 1 หลัง จ านวนประชาชน เพ่ือน าไปปลูกและ

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ได้รับประโยชน์ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

3 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมา เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช หมู๋ท่ี 1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ พันธุกรรมพืชคงอยู่ ส านักปลัดฯ

จากพระราชด าริ ให้คงอยู่ จ านวนประชาชน เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้

ได้รับประโยชน์ ใช้ประโยชน์ต่อไป

4 ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ หมู๋ท่ี 1-11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักปลัดฯ

OTOP สินค้า OTOP และส่งเสริม จ านวนประชาชน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน

อาชีพให้กับประชาชน ได้รับประโยชน์
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งบประมาณ



                                                              2 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

                              2.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

5 ชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร และ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หมู่ท่ี 7,11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักปลัดฯ

หมู่บ้านนวัตวิถีโอท็อป (ต่อยอด) ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว จ านวนประชาชน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน

ได้รับประโยชน์

6 ศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาอาชีพ เพ่ือสนับสุนุนให้เกษตรกรใน หมู่ท่ี 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรน าความรู้ท่ีได้ ส านักปลัดฯ

การเกษตร ต าบล น าความรู้ท่ีได้จากการ จ านวนประชาชน จากการศึกษาดูงาน 

ศึกษาดูงานมาพัฒนาท้องถ่ิน ได้รับประโยชน์ มาพัฒนาท้องถ่ิน

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

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ บริหารจัดการของศูนย์ จ านวนประชาชน ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

และถ่ายทอดเทคโนโลยการเกษตร บริการแลถ่ายทอดฯ ได้รับประโยชน์

ประจ าต าบล

8 สนับสนุนพันธ์ุไม้ผล และ เพ่ือสนับสนุนพันธ์ุไม้ผล  และ หมู่ท่ี 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีพันธ์ุไม้ผล ส านักปลัดฯ

ไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้ยูคา ,ยางพารา ไม้เศรษฐกิจ แก่เกษตรกร จ านวนประชาชน และไม้เศรษฐกิจเพ่ือ

 แก่เกษตรกร ในต าบล ได้รับประโยชน์ ปลูกในพ้ืนท่ี

9 ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดินให้เหมาะสม หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50000 ร้อยละ 60 ของ สภาพดินมีความ ส านักปลัดฯ

ในการเพาะปลูก และได้รับผล จ านวนประชาชน เหมาะสมในการ

ผลิตเพ่ิมข้ึน ได้รับประโยชน์ เพาะปลูก

งบประมาณ
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                                                              2 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

                              2.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

10 ส่งเสริมการท านาเกษตรอินทรีย์ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดินให้ หมู่ท่ี 1 - 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ สภาพดินมีความอุดม ส านักปลัดฯ

เหมาะสมในการเพาะปลูก จ านวนประชาชน สมบูรณ์ และได้ผลผลิต

และได้รับผลผลิตเพ่ิมข้ึน ได้รับประโยชน์ มากย่ิงข้ึน

11 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ 1. เพ่ือลดต้นทุนการผลิตจาก หมู่ท่ี 1 - 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัดฯ

ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยรณรงค์ การใช้ปุ๋ยเคมี จ านวนประชาชน ไถกลบตอซัง ผลผลิตข้าว

ไถกลบตอซัง 2. เพ่ือเพ่ิมอินทรีย์วัตถุในดิน ได้รับประโยชน์ เพ่ิมข้ึนประมาณ 420 กก./ไร่

12 โครงการปรับปรุงบ ารุงดินด้วย เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ หมู่ท่ี 1 - 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ พ้ืนท่ีการเกษตร 500ไร่มีความ ส านักปลัดฯ

อินทรียวัตถุ (ปุ๋ยพืชสด) ให้แก่ดินเหมาะสมกับการ จ านวนประชาชน อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการ

ปลูกพืช ได้รับประโยชน์ ปลูกพืช 

13 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต หมู่ท่ี 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ พ้ืนท่ีการเกษตรได้รับการปรับ- ส านักปลัดฯ

ด้านการเกษตร และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการ จ านวนประชาชน ปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม

ปรับปรุงบ ารุงดิน ได้รับประโยชน์ กับการปลูกพืช และผลผลิต

ทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน

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

เกษตรกร มีอาชีพเสริม และมีรายได้ จ านวนประชาชน เกษตรกรใช้เวลาว่างให้เกิด

เพ่ิมข้ึน ได้รับประโยชน์ ประโยชน์

งบประมาณ
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                                                              2 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

                              2.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

15 สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพ่ือเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีปัจจัยการ หมู่ท่ี 1 -11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีปัจจัยในการ ส านักปลัดฯ

อาชีพ เสริมรายได้ ให้กับเกษตรกร ผลิตท่ีเพียงพอ และมีรายได้ จ านวนประชาชน ผลิตท่ีเพียงพอและเสริม

เพ่ิมข้ึน ได้รับประโยชน์ รายได้

16 โครงการเพ่ิมผลผลิตการประมง เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง หมู่ท่ี 1 -11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีแหล่งอาหาร ส านักปลัดฯ

ในแหล่งน้ าสาธารณะ อาหารเพ่ือใช้ในการบริโภค จ านวนประชาชน เพ่ิมข้ึน

ได้รับประโยชน์

17 สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุให้มีงานท า เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีรายได้เพ่ิมข้ึน หมู่ท่ี 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักปลัดฯ

มีรายได้เล้ียงชีพ จ านวนประชาชน

ได้รับประโยชน์

18 ขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ หมู๋ท่ี 1-11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชน ได้รับการ ส านักปลัดฯ

พอเพียงตามโครงการพระราชด าริ การประกอบอาชีพแบบ จ านวนประชาชน พัฒนาศักยภาพ ตามแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับประโยชน์ เศรษฐกิจพอเพียง
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                                                              2 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

                              2.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

19 ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะ หนองหัวลิง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ แหล่งน้ าสาธารณะ ส านักปลัดฯ

สาธารณะหนองหัวลิง ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว หมู่ท่ี 5 จ านวนประชาชน ได้รับการพัฒนาให้เป็น

ประจ าต าบล บ้านหนองกกเปลือย ได้รับประโยชน์ แหล่งท่องเท่ียว

20 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือให้มีแหล่งท่องเท่ียว หมู๋ท่ี 1-11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ มีแหล่งท่องเท่ียว ส านักปลัดฯ

เชิงเกษตร เชิงเกษตรในพ้ืนท่ีต าบล จ านวนประชาชน เชิงเกษตรในพ้ืนท่ีต าบล

หนองแวง ได้รับประโยชน์ หนองแวง

งบประมาณ
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างท้องถ่ินเมืองน่าอยู่

                                                              3 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

                                               3.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริม เพ่ือให้อสม มีงบประมาณ หมู่ท่ี 1 - 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนในพ้ืนท่ี ได้รับการ กอง

สุขภาพ ป้องกันโรคระดับหมู่บ้าน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวนประชาชน ส่งเสริมด้านสุขภาพ สาธารณสุขฯ

(อสม.) เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ได้รับประโยชน์

ในพ้ืนท่ี

2 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพของน้ า หมู่ท่ี 1 - 11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนทราบถึงระดับ กอง

อุปโภค - บริโภค ท่ีใช้ในการอุปโภค บริโภค จ านวนประชาชน คุณภาพของน้ าท่ีใช้ในการ สาธารณสุขฯ

ได้รับประโยชน์ อุปโภค-บริโภค

3 สนับสนุนตู้ยาสามัญประจ าบ้าน เพ่ือให้อสม. มียาสามัญ หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ อสม. มียาสามัญประจ าบ้าน กอง

และอุปกรณ์การแพทย์ ประจ าบ้านและอุปกรณ์ จ านวนประชาชน เพ่ือบริการประชาชนในพ้ืนท่ี สาธารณสุขฯ

ส าหรับการปฏิบัติงานของอสม. การแพทย์ ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้รับประโยชน์ ในยามจ าเป็น

4 สนับสนุนอุปกรณ์เพ่ือใช้ประกอบ เพ่ือให้ประชาชน มีอุปกรณ์ หมู่ท่ี 1 - 11 / 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีอุปกรณ์เพ่ือ กอง

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

เคร่ืองออกก าลังกาย ฯลฯ ออกก าลังกาย ได้รับประโยชน์ ออกก าลังกาย และใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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                                                              3 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

                                               3.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

5 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือเป็นการป้องกัน และระวัง หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า , กอง

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวนประชาชน ลดลงเน่ืองจากมีการป้องกัน สาธารณสุขฯ

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับประโยชน์

6 รณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวัง เพ่ือเป็นการป้องกัน  และระวัง หมู่ท่ี 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ โรคระบาดและโรคติดต่อ กอง

โรคระบาดและโรคติดต่อ การเกิดโรคระบาดและ จ านวนประชาชน ได้รับการป้องกันและ สาธารณสุขฯ

โรคติดต่อ ได้รับประโยชน์ ควบคุมอย่างต่อเน่ือง

7 รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพ่ือเป็นการป้องกัน  และระวัง หมู่ท่ี 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ การเกิดโรคไข้เลือดออก กอง

การเกิดโรคไข้เลือดออก จ านวนประชาชน ในพ้ืนท่ีลดน้อยลง สาธารณสุขฯ

ได้รับประโยชน์ เน่ืองจากมีการป้องกัน

8 รณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, เพ่ือเป็นการป้องกัน และระวัง หมู่ท่ี 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า , กอง

ไข้หวัดนก , โรคระบาด  ฯลฯ การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า , จ านวนประชาชน ไข้หวัดนกและโรคระบาด สาธารณสุขฯ

ไข้หวัดนกและโรคระบาดอ่ืนๆ ได้รับประโยชน์ ลดลงเน่ืองจากมีการป้องกัน

9 รณรงค์ ป้องกันโรคอุบัติใหม่ เพ่ือเป็นการป้องกัน และระวัง หมู่ท่ี 1 - 11 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ร้อยละ 60 ของ ปัญหาการเกิดโรคติดต่อต่างๆ กอง

อุบัติซ้ า การเกิดโรคติดต่อต่างๆ จ านวนประชาชน ลดน้อยลง เน่ืองจากมีการ สาธารณสุขฯ

ได้รับประโยชน์ ป้องกัน

งบประมาณ
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                                                              3 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

                                               3.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

10 รณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน/ เพ่ือให้เยาวชน ได้ทราบถึง หมู่ท่ี 1 - 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนและเยาวชน กอง

สถานศึกษา การป้องกันโรคเอดส์ สถานศึกษา จ านวนประชาชน มีความรู้เก่ียวกับการ สาธารณสุขฯ

มีความพึงพอใจ ป้องกันโรคเอดส์

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

จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับการอ านวยความสะดวก ฉุกเฉินเพ่ือบริการ จ านวนประชาชน สะดวกในยามเกิด สาธารณสุขฯ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ประชาชน มีความพึงพอใจ อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

12 โครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ไข เพ่ือรณรงค์ในวัยรุ่น ต้ังครรภ์ วัยรุ่น หมู่ท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กวัยรุ่น มีความรู้ความ กอง

ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ในวัยท่ีเหมาะสม 1-11 จ านวนวัยรุ่น เข้าใจในการต้ังครรภ์ใน สาธารณสุขฯ

มีความพึงพอใจ วันท่ีเหมาะสมมากข้ึน

13 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ ส ารวจจ านวน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 90 ของ มีข้อมูลของจ านวนสุนัข กอง

ข้ึนทะเบียนสัตว์ และข้ึนทะเบียนจ านวนสุนัช สุนัขและแมว จ านวนสุนัขและแมว และแมวในเขตพ้ืนท่ี อบต. สาธารณสุขฯ

และแมวในเขตองค์การบริหาร หมู่ท่ี 1 -11 ได้ข้ึนทะเบียนสัตว์ หนองแวง 

ส่วนต าบล
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                                                              3 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

                                               3.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

14 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคเพ่ือจัดซ้ือวัคซีนป้องกัน ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 90 ของ โรคพิษสุนัขบ้าได้รับการ กอง

พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน โรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพ้ืนท่ี และแมว จ านวนสุนัขและแมว ป้องกัน โดยการฉีดวัคซีน สาธารณสุขฯ

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า ต าบลหนองแวง หมู่ท่ี 1 - 11 ได้รับวัคซีนป้องกัน ให้กับสุนัขและแมวในเขต

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โรคพิษสุนัขบ้า ต าบลหนองแวง

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือ 11 หมู่บ้านๆละ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละ 60 ของ เป็นไปตามระเบียบ กอง

เพ่ือด าเนินงานโครงการพระราช ส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 20,000 บาท จ านวนประชาชน กระทรวงมหาดไทย สาธารณสุขฯ

ด าริด้านสาธารณสุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีความพึงพอใจ การประชาชนมีส่วนร่วม

ของชุมชน ในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์

งบประมาณ
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                                                              3 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

                                               3.2 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กองทุนสปสช. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ เป็นไปตามระเบียบ กอง

แห่งชาติ (สปสช) การจ่ายเงินสมทบเข้า จ านวนประชาชน การจ่ายเงินสมทบเข้า สาธารณสุขฯ

กองทุนสปสช. ได้รับประโยชน์ กองทุนสปสช. ส านักปลัด
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล

                                                              4 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

                                               4.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน และ เด็กก่อนวัยเรียน 2,200,000 2,300,000 2,400,000 2,500,000 2,800,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กก่อนวัยเรียน และเด็ก กอง

โรงเรียนในสังกัดสพฐ. และศูนย์- เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม และนักเรียน จ านวนเด็กนักเรียน นักเรียนได้รับอาหารเสริม การศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบลหนองแวง (นม)อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ในสังกัดสพฐ. และเด็กก่อนวัยเรียน (นม) อย่างเพียงพอและ

ได้รับอาหารเสริม(นม) ท่ัวถึง

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนวัยเรียน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ100 ของ เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับ กอง

สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ได้รับอาหารถูกต้องตาม ศพด. จ านวนเด็ก อาหารถูกต้องตามหลัก การศึกษาฯ

หลักโภชนาการ ก่อนวัยเรียน โภชนาการ

ได้รับประโยชน์

3 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเซียน เพ่ือเตรียมความพร้อม เพ่ือ คณะผู้บริหาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ บุคลากร ผู้น าชุมขน กอง

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

เจ้าหน้าท่ีอบต. มีความพึงพอใจ อาเซียนมากข้ึน

4 วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน และ เด็กก่อนวัยเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กก่อนวัยเรียน และเด็ก กอง

เด็กนักเรียน ได้ท ากิจกรรม เด็กนักเรียน จ านวนเด็ก มีความ นักเรียนมีโอกาสท า การศึกษาฯ

ท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน โรงเรียนในพ้ืนท่ี พึงพอใจ กิจกรรมร่วมกัน
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                                                              4 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

                                               4.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

5 สนับสนุนการศึกษานอกระบบ เพ่ือให้ประชาชนได้เลือกเรียนรู้ 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

ตามอัธยาศัย มีความพึงพอใจ อัธยาศัย

6 สนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียน เด็กด้อยโอกาส 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กด้อยโอกาสในต าบล กอง

นักศึกษาท่ีด้อยโอกาสใน ในต าบล จ านวนประชาชน ได้รับการช่วยเหลือในด้าน การศึกษาฯ

ท้องถ่ิน มีความพึงพอใจ การศึกษา

7 สนับสนุนส่ือการเรียนการสอน/วัสดุ เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน  มีส่ือ ศพด,ศดว. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กก่อนวัยเรียน มีส่ือ กอง

การศึกษา การเรียน การสอนท่ีเหมาะสม ในเขตพ้ืนท่ี จ านวนเด็กก่อนวัยเรียน การเรียนการสอนท่ี การศึกษาฯ

กับวัย มีความพึงพอใจ เหมาะสมกับวัย

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

เดินทางไปศพด. ของเด็กก่อน ในต าบล จ านวนประชาชน สะดวกในการเดินทางไปศพด. การศึกษาฯ

วัยเรียน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ มีความพึงพอใจ ลดภาระค่าใช้จ่ายของ

ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง

9 สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม เพ่ือให้เด็กนักเรียน มีกิจกรรม เด็กนักเรียน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนมีกิจกรรม กอง

การศึกษาท้ังในและนอกสถานท่ี ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิ- ในต าบล จ านวนนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิม การศึกษาฯ

ภาพย่ิงข้ึน มีความพึงพอใจ ประสิทธิภาพในการศึกษา
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                                                              4 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

                                               4.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือสร้างและขยายโอกาส เด็กก่อนวัยเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ กอง

สถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)ทางการศึกษาให้กับเด็กและ ท่ีได้รับโอกาส ของจ านวนเด็ก โอกาสทางการศึกษา และ การศึกษาฯ

ลดภาระค่าใช้จ่ายของ ทางการศึกษา ก่อนวัยเรียน ลดภาระของผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ

11 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ จัดอบรมให้กับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ครู ผู้ดูแลเด็กและ กอง

ศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและ ประสบการณ์การเรียนรู้ ครู ผู้ดูแลเด็กและ ครู ผู้ดูแลเด็กและ บุคลากรทงการศึกษา การศึกษาฯ

บุคลากรทางการศึกษา ส าหรับครู ผู้ดูแลเด็กและ บุคลากรทางการ บุคลากรทาง

บุคลากรทางการศึกษา ศึกษา การศึกษา

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน เด็กศูนย์พัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กก่อนวัยเรียน กอง

สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนา ได้รับการพัฒนาท่ีเหมาะสม เด็กเล็กต าบล จ านวนเด็กก่อนวัยเรียน มีพัฒนาการเรียนท่ี การศึกษาฯ

ผู้เรียน) กับวัย หนองแวง มีความพึงพอใจ เหมาะสมกับวัย

13 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่ือ เพ่ือให้เด็ก 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 รับรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติ การศึกษาฯ

หลัก 12 ประการ ค่านิยมหลัก 12 ประการ น าไปสู่ ในต าบล มีความพึงพอใจ ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน น าไปสู่การปฏิบัติ
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                                                              4 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

                                               4.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

14 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติเพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัว หมู่ท่ี 1 -11 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 60 ของ ครอบครัวมีบทบาทในการ กอง

วัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมพันธภาพมีบทบาทในการส่งเสริมความ จ านวนประชาชน ส่งเสริมความเข้มแข็งของกัน การศึกษาฯ

ครอบครัวโดยกิจกรรม 3 Q เข้มแข็งของกันและกัน โดย มีความพึงพอใจ และกันโดยอาศัยกิจกรรม

ด้านคุณธรรม หลักสูตร รักเหนือรัก อาศัยกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ของ สร้างสัมพันธ์ของครอบครัว

ครอบครัว

15 ท่ีอ่านหนังสือท้องถ่ิน รักการอ่าน เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือก จัดต้ังท่ีอ่านหนังสือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีทางเลือกในการ กอง

ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูล จ านวน 1 แห่ง จ านวนประชาชน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้หลาย การศึกษาฯ

ข่าวสารได้หลากหลายย่ิงข้ึน มีความพึงพอใจ ช่องทางย่ิงข้ึน

16 อบรมคอมพิวเตอร์แก่ เยาวชน, เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ในการ หมู่ท่ี 1 -11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีความรู้ในการใช้ กอง

ประชาชนท่ัวไป ใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ประโยชน์ จ านวนประชาชน คอมพิวเตอร์ มากข้ึน การศึกษาฯ

ในการศึกษาหาความรู้ มีความพึงพอใจ

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 การเรียนรู้ท่ี ศูนย์พัฒนา

กฎระเบียบต่างๆ พึงพอใจ เด็กเล็กต าบลหนองแวง

งบประมาณ
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                                                              4 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

                                               4.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือสร้างและขยายโอกาส เด็กก่อนวัยเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ กอง

สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ทางการศึกษาให้กับเด็กและ ท่ีได้รับโอกาส ของจ านวนเด็ก โอกาสทางการศึกษา และ การศึกษาฯ

ลดภาระค่าใช้จ่ายของ ทางการศึกษา ก่อนวัยเรียน ลดภาระของผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ

19 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสพฐ. เพ่ือให้เด็กนักเรียน ได้บริโภค นักเรียนในสังกัด 2,300,000 2,400,000 2,500,000 2,600,000 2,700,000 ร้อยละ100 ของ เด็กนักเรียนได้รับประทาน กอง

จ านวน 5 แห่ง (ค่าอาหารกลางวัน) อาหารท่ีมีประโยชน์ และข่วย สพฐ. จ านวน จ าานวนนักเรียน อาหารท่ีมีประโยชน์และ การศึกษาฯ

แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 5 แห่ง ท่ีได้รับประทาน เป็นการแบ่งเบาภาระ

อาหารกลางวันท่ีรร. ผู้ปกครอง

20 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือให้เด็กนักเรียน ได้รับการ สนับสนุนการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 เด็กนักเรียน  ได้รับการ กอง

สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนา พัฒนาการเรียนรู้ท้ังในและ เรียนรู้นอกห้อง ของจ านวน พัฒนาการเรียนรู้ ท้ังใน การศึกษาฯ

ผู้เรียน) นอกสถานท่ี เรียนส าหรับ นักเรียนได้รับ และนอกสถานท่ี

เด็กนักเรียน ประโยชน์

21 ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู เพ่ือให้ครู ท่ีสังกัดศูนย์พัฒนา ครู ศูนย์พัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

ท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เด็กเล็กต าบลหนองแวง ได้รับ เด็กเล็กต าบล ของจ านวน ต าบลหนองแวงได้รับการ การศึกษาฯ

อปท. การพัฒนาศักยภาพ หนองแวง นักเรียนได้รับ พัฒนาศักยภาพ

งบประมาณ
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ประโยชน์

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

                                                                          5 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

                                                                                 5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของ ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ส านักปลัดฯ

เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป วันอาสาฬหบูชา จ านวนประชาชน ได้รับการอนุรักษ์ ให้คงอยู่ กองการศึกษาฯ

มีความพึงพอใจ

2 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของ วันส าคัญของชาติด ารงอยู่ ส านักปลัดฯ

เน่ืองในวันวิสาขบูชา ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป วันวิสาขบูชา จ านวนประชาชน สืบไป กองการศึกษาฯ

มีความพึงพอใจ

3 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังและ หมู่ท่ี 1 - 11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ เยาวชน และประชาชน ส านักปลัดฯ

ประชาชนต้านยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จ านวนประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กองการศึกษาฯ

ต าบลหนองแวง มีความพึงพอใจ

4 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน งานประเพณี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ ประเพณีงานกาชาด ส านักปลัดฯ

กาชาด งานประเพณีงานกาชาด กาชาด จ านวนประชาชน ได้รับการส่งเสริม

มีความพึงพอใจ
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                                                                                 5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

5 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและ อบรมคุณธรรม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนและเยาวชน มี สภาวัฒนธรรม

หนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการ เยาวชนได้มีส่วนร่วมใน ส าหรับประชาชน จ านวนประชาชน ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็น ต าบลหนองแวง

เข้าค่ายพุทธธรรม กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ และเยาวชน มีความพึงพอใจ ประโยชน์

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หมู่ท่ี 1 -11 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ร้อยละ 60 ของ ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน คณะกรรมการ

ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป จ านวนประชาชน คงอยู่สืบไป หมู่บ้าน 

มีความพึงพอใจ 11 หมู่บ้าน

7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล เพ่ืออนุรักษ์ วัฒนธรรม ประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ วัฒนธรรมประเพณี สภาวัฒนธรรม

หนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการ ประเพณีห้คงอยู่สืบไป ต าบลหนองแวง จ านวนประชาชน ด ารงอยู่สืบไป ต าบลหนองแวง

ประเพณ๊วันลอยกระทง มีความพึงพอใจ

8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล เพ่ือให้นักเรียน ท่ีปิดภาคเรียน วัดคามวาสี 70,000 70,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ด้าน สภาวัฒนธรรม

หนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประชาชน จ านวนประชาชน คุณธรรมและจริยธรรมใน ต าบลหนองแวง

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ได้เรียนรู้ด้านคุณธรรม ทุกหมู่บ้าน มีความพึงพอใจ ช่วงปิดภาคเรียน และใช้

จริยธรรม เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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                                                                                 5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ผู้สูงอายุในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน  ด ารงสภาวัฒนธรรม

หนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการ และเพ่ือเป็นการแสดงออกถึง ต าบลหนองแวง จ านวนประชาชน อยู่ และสังคมตระหนักถึง ต าบลหนองแวง

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันสืบสาน ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจ ความส าคัญของผู้สูงอายุ

วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล เพ่ืออนุรักษ์ วัฒนธรรม ประชาชน 50,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 60 ของ ประเพณีท้องถ่ินคงอยู่ สภาวัฒนธรรม

หนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการ ประเพณีท้องถ่ินให้คงอยู่ ร่วมท าบุญ จ านวนประชาชน สืบไป ต าบลหนองแวง

ตักบาตรเทโวโรหณะและประกวด สืบไป ตักบาตร

สรภัญญะ มีความพึงพอใจ

11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล เพ่ืออนุรักษ์ วัฒนธรรม ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ ประเพณีท้องถ่ินคงอยู่ สภาวัฒนธรรม

หนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการ ประเพณีท้องถ่ินให้คงอยู่ ร่วมปฏิบัติธรรม จ านวนประชาชน สืบไป ต าบลหนองแวง

ปฏิบัติธรรมบวชเนมขัมและศีลจารี สืบไป มีความพึงพอใจ

เน่ืองในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ-

ศาสนาวันมาฆบูชาถวายเป็น

พุทธบูชา
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                                                                          5 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

                                             5.2 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ ท่ีมีอายุ ผู้สูงอายุ 9,000,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 ร้อยละ 90 ของ ผู้สูงอายุ ได้รับเบ้ียยังชีพ  ส านักปลัดฯ

60 ปีข้ึนไป ในต าบล จ านวนผู้สูงอายุ เพ่ือการด ารงชีพ

มีความพึงพอใจ

2 เบ้ียยังชีพความพิการ เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการ หรือผู้- ผู้พิการและ 2,200,000 2,300,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 ร้อยละ 90 ของ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ส านักปลัดฯ

ทุพพลภาพ ท่ีไม่สามารถ ผู้ทุพพลภาพ จ านวนผู้พิการ ได้รับการช่วยเหลือ

ช่วยเหลือตัวเองได้ ในต าบล มีความพึงพอใจ

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ 70 ของ ผู้ติดเช้ือเอดส์ได้รับการ ส านักปลัดฯ

ในเบ้ืองต้น ให้สามารถ ในต าบล จ านวนผู้ติดเช้ือเอดส์ ช่วยเหลือเบ้ืองต้น

ช่วยเหลือตัวเองได้ มีความพึงพอใจ

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญา เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญา ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนได้น้อมน าหลัก ส านักปลัดฯ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน ในพ้ืนท่ี จ านวนประชาชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระราชด าริ ในชุมชน การด ารงชีวิต ต าบลหนองแวง มีความพึงพอใจ มาใช้ในชีวิตประจ าวัน

2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพและ หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ- ส านักปลัดฯ

และวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน จ านวนประชาชน ชุมชน ได้รับการพัฒนา

มีความพึงพอใจ

3 สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ เพ่ือเป็นศูนย์ในการติดต่อ จัดต้ังศูนย์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ มีศูนย์ประสานงาน ส านักปลัดฯ

เอาชนะยาเสพติดระดับต าบล ประสานงาน เก่ียวกับปัญหา ประสานงาน จ านวนประชาชน เก่ียวกับปัญหายาเสพติด

ยาเสพติด ระดับต าบล มีความพึงพอใจ ระดับต าบล

4 รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายแก้ไช ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ หยุดย้ังและลดระดับการ ส านักปลัดฯ

ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล หมู่ท่ี 1 - 11 จ านวนประชาชน ขยายตัวของปัญหา

มีความพึงพอใจ ยาเสพติดในพ้ืนท่ี

5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษา เพ่ือ เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีความรู้ นักเรียนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กนักเรียนสามารถน า ส านักปลัดฯ

ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก ความเข้าใจในการปฏิบัติตน พ้ืนท่ีต าบล จ านวนประชาชน ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สภ.นิคมฯ

นักเรียน เพ่ือห่างไกลยาเสพติด หนองแวง มีความพึงพอใจ เพ่ือห่างไกลยาเสพติด กองการศึกษาฯ

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

6 ติดต้ังสัญญานไฟจราจร,ไฟกระพริบ เพ่ือให้ประชาชน มีความระมัด หมู่ท่ี 1 - 11 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนระมัดระวัง ส านักปลัดฯ

และป้ายจราจรตามแยกต่างๆ, ระวัง ในการใช้รถ ใช้ถนน จุดเส่ียง จ านวนประชาชน ในการใช้รถใช้ถนน

กระจกโค้ง ฯลฯ มากข้ึน มีความพึงพอใจ มากข้ึน

7 ติดต้ังกล้องวงจรปิด บริเวณจุดเส่ียง เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการ บริเวณจุดเส่ียง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ การสัญจรไปมา มีความ ส านักปลัดฯ

สัญจรไปมา ของหมู่ท่ี 1 - 11 จ านวนประชาชน ปลอดภัยย่ิงข้ึน

ต าบลหนองแวง มีความพึงพอใจ
8 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

ปรองดองและสมานฉันท์ของคน ประชาชนในการเข้าร่วม หมู่ท่ี 1 - 11 จ านวนประชาชน เพ่ือสร้างความปรองดอง
ในชาติ ประชาคม มีความพึงพอใจ

9 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประชาชน 30,000 30,000 10,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัดฯ

ระดับต าบล ของประชาชนในการพัฒนา พ้ืนท่ีต าบล จ านวนประชาชน พัฒนาท้องถ่ิน  โดยการเสนอ

ท้องถ่ิน หนองแวง มีความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นต่างๆ

10 แก้ไขปัญหาความยากจนและ เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชน 100,000 100,000 30,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักปลัดฯ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประชาชนได้มีอาชีพเสริม หมู่ท่ี 1-11 ผู้ด้อยโอกาส และใช้เวลาว่างได้เกิด

มีความพึงพอใจ ประโยชน์

งบประมาณ
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             5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



         5 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก
11 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ ส านักปลัดฯ

พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ของประชาชนในการจัดท า หมู่ท่ี 1-11 จ านวนประชาชน จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน มีความพึงพอใจ

12 โครงการเพ่ิมศักยภาพการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 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 ได้รับการพัฒนาอย่าง ต าบล

มีความพึงพอใจ ต่อเน่ือง หนองแวง

13 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ มีการป้องกันการเกิด ส านักปลัดฯ

ปัญหายาเสพติด ยาเสพติดในพ้ืนท่ี ประชาชน ประชาชน ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ศปส.อ าเภอ

ในเขตต าบล มีความพึงพอใจ นิคมฯ

หนองแวง

14 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพ่ือจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับ ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ มีวัสดุพร้อมในการ ส านักปลัดฯ

เพลิง ในเขตต าบล ประชาชน ดับเพลิงกรณีเกิดเหตุ

หนองแวง มีความพึงพอใจ เพลิงไหม้ในชุมชน
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             5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ



         5 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 ฝึกอบรมทบทวนและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม ทีมกู้ชีพกู้ภัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ทีมกู้ชีพกู้ภัยมีทักษะในการ ส านักปลัดฯ

ศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย กู้ชีพกู้ภัย ในการช่วยเหลือ ต าบลหนองแวง จ านวนทีมกู้ชีพกู้ภัย ปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน

ประชาชน มีความพึงพอใจ

2 ฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้อปพร.ได้เรียนรู้ อปพร. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ อปพร. มีการพัฒนา ส านักปลัดฯ

อปพร. ทักษะต่างๆในการพัฒนา ต าบลหนองแวง อปพร. ศักยภาพมากย่ิงข้ึน

ศักยภาพเพ่ิมเติม มีความพึงพอใจ

3 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการ เพ่ือให้อปพร. และชุดกู้ชีพ อปพร.,ชุดกู้ชีพ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ อปพร และชุดกู้ชีพ มีวัสดุ ส านักปลัดฯ

ปฏิบัติงานของอปพร. , กู้ชีพ มีวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ ต าบลหนองแวง อปพร.,กู้ชีพ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม มีความพึงพอใจ ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม
4 สนับสนุนวัสดุ เคร่ืองแต่งกาย เพ่ือให้อปพร.มีเคร่ืองแต่งกาย ชุดแต่งกาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ อปพร./กู้ชีพ ส านักปลัดฯ

ส าหรับ อปพร. /ชุดกู้ชีพ ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ส าหรับอปพร./ อปพร./กู้ชีพ มีเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสม
ชุดกู้ชีพ มีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน

5 จัดต้ังจุดตรวจและให้บริการ เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดต้ังจุดตรวจ 80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนได้รับการอ านวย ส านักปลัดฯ

ประชาชนในวันส าคัญ ให้กับประชาชนและผู้ท่ี จ านวน 3 จุด จ านวนประชาชน ความสะดวกในการสัญจร

สีญจรไปมา มีความพึงพอใจ ไปมา ในช่วงเทศกาลฯ
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             5.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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         5 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

6 โครงการเสริมสร้างวินัย เข้าใจกฎ เพ่ือให้เยาวชน มีความรู้ เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ เยาวชนมีความรู้ ส านักปลัดฯ

ลดอุบัติเหตุ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎจราจร ต าบลหนองแวง จ านวนเยาวชน ความเข้าใจเก่ียวกับ

และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง มีความพึงพอใจ กฎจราจร

7 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอปพร. เพ่ือให้อบต.หนองแวงปพร. อปพร. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีจ านวนอปพร. ท่ีได้รับ ส านักปลัดฯ

มีอปพร. ท่ีได้รับการฝึกอบรม ต าบลหนองแวง อปพร. การฝึกอบรมเพ่ิมข้ึน

เพ่ิม มีความพึงพอใจ

             5.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ
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         5 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก
1 ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้ประชาชนท่ียากจน ประขาขนท่ี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนท่ียากจนและ ส านักปลัดฯ

ผู้ยากไร้ และยากไร้ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ด้านท่ีอยู่อาศัย
ได้รับการช่วยเหลือ หมู่ท่ี 1 - 11 มีความพึงพอใจ ได้รับการช่วยเหลือ

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา คนพิการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของ คนชรา คนพิการและ ส านักปลัดฯ

และผู้ด้อยโอกาส ของคนชรา คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส จ านวนคนชรา ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี

ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

ได้รับประโยชน์ ชีวิต
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             5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ



 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 จัดท าร้ัวก้ันแนวเขตท่ีสาธารณ- เพ่ือป้องกันการบุกรุก และ ท่ีสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ เขตป่าชุมชนและท่ี ส านักปลัดฯ

ประโยชน์ ท าลายป่า ในเขตป่าชุมชนเพ่ือ ในเขตต าบล จ านวนประชาชน สาธารณประโยชน์ มีการ

อนุรักษ์ท่ีสาธารณประโยชน์ หนองแวง มีความพึงพอใจ แบ่งเขตท่ีชัดเจน

2 ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน และ เพ่ือเป็นการปลูกต้นไม้ ท่ีสาธารณะ 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักปลัดฯ

ปลูกต้นไม้สองข้างถนน ทดแทนป่าไม้ท่ีถูกท าลาย ในเขตต าบล จ านวนประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากร

เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อม หนองแวง มีความพึงพอใจ ป่าไม้

3 ท้องถ่ินอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และ ปลูกป่า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน ส านักปลัดฯ

จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีต าบล จ านวนประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมใน

และส่ิงแวดล้อม หนองแวง มีความพึงพอใจ กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์

4 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมา เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช หมู๋ท่ี 1-11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ พันธุกรรมพืชคงอยู่ ส านักปลัดฯ

จากพระราชด าริ ให้คงอยู่ จ านวนประชาชน เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้
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        6 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม

            6.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ



ได้รับประโยชน์ ใช้ประโยชน์ต่อไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 โครงการ Big cleaning day เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ท่ีสาธารณะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ สถานท่ีสาธารณะต่างๆ ส านักปลัดฯ

ของประชาชน อสม  อปท. ในเขตต าบล จ านวนประชาชน ได้รับการดูแลและ

ในการรณรงค์และช่วยกัน หนองแวง มีความพึงพอใจ ท าความสะอาดอย่าง

รักษาความสะอาดของสถาน ต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ

ท่ีสาธารณะต่างๆในต าบล

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาส่ิงแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีท าการ ท่ีท าการอบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ อบต. และศพด. ส านักปลัดฯ

อบต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา จ านวนประชาชน มีสภาพแวดล้อมท่ีดี กองการศึกษาฯ

ให้สวยงามน่ามอง เด็กเล็ก มีความพึงพอใจ จากการปรับปรุงภูมิทัศน์

3 บริหารจัดการขยะร่วมใจ เพ่ือเป็นการก าจัดขยะท่ี หมู่ท่ี 1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ขยะได้รับการก าจัดท่ี ส านักปลัดฯ

ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ ต้นทาง และลดปริมาณขยะ จ านวนประชาชน ต้นทาง ท าให้ปริมาณขยะ

อินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ในพ้ืนท่ี มีความพึงพอใจ ลดน้อยลง

4 ฝึกอบรม เพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนในพ้ืนท่ี ส านักปลัดฯ

งบประมาณ
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รักษ์โลก(อถล) มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ต าบลหนองแวง จ านวนประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ัง 11 หมู่บ้าน มีความพึงพอใจ ทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

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

(ขยะเป็น 0) และสามารถน าขยะมาใช้ ต าบลหนองแวง จ านวนประชาชน และปริมาณขยะลดลง

ให้เกิดประโยชน์ได้ ท้ัง 11 หมู่บ้าน มีความพึงพอใจ

6 1 อปท. 1 ถนนท้องถ่ิน ใส่ใจ เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อมในเขต ถนน สายบ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ อบต.หนองแวง ส านักปลัดฯ

ส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีต าบลหนองแวง โดยน า หนองกระโซ่ถึง จ านวนประชาชน มีถนนท่ีได้รับการพัฒนา

ร่องถนน 1 แห่ง บ้านหนองแวง มีความพึงพอใจ เพ่ือเป็นถนนน าร่อง

7 คืนคลองสวยท่ัวไทย สุขใจ เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อม คลองในเขตต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ คลองในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัดฯ

เพ่ือท้องถ่ิน เก่ียวกับแหล่งน้ าในพ้ืนท่ี หนองแวง จ านวนประชาชน ได้รับการดูแล

ต าบลหนองแวง มีความพึงพอใจ

8 ท้องถ่ินอาสา ปลูกป่าเฉลิม- เพ่ือส่งเสริมการรักษา ท่ีสาธารณะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักปลัดฯ

พระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการ ม.1-11 จ านวนประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากร

รักษ์น้ า มีส่วนร่วมของประชาชน มีความพึงพอใจ ธรรมชาติ

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

งบประมาณ
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ท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) ต าบล อถล.ในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม จาก11 หมู่บ้าน จ านวนประชาชน ร่วมในการเป็นอาสารักษ์

ในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและรักษา ร่วมกันพัฒนา มีความพึงพอใจ โลก เพ่ือช่วยกันรักษา

ความสะอาด ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมในต าบล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

10 ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม ภูมิปัญญา เพ่ือส่งเสริมการก าจัดขยะ หมู่ท่ี 1 - 11 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ มีการก าจัดขยะท่ีถูกวิธี ส านักปลัดฯ

ท้องถ่ิน ในการก าจัดขยะมูลฝอย มูลฝอยท่ีถูกวิธี ด้วย จ านวนประชาชน ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ

นวัตกรรมใหม่ๆ มีความพึงพอใจ

11 วัด ประชารัฐ สร้างสุข เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาท่ีสาธารณะ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ วัด ประชาขน รัฐ ส านักปลัดฯ

ด้วยวิถี 5 ส ระหว่างวัด ประชาชน รัฐ หมู่ท่ี 1 - 11 จ านวนประชาชน ได้จัดกิจกรรมท่ีเป็น กองการศึกษาฯ

ในการท ากิจกรรม 5 สร่วมกัน มีความพึงพอใจ ประโยชน์ร่วมกัน

12 โครงการรณรงค์ "แยกก่อนท้ิง" เพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะ ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ การแยกขยะ ได้รับการ ส านักปลัดฯ

เพ่ือขับเคล่ือนการจัดการขยะ ท่ีต้นทาง โดยการรณรงค์ ต าบลหนองแวง จ านวนประชาชน ส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม

มูลฝอย ให้มีการแยกขยะ ทุกหมู่บ้าน มีความพึงพอใจ

13 ห้องน้ าท้องถ่ินสะอาดและปลอดภัย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ห้องน้ า 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของ ห้องน้ าสาธารณะได้รับ ส านักปลัดฯ

ร่วมกันรักษาความสะอาด สาธารณะ จ านวนประชาชน การดูแลและท าความ

ของห้องน้ า หมู่ท่ี 1 - 11 มีความพึงพอใจ สะอาดอย่างสม่ าเสมอ

14 พัฒนาศักยภาพต าบล เพ่ือส่งเสริมการจัดการระบบ พ้ืนท่ีต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ การจัดการระบบน้ า ส านักปลัดฯ

งบประมาณ
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ภายใต้การบริหารจัดการน้ าแบบ น้ าอย่างย่ังยืนและเป็น หนองแวง จ านวนประชาชน ย่ังยืนและเป็นรูปธรรม

ย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ รูปธรรม และเพ่ือแก้ไขปัญหา ท่ีน้ าท่วมขัง มีความพึงพอใจ แก้ปัญหาน้ าท่วมขังใน

พอเพียง (ธนาคารน้ าใต้ดิน) น้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน ช่วงฤดูฝน ฤดูฝน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

15 โครงการรณรงค์ ชุมขนปลอดขยะ เพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะ ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ การแยกขยะ ได้รับการ ส านักปลัดฯ

(Zero waste) ให้เป็นรูปธรรม ต าบลหนองแวง จ านวนประชาชน ส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม

ทุกหมู่บ้าน มีความพึงพอใจ

16 โครงการหนองแวง บ้านสวย เพ่ือส่งเสริมการจัดการ ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ ต าบลหนองแวง เป็นต าบล ส านักปลัดฯ

เมืองสะอาด ด้านส่ิงแวดล้อมให้เป็นต าบล ต าบลหนองแวง จ านวนประชาชน ท่ีสะอาดน่ามอง น่าอยู่

น่าอยู่ ทุกหมู่บ้าน มีความพึงพอใจ

17 โครงการคืนคลองสวยท่ัวไทย เพ่ือให้คลอง ในเขตพ้ืนท่ีต าบล คลอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ คลองในเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัดฯ

สุขใจเท่ียวท้องถ่ิน หนองแวง เป็นคลองท่ีสะอาด ในเขตต าบล จ านวนประชาชน ต าบลหนองแวง สะอาด

หนองแวง มีความพึงพอใจ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 จัดท าป้ายเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือแสดงออกถึงความจงรัก ป้ายเฉลิม- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีป้ายเฉลิมพระเกียรติ ส านักปลัดฯ

หมู่ท่ี 5 (จุดหนองหัวลิง) ภักดีต่อสถาบันพระมหา พระเกียรติ จ านวนประชาชน ท่ีแสดงออกถึงความจงรัก

กษัตริย์ จ านวน 1 ป้าย มีความพึงพอใจ ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์

2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะ เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ต าบลหนองแวง ส านักปลัดฯ

หมู่ท่ี 5 (จุดหนองหัวลิง) ภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว หนองหัวลิงให้เป็น จ านวนประชาชน มีแหล่งท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

ของต าบล แหล่งท่องเท่ียว มีความพึงพอใจ

งบประมาณ
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            6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ



 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ หมู่ท่ี 1-11 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

ผู้บริหารท้องถ่ิน ประชาชนในระบอบประชา- ของจ านวนประชาชน แบบวิถีประชาธิปไตย

ธิปไตย ไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ คณะผู้บริหาร, 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ผู้น าชุมชน , คณะผู้บริหาร ส านักปลัดฯ

ผู้น าท้องถ่ิน ในการปฏิบัติงาน แก่คณะ- ส.อบต. , จ านวนผู้เข้าอบรม สมาชิกสภา พนักงานส่วน-

ผู้บริหาร , สมาชิกอบต , ผู้น า ผู้น าชุมชน, มีความรู้เพ่ิมข้ึน ต าบลและพนักงานจ้าง

ชุมชน , พนักงานส่วน- พนักงานส่วนต าบล ได้รับการอบรม เพ่ือพัฒนา

ต าบลและพนักงานจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ ศักยภาพ

3 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร พนักงานส่วนต าบล 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 60 บุคลากร ได้รับการศึกษา ส านักปลัดฯ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลและ ให้ได้รับการศึกษาในระดับท่ี จ านวนผู้เข้าอบรม ระดับท่ีสูงข้ึน

ผู้มีสิทธ์ิ สูงข้ึน มีความรู้เพ่ิมข้ึน

        7 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารจัดการท่ีดี
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            7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้น า ผู้น าท้องถ่ิน, 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ60 ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร ส านักปลัดฯ

ผู้น าท้องถ่ิน ชุมชน,คณะผู้บริหาร , ส.อบต คณะผู้บริหาร, ของผู้เข้าร่วม ส.อบต.และเจ้าหน้าท่ีอบต.

และพนักงานส่วนต าบล , ส.อบต. , ครูผดด. โครงการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานฯลฯ มีความพึงพอใจ

5 อบรมให้ความรู้ด้านการเมือง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ผู้น าชุมชนและประชาชน ส านักปลัดฯ

การปกครองแก่ผู้น าชุมชนและ และประชาชน ให้มีความรู้ด้าน และประชาชนท่ี จ านวนผู้เข้าอบรม มีความรู้เก่ียวกับการเมือง

ประชาชน การเมืองการปกครอง สนใจ มีความรู้เพ่ิมข้ึน การปกครองเพ่ิมข้ึน

6 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บ จัดท าแผนท่ีภาษี 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 การจัดท าแผนท่ี การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ ส านักปลัดฯ

ทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีให้มีประสิทธิภาพ และทะบียน ภาษีแล้วเสร็จ มากข้ึน

ทรัพย์สินให้ครอบ ภายในห้วงเวลา

คลุมพ้ืนท่ี ต้ังเป้าหมายไว้

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ ผู้มีหน้าท่ีต้อง 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัดฯ

ภาษี กับประชาชนท่ีต้องเสียภาษี ช าระภาษีในเขต ผู้มาช าระภาษี ในการมาช าระภาษี
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 โดยเจ้าหน้าท่ี ออกบริการ ต าบลหนองแวง ได้ตามเป้าท่ีวางไว้

นอกพ้ืนท่ี ท้ัง 11 หมู่บ้าน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีให้ คณะผู้บริหาร, 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน- ส านักปลัดฯ

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร สามารถน าหลัก พนักงานส่วน จ านวนผู้เข้าร่วม ต าบล/พนักงานจ้างและ

คุณธรรม จริยธรรมมาใช้ใน ต าบล/พนักงานจ้าง โครงการมีความ สมาชิกอบต. มีส่วนร่วมใน

การด าเนินชีวิต สมาชิกอบต. พึงพอใจ กิจกรรมท่ีมีประโยชน์

9 โครงการสร้างสังคมสุจริตในชุมชน เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีในการ คณะผู้บริหาร, 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 คณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ส านักปลัดฯ

สร้างสังคมสุจริต สมาชิกอบต. ของผู้เข้ารับการ มีจิตส านึกท่ีดีในการร่วมเป็น

ผู้น าชุมชน อบรมมีความพึงพอใจ สังคมสุจริต

ฯลฯ

10 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงาน เพ่ือแสดงออกถึงความจงรัก ประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านักปลัดฯ

รัฐพิธีวันส าคัญแห่งชาติและ ภักดีต่อสถาบัน ในต าบลท้ัง ของประชาชน จากการด าเนินโครงการ

วันส าคัญทางราชการ พระมหากษัตริย์ 11 หมู่บ้าน ได้รับประโยชน์ จากงบปะมาณกองทุย

สปสช.

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาส่ิงแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีท าการ ท่ีท าการอบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ อบต. และศพด. ส านักปลัดฯ

อบต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา จ านวนประชาชน มีสภาพแวดล้อมท่ีดี กองการศึกษาฯ

ให้สวยงามน่ามอง เด็กเล็ก มีความพึงพอใจ จากการปรับปรุงภูมิทัศน์

12 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพน้ า ท่ีท าการอบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของ ทราบถึงคุณภาพน้ า ส านักปลัดฯ

น้ าอุปโภค - บริโภค ท่ีประชาชนใช้อยู่เป็นประจ า ศูนย์พัฒนา จ านวนประชาชน ท่ีประชาชนใช้เป็นประจ า กองช่าง

ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด เด็กเล็ก ได้รับประโยชน์ เพ่ือปรับปรุงให้ดีข้ึน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพ่ือเป็นสิทธิสวัสดิการ - 500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 - พนักงานท่ีเกษียนอายุ ส านักปลัดฯ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ราชการ ได้รับสิทธิ

ท่ีเกษียนอายุราชการ สวัสดิการหลังเกษียน

งบประมาณ
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     ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดอุปกรณ์ และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น 

     ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท

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

    ค าสร้อย  เพ่ือด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    เพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านการข่าว เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง 




