
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอ จ านวนผู้สูงอายุในเขต 6,000,000     6,000,000   6,000,000     6,000,000      6,000,000      จ านวน เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอ สวัสดิการฯ

แก่การยังชีพ อบต.ทุ่งท่าช้าง ผู้สูงอายุ แก่การยังชีพ

2 เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือให้ผู้พิการมีรายได้เพียงพอ จ านวนผู้พิการในเขต 1,000,000     1,000,000  1,000,000   1,000,000     1,000,000     จ านวน ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือ สวัสดิการฯ

แก่การยังชีพ อบต.ทุ่งท่าช้าง ผู้พิการ ให้สามารถยังชีพได้ใน

สถานการณ์ค่าครองชีพสูง

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ จ านวนผู้ป่วยเอดส์ 30,000       30,000     30,000      50,000       50,000       จ านวน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความช่วยเหลือสวัสดิการฯ

เพียงพอแก่การยังชีพ อบต.ทุ่งท่าช้าง ผู้ป่วยเอดส์ ให้สามารถยังชีพได้ใน

สถานการณ์ค่าครองชีพสูง

4 ส่งเงินสมทบกองทุนหลัก เพ่ือให้ได้รับการจัดสรรงบ ส่งเงินสมทบกองทุนหลัก 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน ได้รับงบประมาณจัดสรร ส านักปลัด

ประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน ประมาณในการพัฒนาด้าน ประกันสุขภาพ  (สปสช.) งบประมาณ รายหัว/ประชากร  ในการ

การสาธารณสุขของคนใน   1  คร้ัง จัดระบบบริการสุขภาพ

ชุมชน แก่ประชาชน

รวม 4  โครงการ - - 7,090,000 7,090,000 7,090,000 7,110,000 7,110,000 - - -

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

(ผลลัพธ์)
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิต)

ข. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ข. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการสงเคราะห์และเยียวยา เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทา ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวน สามารถช่วยบรรเทาความ สวัสดิการฯ

ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้ อบต.ทุ่งท่าช้าง ผู้ด้อยโอกาสได้รับ เดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้และ

ผู้ด้อยโอกาส ท่ีประสบปัญหา การดูแลสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสในเบ้ืองต้นได้

จากภัยพิบัติต่างๆ  ปัญหาการ ภาครัฐฯ

อุปโภค บริโภคพ้ืนฐาน  ยารัก

ษาโรค ฯลฯ  

2 โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและ เพ่ือสงเคราะห์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขต อบต. 12 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ผู้สูงอายุมีโอกาสพบปะเรียนรู้ สวัสดิการฯ

ผู้มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว ได้ช่วยเหลือพ่ึงพากันในสังคมได้ หมู่บ้าน ผู้สูงอายุ แลกเปล่ียนประสบการณ์กัน

3 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวนงบ ส านักปลัด

ชุมชนระดับต าบลทุ่งท่าช้าง กองทุนสวัสดิการระดับชุมชน ต าบลทุ่งท่าช้าง ประมาณ

ให้สามารถด ารงอยู่ได้

4 โครงการส่งเสริมและด าเนินกิจกรรม เพ่ือดูแลสุขภาพกาย ใจ ผู้สูงอายุ เดือนละ  1  คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน (คน) ผู้สูงอายุมีสุขภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ

ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุร่วมท ากิจกรรมในกลุ่ม

อย่างต่อเน่ือง

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

5 โครการอบรมและส่งเสริมการพัฒนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพและพัฒนา จัดอบรม/กิจกรรมให้กับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า คนพิการได้รับการสนับสนุน สวัสดิการฯ

คุณภาพชีวิตคนพิการ คุณภาพชีวิตคนพิการ คนพิการในเขตพ้ืน ร่วมกิจกรรม ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

อบต.ทุ่งท่าช้าง

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต อบรมให้ความรู้การดูแล 100,000 100,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้า คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ

ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้
กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ

(ผลผลิต)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ด้วยตนเอง

(ผลผลิต) (ผลลัพธ์)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
(ผลลัพธ์)



ชีวติผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพรวมถึง  การ สุขภาพส่งเสริมกิจกรรม ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพรวมถึง  การ

จัดสวัสดิการต่างๆ ให้ผู้สูงอายุ และนันทนาส่งเสริมอาชีพ จัดสวัสดิการต่างๆ ให้ผู้สูงอายุ

ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

7 โครงการฝึกอบรม อสม. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ อสม.ในต าบลทุ่งท่าช้างและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน อสม.มีศักยภาพในการปฏิบัติ สวัสดิการฯ

ปฏิบัติงานของ อสม. ต าบลห้วยใหญ่ กิจรรม งานมากข้ึน

8 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้ สวัสดิการฯ

ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก กิจรรม เลือดออก

เลือดออกเดือนละ  1  คร้ัง

9 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค เพ่ือป้องกันการติดเช้ือโรค 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้ สวัสดิการฯ

พิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้า กิจรรม หวัดนก

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
10 โครงการจัดต้ังชมรมสายใยแห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน (คน) สวัสดิการฯ

ครอบครัว

11 โครงการจัดต้ังชมรมส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์มีสุขภาพดี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน (คน) แม่และเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ สวัสดิการฯ

หญิงต้ังครรภ์และทารกในครรภ์ แข็งแรงปลอดภัยจากภาวะแทรก แข็งแรง

"ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย" ซ้อน

12 โครงการจัดท าป้ายช่ือหมู่บ้าน เพ่ือเป็นระเบียบเรียบร้อยของ ป้ายช่ือหมู่บ้าน 35,000       - - 35,000       35,000       จ านวนป้าย ชุมชนดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ส านักปลัด

หมู่ท่ี 4  ต.ทุ่งท่าช้าง ชุมชนและประชาสัมพันธ์ ง่ายต่อการค้นหา

ของหมู่บ้าน
13 สนับสนุนเคร่ืองกรอกน้ าระบบประปา เพ่ือใช้ปรับปรุงน้ าประปาหมู่บ้าน ประฃาชนในพ้ืนท่ี - - 50,000      50,000       - จ านวน ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้ ส านักปลัด

หมู่บ้านในเขต อบต.ทุ่งท่าช้าง ให้สะอาดมากข้ึน งบประมาณ อุปโภคในครัวเรือน

หมอกควันป้องกันโรคไข้

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวมี

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา

ต าบลทุ่งท่าช้าง
ต าบลห้วยใหญ่

โรคพิษสุนัขบ้า

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ต าบลห้วยใหญ่

ความรักความผูกพันรักใคร่กันดี

ต าบลทุ่งท่าช้าง

หยอดทรายอะเบทและพ่น

บริการออกฉีดวัคซีนป้องกัน

ครอบครัวมีความอบอุ่น
(ผลผลิต) (ผลลัพธ์)



14 โครงการน้ าประปาด่ีมได้ เพ่ือผลิตน้ าประปาด่ืมได้สะอาด 2  แห่ง - - - 1,000,000 1,000,000 ผลผลิตน้ า สามารถผลิตน้ าประปาสะอาด ส านักปลัด

หมู่ท่ี 5  ต.ทุ่งท่าช้าง ประปา ด่ืมได้

15 โครงการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ครัวเรือนยากจนท่ีตก 30,000       30,000     30,000      - 30,000       งบปะรมาณ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา สวัสดิการฯ

ช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ความยากจนและความ เกณฑ์จปฐ. ความยากจนและความ

เดือดร้อนของประชาชน ผู้
ตกเกณฑ์ จปฐ.

เดือดร้อนของประชาชน
ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.

รวม 15  โครงการ - - 670,000 635,000 595,000 1,600,000 1,580,000 - - -

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 สนับสนุนเคร่ืองดนตรีสากลให้ส าหรับ เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มีเคร่ืองเล่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เคร่ืองดนตรี เด็กเรียนสามารถเล่นเคร่ือง ส านักปลัด

เด็กนักเรียน เป็นการฝึกสมองและใช้เวลาว่าง ดนตรีได้และใช้เวลาว่างให้เป็น

ให้เป็นประโยชน์ ประโยชน์

2 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มีเคร่ืองเล่น เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 50,000       50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม ส านักปลัด

ดนตรี เป็นการฝึกสมองและใช้เวลาว่าง กิจกรรม

ให้เป็นประโยชน์ ข้ึน

3 โครงการสนับสนุนเคร่ืองเล่นดนตรีไทย เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มีเคร่ืองเล่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เคร่ืองดนตรี เด็กเรียนสามารถเล่นเคร่ือง ส านักปลัด

เป็นการฝึกสมองและใช้เวลาว่าง ดนตรีได้และใช้เวลาว่างให้เป็น

ให้เป็นประโยชน์ ประโยชน์

ข. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิต)

เรียนรู้ส่งเสริมให้มีคุณภาพท่ีดี

เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรม

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

(ผลลัพธ์)



4 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม จ านวน  2  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนได้ร่วมสืบสาน ส านักปลัด

ประเพณี ประชาชนท่ี ประเพณีวัฒนธรรมและ

เข้าร่วม ภูมิปัญาท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
5 จัดงานวันส าคัญทางศาสนา จ านวน ส านักปลัด

กิจรรม

- กิจกรรมสืบสานพุทธ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เป็นคนดี น าหลักธรรมมา

เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ

- กิจกรรมสืบสานพุทธ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

6 จัดงานวันส าคัญประจ าปี จ านวน ส านักปลัด

-วันเด็กแห่งชาติ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กิจรรม

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

7 จัดงานประเพณีท้องถ่ิน เพ่ืออนุรักษ์งานประเพณีของ จัดกิจกรรมงานประเพณี จ านวน ส านักปลัด

ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป ท้องถ่ิน  เช่น กิจรรม

-ประเพณีสงกรานต์  150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
-ประเพณีลอยกระทง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
-ประเพณีท าบุญกลางบ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
-ประเพณีแห่เทียนเข้า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
พรรษา ฯลฯ

ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธ  

ได้ระลึกถึงวันส าคัญต่าง  ๆ
เพ่ือให้เด็ก/เยาวชน/ประชาชน

งานประเพณีท้องถ่ิน

ศาสนา

ส าคัญของชาติ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิต) (ผลลัพธ์)

 เช่น   ของศาสนาและปฏิบัติตน

- วันพ่อแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย

ประชาชนได้ร่วมกันสืบสาน

ประชาชนเห็นความส าคัญ

ศาสนาวันวิสาขบูชา

ศาสนาวันมาฆบูชา  ฯลฯ

จัดงานวันส าคัญต่างๆ ได้แก่ ประชาชนได้ร่วมระลึกถึงวัน

จัดงานวันส าคัญทางศาสนา



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
8 โครงการหล่อเทียนพรรษาเพ่ือถวาย เพ่ืออนุรักษ์ สืบสานประเพณี ห้วหน้าส่วนราชการข้าราชการ 70,000       70,000     70,000      70,000       70,000       จ านวน เกิดความรักความสามัคคีช่วย ส านักปลัด

แด่วัดและท่ีพักสงฆ์ วัฒธรรมของชาวไทย ท่ีปฏิบัติ ผู้น าท้องถ่ิน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กิจรรม กันอนุรักษ์สืบสานวัฒธรรม

สืบทอดมาแต่โบราณ ประชาชนและเยาวชน ประเพณีอันดีงาม

9 โครงการศีล 5 ประชาเป็นสุข เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ต าบลห้วยใหญ่ 50,000 - 50,000 50,000 - จ านวนจัด ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดีท้ัง ส านักปลัด

ต าบลทุ่งท่าช้าง กิจกรรม ด้านคุณธรรม  จริยธรรม

10 ส่งเสริมภูมิปัญญานวดแพทย์แผนไทย เพ่ือเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญา ประชาชนในพ้ืนท่ี 50,000 - 50,000 50,000 - จ านวน ประชาชนได้ร่วมกันส่งเสริมภูมิ ส านักปลัด

และเป็นการส่งเสริมให้คนใน กิจรรม ปัญญานวดแพทย์แผนไทย

ชุมชนมีอาชีพเสริม และมีอาชีพเสริม

11 โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม ส านักปลัด

ของรัฐบาล,จังหวัด ,อ าเภอ  เช่น  ร่วมในการปกป้องและเทิดทูน อย่างน้อยปีละ  5  คร้ัง กิจรรม ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน

ปกป้องสถาบันชาติ,อ าเภอ สถาบันของชาติ ชาติ

เคล่ือนท่ี,จังหวัดเคล่ือนท่ี ฯลฯ

รวม 11  โครงการ - - 1,090,000 990,000 1,090,000 1,090,000 940,000 - - -

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงานวัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิต) (ผลลัพธ์)

ข. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 จัดอบรมภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ จ านวน  50 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชน/เยาวชน รู้เข้าใจ ส านักปลัด

ต้อนรับ AEC ให้กับผู้ท่ีสนใจในต าบลทุ่งท่าช้าง ผู้อบรม ภาษาต่างประเทศ

และต าบลห้วยใหญ่

2 โครงการอบรมเตรียมพร้อมสู่ เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ ผู้น าท้องท่ี/ท้องถ่ิน/พนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน มีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับ ส านักปลัด

ประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อม ประชาชน ผู้อบรม ประชาคมอาเซียน

3 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก เพ่ือตรวจสุขภาพและทดสอบ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้ 20,000 - - 20,000 20,000 จ านวนกิจกรรม ส านักปลัด

พัฒนาการของเด็กเล็ก เด็กเล็กในต าบลทุ่งท่าช้าง

และต าบลห้วยใหญ่

4 โครงการทัศนศึกษา นอกโรงเรียนของ เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กศูนย์พัฒนาท้ัง 2 แห่ง 20,000       20,000     20,000      20,000       20,000       จ านวน เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เพ่ิม ส านักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งท่าช้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ ผู้เข้าร่วม ประสบการณ์ในชีวิตเตรียม

เรียนรู้โลกตามแหล่งความรู้นอก พร้อมส าหรับการศึกษาต่อไป

ห้องเรียน

5 สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จัดหาอาหารกลางวันให้กับ นร. อุดหนุน งปม. เป็นค่าอาหาร 750,000 760,000 760,000 760,000 770,000 จ านวนเด็ก นร. นร.รร.ประถมศึกษาและ ส านักปลัด

โรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนา  รร.ประถมศึกษาและถ่ายโอนฯ กลางวันนักเรียนให้กับ เด็กเล็กในระดับปฐมวัยได้

เด็กเล็ก  และภารกิจจัดการศึกษา  รร. ประถมศึกษาและ ศูนย์ รับอาหารกลางวันครบ 5 ม

ระดับปฐมวัย พัฒนาเด็กเล็กฯ อย่างเพียงพอ

แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

6 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)นร.โรงเรียน จัดหาอาหารเสริม (นม)ให้กับ อุดหนุน งปม. เป็นค่าอาหาร 750,000 760,000 760,000 760,000 770,000 จ านวนเด็ก นร. นร.รร.ประถมศึกษาและ ส านักปลัด

ประถมศึกษาและศูนย์พัฒนา  นร. รร.ประถมศึกษาและถ่าย เสริม (นม)ให้กับ  รร. ประถม เด็กเล็กในระดับปฐมวัยได้

เด็กเล็ก  โอนฯและภารกิจจัดการศึกษา ศึกษาและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รับอาหารครบ 5 ม  อย่าง

ระดับปฐมวัย เพียงพอ

7 จัดหาส่ืออุปกรณ์การเรียน 2  ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุ อุปกรณ์ ครูมีอุปกรณ์การสอน ส านักปลัด

การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ ศูนย์มีส่ือวัสดุ อุปกรณ์เพียง

งบประมาณและท่ีมา

เพ่ือให้มีอุปกรณ์การเรียนท่ี

(ผลลัพธ์)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

(ผลลัพธ์)

เด็กเล็กในศูนย์ฯ มีสุขภาพ

เป้าหมาย

(ผลผลิต)

พอเพียง

(ผลผลิต)

แข็งแรง



สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอน พอและมีประสิทธิภาพ

ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก

8 โครงการอบรมให้ความรู้ต้ังครรภ์ เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาว เด็กและเยาวชนในต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนกิจกรรม เด็กและเยาวชนมีความรู้ ส านักปลัด

ก่อนวัยอันควร ชนป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัย ทุ่งท่าช้างและห้วยใหญ่ ความเข้าใจในการป้องกัน

อันควร การต้ังครรภ์

9 โครงการกิจกรรม 5 ส ห้องเรียน เพ่ือให้ครูและนักเรียนด า เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนกิจกรรม ส านักปลัด

เนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ต าบลฯ สุขลักษณะ มีบรรยากาศเอ้ือ

เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา5 ส ต่อการเรียนรู้

2.  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนัก

เรียน  จัดสภาพบรรยากาศภาย

ในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้

แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้สิทธิและ ครูผู้ดูแลเด็ก ชุมชน และผู้ปก 5,000 - 5,000 5,000 5,000 จ านวนกิจกรรม ผู้ร่วมโครงการได้รับการฝึกท างานส านักปลัด

นักเรียน หน้าท่ีมีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับ ครองมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ร่วมกันและปรับตัวมีความรู้

ของสังคม ตามวิถีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย

ระบอบประชาธิปไตย

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เด็กเล็ก  เด็กนักเรียน เด็กและ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนกิจกรรม เด็กนักเรียนทุกคนสามารถ ส านักปลัด

จริยธรรม  เด็กนักเรียน ให้กับเด็กนักเรียน ให้ด ารง เยาวชนในต าบล ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ความสุขเหมาะสมตามวัย

12 โครงการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ผ่าน ส านักปลัด

ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากร เด็กเล็ก มาตรฐานการศึกษาฯ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิต) (ผลลัพธ์)

ห้องเรียนสะอาดถูกต้องตาม



ต าบลห้วยใหญ่และต าบลทุ่งท่า

ช้างตามกฏกระทรวงว่าด้วย

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีประ

กันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

รวม 12  โครงการ - - 1,805,000 1,800,000 1,805,000 1,775,000 1,845,000 - - -

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 แข่งขันกีฬาเด็ก/เยาวชนและ ส่งเสริมการออกก าลังกาย ส่งเสริม/สนับสนุนการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกิจกรรม นักเรียน/เยาวชนและ ส านักปลัด

ประชาชน ของนักเรียน/เยาวชนและ จัดการแข่งขันกีฬาใน ประชาชนได้ออกก าลัง

ประชาชน/เพ่ือสุขภาพ ชุมชนอย่างน้อย 1 คร้ัง กายอันเป็นการส่งเสริม

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬาและติดต้ังเพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์กีฬา 150,000 150,000 150,000 150,000 - จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

อุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง  หมู่ท่ี 5 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ท่ีใช้ประโยชน์ สมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด

ต.ห้วยใหญ่

3 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมการเล่นให้เยาวชน อุปกรณ์การกีฬา 150,000 - 150,000 150,000 150,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

การกีฬาในชุมชน หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยใหญ่และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น ท่ีใช้ประโยชน์ สมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด

เป็นประโยชน์

4 โครงการก่อสร้างลานกีฬาและติดต้ัง เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์กีฬา 150,000 - 150,000 150,000 150,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

เป้าหมาย
(ผลลัพธ์)

ข. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและท่ีมา
(ผลผลิต)



เคร่ืองออกก าลังกกายกลางแจ้ง มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ท่ีใช้ประโยชน์ สมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด

หมู่ท่ี 1  ต.ห้วยใหญ่

แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬาและติดต้ัง เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์กีฬา 150,000 - - 150,000 150,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

เคร่ืองออกก าลังกกายกลางแจ้ง มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ท่ีใช้ประโยชน์ สมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด

บริเวณสภาต าบลเก่า  

หมู่ท่ี 1  ต.ห้วยใหญ่

6 โครงการก่อสร้างลานกีฬาและติดต้ัง เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์กีฬา 150,000 - 150,000 150,000 - จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

เคร่ืองออกก าลังกกายกลางแจ้ง มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ท่ีใช้ประโยชน์ สมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด

บริเวณโรงสีชุมชน

หมู่ท่ี 1  ต.ห้วยใหญ่

7 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นให้เยาวชน อุปกรณ์การกีฬา 150,000 - - 150,000 150,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

ในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2  ต.ห้วยใหญ่ และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น ท่ีใช้ประโยชน์ สมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด

เป็นประโยชน์

8 โครงการก่อสร้างลานกีฬาและติดต้ัง เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์กีฬา 150,000 - 150,000 150,000 - จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

เคร่ืองออกก าลังกกายกลางแจ้ง มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ท่ีใช้ประโยชน์ สมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด

หมู่ท่ี 6  ต.ห้วยใหญ่

9 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นให้เยาวชน อุปกรณ์การกีฬา 150,000 - - - จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

ในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1  ต.ทุ่งท่าช้าง และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น ท่ีใช้ประโยชน์ สมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด

เป็นประโยชน์

แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิต) (ผลลัพธ์)



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

10 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นให้เยาวชน อุปกรณ์การกีฬา 150,000 - - 150,000 150,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

ในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2  ต.ทุ่งท่าช้าง และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น ท่ีใช้ประโยชน์ สมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด

เป็นประโยชน์

11 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นให้เยาวชน อุปกรณ์การกีฬา 150,000 - 150,000 150,000 - จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

ในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3  ต.ทุ่งท่าช้าง และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น ท่ีใช้ประโยชน์ สมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด

เป็นประโยชน์

12 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นให้เยาวชน อุปกรณ์การกีฬา 150,000 - - - จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

ในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 4  ต.ทุ่งท่าช้าง และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น ท่ีใช้ประโยชน์ สมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด

เป็นประโยชน์

13 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์กีฬา 150,000 - 150,000 150,000 - จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

กลางแจ้ง  ในหมุ่บ้าน หมู่ท่ี 4 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ท่ีใช้ประโยชน์ สมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด

ต.ทุ่งท่าช้าง

14 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นให้เยาวชน อุปกรณ์การกีฬา 150,000 - - 150,000 150,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

ในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 5  ต.ทุ่งท่าช้าง และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น ท่ีใช้ประโยชน์ สมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด

เป็นประโยชน์

15 อุดหนุนโครงการแข่งกีฬา อปท. เพ่ือสร้างความสามัคคีระหว่าง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนงบ ส านักปลัด

สัมพันธ์ หน่วยงานภายในองค์กร ประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

16 จัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนา เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาของ 2 ศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลส าเร็จของ เด็ก เยาวชน ได้เล่น กีฬาและ ส านักปลัด

เด็กเล็ก เด็กและเยาวชน การจัด ออกก าลังกาย

ในเขตอ าเภอสระโบสถ์มี
ความสามัคคี

แข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์

พนักงานและกลุ่มองค์กรอุดหนุนงบประมาณการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิต) (ผลลัพธ์)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิต) (ผลลัพธ์)



17 สร้างสวนสุขภาพต าบลเพ่ือออก เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย จ านวน 12  หมู่บ้าน - 800,000 - 800,000 800,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

ก าลังกาย/จัดหาเคร่ืองออกก าลังกายมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ท่ีใช้ประโยชน์ สมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด

18 สนับสนุนสนามเด็กเล่น สร้างสนามเด็กเล่นให้เด็กใน หมู่ท่ี 1 - 5  ต าบลทุ่งท่าช้าง - - - 350,000 350,000 สนามเด็กเล่น พัฒนาการเด็กชุมชนดีข้ึน กองช่าง

ชุมชนเยาวชนได้ออกก าลังกาย หมู่ท่ี 1 - 7  ต าบลห้วยใหญ่ และมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง

19 โครงการติดต้ังระบบเสียงไร้สาย  เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ ติดต้ังระบบเสียไร้สาย 600,000      - - 600,000      ความพึงพอใจ ประชาชนสามารถรับรู้ กองช่าง

หมู่ท่ี 4  ต.ทุ่งท่าช้าง ข่าวสารให้กับประชาชนในต าบล ประจ า หมู่ท่ี 4 ต.ทุ่งท่าช้าง ร้อยละ60 ของ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

ผู้รับบริการ

20 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย  เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ ติดต้ังระบบเสียตามสาย 100,000      - - 100,000      100,000      ความพึงพอใจ ประชาชนสามารถรับรู้ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 ต.ทุ่งท่าช้าง ข่าวสารให้กับประชาชนในต าบล ประจ า หมู่ท่ี 4 ต.ทุ่งท่าช้าง ร้อยละ60 ของ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

ผู้รับบริการ

แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

21 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย  เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ ติดต้ังระบบเสียตามสาย - 80,000     - 80,000       80,000       ความพึงพอใจ ประชาชนสามารถรับรู้ กองช่าง

หมู่ท่ี 6  ต.ห้วยใหญ่ ข่าวสารให้กับประชาชนในต าบล ประจ า หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยใหญ่ ร้อยละ60 ของ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

ผู้รับบริการ

22 โครงการติดต้ังระบบเสียงไร้สาย  เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ ติดต้ังระบบเสียตามสาย - - 600,000    600,000      - ความพึงพอใจ ประชาชนสามารถรับรู้ กองช่าง

หมู่ท่ี 6  ต.ห้วยใหญ่ ข่าวสารให้กับประชาชนในต าบล ประจ า หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยใหญ่ ร้อยละ60 ของ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

ผู้รับบริการ

23 โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย  เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ ซ่อมแซมเสียงตามสาย 50,000       - 50,000      50,000       - ความพึงพอใจ ประชาชนสามารถรับรู้ กองช่าง

วัตถุประสงค์
(ผลผลิต) (ผลลัพธ์)
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



หมู่ท่ี 7 ต.ห้วยใหญ่ ข่าวสารให้กับประชาชนในต าบล หมู่ท่ี 7 ต.ห้วยใหญ่ ร้อยละ60 ของ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

ผู้รับบริการ

24 โครงการปรับปรุงห้องครัวและ เพ่ืองเป็นการปรับปรุงให้เด็กเล็ก ปรับปรุงห้องครัวและ - - 30,000      30,000       30,000       จ านวนเด้กเลิก เด็กเล็กในศูนย์มีห้องท่ี กองช่าง

ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความปลอดภัยมากข้ึน ห้องน้ า ตามแบบ อบต. ใน ศพด. เข้าใช้ มาตรฐานและปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง ทุ่งท่าช้างก าหนด

รวม 24  โครงการ - - 2,780,000 1,110,000 1,810,000 3,740,000 2,940,000 - - -

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 สนับสนุนโครงการค้นหาผู้เสพติด เพ่ือค้นหาผู้เสพ  ผู้ติดยาเสพติด 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 งบประมาณ ผุ้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ส านักปลัด

ในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าสู่กระบวนการ เข้าสู่กระบวนการบ าบัด บ าบัด

บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟู

รวม 1  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการ อปพร. อ านวยความสะดวก เพ่ือความปลอดภัย และ ด้านจราจร 20,000       20,000     20,000      20,000       20,000       ผู้รับบริการ นักเรียนปลอดภัยหลังเลิก ส านักปลัด
(ผลผลิต) (ผลลัพธ์)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

(ผลลัพธ์)
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิต)



ด้านจราจร (หน้า อบต.หลังเก่า) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เรียน

หมู่ท่ี 3  ต.ทุ่งท่าช้าง ในการบริการประชาชน

2 โครงการชุมชนอาสาตรวจป้องกันภัย เพ่ือป้องกันภัยท่ีจะเกิดข้ึนใน ต าบลทุ่งท่าช้าง - 60,000 60,000 60,000 - มีความปลอดภัย ประชาชนมีความปลอดภัย ส านักปลัด

ในเวลากลางคืน เวลากลางคืน ต าบลห้วยใหญ่ มากขข้ึน มากข้ึน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

3 จัดต้ังหน่วยเฉพาะกิจป้องกันและ เพ่ือน า อปพร. ป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ จัดต้ังหน่วยเฉพาะกิจ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนกิจกรรม ส านักปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทางจราจรเพ่ืออ านวยความสะดวก จ านวน  1  ชุด  ปฏิบัติหน้าท่ี

(อปพร.) ช่วงปีใหม่/ช่วงสงกรานต์ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในเทศกาล ในเทศกาลส าคัญประจ าปี  

ส าคัญประจ าปี 2  คร้ัง

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้อง เพ่ืออบรม อปพร.ครบตาม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม ได้สมาชิก อปพร.ครบจ านวน ส านักปลัด

กันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) นโยบายของกระทรวง

 มหาดไทยก าหนด มหาดไทยก าหนด

5 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านงาน กิจกรรมงานป้องกันอัคคี 10,000       10,000     10,000      10,000       10,000       จ านวนกิจกรรม ประชาชนสามารถรับปัญหา ส านักปลัด

ป้องกันอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัย ภัย อัคคีภัยได้ทันเหตุการณ์

6 โครงการให้ความรู้และเตรียมความ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านงาน กิจกรรมรับมือปัญหาภัย 10,000       10,000     10,000      10,000       10,000       จ านวนกิจกรรม ประชาชนสามารถรับปัญหา ส านักปลัด

พร้อมในการรับมือปัญหาภัยแล้ง พร้อมในการรับมือมปัญหา แล้ง ภัยแล้งได้ทัน

ภัยแล้ง

รวม 6  โครงการ - - 220,000 280,000 280,000 280,000 220,000 - - -

(ผลลัพธ์)

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรจัด

จากการขับข่ียานพาหนะลดลง

ป้องกันอุบัติเหตุบนถนน

วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิต)

ตามนโยบายของกระทรวง ต้ัง อปพร. จ านวน  50  คน

เป้าหมาย



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีความ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปัญหายาเสพ ประชาชนได้รู้จักการป้องกัน ส านักปลัด

ยาเสพติดในต าบลทุ่งท่าช้างและ รู้เท่าทันภัยของยาเสพติดใน รับผิดชอบองค์การบริหารส่วน ติดลดลง และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ต าบลห้วยใหญ่ สถานการณ์ของยาเสพติด ต าบลทุ่งท่าช้าง

2 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ เคร่ืองพ่นหมอกควันแบบสาย140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จ านวนเคร่ือง ลดการแพร่ระบาดของโรค ส านักปลัด

โรคไข้เลือดออกและไข้หวัดนก สะพายก าจัดยุงลาย พ่นหมอกควัน ไข้เลือดออกและไข้หวัดนก

3 จัดซ้ือทรายอะเบท เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ ทรายอะเบท ส าหรับ 50,000       50,000     50,000      50,000       50,000       ครัวเรือน ลดการแพร่ระบาดของโรค ส านักปลัด

โรคไข้เลือดออก หยอดป้องกันยุงลาย ไข้เลือดออกและไข้หวัดนก

รวม 3  โครงการ - - 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 - - -

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ข. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา
(ผลผลิต) (ผลลัพธ์)


