
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๑๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
ศพด.อบต.หว้านค า
และโรงเรียน สังกัด 
สพฐ.ในเขตต าบล
หว้านค า 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้ออาหารเสริม
นมให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. เขต
ต าบลหว้านค า 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กเล็กและ
นักเรียนในโรงเรียน 
จ านวน  ๖ แห่ง 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ เด็กเล็กและ
นักเรียนได้รับ
อาหารเสริมนม 
๑๐๐ % 

อบต.มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้ออาหาร
กลางวันให้แก่ ศพด.
อบต.หว้านค า 
และค่าจดัการเรียน
การสอนรายหัว 

จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กเล็ก
อนุบาล ๓ ขวบ ศพด.
อบต.หว้านค า และจัดซื้อ
สื่อการเรียนการสอน 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เด็กเล็กได้
บริโภคอาหารที่
ครบทั้ง ๕ หมู่ 
๑๐๐ %และมี
สื่อการเรียนรู้ที่
เพียงพอ 

เด็กเล็กทุกคนได้
บริโภคอาหารครบ 
๕ หมู่และมสีื่อ
การเรยีนรู้ที่
เพียงพอ 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๑๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการสนับสนุน 
อุปกรณ์กีฬาให้แก่
โรงเรียนในเขต 
อบต.หว้านค า 

จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่โรงเรียนในเขต 
อบต.หว้านค า 

โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลหว้านค า จ านวน 
๓ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๖๐  

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 
รู้จักการเล่นกีฬา 
มีความสามัคค ี

กอง 
การศึกษาฯ 

๔ โครงการจ้างเหมารถ
รับ-ส่งนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีด้อย
โอกาส 

จ้างเหมารถรับส่งเด็ก
เล็ก ศพด.อบต.   หว้าน
ค า จ านวน ๒  คัน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

นักเรียนท่ีด้อย
โอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๑๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการเปิดห้องเรยีน
สู่โลกกว้างใหส้ิ่งรอบ
ข้างช่วยเป็นคร ู

เพื่อเสรมิสร้าง
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แกเ่ด็ก 

๑ ครั้ง / ป ี
เด็กนักเรยีน ศพด. 

อบต.หว้านค า 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กเล็กร้อยละ ๗๐มี
ประสบการณ ์
การเรยีนรู้  

เด็กได้รับ
ประสบการณ์การ
เรียนรูจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

๖ โครงการบรรจุครู
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อให้มีบุคลากร
เพียงพอในการจัด
ประสบการณ์
ให้กับเด็ก 

บรรจุครูผู้ดูแลเด็ก   
๓ อัตรา 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนครูผูดู้แลเด็ก
ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ๗๐ 

มีครูผูดู้แลเด็ก
เพียงพอกับ
จ านวนเด็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๑๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการส่งน้อง
เรียนต่อ (บัญฑิต
น้อย) 

เพื่อให้เด็กท่ีจบ
การศึกษามีความ
ภูมิใจ พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

๑ ครั้ง/ปเีด็กท่ีจบ
การศึกษาในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีความพร้อม 

เด็กมีความภูมิใจ
พร้อมท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

๘ โครงการจดัจ้าง
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 

เพื่อให้มีบุคลากร
เพียงพอต่อการจัด
ประสบการณ์ให้กับ
เด็ก 

จ้างผู้ ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ตามหลักเกณฑ์  ๑:๑๐  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีผู้ช่วยครผูู้ดูแล
เด็กเพิ่มขึ้นร้อย
ละ  ๘๐ 

มีผู้ช่วยครผูู้ดูแล
เด็กตาม
หลักเกณฑ์ ๑:๑๐ 

กอง 
การศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๑๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

๙ โครงการประชาสมัพันธ์รับ
สมัครเด็ก ๒– ๕ ปี เข้ารับ
การอบรมในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหว้านค า 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการให้
เหมาะสมตามวัย 

จั ด ท า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ มีเด็กเล็ก ๒ – ๕ 
ปี เข้ารับการ
อบรมในศูนย์ฯ  
ร้อยละ ๖๐ 

เด็กเล็ก ๒ – ๕ ปี 
มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑๐ โครงการจดัจ้างผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อให้มีบุคลากร
เพียงพอต่อการจัด
ประสบการณ์
ให้กับเด็ก 

จ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ตามหลักเกณฑ์   ๑ :
๑๐  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีผู้ช่วยครผูู้ดูแล
เด็กเพิ่มขึ้นร้อยละ  
๘๐ 

มีผู้ช่วยครผูู้ดูแล
เด็กตาม
หลักเกณฑ์ ๑:๑๐ 

กอง 
การศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๒๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

๑๑ โครงการประเมิน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐานและ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ศูนย์ฯมี
มาตรฐานและ
คุณภาพ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผลการปฏิบตัิงาน 
ร้อยละ ๘๐ เป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานและ
คุณภาพตาม
มาตรฐานการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑๒ โครงการจดัซื้อเครื่อง
เล่นสนาม ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีเครื่องเล่นสนามที่
ปลอดภัยมีมาตรฐาน
และเพียงพอต่อเด็ก 
 

  ๑ ครั้ง/ป ี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนเครื่องเล่น
สนามที่เพียงพอ
ส าหรับเด็ก 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอุปกรณ์
เครื่องเล่นสนามที่
ปลอดภัย  มี
มาตรฐาน และ
เพียงพอ 

กอง 
การศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักเรียนในเขต
อบต.หว้านค า 

เพื่อจรรโลงจิตใจให้แก่
นักเรียน เยาวชนใน
ต าบลหว้านค า 

๑ ครั้ง/ป ี
โรงเรียน/เยาวชน 
ในพื้นที่ต าบลหว้าน
ค า 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียน/เยาวชน/
ประชาชนร้อยละ 
๗๐มีคุณธรรม 

นักเรียน/เยาวชน/
ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีงาม 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๒๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

๑๔ โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นศูนย์ที่เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ปีละ ๑  ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้านค า มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สูง 
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีคณุภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของกรม
ส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการจดัซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การแพทย์ ยา
เวชภัณฑส์ าหรบั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
มีคุณภาพและเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

๑ ครั้ง/ป ี ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้านค า มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สูงร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพและเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๒๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

  
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

๑๖ โครงการจดัหาสื่อ
การเรยีนการสอน 

เพื่อให้เด็กได้มีวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาที่
เพียงพอต่อการเรยีนรู ้

๑ ครั้ง/ป ี ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้านค า มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สูงร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีวัสดุอุปกรณ์
และสื่อการเรียนรู้
เพียงพอและมี
พัฒนาการเหมาะสม
กับวัย 

กอง 
การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการจดัซื้อวัสดุ
ส านักงานส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์ส านักงานสะดวกและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน
ราชการ 

ตลอดป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้านค า มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สูงร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์ส านักงาน
สะดวกและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานใน
ราชการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑๘ โครงการจดัท า
หลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย วิจัยในช้ัน
เรียน 

เพื่อด าเนินงานตามขั้นตอนใน
การจัดการเรยีนการสอนให้มี
แผนในการจัดท ากจิกรรมตาม
โครงการที่ตั้งไว้และปฏิบัติ
ตามแผนงานหลักสตูรของ

๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.หว้านค า มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สูงร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

๑.ครูปฏิบัตติาม
แผนพัฒนาหลักสูตร 
และจัดกจิกรรมให้กับ
เด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง 
การศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๒๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย      ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๑  แผนงานการการศึกษา 

 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                              
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
นักเรียนในโรงเรียน
ในเขต อบต.  

เพื่ออุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนในสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)ใน
เขตอบต. หว้านค า 
 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้แกโ่รงเรียนใน
เขตอบต.หว้าน
ค า  จ านวน    ๓ 
แห่ง  
 

๑,๓๐๐,๐๐๐. ๑,๓๐๐,๐๐๐. ๑,๓๐๐,๐๐๐. ๑,๓๐๐,๐๐๐. ๑,๓๐๐,๐๐๐. เด็กนักเรยีนร้อย
ละ ๑๐๐ไดร้ับ
อาหารกลางวัน  

เด็กนักเรยีนได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม ๑๙  โครงการ - - ๓,๕๔๕,๐๐๐ ๓,๕๔๕,๐๐๐ ๓,๕๔๕,๐๐๐ ๓,๕๔๕,๐๐๐ ๓,๕๔๕,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๒๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรม
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนมี
ความรู้ทางด้านพิธีกรทาง
ศาสนา 

ผู้น าชุมชน 
จ านวน  ๕๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้น าชุมชน ร้อยละ 
๗๐มีความรู้ทางด้าน
พิธีกรทางศาสนา 

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ทาง
ศาสนาสามารถ
น าไปใช้ได ้

กอง 
การศึกษาฯ 

๒ โครงการจดังาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมความกล้า
แสดงออกและส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้นอกช้ัน
เรียน 

๑  ครั้ง / ปี  
เด็กในพ้ืนท่ีต าบล
หว้านค า 

๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เด็กร้อยละ ๘๐ มี
ความกล้าแสดงออก
และเกดิการเรียนรู ้

เด็กมีความกล้า
แสดงออกและเกิด
การเรยีนรู้ร่วมกัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

๓ โครงการจดั
นิทรรศการการ
ประกวดแข่งขัน 

เพื่อจัดนิทรรศการต่างๆ ตลอดป ี ๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อบต.มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

อบต.มีศักยภาพ
และการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๒๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสรา้งความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการจดังาน
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
วันลอยกระทงให้คง
อยู่สืบไป 

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนต าบล

หว้านค า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ ๘๐
ได้มสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีและมีความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

๕ โครงการจดังาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีวบุญบั้งไฟ
ให้คงอยู่สืบไป 

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนต าบล

หว้านค า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ ๘๐
ได้มสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีและมีความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๒๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ ที ่๒  การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

      ๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการร่วม
ประเพณีบุญบั้งไฟ
อ าเภอราษไีศล 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
หมู่บ้านเพื่อร่วม
ประเพณีบุญบั้งไฟ
อ าเภอราษไีศล 

ส่งขบวนเข้าร่วม
ประเพณีบุญบั้งไฟ
อ าเภอราษไีศล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ ๘๐ 
ได้มสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีและมีความ
สามัคคีในชุมชน  

กอง 
การศึกษาฯ 

๗ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมจดังาน
ประเพณีวัน
สงกรานต ์

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไทยวันสงกรานต์ละเพื่อ
เสรมิสร้างความสามัคคี
ของประชาชนในท้องถิ่น 

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนในเขต 
ต าบลหว้านค า 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ ๘๐ 
ได้มสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีและมีความ
สามัคคีในชุมชน  

กอง 
การศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๒๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

๘ โครงการแข่งขันกีฬา
สร้างความปองดอง 
สมานฉันท์และต้าน
ภัยยาเสพตดิ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬาและเชื่อม
ความสามัคคีระหว่าง
ชุมชนห่างไกลยาเสพ
ติด 

๑ ครั้ง / ป ี
ประชาชนในเขต
ต าบลหว้านค า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ ๘๐ 
มีความสมัพันธ์อันดี
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนมีความ
สามัคครีะหว่าง
ชุมชนและมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬาห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กอง 
การศึกษาฯ 

๙ โ ค ร ง ก า ร กี ฬ า
ฟุ ต บ อ ล ชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดส่งทีมฟุตบอล
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิง
ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ 
 

จัดส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลชิง
ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ ๘๐  
มีสุขภาพแข็งแรงและ
ได้เช่ือมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างชุมชน
หน่วยงานต่างๆภายใน
อ าเภอ/จังหวัด 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง และมี
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชุมชน 
หน่วยงานต่างๆ 
ภายในอ าเภอ/
จังหวัด 

กอง 
การศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
กลุ่มเครือข่ายพื้นที่
การศึกษาท่ี ๖       
คง แคน ค า 

เพื่อใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่ม
เครือข่าย คงแคน ค า 

๑ ครั้ง/ป ี
เด็กนักเรยีนกลุ่ม
เครือข่าย คง แคน 

ค า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กร้อย ๙๐ มี
อารมณ์และ
สติปัญญาด ี
 

เด็กมีการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สตปิัญญา 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๒๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
  
 
 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที ่๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

๑๑ โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.หว้านค า 

เพื่อให้เด็กได้รับ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 

๑ ครั้ง/ป ี
เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กร้อย ๙๐ มี
อารมณ์และ
สติปัญญาด ี
 

เด็กมีการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สตปิัญญา 

กอง 
การศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 
ตามโครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและยุวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็กและ
ยุวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนบ้านหว้าน 
(รัฐราษฎร์นุกูล  
ตามโครงการแข่งขัน
กีฬาเด็กและยุวชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๑ ครั้ง/ปี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กร้อยละ 
๙๐ มีอารมณ์
และสติปัญญา
ด ี

เด็กมีการพัฒนา
ด้านอาราณ์ 
สังคม สตปิัญญา 
และมีความ
สามัคค ี

กอง 
การศึกษาฯ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๒๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ า
อ้อมน้อย ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็กและ
ยุวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็กและ
ยุวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนบ้านน้ าอ้อม
น้อยตามโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็กและ
ยุวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๑ ครั้ง/ป ี

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีอารมณ์และ
สติปัญญาด ี

เด็กมีการพัฒนา
ด้านอาราณ์ 
สังคม สตปิัญญา 
และมีความ
สามัคค ี

กอง 
การศึกษาฯ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๓๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโง้ง 
ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
และยุวชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็กและ
ยุวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
ตามโครงการแข่งขัน
กีฬาเด็กและยุวชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๑ ครั้ง/ปี 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีอารมณ์และ
สติปัญญาด ี

เด็กมีการพัฒนา
ด้านอาราณ์ 
สังคม สตปิัญญา 
และมีความ
สามัคค ี

กอง 
การศึกษาฯ 

๑๕ อุดหนุนวัดบ้านหว้านโครงการ
บวชสามเณรภาคฤดูร้อนและ
อบรมศิลธรรมจริยธรรมเฉลมิ
พระเกียรติ  
 

เพื่ออุดหนุนวัดบ้าน
หว้านโครงการบวช
สามเณรภาคฤดรู้อน
และอบรมศิลธรรม
จริยธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ  

๑ ครั้ง/ป ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สามเณรมีการ
อบรมศิลธรรมที่
เพิ่มขึ้น 
 

มีศิลธรรมและ
คุณธรรมที่
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๓๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม ให้แก่
ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หว้านค า 

เพื่ออบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหว้านค า 

๑ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วน
ต าบล และ
พนักงานจ้าง 
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหว้านค า 
ร้อยละ ๕๐ มี
คุณธรรม 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วน
ต าบล และ
พนักงานจ้าง 
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหว้านค า 
มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๓๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
       ๓.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๑๗ อุดหนุนส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ 
ตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกำศมหำมงคลพระ
รำชพิธีบรมรำชำภิเษก 

เพื่อเป็นกำรเทิดทูน
สถำบันชำติ ศำสนำ 
และพระมหำกษัตริย ์
เพื่อบ ำรุงรักษำจำรีต
ประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และของชำต ิ

อุดหนนุส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
ตำมโครงกำรเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
โอกำศมหำมงคล
พระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก ๑ ครั้ง/ป ี

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ เด็ก เยำวชน 
และประชำชน
ร้อยละ ๖๐
ได้รับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ 
เทิดทูนสถำบัน
ชำติ 

เด็ก เยำวชน 
และประชำชน
ทุกหมู่เหล่ำ 
ได้รับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ 
เทิดทูนสถำบัน
ชำติ ศำสนำ 
และ
พระมหำกษตัริย ์

กอง 
กำรศึกษำฯ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๓๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

๑๘ อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบังไฟแสนอ าเภอ
ราษีไศล 

เพื่ออุดหนุน
โครงการจดังาน
ประเพณีบุญบังไฟ
อ าเภอราษไีศล 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ

ราษีไศล 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๗๐ ได้เข้า
ร่วมในการ
อนุรักษ์
ประเพณ ี

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑๙ อุดหนุนโครงการแข่งเรือยาว
ประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ฯ 

เพื่ออุดหนุน
โครงการแข่งเรือ
ยาวประเพณีชิง
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
ราษีไศล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๗๐  ได้
เข้าร่วมในการ
อนุรักษ์
ประเพณ ี

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๓๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๒.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

๒๐ อุดหนุนโครงการ 
งานรัฐพิธี 

เพื่ออุดหนุนโครงการ 
งานรัฐพิธี 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ

ราษีไศล 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ ๘๐ 
มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาต ิ

ประชาชนเห็น
ความส าคญัของ
สถาบันชาติที่ต้อง
เทิดทูนไว้และ
ร่วมกันปกป้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒๑ อุดหนุนโครงการแข่งขัน
ฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็
พระเทพ ฯ 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็
พระเทพ ฯ 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ

ราษีไศล 

๓๐,๐๐๐. ๓๐,๐๐๐. ๓๐,๐๐๐. ๓๐,๐๐๐. ๓๐,๐๐๐. ประชาชนร้อยละ ๘๐  
มีสุขภาพแข็งแรงและ
ได้เช่ือมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างชุมชน
หน่วยงานภายใน
อ าเภอ/จังหวัด 

ประชาชน มีสุขภาพ
แข็งแรงและได้เช่ือม
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในอ าเภอ/
จังหวัด 

กอง 
การศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๓๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๓  แผนงานงบกลาง 

๒๒ อุดหนุนโครงการจัดส่ง
วงสะไนในงานเทศกาล
ดอกล าดวนบาน 

เพื่ออุดหนุน
โครงการจดัส่ง
วงสะไนในงาน
เทศกาลดอก
ล าดวนบาน 

อุดหนุน 
อบต.จิกสังข์ทอง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ ๗๐ 
ได้เข้าร่วมอนุรักษ์
ประเพณ ี

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีและมีความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒๓ อุดหนนุโครงการ
เทศกาลปีใหม่และ 
งานกาชาด 

เพื่ออุดหนุน
โครงการ
เทศกาลปีใหม่
และ 
งานกาชาด 

อุดหนุน 
ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอราษีไศล 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ ๘๐ 
ได้เข้าร่วมอนุรักษ์
ประเพณ ี

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีและมีความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม ๒๓ โครงการ - - ๘๘๒,๐๐๐ ๘๘๒,๐๐๐ ๘๘๒,๐๐๐ ๘๘๒,๐๐๐ ๘๘๒,๐๐๐ - - - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๓๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๓ แผนงานงบกลาง 

๑ ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพให้แก่ผู้สูงอาย ุ
และเพื่อให้ผูสู้งอายุ
มีความเป็นอยู่ทีด่ ี

ผู้สูงอายุ ในต าบล
หว้านค าท้ัง ๑๓ 
หมู่บ้าน 

๕,๐๖๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๗๐,๐๐๐ 
 

๕,๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๑๕๐,๐๐๐ 
 

๕,๑๕๐,๐๐
๐ 

 

ผู้สูงอายุร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุและ
ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

๒ ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพให้แก่ผู้พิการ 
และเพื่อให้ผู้พิการ มี
ความเป็นอยู่ท่ีด ี

ผู้พิการ ในต าบล
หว้านค าท้ัง ๑๓ 
หมู่บ้าน 

๑,๘๑๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๒๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๓๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๔๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๔๐,๐๐
๐ 
 

ผู้พิการร้อยละ 
๙๐  ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเบีย้ยังชีพผู้
พิการและผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

๓ ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยัง
ชีพให้แก่ผู้ปว่ยเอดส์ 
และเพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มี
ความเป็นอยู่ที่ด ี

ผู้ป่วยเอดส์ ใน
ต าบลหว้านค า 
ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน 

๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์  
ร้อยละ๑๐ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ป่วยเอดส์ คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๓๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๓ แผนงานงบกลาง 

๖ เงินส ารองจ่าย  เพื่อใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือประชาชน
ในการเกิดสาธารณ
ภัยต่างๆ 

ช่วยเหลือประชาชน
ในต าบลหว้านค า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้ประสบภยั
ธรรมชาต ิ
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภยั
ธรรมชาต ิ
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

ส านักงานปลัด
อบต. 

๗ เงินสมทบบ าเหนจ็
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายสมทบ
กองทุนบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๑ % 
ของงบประมาณ
รายรับ 

๑ ครั้ง / ป ี
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ อบต.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
สูงร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

อบต.มีศักยภาพ
และการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๓๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๔  แผนงานสร้างความเข็มแขง็ของชุมชน 

๘ อุดหนุนโครงการ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหว้านค า 

เพื่ออุดหนุน
โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลหว้านค า 

๑ ครั้ง / ป ี
กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนต าบลหว้านค า 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๗๐  
ได้รับ
สวัสดิการ 

ประชาชน
ต าบลหว้าน
ค าไดร้ับ
สวัสดิการ
ทั่วถึง 

ส านักงานปลัด
อบต. 

๙ อุดหนุนโครงการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นต าบลหว้าน
ค า 

เพื่ออุดหนุน
โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลหว้านค า 

อุดหนุนงบประมาณ
เพื่อด าเนินงานและ

บริหารจดัการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลหว้าน

ค า 
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐  
สามารถเข้าถึง
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชน
สามารถ
เข้าถึง
บริการดา้น
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต. 

รวม ๙   โครงการ - - ๗,๒๓๖,๐๐๐ ๗,๒๓๖,๐๐๐ ๗,๒๓๖,๐๐๐ ๗,๒๓๖,๐๐๐ ๗,๒๓๖,๐๐๐ - -  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๓๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๔  แผนงานสร้างความเข็มแขง็ของชุมชน 

๑ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ  
 

เพื่อให้ประชาชนในเขต 
อบต.หว้านค าเกดิความ
สามัคค ี

ตลอดปีประชาชน
ในเขตอบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชน   
ร้อยละ ๑๐๐ เกดิ
ความสามัคคีกัน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความสามัคคีกัน 

ส านักงานปลัด
อบต. 

๒ โครงการอบรมให้ความรู้
ในป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

เพื่ออบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
โทษของยาเสพติดและ
แนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน 

๑ ครั้ง/ป ี
เยาวชนในเขต 
ต าบลหว้านค า 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปัญหายาเสพตดิ
ในพื้นที่ลดลง 
ร้อยละ ๑๐ 

ประชาชนไม่ยุ่งเกีย่ว
และเสพยาเสพติด 

ส านักงานปลัด
อบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๔๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๔  แผนงานสร้างความเข็มแขง็ของชุมชน 

๓ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพสตรีและ
ความเข็มแข็งของ
ครอบครัว 
 

เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดี
ภายในครอบครัว  

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนในเขต 
ต าบลหว้านค า 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครอบครัวร้อยละ ๗๐ 
มีความสมัพันธ์อันดี
ภายในครอบครัว 

เสรมิสร้างสถาบัน
ครอบครัวให้มี
ความสัมพันธ์อันดี
ภายในครอบครัวมีความ
อบอุ่นมากขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต. 

๔ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อสามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดได้ในเขตพื้นที่ต าบล
หวเนค า 

ตลอดป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่ลดลง 
ร้อยละ ๑๐ 

ประชาชนไม่ยุ่งเกีย่ว
และเสพยาเสพติด 

ส านักงานปลัด
อบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๔๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๕   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

๕ โครงการอบรมส่งเสรมิ
กิจการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลหว้านค า 
 

เพื่ออบรมส่งเสรมิ
กิจการสภาเด็กและ
เยาวชนและส่งเสริม
ใหเ้ด็กใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์  

๑ ครั้ง/ป ี
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กร้อยละ ๕๐ ด้ท า
กิจกรรม 

เด็กใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ส านักงานปลัด
อบต. 

๖ โครงการอบรม
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) 

เพื่ออบรม
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) 

๑ ครั้ง/ป ี
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.)เพิ่มขึ้นร้อยละ
๕๐ 

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.)เพิ่มขึ้นและ
หมู่บ้านมสีิ่งแวดล้อมท่ีดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต. 

รวม ๖  โครงการ - - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ - - - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๔๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑ โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุในช่วง
เทศกาล 
 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้รถ ใช้
ถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ (สงกรานต,์  ปี
ใหม่) 

ภายในเขตอบต.
(ตลอดปี) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การเกิด
อุบัติเหตลุดลง 
เป็น ๐  

มีความพร้อมใน
การอ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน 
 

ส านักงานปลัด
อบต. 

๒ โครงการฝึกอบรมและ
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  
 

เพื่อฝึกอบรมและ
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เรื่องการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้กับ
ประชาชนและพนักงาน
อบต. 

ตลอดป/ีประชาชน/
บุคลากรอบต. 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การเกิด 
อัคคีภัยเป็น ๐ 

ประชาชน
สามารถป้องกัน
และระงับ
อัคคีภัยได ้

ส านักงานปลัด
อบต. 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๔๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๕  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการฝึกอบรมและ
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกันสา
ธารณภัย (ภัย
ธรรมชาติ) 
 
 

เพื่อฝึกอบรมและ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัย ให้กบั
ประชาชนและพนักงาน
อบต. 
 

ตลอดป/ีประชาชน/
บุคลากร อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนสามารถ
ป้องกันเหตุสา
ธารณภัยได้และ
ได้รับความ
ช่วยเหลือร้อยละ 
๙๐ 

ประชาชนมี
ความรู้การเกิด
สาธารณภัย
และประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ส านักงานปลัด
อบต. 

๔ โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน 
อปพร.  
 

เพื่อให้อาสาสมคัรที่มีความรู้
ความ 
สามารถในการดับเพลิงและ
เป็นก าลังเสริมเจ้าหน้าท่ี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

๑ ครั้ง/ป ี
อปพร./เจ้าหน้าท่ี

อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อปพร. สามารถ
ปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพ ร้อย
ละ ๘๐ 

อาสาสมัครมี
ความรู้
สามารถใน
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักงานปลัด
อบต. 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๔๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๕   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ตลอดป/ีประชาชน/
บุคลากร อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนสามารถ
ป้องกันเหตุสาธารณ
ภัยได้และไดร้ับความ
ช่วยเหลือร้อยละ ๙๐ 

การเกิดสา
ธารณภัยลดลง
และประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
 

ส านักงาน 
ปลัดอบต. 

รวม ๕  โครงการ - - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๔๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๖   แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุ  
 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
การดูแลด้านการ
บริการสาธารณสุข
ตามความจ าเป็น 

ผู้สูงอายุในเขตอบต. 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุร้อยละ 
๕๐ มสีุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ดูแลสุขภาพ
เหมาะสม 

ส านักปลดั 
อบต. 

๒ โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์ป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก  

ลดอัตราการป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออก
ในชุมชนเขต
เทศบาลและเพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการควบคมุ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ตลอดปี ชุมชนใน
เขตอบต. 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ไข้เลือดออกลดลง
เป็น ๐  

อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง
สามารถควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออกได ้

ส านักปลดั 
อบต. 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๔๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๖   แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและท าหมันสุนัข  
แมว)  
 

จัดหาเวชภณัฑ์ควบคมุ
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จัดบริการฉีดวัคซีน  ฉีดยา
คุมก าเนิด ท าหมันสุนัข
และแมว 

๑ ครั้ง/ปี ชุมชนใน
เขต อบต. 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สัตว์ในเขต อบต.
ร้อยละ ๗๐ ถูก
ควบคุมมิให้เกดิ
โรค  

ประชาชนไดร้ับ
การบริการควบคุม
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัข
และแมว 

ส านักปลดั 
อบต. 

๔ โครงการส่งเสริมและให้
ความรู้ชมชน ลดและ 
คัดแยก ขยะมลูฝอย 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ มีความตระหนัก
คัดแยกขยะและน าขยะ
และน ามลูฝอยกลับมาใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ประชาชนในเขต 
อบต. ทั้ง  ๑๓  
หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ปริมาณขยะ 
ลดลง  ๓๐ % 

ประชาชนมีความรู้
ในการคัดแยกขยะ
ก่อนท้ิงและ
น ามาใช้ประโยชน์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
อบต. 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๔๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

     ๓.๖   แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๖. แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการอบต.หว้านค า  
ใส่ใจ ห่วงใย ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดอบรม
โครงการจดัอบรมให้
ความรู้แก่ผูสู้งอาย ุ

จัดท าโครงการ
อบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอาย ุ
๑ ครั้ง/ ปี  

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุร้อยละ 
๖๐ มคีวามรู้ที่
เพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายุในต าบล 
หว้านค า ไดร้ับการ
ฝึกอบรมและมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต. 

๖ โครงการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้านต าบลหว้านค า 

เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน อสม ในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

 ๑ ครั้ง / ป ี
อสม.ในเขตอบต. 
หว้านค าท้ัง๑๓  
ชุมชน 

๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๖๐  มสีุขภาพที่
แข็งแรง 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในเขต 
ต าบลหว้านค า 
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด
อบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๔๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๖. แผนงานสาธารณสุข 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๗ อุดหนนุโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
หมู่ที่ ๑  บ้านหว้าน 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑  บ้านหว้าน
ตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการด าเนิน 
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

หมู่บ้านมีการ
ด าเนิน โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ประชาชนมีสุ
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

๘ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
หมู่ที่ ๒  บ้านหว้าน 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒  บ้านหว้าน
ตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการด าเนิน 
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

หมู่บ้านมีการ
ด าเนิน โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ประชาชนมีสุ
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๔๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๖ แผนงานสาธารณสุข 

๙ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
หมู่ที่ ๓  บ้านดอนม่วง 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  บ้านดอน
ม่วงตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

๑ ครั้ง/ปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการด าเนิน 
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

หมู่บ้านมีการ
ด าเนิน โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ประชาชนมีสุ
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

๑๐ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
หมู่ที่ ๔  บ้านหนอง 
ปะอุง 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง
ปะอุงตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการด าเนิน 
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

หมู่บ้านมีการ
ด าเนิน โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ประชาชนมีสุ
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๕๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสรา้งความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๖ แผนงานสาธารณสุข 

๑๑ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
หมู่ที ่๕  บ้านดอนต่ า 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๕  บ้านดอนต่ าตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการด าเนิน 
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

หมู่บ้านมีการ
ด าเนิน โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ประชาชนมีสุ
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

๑๒ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
หมู่ที่ ๖ บ้านน้ าอ้อมน้อย 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๖  บ้านน้ าอ้อมน้อย  
ตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการด าเนิน 
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

หมู่บ้านมีการ
ด าเนิน โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ประชาชนมีสุ
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๕๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๖ แผนงานสาธารณสุข 

๑๓ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
หมู่ที่ ๗  บ้านหว้าน 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๗           บ้าน
หนองโง้ง ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการด าเนิน 
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

หมู่บ้านมีการ
ด าเนิน โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ประชาชนมีสุ
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

๑๔ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
หมู่ที่ ๘  บ้านหนองขี้นก 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๘   
บ้านหนองขี้นก ตาม
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการด าเนิน 
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

หมู่บ้านมีการ
ด าเนิน โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ประชาชนมีสุ
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๕๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๖ แผนงานสาธารณสุข 

๑๕ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
หมู่ที่ ๙  บ้านหนองค้างไฟ 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๙  
บ้านหนองค้างไฟ   ตาม
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการด าเนิน 
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

หมู่บ้านมีการ
ด าเนิน โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ประชาชนมีสุ
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

๑๖ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
หมู่ที่ ๑๐  บ้านน้ าอ้อม
น้อย 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านน้ าอ้อมน้อย  ตาม
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการด าเนิน 
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

หมู่บ้านมีการ
ด าเนิน โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ประชาชนมีสุ
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๕๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๖ แผนงานสาธารณสุข 

๑๗ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
หมู่ที่ ๑๑  บ้านหนองโง้ง 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๑๑   
 บ้านหนองโง้ง  ตาม
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการด าเนิน 
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

หมู่บ้านมีการ
ด าเนิน โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ประชาชนมีสุ
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

๑๘ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
หมู่ที่ ๑๒  บ้านโนน 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๑๒  บ้านโนน 
ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการด าเนิน 
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

หมู่บ้านมีการ
ด าเนิน โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ประชาชนมีสุ
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๕๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๖ แผนงานสาธารณสุข 

๑๙ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
หมู่ที่ ๑๓  บ้านนานวล 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๑๓   
บ้านนานวล   ตาม
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีการด าเนิน 
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

หมู่บ้านมีการ
ด าเนิน โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ประชาชนมีสุ
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

๒๐ โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้า
หมดไปจากชุมชนและ
ประชาชนมีสุขภาพด ี

๑  ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพ
ดีและโรคพิษสุนัขบ้า
หมดไปจากชุมชน
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีและโรค
พิษสุนัขบ้าหมดไป
จากชุมชน 

ส านักปลดั 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๕๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๖. แผนงานสาธารณสุข 

๒๑ โครงการโรงเรยีน 
ผู้สูงอาย ุ

จัดอบรมให้ความรู้เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในด้านการ
เรียนรู้ การพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านร่างการและจิตใจ 

๑  ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตและมีความรู้ใน
การพัฒนาตนเอง
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตและมีความรู้
และสามารถ
ปรับตัวและด าเนิน
ชีวิตไดอย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๕๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๖. แผนงานสาธารณสุข 

๒๒ โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค ์

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗, 
๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ 

๑ ครั้ง/ป ี ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ในการรักษาและ
ช่วยเหลือผู้อื่นเพิม่มาก
ขึ้นร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ในการ
รักษาและช่วยเหลือ
ผู้อื่นเพิ่มมากข้ึน 

ส านักงานปลัด
อบต. 

๒๓ โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตาม 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที ่๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗, 
๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ 

๑ ครั้ง/ป ี ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ กลุ่มสตรีในต าบลหว้าน
ค าปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม มี
สุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๖๐ 

กลุ่มสตรีในต าบล
หว้านค าปลอดภัย
จากโรคมะเร็งเต้า
นม มีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด
อบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๕๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๖. แผนงานสาธารณสุข 

๒๔ การควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗, 
๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ 

๑ ครั้ง/ป ี ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ประชาชนในต าบลหว้าน
ค ามีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงได้รับ
สารไอโอดีนท่ีครบถ้วย 
เพิ่มมากข้ึนร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนในต าบล
หว้านค ามีสุขภาพ
อนามัยที่สมบรูณ์
แข็งแรงได้รับสาร
ไอโอดีนท่ีครบถ้วย 
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักงานปลัด
อบต. 

๒๕ โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการปรบัปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ ,๒,๓,๔,๕,๖,๗, 
๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ 

๑ ครั้ง/ป ี ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เด็กมสีุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงเพิ่มขั้น
ร้อยละ ๖๐ 

เด็กมสีุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด
อบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๕๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๖. แผนงานสาธารณสุข 

๒๖ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการส่งเสรมิ
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีหมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖, 
๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ 

๑ ครั้ง/ป ี ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ แม่และเด็กมี
สุขภาพร่างการที่
แข็งแรงสมบูรณ์
เพิ่มมากข้ึนร้อยละ 
๖๐ 

แม่และเด็กมสีุขภาพ
ร่างการที่แข็งแรง
สมบูรณ์เพิม่มาก 

ส านักงานปลัด
อบต. 

๒๗ โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราขสดุาฯ
สยามราชกุมาร ี

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราขสุดาฯสยามราชกุมารีหมู่
ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ ,
๑๒,๑๓ 

๑ ครั้ง/ป ี ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ประชาชนมี
สุขภาพร่างการที่
แขง็แรงปลอดภัย
จากโรคมากขึ้น
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างการที่แข็งแรง
ปลอดภัยจากโรค
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๕๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๖. แผนงานสาธารณสุข 

๒๘ โครงการควบคมุโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราขสดุาฯ
สยามราชกุมาร ี

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์และส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง หมู่ที่ 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗, 
๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ 

๑ ครั้ง/ป ี ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างการที่แข็งแรง
ปลอดภัยจากโรค
มากขึ้นร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างการที่
แข็งแรงปลอดภัย
จากโรคมากขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต. 

๒๙ โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราขสดุาฯ
สยามราชกุมาร ี

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพรตันราขสุดาฯ
สยามราชกุมารีแข็งแรง หมู่ที่ 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗, 
๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ 

๑ ครั้ง/ป ี ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๗๐ 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๖๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

        ๓.๖. แผนงานสาธารณสุข 

๓๐ โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัคราชกุมาร ี

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี หมูท่ี่ 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓ 

๑ ครั้ง/ป ี ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ประชาชนมี
สุขภาพร่างการที่
แข็งแรงปลอดภัย
จากโรคมากขึ้น
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างการที่แข็งแรง
ปลอดภัยจากโรค
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

๓๑ โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สูลู่ก
สภากาชาดไทย พระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาต ุ

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการช่วยลดการติดเอดสจ์าก
แม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ   หมู่ที่ 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ 

๑ ครั้ง/ป ี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ แม่และเด็กมสีุช
ภาพร่างกายที่
แข็งแรงลดการติด
เซื้อเอดสเ์พิ่มขึ้น
ร้อยละ ๖๐ 

แม่และเด็กมสีุชภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงลด
การติดเซื้อเอดส ์

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๖๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๗   แผนงานสังคมสงเคราะห ์

๓๒ โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเ์พื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวด ี

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To 
be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้านทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดีหมู่ที่ 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,
๑๑,๑๒,๑๓ 
 

๑ ครั้ง/ป ี ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์มากข้ึน
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

รวม  ๓๒   โครงการ - - ๗๓๒,๐๐๐ ๗๓๒,๐๐๐ ๗๓๒,๐๐๐ ๗๓๒,๐๐๐ ๗๓๒,๐๐๐ - - - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๖๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี  
และยุทธศาสตร์  ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๓.๘   แผนงานเคหะและชุมชน 

๑ โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล
หว้านค า 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผูย้ากจน 
ยากไรผู้้ด้อยโอกาส 
ในเขตอบต. 

ตลอดปี ประชาชน
ในเขตเอบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับความ
ช่วยเหลือตาม
กฎหมาย 

ประชาชนในเขต
อบต.ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 
อบต. 

รวม  ๑  โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๖๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิด
ไท้องค์ราชัน ราชินี 

เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ให้กับประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
หรือผู้ยากจน ให้มีท่ี
อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองอย่างมั่นคง 

ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ให้กับประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ใน

พื้นที่ต าบลหว้านค า 
จ านวน  ๑  หลัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ใน
พื้นที่ต าบลหว้าน
ค ามีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ ๑ 
 

ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส  หรือผู้
ยากจน ให้มีท่ีอยู่
อาศัยเป็นของตนเอง
อย่างมั่นคง และ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขด้วยวิถีแห่ง
ความพอเพียง 

กองช่าง 

รวม ๑  โครงการ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 


