
แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป
((พพ..ศศ.. ๒๕๖๑๒๕๖๑ -- ๒๕๖๔๒๕๖๔))
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง

ฉบับท่ี ๒ / พ.ศ. ๒๕๖๑

งานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป
((พพ..ศศ.. ๒๕๖๑๒๕๖๑ -- ๒๕๖๔๒๕๖๔))
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง

ฉบับท่ี ๒ / พ.ศ. ๒๕๖๑

งานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป
((พพ..ศศ.. ๒๕๖๑๒๕๖๑ -- ๒๕๖๔๒๕๖๔))
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง

ฉบับท่ี ๒ / พ.ศ. ๒๕๖๑

งานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย



คํานํา

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
(พ.ศ. 2561 – 2564) เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 และท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ไปแลวนั้น

ท้ังนี้  เพ่ือใหการดําเนินงาน  เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบฯ และเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงมีความ
จําเปนในการเพ่ิมเติม แผนงานโครงการ ท่ีไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หรือมีอยูแตตองการ
เปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะโครงการท่ีจะนําไปตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 9 จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.
2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 / พ.ศ. 2561 เพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและ
สถานการณปจจุบันตามภารกิจและอํานาจหนาท่ี และเพ่ือเปนการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให
สอดคลองกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหา
และความตองการของประชาชน  ท้ังนี้เพ่ือนําไปใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและ
พัฒนาองคกร

คณะผูจดัทาํ
งานวเิคราะหนโยบายและแผน



สารบญั

เรือ่ง หนา
สวนที่ ๑ บันทกึหลกัการและเหตผุล ๑

สวนที่ ๒ การนาํแผนพฒันาทองถิน่สีป่ไปสูการปฏบัิติ
2.1 บัญชโีครงการพัฒนาทองถ่ิน

- แบบ  ผ.07 4
- แบบ  ผ.01 5
- แบบ  ผ.02 8
- แบบ  ผ.03 19
- แบบ  ผ.08 20

ภาคผนวก ก ประกาศองคการบริหารบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ ๒ / พ.ศ. ๒๕๖๑



บนัทกึ หลกัการเหตผุลและความจาํเปน
ในการจดัทาํ แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบับที่ ๒ / พ.ศ. ๒๕๖๑

เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 -
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 / พ.ศ. 2561

ตามท่ี  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาทองถ่ิน
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน ไดอนุมัติประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม ๒๕59 ไปแลว นั้น

เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.
๒๕61 - 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ยังไมครอบคลุมและมีความจําเปน
เรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมี
ความจําเปนตองเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและ
สถานการณปจจุบันเพ่ือดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือตอบสนอง
แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ดังนั้น เพ่ือใหถูกตองและเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 229 เพ่ือประโยชนของประชาชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได ใหดําเนินการตามระเบียบ
นี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและ
ความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน

(๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง

เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริการสวน
ตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใชตอไป”



ห น้ า | ๒

ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/ พ.ศ. 2561 นี้ข้ึน เพ่ือใหมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพ่ือใหสามารถแกปญหา ความ
จําเปนเรงดวน ทันตอสถานการณในปจจุบัน  อีกท้ังใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตอไป และการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
ฉบับท่ี 2 / พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ



๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือสอดคลองกับความ ยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงาน
เสริมเหล็กจากบานนายสมเกียรติ เสริมเหล็กจากบานนายสมเกียรติ เปนจริงตามสภาพพ้ืนท่ี การพัฒนาดานโครง อุตสาหกรรม
ซอนรัมย หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท ซอนรัมย หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท 2. เพ่ือเตรียมโครงการไป สรางพ้ืนฐาน และการโยธา
 เช่ือม บานหนองไฮ ต. ตลาดโพธ์ิ  เช่ือม บานหนองไฮ ต. ตลาดโพธ์ิ ประสานแผนพัฒนา และ
อ.ลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย อ.ลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย บรรจุไวในแผนพัฒนาของ

อบจ.

กวาง 5.00 ม. ยาว 2,000ม. กวาง 5.00 ม. ยาว 2,000ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต
ไมนอยกวา 10,000 ตร.ม. ไมนอยกวา10,000 ตารางเมตร

 วางทอ ค.ส.ล.ุ 0.30 ม. x 6
ทอน จํานวน 6 จุด ติดตั้งปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย พรอม
ปายแนะนําโครงการ
จํานวน 1 ปาย

งบประมาณในแผนพัฒนา งบประมาณในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป ทองถ่ินสี่ป
ตั้งไว 4,800,00 บาท ตั้งไว 4,870,00 บาท

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น
4 ป พ.ศ. 2561 - 2564
พ.ศ. 2561
ขอ 1 หนา 175 ผ.03)

หนา | 3

แผนงาน

เหตุผลการเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  ฉบับที่ ๓

ท่ี
รายละเอียดใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(เดิม)

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(แปลงแปลง เพ่ิมเติม)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     โครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ 1       4,870,000 1       4,870,000  -  -  -  - 2      9,740,000
            การโยธา

รวม 1      4,870,000  -       4,870,000  -  -  -  - 2      9,740,000
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     คุณภาพชีวิต
    3.4 แผนงานสาธารณสุข 32 260,000 2            60,000 2            60,000  -  - 36 380,000
    3.8 แผนงานสรางความเขมแข็ง 1 1,000,000  -  -  -  -  -  - 1 1,000,000
ของชุมชน

รวม 33 1,260,000 3           60,000 2           60,000  -  - 37 1,380,000
รวมท้ังสิ้น 34 6,130,000 3      4,930,000 2           60,000  -  - 39 11,120,000

หนา | 4

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ / พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ผ. 07

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
ยุทธศาสตร



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     โครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ 1       4,870,000 1       4,870,000  -  -  -  - 2      9,740,000
            การโยธา

รวม 1      4,870,000  -       4,870,000  -  -  -  - 2      9,740,000
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     คุณภาพชีวิต
    3.4 แผนงานสาธารณสุข 32 260,000 2            60,000 2            60,000  -  - 36 380,000
    3.8 แผนงานสรางความเขมแข็ง 1 1,000,000  -  -  -  -  -  - 1 1,000,000
ของชุมชน

รวม 33 1,260,000 3           60,000 2           60,000  -  - 37 1,380,000
รวมท้ังสิ้น 34 6,130,000 3      4,930,000 2           60,000  -  - 39 11,120,000

หนา | 4

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ / พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ผ. 07

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
ยุทธศาสตร



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๒ การพัฒนาดานสังคมและคูณภาพชีวิต  และยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
    ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑ โครงการสัตวปลอดโรค เพ่ือปองกันและควบคุม ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันและ 50,000 50,000 50,000  -  - พื้นที่ปลอดโรค สามารถควบคุมและ สํานักปลัด
คนปลอดภัยจากโรคพิษ โรคพิษสุนัขบา ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตัวละ พิษสุนัขบา ปองกันการแพร
สุนัขบาฯ  ตามปณิธาน ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ 30 บาท ท้ังท่ีมีเจาของและ  - อัตราการแพร ระบาดของโรคพิษ
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา ไมมีเจาของ ระบาดโรคพิษ สุนัขบาฯ ได
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ ภรณวลัยลักษณ สุนัขบาลดลง
อัครราชกุมารี (ขับเคลื่อน) อัครราชกุมารี
(เพ่ิมเติม)
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แบบ ผ.01
    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ / พ.ศ. ๒๕๖๑
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(งบอุดหนุน + งบ อบต.)



    ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๒ โครงการสัตวปลอดโรค เพ่ือสํารวจขอมูลจํานวน สํารวจขอมูลจํานวนสัตว 10,000 10,000 10,000  -  -จํานวนประชากร สามารถรูจํานวน สํานักปลัด
คนปลอดภัยจากโรคพิษ สัตวและข้ึนทะเบียนสัตว และข้ึนทะเบียนสัตวภายใน สุนัข แมว ประชากรสุนัขและ
สุนัขบาฯ  ตามปณิธาน ท่ีมีเจาของและไมมีเจาของ พ้ืนท่ี อบต.ทะเมนชัย ท่ีมีเจาของและ แมว ท้ังท่ีมีเจาของ
 ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ โดยใหทําการสํารวจปละ 2 คร้ัง ไมมีเจาของ และไมมีเจาของ
 เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา ครั้งแรกภายในเดือน มีนาคม
 อัครราชกุมารี ภรณวลัยลักษณ ครั้งท่ี 2 ภายในเดือนสิงหาคม
(สํารวจและข้ึนทะเบียน) อัครราชกุมารี และเบิกคาตอบแทนใหแกผู
(เพ่ิมเติม) ปฏิบัติงานตามจํานวนสนัขและ

แมว ตัวละ 3 บาทตอครั้ง
ของการสํารวจข้ึนทะเบียน
(ปละ 6 บาท)

หนา | 6

(งบอุดหนุน + งบ อบต.)

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



     ๓.๘ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๓ โครงการขยายผลการจัดตั้ง   - เพ่ือเปนศูนยกลางใน ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบล 1,000,000  -  -  - ผูสูงอายุมีสถาน ผูสูงอายุมีสถานท่ี กอง
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ การใหความชวยเหลือใน ทะเมนชัย ท่ีทํากิจกรรม ท่ีเปนศูนยกลางใน สวัสดิการสังคม
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.) การดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน  - จัดหาวัสดุฯ ครุภัณฑสํานัก ตางๆ การจัดกิจกรรมตางๆ
(เพ่ิมเติม) และฟนฟูสมรรถภาพทาง งาน ฯลฯ และไดรับการสงเสริม

ดานรางกายอารมณจิตใจ  - จัดต้ังศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต การชวยเหลือตางๆ
ตลอดจนฝกอาชีพเสริม และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ในการฟนฟูสมรรถ
ตางๆท่ีเหมาะสมแก (ตามแบบแปลน อบต.กําหนด) ภาพ ทางดานรางกาย
ผูสูงอายุ จิตใจ อารมณ
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ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย    การพัฒนาดานสังคมและคูณภาพชีวิต  และ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต  - เพ่ือใหลูกบานสามารถ จัดอบรมใหความรู 6,500  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม  - มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด
พิชิตสุขภาพใจ บานหนองมวง ปฏิบัติตนแกไขปญหาและ ความเขาใจใหกับกลุม เกี่ยวกับการดูแล
หมูท่ี 4 ขจัดความเครียดไดอยาง เปาหมาย สุขภาพจิต
(เพ่ิมเติม) ถูกวิธี

2 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 7,000  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง บานหนองมวง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
หมูท่ี 4 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย
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ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

3 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพ่ือใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง 6,500  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพ่ือลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ สุขภาพตนเอง
บานหนองมวง หมูท่ี 4 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป
(เพ่ิมเติม) และมะเร็งเตานม

4 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยน  - เพ่ือปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 6,500  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เก่ียวกับการปองกันโรค รู ทัศนคติและการ
บานบริหารชนบท หมูท่ี 6 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียว
(เพ่ิมเติม) กับโรคพิษสุนัขบา

5 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟู  - เพ่ือใหความรู ทักษะของ จัดอบรมใหความรู 6,500  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
ความรู พัฒนาศักยภาพ อสม. แกนนําออกกําลังกาย แกนนํา รู ความเขาใจ เรื่อง
ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ  - เพ่ือใหชุมชนมีสุขภาพ โรคภัยไขเจ็บและการ
หมูบาน  บานบริหารชนบท รางกายแข็งแรง ดูแลสุขภาพ
หมูท่ี 6
(เพ่ิมเติม)
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ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา

ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

6 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต  - เพ่ือใหลูกบานสามารถ จัดอบรมใหความรู 7,000  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม  - มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด
พิชิตสุขภาพใจ ปฏิบัติตนแกไขปญหาและ ความเขาใจใหกับกลุม เกี่ยวกับการดูแล
บานบริหารชนบท หมูท่ี 6 ขจัดความเครียดไดอยาง เปาหมาย สุขภาพจิต
(เพ่ิมเติม) ถูกวิธี

7 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพ่ือใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง 6,500  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพ่ือลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ สุขภาพตนเอง
บานหนองไทร หมูท่ี 8 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป
(เพ่ิมเติม) และมะเร็งเตานม

8 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 6,500  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง บานหนองไทร ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
หมูท่ี 8 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

9 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต  - เพ่ือใหลูกบานสามารถ จัดอบรมใหความรู 7,000  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม  - มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด
พิชิตสุขภาพใจ ปฏิบัติตนแกไขปญหาและ ความเขาใจใหกับกลุม เกี่ยวกับการดูแล
บานหนองไทร หมูท่ี 8 ขจัดความเครียดไดอยาง เปาหมาย สุขภาพจิต
(เพ่ิมเติม) ถูกวิธี

10 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต  - เพ่ือใหลูกบานสามารถ จัดอบรมใหความรู 7,000  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม  - มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด
พิชิตสุขภาพใจ ปฏิบัติตนแกไขปญหาและ ความเขาใจใหกับกลุม เกี่ยวกับการดูแล
บานหนองบัว  หมูท่ี 9 ขจัดความเครียดไดอยาง เปาหมาย สุขภาพจิต
(เพ่ิมเติม) ถูกวิธี

11 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 7,000  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง บานหนองบัว ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
หมูท่ี 9 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 11

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

12 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยน  - เพ่ือปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 6,000  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เก่ียวกับการปองกันโรค รู ทัศนคติและการ
บานหนองบัว  หมูท่ี 9 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียว
(เพ่ิมเติม) กับโรคพิษสุนัขบา

13 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 6,500  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

14 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟู  - เพ่ือใหความรู ทักษะของ จัดอบรมใหความรู 6,500  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
ความรู พัฒนาศักยภาพ อสม. แกนนําออกกําลังกาย แกนนํา รู ความเขาใจ เรื่อง
ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ  - เพ่ือใหชุมชนมีสุขภาพ โรคภัยไขเจ็บและการ
หมูบาน รางกายแข็งแรง ดูแลสุขภาพ
บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10
(เพ่ิมเติม)

หนา | 12

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

15 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยน  - เพ่ือปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 7,000  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เก่ียวกับการปองกันโรค รู ทัศนคติและการ
บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียว
(เพ่ิมเติม) กับโรคพิษสุนัขบา

16 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟู  - เพ่ือใหความรู ทักษะของ จัดอบรมใหความรู 4,500  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
ความรู พัฒนาศักยภาพ อสม. แกนนําออกกําลังกาย แกนนํา รู ความเขาใจ เรื่อง
ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ  - เพ่ือใหชุมชนมีสุขภาพ โรคภัยไขเจ็บและการ
หมูบาน รางกายแข็งแรง ดูแลสุขภาพ
บานหนองนํ้าขุน หมูท่ี 11
(เพ่ิมเติม)

17 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 8,000  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
บานหนองนํ้าขุน หมูท่ี 11 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 13

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

18 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยน  - เพ่ือปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 7,500  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เก่ียวกับการปองกันโรค รู ทัศนคติและการ
บานหนองนํ้าขุน หมูท่ี 11 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียว
(เพ่ิมเติม) กับโรคพิษสุนัขบา

19 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต  - เพ่ือใหลูกบานสามารถ จัดอบรมใหความรู 7,500  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม  - มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด
พิชิตสุขภาพใจ ปฏิบัติตนแกไขปญหาและ ความเขาใจใหกับกลุม เกี่ยวกับการดูแล
บานบุตาริด หมูท่ี 12 ขจัดความเครียดไดอยาง เปาหมาย สุขภาพจิต
(เพ่ิมเติม) ถูกวิธี

20 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพ่ือใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง 6,500  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพ่ือลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ สุขภาพตนเอง
บานบุตาริด หมูท่ี 12 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป
(เพ่ิมเติม) และมะเร็งเตานม

หนา | 14

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

21 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยน  - เพ่ือปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 6,000  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เก่ียวกับการปองกันโรค รู ทัศนคติและการ
บานบุตาริด หมูท่ี 12 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียว
(เพ่ิมเติม) กับโรคพิษสุนัขบา

22 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพ่ือใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง 6,000  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพ่ือลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ สุขภาพตนเอง
บานหนองมวงใต  หมูท่ี 15 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป
(เพ่ิมเติม) และมะเร็งเตานม

23 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 7,500  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
บานหนองมวงใต  หมูท่ี 15 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 15

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

24 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยน  - เพ่ือปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 6,500  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เก่ียวกับการปองกันโรค รู ทัศนคติและการ
บานหนองมวงใต  หมูท่ี 15 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียว
(เพ่ิมเติม) กับโรคพิษสุนัขบา

25 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 6,000  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

26 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยน  - เพ่ือปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 8,000  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เก่ียวกับการปองกันโรค รู ทัศนคติและการ
บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียว
(เพ่ิมเติม) กับโรคพิษสุนัขบา
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

27 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต  - เพ่ือใหลูกบานสามารถ จัดอบรมใหความรู 6,000  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม  - มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด
พิชิตสุขภาพใจ ปฏิบัติตนแกไขปญหาและ ความเขาใจใหกับกลุม เกี่ยวกับการดูแล
บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16 ขจัดความเครียดไดอยาง เปาหมาย สุขภาพจิต
(เพ่ิมเติม) ถูกวิธี

28 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต  - เพ่ือใหลูกบานสามารถ จัดอบรมใหความรู 6,900  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม  - มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด
พิชิตสุขภาพใจ ปฏิบัติตนแกไขปญหาและ ความเขาใจใหกับกลุม เกี่ยวกับการดูแล
บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 ขจัดความเครียดไดอยาง เปาหมาย สุขภาพจิต
(เพ่ิมเติม) ถูกวิธี

29 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 6,500  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 17

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

30 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยน  - เพ่ือปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 6,600  -  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เก่ียวกับการปองกันโรค รู ทัศนคติและการ
บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียว
(เพ่ิมเติม) กับโรคพิษสุนัขบา
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข)



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย    การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
      ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสราง ถนน คสล. หมูท่ี 6 บาน 4,870,000 4,870,000  -  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง

เสริมเหล็ก จากบาน ไปมาไดสะดวกมีความ บริหารชนบท ต.ทะเมนชัย เช่ือม ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก
นายสมเกียรติ  ซอนรัมย ปลอดภัยในชีวิตและ หมูท่ี 9 บานหนองไฮ  ต. ตลาดโพธ์ิ สะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทาง
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท ทรัพยสิน อ.ลําปลายมาศ  บริเวณท่ีนา  - รอยละ ถนน และมีถนน
เชื่อม บานหนองไฮ  - เพ่ือแกปญหานํ้าทวมขัง นายวุฒินันท  พันธะเสน หมูท่ี 6 ประชาชนท่ีใชเสน ใชในทางการเกษตร
 ต. ตลาดโพธ์ิ  อ.ลําปลายมาศ และฝุนละอองในถนน บานบริหารชนบท ทางน้ีมีความ และอ่ืนๆ
 จังหวัดบุรีรัมย บริเวณท่ีนานาย  - เพ่ือใชในการลําเลียง กวาง 5 ม.ยาว 2,000 ม.หนา พึงพอใจ
วุฒินันท  พันธะเสน หมูท่ี พืชผลทางการเกษตร เฉลี่ย 0.15 ม. หรือปริมาณคอน
6 บานบริหารชนบท อ่ืนๆ กรีตไมนอยกวา 10,000 ตร.ม.
(เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอง วางทอ ค.ส.ล. ุ 0.30 ม. x 6
ถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561 - 2564 ทอน จํานวน 6 จุด
ขอ 1 หนา 175 ผ.03)
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ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิด

ชอบหลัก

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา และ  ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.03
    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ /พ.ศ. ๒๕๖๑
ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 แผนงานสรางความ หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑในโครง เครื่องปรับอากาศแบบแยก 23,000  -  -  - กองสวัสดิการ
เขมแข็งของชุมชน การจัดตั้ง ศพอส. สวน ขนาด 13,000 บีทียู (ศพอส.) สังคม

จํานวน 1 เครื่อง
2 แผนงานสรางความ หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑในโครง เครื่องปรับอากาศแบบแยก 51,200  -  -  - กองสวัสดิการ

เขมแข็งของชุมชน การจัดตั้ง ศพอส. สวน ขนาด 140,000 บีทียู (ศพอส.) สังคม
จํานวน 2 เครื่อง

3 แผนงานสรางความ หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑในโครง โตะหมูบูชา 8,500  -  -  - กองสวัสดิการ
เขมแข็งของชุมชน การจัดตั้ง ศพอส. จํานวน 1 ชุด (ศพอส.) สังคม

4 แผนงานสรางความ หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑในโครง โตะทํางาน 5,000  -  -  - กองสวัสดิการ
เขมแข็งของชุมชน การจัดตั้ง ศพอส. จํานวน 1 ชุด (ศพอส.) สังคม

5 แผนงานสรางความ หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑในโครง เกาอ้ีทํางาน 5,000  -  -  - กองสวัสดิการ
เขมแข็งของชุมชน การจัดตั้ง ศพอส. จํานวน 2 ตัว (ศพอส.) สังคม
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ / พ.ศ. ๒๕๖๑
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

6 แผนงานสรางความ หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑในโครง โตะคอมพิวเตอร 3,000  -  -  - กองสวัสดิการ
เขมแข็งของชุมชน การจัดตั้ง ศพอส. จํานวน 1 ตัว (ศพอส.) สังคม

7 แผนงานสรางความ หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑในโครง ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 5,500  -  -  - กองสวัสดิการ
เขมแข็งของชุมชน การจัดตั้ง ศพอส. 2 ช้ัน แบบกระจํา (ศพอส.) สังคม

จํานวน 1 ตู

8 แผนงานสรางความ หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑในโครง โตะขาวยาว 15,000  -  -  - กองสวัสดิการ
เขมแข็งของชุมชน การจัดตั้ง ศพอส. (โตะไวทบอรด) (ศพอส.) สังคม

จํานวน 6 ตัว

9 แผนงานสรางความ หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑในโครง คอมพิวเตอรตั้งโตะ 25,000  -  -  - กองสวัสดิการ
เขมแข็งของชุมชน การจัดตั้ง ศพอส. พรอมอุปกรณครบชุด (ศพอส.) สังคม

10 แผนงานสรางความ หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑในโครง เครื่องปริ้นเตอร 5,000  -  -  - กองสวัสดิการ
เขมแข็งของชุมชน การจัดตั้ง ศพอส. (ศพอส.) สังคม

146,200  -  -  -
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รวม

แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ / พ.ศ. ๒๕๖๑
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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