
 
5.  ยุทธศาสตร์การพฒันา 

คุณภาพชีวติ  สังคมและสาธารณสุข 
 



5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.1  แนวทางการพฒันาสร้างภูมิคุม้กนัทางสงัคมแก่เยาวชนในสงัคมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคแ์กไ้ขปัญหายา
เสพติดกลุ่มเส่ียงเยาวชน

เพ่ือให้เยาวชนในต าบล
โพนทองห่างใกลจากยาเสพติด

เยาวชนอายตุั้งแต่ 10 -24
 ปี ต  าบลโพนทอง
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

เยาวชนท่ีผา่นการ
อบรมมีความรู้
เร่ืองยาเสพติด

เยาวชนในต าบลโพนทอง
ห่างใกลจากยาเสพติด

อบต.โพนทอง

2 อบรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชน
ในต าบลโพนทอง

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนและ
ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เห็นคุณค่าในความ
เป็นไทย

1) อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
2)  สร้างเครือข่าย
เยาวชนระดบัต าบล 
(การด าเนินงาน อบต.)

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

เด็กท่ีผา่นการ
อบรมมีคุณธรรม
และจริยธรรม

เด็กและเยาวชนในต าบลเป็น
ผูมี้คุณธรรม จริยธรรม

ส่วนสวสัดิการ

3 โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ
เยาวชนต าบลโพนทอง

เพ่ือให้เยาวชนท่ีผา่นการเขา้
ร่วมอบรมมีความรู้และ
ศกัยภาพมากข้ึน

เยาวชนท่ีสนใจทั้ง 12 
หมูบ่า้น

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

เยาวชนท่ีผา่นการ
เขา้ร่วมอบรมมี
ความรู้และ

ศกัยภาพมากข้ึน

เยาวชนท่ีผา่นการเขา้ร่วม
อบรมมีความรู้และศกัยภาพ
มากข้ึน

ส่วนสวสัดิการ

4 โครงการคาราวานเสริมสร้าง
เด็ก

เพ่ือให้การด าเนินงานใน
เยาวชนคล่องตวัข้ึน

ในต าบลโพนทอง
(การด าเนินงาน อบต.)

50,000
พม.

50,000
พม.

50,000
พม.

การด าเนินงาน
คล่องตวัข้ึน

การท างานมีประสิทธิภาพข้ึน ส่วนสวสัดิการ

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 1
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.1  แนวทางการพฒันาสร้างภูมิคุม้กนัทางสงัคมแก่เยาวชนในสงัคมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการสนบัสนุน กิจกรรม
ของเด็ก และเยาวชนในต าบล

เพ่ือให้การด าเนินงานใน
เยาวชนคล่องตวัข้ึน

การด าเนินงานคล่องตวั
ข้ึนมาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

60,000
พม.

60,000
พม.

70,000
พม.

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์

การท างานมีประสิทธิภาพข้ึน ส่วนสวสัดิการ

6 จดัสร้างท่ีท าการกลุ่มสภาเด็ก
และเยาวชนให้มีความมัน่คง
ถาวร เพ่ือรองรับกิจกรรมการ
ใชป้ระโยชน์ของเด็กและ
เยาวชนในชุมชน และใช้
ประโยชน์ร่วมกนักบัคนใน
ชุมชน ลดปัญหาสงัคม ลด
พ้ืนท่ีในการแสดงความคิดเห็น
และการกลา้แสดงออกความ
คิดเห็นในทางท่ีถูกตอ้งให้กบั
เด็กและเยาวชนในชุมชน

อาคารเอนกประสงคท่ี์มีความ
มัน่คงถาวร สามารถใช้
ประโยชน์ไดค้รอบคลุมครบ
ทกุดา้น

ห้องสมดุเฉลิมพระ
เกียรติ บา้นหนองหญา้
รังกา ม.4

- 500,000 - มีสถานท่ีในการ
จดักิจกรรมต่าง ๆ

ลดปัญหายาเสพติด 
แกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัเด็กและเยาวชน ,เพ่ิม
พ้ืนท่ีในการแสดงความ
คิดเห็น,การท ากิจกรรม,การ
แสดงออกในทางท่ีถูกตอ้ง 
ลดปัญหาสงัคมและปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีดีให้กบัเด็กและ
เยาวชน เพ่ือจะไดเ้ติบโตเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีดีและมีคุณภาพใน
อนาคต

อบต./
หน่วยงานท่ี
เก่ียวของ

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 2
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.1  แนวทางการพฒันาสร้างภูมิคุม้กนัทางสงัคมแก่เยาวชนในสงัคมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 ปรับภูมิทศัน์วดับา้นซบัพระไวย์ เพ่ือเป็นสถานท่ีในการเรียนรู้
ส่งเสริมคุณธรรม,จริยธรรม 
แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลงั

วดับา้นซบัพระไวย์ 10000 10000 10000 วดับา้นซบัพระ
ไวยมี์สถานท่ี
สวยงามข้ึน

วดับา้นซบัพระไวยมี์สถานท่ี
สวยงามข้ึน

อบต.โพนทอง

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 3
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.2  แนวทางการพฒันาสร้างความเขม็แขง็ให้สถาบนัครอบครัวและชุมชนให้ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพ่ีสอนนอ้ง ดา้น
คณิตศาสตร์ภาษาองักฤษ และ
ดา้นต่าง ๆในช่วงปิดเทอม หรือ
 หลงัเลิกเรียน

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ
จากพ่ีสู่นอ้งภายในต าบล

12 หมูบ่า้นในต าบล
โพนทอง  มาจากเวที
การประชุมประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

เยาวชนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมมีความรู้

เยาวชนภายในต าบลมีความรู้
ในดา้นดา้นคณิตศาสตร์
ภาษาองักฤษ และดา้นต่าง ๆ

ส่วนการศึกษา

2 โครงการจดัอบรมประชาชน
ในต าบลเก่ียวกบักฎหมาย
จราจรและการท าใบขบัข่ีใน
ต าบลโพนทอง

1. เพ่ือลดอุบติัเหตุในชุมชน
2. เพ่ือลดเสียงดงัในชุมชน

12 หมูบ่า้นในต าบล
โพนทอง  มาจากเวที
การประชุมประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ประชาชนมี
จิตส านึกเคารพ
กฏหมายมากข้ึน

1.อุบติัเหตุลดลง
2.ลดเสียงดงัในชุมชน

ส านกัปลดั

3 จดัตั้งชมรมดนตรีแก่เด็กและ
เยาวชน

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

12 หมูบ่า้นในต าบล
โพนทอง มาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

เยาวชนใชเ้วลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

แกไ้ขปัญหายาเสพติดได้ อบต.โพนทอง

4 สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาให้เด็ก
และเยาวชน

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

12 หมูบ่า้นในต าบล
โพนทอง มาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

เยาวชนใชเ้วลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

สามารถแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดได้

อบต.โพนทอง

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 4
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.2  แนวทางการพฒันาสร้างความเขม็แขง็ให้สถาบนัครอบครัวและชุมชนให้ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการ อบต.ชวนชาวบา้น
เลิกเหลา้และการพนนั

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
รณรงคใ์ห้ชาวบา้นเลิกเหลา้
และการพนนั ในงาน ศพและ
วนัส าคญัต่าง ๆ

12 หมูบ่า้นในต าบล
โพนทอง  (การ
ด าเนินงาน อบต.)

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

รักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีให้คง
อยูต่่อไป

รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีในวนัส าคญัต่าง ๆ

อบต.โพนทอง

6 อุดหนุนศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้เพ่ือ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน ศูนยฯ์ระดบัอ าเภอ 30,000 30,000 30,000 การด าเนินงาน การด าเนินงานของศูนยฯ์เป็นไปส านกัปลดั
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองชยัภูมิการด าเนินงานตาม อบต. อบต. อบต. ศูนยเ์ป็นไปอยา่ง อยา่งมีประสิทธิภาพ 

โครงการ มีประสิทธิภาพ

7 การสร้างความปรองดองสมาฉนัท์เพ่ือสร้างความปรองดอง อบต.โพนทอง 50,000 50,000 50,000 การด าเนินงาน มีศูนยป์รองดองสมาฉนัท์ ส านกัปลดั
สมาฉนัทข์องประชาชน ศูนยเ์ป็นไปอยา่ง และกิจกรรมเพ่ือสร้างความปรอง
ต าบลโพนทอง และด าเนิน มีประสิทธิภาพ ดองสมาฉนัทต์  าบลโพนทอง
การตามหนงัสือสัง่การ
ท่ี ชย 0023.3/593 ลงวนัท่ี
15 กรกฏาคม 2557

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 5
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.2  แนวทางการพฒันาสร้างความเขม็แขง็ให้สถาบนัครอบครัวและชุมชนให้ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
8 การปกป้องสถาบนั เพ่ือปกป้องสถาบนั อบต.โพนทอง 50,000 50,000 50,000 การด าเนินการ ด าเนินการตามหนงัสือสัง่การ ส านกัปลดั

และด าเนินการตามหนงั โครงการเป็นไป เพ่ือการปกป้องสถาบนั
สือสัง่การ ท่ี ชย 0023.3/ อยา่งมีประสิทธิ

593 ลงวนัท่ี 15 กรกฏาคม ภาพ

2557

9 การจดัท าแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

ด าเนินการตามหนงัสือสัง่การ
 ท่ี ชย 0023.6/2124 ลงวนัท่ี 7
 พ.ค58

จ านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนต าบล
โพนทองไดรั้บ
ความคุม้ครองดา้น
สิทธิมนุษยชน

มีแผนคุม้คุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนในต าบลโพนทอง

ส านกัปลดั

10 การขบัเคล่ือนกิจกรรมสร้าง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เพ่ือสนบัสนุนการด าเนิน
กิจกรรมในการเสริมสร้าง
ส านึกความเป็นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตยให้เกิดผล
สมัฤทธิอยา่งเป็นรูปธรรม

จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ีผ่าน
การอบรมไดรั้บ
การส่งเสริมความรู้
ดา้นวิถี
ประชาธิปไตย

ประชาชนท่ีผ่านการอบรม
ไดรั้บการส่งเสริมความรู้ดา้น
วิถีประชาธิปไตยซ่ึงเป็น
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ส านกัปลดั

11 โครงการจดังานสร้างความ
สามคัคีของชุมชน ปกป้อง 
สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายจาม
โครงการจดังานสร้างความ
สามคัคีของชุมชน ปกป้อง 
สถาบนัชาติ ศาสนา

จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
ชุมชนมีความรัก
สามคัคี เคารพใน
สถาบนั ชาติ ศาสนา
 พระมหากษตัริย์

ประชาชนในชุมชนมีความ
รักสามคัคี เคารพในสถาบนั 
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์

ส านกัปลดั

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 6
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.3  แนวทางการพฒันาสร้างจิตส านึกสาธารณะให้ชุมชนในการปฏิบติัตามกฎหมาย

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมกฎหมายเบ้ืองตน้ และกฎ
 ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกบักฎหมายเบ้ืองตน้
เคารพ และปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
ชุมชน

1) อบรมกฎหมาย
เบ้ืองตน้ เช่น กฎหมาย
จราจร ,กฎหมายท่ีดิน 
ทรัพยสิ์นต่างๆ ฯลฯ 
2) สนบัสนุนการจดัท า
ขอ้กฎของหมูบ่า้น
3) กิจกรรมอ่ืน 
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกบักฎหมาย
เบ้ืองตน้ร้อยละ 60

ประชาชนสามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัได้

ส านกัปลดั

2 รณรงคใ์ห้ประชาชนท าความ
สะอาดในชุมชนและลดการทิง้
ขยะสร้างมลูค่าเพ่ิมของขยะ 
(ธนาคารขยะ)

เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส า นึก
ในการท าให้ชุมชนมีความน่า
อยูม่ากข้ึน

ทกุหมูบ่า้นในต าบล
โพนทอง มาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

ประชาชนมีจิต 
ส านึกให้ชุมชนน่า
อยูม่ากข้ึน

ชุมชนมีความน่าอยูม่ากข้ึน ส านกัปลดั

3 โครงการอบรมการขบัข่ี
ปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนไดเ้คารพ 
กฎจราจรและมีความ 
ปลอดภยัในการขบัข่ี

ทกุหมูบ่า้น
(การด าเนินงาน อบต.)

30,000 30,000 30,000 ประชาชนเคารพ 
กฎจราจรมากข้ึน

ประชาชนไดเ้คารพกฎ
จราจรและมีความปลอดภยั
ในการขบัข่ี

ส านกัปลดั

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 7
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.4  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสายตรวจเวรยาม
รักษาความปลอดภยัหมูบ่า้น
หมูท่ี่ 10,หมูท่ี่ 11

เพ่ือเป็นการป้องกนัและเฝ้า
ระวงัปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนและเพ่ือความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น

ทกุหมูบ่า้น
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ชุมชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นมาก
ข้ึน

ปัญหายาเสพติดในชุมชน
ลดลงมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน

ส านกัปลดั

2 โครงการเครือข่ายแจง้เตือนภยั
ยาเสพติด  หมูท่ี่  10

เพ่ือเป็นการป้องกนัและเฝ้า
ระวงัปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนและเพ่ือความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น

ศูนยก์ารเรียนรู้  หมูท่ี่  10
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ป้องกนัและเฝ้า
ระวงัปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนร้อยละ
 60

ปัญหายาเสพติดในชุมชน
ลดลงมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน

ส านกัปลดั

3 โครงการรณรงคล์ดละเลิก 
อบายมขุ  หมูท่ี่ 10

เพ่ือให้ประชาชนลดละเลิก
อบายมขุ

ประชาชนต าบลโพน
ทอง/
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

ประชาชนเกิด
ความตระหนกัร้อย
ละ 60

ประชาชนในชุมชนเกิดความ
ตระหนกัถึงปัญหาของ
อบายมขุ

ส านกัปลดั

4 โครงการรณรงคข์บัข่ีปลอดภยั
และป้ายสญัญาณจราจรต่าง ๆ
หมูท่ี่  10

เพ่ือความปลอดภยัในการ
สญัจรไปมาของประชาชน

ประชาชนผูใ้ชเ้ส้นทาง
ในการสญัจรไปมา
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

อุบติัเหตุลดลง อุบติัเหตุลดลง ส านกัปลดั

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 8
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.4  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                                  งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการประชาคมคน้หา
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด

คน้หาผูเ้สพ / ผูค้า้ ยาเสพติด
น าไปสู่การบ าบดัและ
ปราบปราม

หมูบ่า้น /ชุมชน
เป้าหมาย 156  หมูบ่า้น
(อ าเภอเมืองชยัภูมิ)

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

ปัญหายาเสพติด
ลดลง

ปัญหายาเสพติดลดลง ปค./อบต./ทต.

6 โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกดั
ป้องกนัยาเสพติด

ป้องกนัการน าเขา้ยาเสพติด
เขา้มาในพ้ืนท่ี

หมูบ่า้น /ชุมชน
เป้าหมาย 72  หมูบ่า้น
(อ าเภอเมืองชยัภูมิ)

30,000 30,000 30,000 ปัญหายาเสพติด
ลดลง

ปัญหายาเสพติดลดลง ปค./อบต./ทต.

7 โครงการตรวจหาสารเสพติด
ในปัสสาวะ

คดักรองผูเ้สพและน าไป
บ าบดัและป้องกนัยาเสพติด

สถานศึกษาระดบั ม.1-
ม.6  ทกุแห่ง
(อ าเภอเมืองชยัภูมิ)

30,000 30,000 30,000 ผูเ้สพไดรั้บการ
บ าบดั

ผูเ้สพไดรั้บการบ าบดั ปค./อบต./ทต.

8 โครงการกีฬาตา้นยาเสพติด ป้องกนัประชาชน เยาวชน
ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด  
อาชญากรรม

18 ต าบล
(อ าเภอเมืองชยัภูมิ)

20,000 20,000 20,000 ป้องกนัปัญหายา
เสพติดในเยาวชน

เยาวชนไมยุ่ง่เก่ียวกบัยาเสพ
ติด

ปค./อบต./ทต.

หนา้ท่ี 9
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.4  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                                  งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการฝึกอาชีพอบรมกลุ่ม
เส่ียง

เพ่ือสร้างอาชีพ  เพ่ิมรายไดแ้ก่
กลุ่มเส่ียงหรือผูพ้น้การลงโทษ

100 คน
(อ าเภอเมืองชยัภูมิ)

30,000 30,000 30,000 เยาวชนกลุ่มเส่ียงท่ี
ผา่นการอบรมมี
ความรู้ร้อยละ 70

สร้างอาชีพ  เพ่ิมรายไดแ้ก่
กลุ่มเส่ียงหรือผูพ้น้การลงโทษ

ปค./อบต./ทต.

10 โครงการจดัระเบียบสงัคม เพ่ือป้องกนัปราบปรามไมใ่ห้
เยาวชนไปเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าผิด พรบ.สถานบริการ
 /แหล่งมัว่สุมร้านเกมส์/
อินเตอร์เน็ต คาราโอเกะ

สถานบริการทกุแห่ง
(อ าเภอเมืองชยัภูมิ)

20,000 20,000 20,000 เยาวชนไม่
เก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าผิดร้อยละ 
20 ต่อปี

เยาวชนไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าผิดพรบ.สถานบริการ
 /แหล่งมัว่สุมร้านเกมส์/
อินเตอร์เน็ต คาราโอเกะ

ปค./อบต./ทต.

11 โครงการผูป้กครองตา้นการ
ปิดกั้นและปิดกวา้งการแพร่
ระบาดยาเสพติดในครัวเรือน
ร้ัวรอบ/โรงเรียน/ชุมชน

สร้างภูมิคุม้กนัในครอบครัว
ตา้นยาเสพติด ครอบครัว
อบอุ่น

หมูบ่า้นเป้าหมาย
72  หมูบ่า้น
(อ าเภอเมืองชยัภูมิ)

20,000 20,000 20,000 สร้างภูมิคุม้กนัใน
ครอบครัวตา้นยา
เสพติด ร้อยละ 20 
ต่อปี

สร้างภูมิคุม้กนัในครอบครัว
ตา้นยาเสพติด ครอบครัว
อบอุ่น

ปค./อบต./ทต.

หนา้ท่ี 10
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.4  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                                           งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 ค่าใชจ่้ายอบรม อปพร. เพ่ือให้ศูนย ์อปพร. มี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน

 - การฝึกอบรมทบทวน 
(เพ่ิมประสิทธิภาพ)
- จดัหาอุปกรณ์วิทยุ
ส่ือสารเพ่ือประกอบการ
ท างานของ อปพร.ให้มี
ประสิทธิภาพ
(การด าเนินงาน อบต.)

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

ศูนย ์อปพร. มี
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 70

ศูนย ์อปพร. มีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน

ส านกัปลดั

13 จ่ายเพ่ือบรรเทาสาธารณภยั เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ี
ประสบภยั

ประชาชน ทั้ง 12 หมูบ่า้น
(การด าเนินงาน อบต.)

150,000 150,000 150,000 ผูป้ระสบภยัทั้ง 12
 หมูบ่า้น

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีประสบภยั ส านกัปลดั

14 ดูแลทรัพยสิ์นและลดอุบติัเหตุ
และจดัเวรยามและช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

เพ่ืออบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 1) ตั้งจุดตรวจ / อยูเ่วร
ยาม
2) ติดตั้ง / ปรับปรุง
เคร่ืองหมายจราจร
3) กิจกรรมอ่ืนๆ
(การด าเนินงาน อบต.)

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น
ร้อยละ60

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นและลดการเกิด
อุบติัเหตุ

ส านกัปลดั

หนา้ท่ี 11
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
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15 สนบัสนุนการด าเนินงานของ 
ผูป้ระสานพลงัแผน่ดิน และ    
 อปพร.

เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานมีขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติั
หนา้ท่ี

สนบัสนุนค่าตอบแทนผู้
อยูเ่วรยามในช่วง
เทศกาลและในงานต่างๆ
 ของหมูบ่า้น

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ผูป้ฏิบติังานมีขวญั
และก าลงัในการ
ท างานร้อยละ 60

ผูป้ฏิบติังานมีขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ส านกัปลดั

16 โครงการอยูป้่อมยามและ
ก่อสร้างป้อมยามรักษาความ
ปลอดภยัและรับส่งผูป่้วยใน
กรณีฉุกเฉิน

เพ่ือป้องกนัความปลอดภยั
ในชุมชน

ในพ้ืนท่ีต าบลโพนทอง
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

เพ่ิมความปลอดภยั
ร้อยละ60

ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น

ส านกัปลดั
/ ส่วนโยธา

17 โครงการการแพทยฉุ์กเฉิน เพ่ือบริการประชาชนบาดเจ็บ
และเกิดอุบติัเหตุ

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
โพนทองมาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

ร้อยละ 80 ของ
ผูบ้าดเจ็บไดรั้บ
บริการอยา่งทัว่ถึง

ประชาชนไดรั้บ
บริการดา้นการแพทยอ์ยา่ง
ทัว่ถึง

ส านกัปลดั

18 โครงการรณรงคป้์องกนัโรค เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถ
ป้องกนัโรคต่างๆเบ้ืองตน้ได้
ดว้ยตนเอง

คนในชุมชนสามารถป้อง
 กนัโรคต่างๆเบ้ืองตน้
ไดด้ว้ยตนเอง มาจาก
เวทีการประชุมประชาคม

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกนัโรค

คนในชุมชนสามารถป้องกนัโรคต่างๆเบ้ืองตน้ไดด้ว้ยตนเองอบต.

19 โครงการจดัซ้ือวสัดุน ้ายาฉีด
ยงุทรายอะเบท/เคร่ืองพน่ยา

เพ่ือใป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก
ในชุมชน

ชุมชนไมมี่โรคติดต่อ
(การด าเนินงาน อบต.)

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

ไขเ้ลือดออกลดลง 
ร้อยละ 60

ประชาชนในต าบลโพนทอง
เป็นไขเ้ลือดออกลดลง

อบต.

หนา้ท่ี 12
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20 โครงการจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองพน่
น ้าดบัไฟป่า

บา้นซบัมว่ง หมู ่8 อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้
ผืนป่าย ัง่ยนือยูคู่่ประเทศ

ไทยต่อไป

50,000 50,000 50,000 อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มให้ผืน
ป่าย ัง่ยนื

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้ผืนป่า
ย ัง่ยนือยูคู่่ประเทศไทยต่อไป

อบต.

21 โครงการควบคุมป้องกนัและ
ก าจดัโรคพิษสุนขับา้

เพ่ือป้องกนัโรคพิษสุนขับา้
ในต าบลโพนทอง

สุนขัและแมวจ านวน 
1,000 ตวั

(การด าเนินงาน อบต.)

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

สุนขัและแมว
ไดรั้บการฉีด
วคัซีนร้อยละ 80

สุนขัและแมวไดรั้บการฉีด
วคัซีนร้อยละ 80

ส านกัปลดั

22 สนบัสนุนการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงาน ดา้นบริการรับส่ง
ผูป่้วย (EMS)

เพ่ือเป็นการบริการรับส่ง
ผูป่้วยในพ้ืนท่ีต าบลโพนทอง
ทั้ง 12 หมูบ่า้น

จ านวน  1  โครงการ 50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

บริการรับส่งผูป่้วย
ในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว

เป็นการช่วยเหลือผูป่้วยใน
ในพ้ืนต าบลโพนทอง ทั้ง 12
 หมูบ่า้น

ส านกัปลดั

23 การจดัตั้งเวรยามภายในหมูบ่า้น เพ่ือให้มีความปลอดภยัใน อปพร,หวัหนา้คุม้ 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ มีความปลอดภยัใน ส านกัปลดั
หมูท่ี่  3 ทรัพยสิ์นของคนในชุมชน อบต. อบต. อบต. ปลอดภยั ทรัพยสิ์นของคนในชุมชน

ร้อยละ 60
24 สนบัสนุนต ารวจบา้น เพ่ือให้มีการท างานท่ี ทกุหมูบ่า้น 20,000 20,000 20,000 มีการท างานท่ีต่อเน่ืองย ัง่ยนืมี ส านกัปลดั

ต่อเน่ืองย ัง่ยนืมี อบต. อบต. อบต. ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

25 ติดกลอ้งวงจรปิดตามจุดเส่ียง เพ่ือให้มีความปลอดภยัใน ทกุหมูบ่า้น 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ มีความปลอดภยัใน ส านกัปลดั
ทรัพยสิ์นของคนในชุมชน ปลอดภยัร้อยละ 60 ทรัพยสิ์นของคนในชุมชน

การท างานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 60
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14

5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.4  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                                           งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด เพ่ือให้มีความปลอดภยัใน ทกุหมูบ่า้น 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ มีความปลอดภยัใน ส่วนโยธา

cctv จุดเส่ียง ทางร่วม ทางแยก ทรัพยสิ์นของคนในชุมชน ปลอดภยัร้อยละ 60 ทรัพยสิ์นของคนในชุมชน
ภายในต าบล

27 โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด เพ่ือให้มีความปลอดภยัใน ปากทางบา้นโพนทอง 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ มีความปลอดภยัใน ส่วนโยธา
ไร้สายจุดเส่ียงอุบติัเหตุ ทรัพยสิ์นของคนในชุมชน ปากทางบา้นหนองหญา้ ปลอดภยัร้อยละ 60 ทรัพยสิ์นของคนในชุมชน

รังกา ปากทางบา้นนางเมง้
28 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือ เพ่ือจดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 มีการด าเนินงาน มีการด าเนินงานสาธารณสุข ส่วนสาธารณสุข

การแพทย์ หรือการแพทย ์เช่นแอลกอฮอล์ สาธารณสุขท่ี อยา่งต่อเน่ือง
ออกซิเจน น ้ายาต่างๆ ต่อเน่ือง

29 เคร่ืองพน่หมอกควนั เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั จ านวน 1  โครงการ 200,000 200,000 200,000 มีการด าเนินงาน มีการด าเนินงานสาธารณสุข ส่วนสาธารณสุข
สาธารณสุขท่ี อยา่งต่อเน่ือง
ต่อเน่ือง

30 ค่าตอบแทน ผูป้ฏิบติัราชการ เพ่ือเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 อปพร. เป็นขวญัและก าลงัใจในการ ส านกัปลดั
อนัเป็นประโยชน์แก่อปท. การปฏิบติังานของอปพร. มีขวญัและก าลงัใจ ปฏิบติังานของ อปพร.

ในการปฏิบติังาน
31 โครงการรณรงคป้์องกนัและลด เพ่ือรณรงคป้์องกนัและ จ านวน 1  โครงการ 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ60 ของ สร้างจิตส านึกให้ประชาชน ส านกัปลดั

อุบติัเหตุทางถนน ลดอุบติัเหตุในต าบล ประชาชน มีจิตส า ไดต้ระหนกัถึงการระมดัระวงั
โพนทอง นึกในการขบัข่ี ในการขบัข่ียานพาหนะ

และเคารพกฏ
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32 โครงการลดอุบติัเหตุช่วงปีใหม่ เพ่ือตั้งจุดตรวจสกดัและ จ านวน 1  โครงการ 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ60 ของ สร้างจิตส านึกให้ประชาชน ส านกัปลดั

สงกรานต์ บริการประชาชน ในช่วง ประชาชน มีจิตส า ไดต้ระหนกัถึงการระมดัระวงั
เทศกาล ปีใหม,่ สงกรานต์ นึกในการขบัข่ี ในการขบัข่ียานพาหนะ

และเคารพกฏ
33 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ จ านวน 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 อปพร. อปพร.มีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ส านกัปลดั

ราชการของ อปพร. เดินทางไปราชการของ มีขวญัและก าลงัใจ ไปปฎิบติัราชการ
อปพร. ในการปฏิบติังาน

34 ค่าวสัดุเคมีดบัเพลิง เพ่ือจดัซ้ือวสัดุเคมีดบัเพลิง จ านวน 1  โครงการ 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 60 การ ใชใ้นการดบัไฟป่า และไฟใหม้ ส านกัปลดั
ท างานมีประสิทธิ อคัคีภยัต่างๆ
ภาพมากข้ึน

35 ค่าวสัดุภารกิจ อปพร.อบต. เพ่ือจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ จ านวน 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ การปฏิบติังานของ อปพร. ส านกัปลดั
โพนทอง ของ อปพร.เช่นเคร่ืองมือส่ือสาร การปฏิบติังาน มีประสิทธิภาพมากข้ึน

เส้ือสะทอ้นแสง แผงกั้นจราจร มีประสิทธิภาพ
36 โครงการอบรมแกนน าเยาวชน เพ่ืออบรม เยาวชน จ านวน 1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  60 ของ เด็กเยาวชน กลุ่มเส่ียง ท่ีผา่นการ ส านกัปลดั

เพ่ือป้องกนัแกไ้ขปัญหายา กลุ่มเส่ียงในต าบล ผูท่ี้ผา่นการอบรม อบรม มีความรู้ และอาชีพ
เสพติด โพนทอง มีความรู้ และอาชีพ

37 ค่าจา้งเหมาบริการหน่วยกูชี้พ
กูภ้ยัต  าบล

เพ่ือเป็นค่าจา้งเหมาบริการ
หน่วยกูชี้พกูภ้ยัต  าบลโพนทอง

จ านวน 3  คน 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขา้ถึง
บริการมากข้ึนร้อย
ละ 80

ประชาชนไดรั้บบริการรับส่ง 
จากหน่วยกูชี้พกูภ้ยัต  าบลโพน
ทองอยา่งทนัท่วงทีมากข้ึน

ส านกัปลดั
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38 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างแบบ
โซล่าเซลล์

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่า
เซลล์

ภายในต าบลโพนทอง 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขา้ถึง
บริการมากข้ึนร้อย
ละ 80

ประชาชนไดรั้บบริการรับส่ง
 จากหน่วยกูชี้พกูภ้ยัต  าบล
โพนทองอยา่งทนัทว่งทีมาก
ข้ึน

ส่วนโยธา

39 งบฉุกเฉินอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการฉุกเฉินอ่ืนๆ

ภายในต าบลโพนทอง 703,331 703,331 703,331 ร้อยละ 70 ของ
การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

มีงบประมาณเพียงพอในการ
ด าเนินการดา้นฉุกเฉินต่าง ๆ

ส่วนโยธา

40 รายจ่ายในการจดัการจราจร 
โดยพิจารณาจ่ายจากค่าปรับ
ตามกฏหมายจราจรทางบก

รายจ่ายในการจดัการจราจร 
โดยพิจารณาจ่ายจากค่าปรับ
ตามกฏหมายจราจรทางบก

จ านวน  1 โครงการ 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 70 ของ
การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

มีงบประมาณเพียงพอในการ
จ่ายค่าปรับตามกฏหมาย
จราจรทางบก

ส านกัปลดั

41 จดัสร้างศูนย ์อปพร.และศูนย์
วิทยส่ืุอสารรับแจง้เหตุ

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
จดัสร้างศูนย ์อปพร.และศูนย์

วิทยส่ืุอสารรับแจง้เหตุ

จ านวน 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 มีศูนย ์อปพร.และ
ศูนยวิ์ทยส่ืุอสาร
รับแจง้เหตุท่ีอบต.
โพนทอง

มีศูนยอ์ปพร.และศูนยวิ์ทยุ
ส่ือสารรับแจง้เหตุ

ส านกัปลดั
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมอาชีพกองทนุแมบ่า้น
หมูท่ี่ 1

เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพและ
รายไดใ้ห้กบักลุ่มแมบ่า้น

กลุ่มแมบ่า้น หมูบ่า้น
อรวรรณ หมูท่ี่ 1 มาจาก
เวทีการประชุมประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

กลุ่มแมบ่า้นมีอาชีพ
เสริมและรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60

กลุ่มแมบ่า้นมีอาชีพเสริมและ
รายไดเ้พ่ิมข้ึน

อบต.โพนทอง

2 จดัตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์

ทกุหมูบ่า้น
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

30,000
อบต.

30,000
อบต.

40,000
อบต.

กลุ่มออมทรัพยมี์
ความย ัง่ยนืต่อไป

กลุ่มออมทรัพยมี์งบประมาณ
ในการสนบัสนุน

อบต.โพนทอง

3 โครงการตรวจสุขภาพผูสู้งอายุ
ทกุ 6 เดือน  

เพ่ือเป็นการสนบัสนุนให้
ผูสู้งอายไุดมี้การตรวจและ
ดูแลสุขภาพประจ าปี

ทกุหมูบ่า้น
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ร้อยละ 60ของ
ผูสู้งอายมีุสุขภาพ
แขง็แรง

ผูสู้งอายใุนต าบลไดรั้บการ
ตรวจและดูแลสุขภาพประจ าปี

อบต.โพนทอง

4 จดัตั้งและขบัเคล่ือนศูนย์
เรียนรู้ชุมชน

เพ่ือให้เป็นการสนบัสนุน
จดัตั้งและขบัเคล่ือนศูนย์
เรียนรู้ชุมชน หมูท่ี่ 3

ทกุหมูบ่า้น
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

40,000
อบต.

40,000
อบต.

40,000
อบต.

การขบัเคล่ือนศูนย์
เรียนรู้ท่ีมีประสิธิ
ภาพ

มีการสนบัสนุน
จดัตั้งและขบัเคล่ือนศูนย์
เรียนรู้ชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

อบต.โพนทอง

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 17
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย             งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 จดัตั้งอาสาสมคัรด าเนินงาน
ดา้นยาเสพติด

เพ่ือให้ปัญหาดา้นยาเสพติด
ในชุมชนลดลง

ทกุหมูบ่า้นมาจากเวที
การประชุมประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ปัญหายาเสพติด
ลดลง

ปัญหาดา้นยาเสพติดใน
ชุมชนลดลง

อบต.โพนทอง

6 โครงการสงเคราะห์ เด็ก สตรี  
คนทพุลภาพและผูด้อ้ยโอกาส
ขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดูไมมี่อาชีพ
และยากจน

เพ่ือสงเคราะห์  เด็ก สตรีคน  
 ทพุลภาพและผูด้อ้ยโอกาส
ขาดผุอุ้ปการะเล้ียงดู

ในต าบลโพนทอง
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

เด็ก สตรี คน
ทพุพลภาพ และ
ผูด้อ้ยโอกาส มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

เด็ก สตรี คนทพุพลภาพ และ
ผูด้อ้ยโอกาส มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

สวสัดิการ
สงัคม

7 อุดหนุนชมรมผูสู้งอายุ เพ่ือเพ่ิมสวสัดิการให้กบั
ผูสู้งอายุ

ชมรมผูสู้งอายตุ  าบล
โพนทองมาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ชมรมผูสู้งอายมีุ
ความย ัง่ยนืต่อไป

ชมรมผูสู้งอายไุดรั้บ
สวสัดิการและรู้สึกว่าไมไ่ด้
ถูกทอดทิง้จากสงัคม

สวสัดิการ
สงัคม

8 โครงการส่งเสริมให้ประชาชน
ไดรู้้จกัการประหยดัและการ
ออม

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
หมูบ่า้นไดรู้้จกัการประหยดั
และการออม

ประชาชนในต าบลโพน
ทองมาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

ประชาชน
ตระหนกัถึงการ
ออมมากข้ึน

ประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

อบต.โพนทอง

หนา้ท่ี 18
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย             งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการจดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารหมูบ่า้น

เพ่ือประชาสมัพนัธ์ขอ้มลู
ข่าวสาร และโครงการ ต่าง ๆ
ให้ประชาชนในทอ้งถ่ินได้
ทราบ

ทกุหมูบ่า้น
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

ประชาชน
รับทราบขอ้มลู
ข่าวสารการ
ประชาสมัพนัธ์ของ
 อบต.มากข้ึน

เพ่ือประชาสมัพนัธ์ขอ้มลู
ข่าวสาร และโครงการ ต่าง ๆ
ให้ประชาชนในทอ้งถ่ินได้
ทราบ

อบต.โพนทอง

10 สมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน เพ่ือสนบัสนุนโครงการ
กองทนุสวสัดิการชุมชน

กองทนุสวสัดิการชุมชน 
 ทั้ง 12  หมู่

60,000
อบต.

60,000
อบต.

60,000
อบต.

กองทนุมีความ
ย ัง่ยนืต่อไป

สนบัสนุนโครงการกองทนุ
สวสัดิการชุมชน

อบต.โพนทอง

11 โครงการเศรษฐกิจชุมชน ติดตามการด าเนินการตาม
เศรษฐกิจชุมชนส าหรับ
หมูบ่า้นท่ีไดรั้บงบประมาณ
ตามโครงการ

ทกุหมูบ่า้น
(อ าเภอเมืองชยัภูมิ)

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนมีความย ัง่ยนื

สามารถทราบถึงผลการ
ด าเนินงานรวมทั้งปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี

ทต./อบต./
ปค.หมูบ่า้น/

ชุมชน

หนา้ท่ี 19
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                               งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพคนชรา เพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริม 
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

คนชรา ทั้ง 12 หมูบ่า้น
(การด าเนินงาน อบต.)

6,000,000
อบต.

6,000,000
อบต.

6,000,000
อบต.

ผูสู้งอายใุนต าบล
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ผูสู้งอายใุนต าบล
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส่วนสวสัดิการ

13 สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพคนพิการ เพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ผูพิ้การ ทั้ง 12 หมูบ่า้นผู ้
ยากไร้ ผูด้อ้ยโอกาสและ
 ประชาชน(การ
ด าเนินงานอบต.)

3,000,000
อบต.

3,000,000
อบต.

3,000,000
อบต.

ผูพิ้การในต าบลมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ผูพิ้การในต าบล
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส่วนสวสัดิการ

14 สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพผูติ้ดเช้ือ
เอดส์

เพ่ือช่วยเหลือผูติ้ดเช้ือเอดส์
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ผูติ้ดเช้ือเอดส์ ทั้ง 12 
หมูบ่า้น  อุดหนุนศูนย์
เฉลิม พระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูติ้ดเช้ือเอดส์
(การด าเนินงาน อบต.)

96,000
อบต.

96,000
อบต.

96,000
อบต.

ผูติ้ดเช้ือท่ีเปิดเผย
ตวัเองไดรั้บการ
ช่วยเหลือร้อยละ 80

ผูติ้ดเช้ือไดรั้บการช่วยเหลือ
ให้มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน

ส่วนสวสัดิการ

15 จดัซ้ือผา้ห่ม / เส้ือกนัหนาว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน

ประชาชนทั้ง 12 หมูบ่า้น 
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

ประชาชนใน
ต าบลมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน

ประชาชนในต าบลมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน

ส่วนสวสัดิการ
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                               งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
กองทนุแมต่  าบลโพนทอง

เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน
กองทนุแมต่  าบลโพนทอง

ทั้ง 12  หมูบ่า้น ในต าบล
โพนทอง  มาจากเวที
การประชุมประชาคม

60,000
อบต.

60,000
อบต.

60,000
อบต.

กองทนุแมต่  าบล
โพนทองมีความ
ย ัง่ยนืต่อไป

สนบัสนุนกองทนุแมต่  าบล
โพนทอง

อบต.โพนทอง

17 โครงการกองทนุสนบัสนุน
การวิจยัชุมชน เพ่ือการพฒันา
และการจดัการชุมชนอยา่งเป็น
ระบบ 12  หมูบ่า้น

เพ่ือสนบัสนุนการวิจยัชุมชน ทั้ง 12  หมูบ่า้น ในต าบล
โพนทอง มาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

กองทนุมีความ
ย ัง่ยนืต่อไป

มีงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมท่ีพอเพียง

อบต.โพนทอง

18 อุดหนุนชมรมผูสู้งอายตุ  าบล
โพนทอง (ศึกษาดูงาน)

เพ่ือจ่ายสนบัสนุนกิจกรรม
ชมรมผูสู้งอายตุ  าบลโพนทอง

ผูสู้งอายตุ  าบลโพนทอง
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

120,000
อบต.

120,000
อบต.

120,000
อบต.

ผูสู้งอายท่ีุผา่นการ
อบรมมีความรู้ร้อย
ละ 60

มีงบประมาณในการ
สนบัสนุนชมรมผูสู้งอายุ

ส่วนสวสัดิการ

19 โครงการก่อสร้างบา้นเอ้ืออาทร เพ่ือช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส
และยากไร้ในต าบลโพนทอง

ผูด้อ้ยโอกาสและยากไร้
ในต าบลโพนทอง
(การด าเนินงาน อบต.)

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

ผูด้อ้ยโอกาส
ไดรั้บการช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาสและยากไร้ใน
ต าบลโพนทอง
ไดรั้บการช่วยเหลือ

ส่วนโยธา

หนา้ท่ี 21



22

5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                                งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

20 จดัหาวสัดุอุปกรณ์ให้แก่คน
พิการ

เพ่ือให้ผูพิ้การมีอุปกรณ์ใน
การด าเนินชีวิต

ผูพิ้การท่ีตอ้งการ
อุปกรณ์ในการด าเนิน
ชีวิตมาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

30,000
อบต.

40,000
อบต.

50,000
อบต.

ผูพิ้การไดรั้บการ
ช่วยเหลือร้อยละ60

ผูพิ้การท่ีตอ้งการอุปกรณ์ใน
การด าเนินชีวิต

อบต.โพนทอง

21 ส่งเสริมฌาปนกิจผูสู้งอายุ เพ่ือส่งเสริมการออมเงินเพ่ือ
การฌาปนกิจผูสู้งอายุ

ผูสู้งอายมีุเงินส าหรับ
การฌาปนกิจ มาจากเวที
การประชุมประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

โครงการฌาปนกิจ
ผูสู้งอายมีุความ
ย ัง่ยนืต่อไป

ผูสู้งอายมีุเงินส าหรับการ
ณาปนกิจ

สวสัดิการ

22 จดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียง
ตามสาย หมูท่ี่  12

เพ่ือให้การประชาสมัพนัธ์
ขอ้มลูข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึง

บา้นโพนทอง หมูท่ี่  12
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ี
รับทราบข่าวสาร

ประชาชนรับทราบขอ้มลู
ข่าวสารอยา่งทัว่ถึง

อบต.โพนทอง

23 โครงการพฒันารูปแบบการ
บรูณาการยทุธศาสตร์ป้องกนั
ปัญหาเอดส์ในเยาวชนต าบล
โพนทอง

เพ่ือให้เยาวชนต าบลโพนทอง
มีการปรับเปล่ียน พฤติกรรม
ความเส่ียงในปัญหาเอดส์ของ
เยาวชน

โครงการพฒันาศกัยภาพ
เยาวชนและประชาชน
ดา้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาเอดส์  (การ
ด าเนิน งาน อบต.)

100,000 150,000 200,000 เยาวชนร้อยละ60มี
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในทาง
ท่ีดี

เยาวชนมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ือง
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
เอดส์

อบต.โพนทอง
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย            งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
การจดัการชุมชนเขม้แขง็โดย
ชุมชนสู่การขยายเครือข่าย

เพ่ือพฒันาแหล่งเรียนรู้
การจดัการชุมชนเขม้แขง็โดย
ชุมชนสู่การขยายเครือข่าย

ทกุหมูบ่า้น
(การด าเนินงาน อบต.)

50,000 50,000 50,000 แหล่งเรียนรู้ใน
ต าบลมีความย ัง่ยนื
ต่อไป

แหล่งเรียนรู้
การจดัการชุมชนเขม้แขง็
โดยชุมชนสู่การขยายเครือข่าย

สสส.
อบต.
ชุมชน

25 สนบัสนุนการเปล่ียนหวัส้วม
นัง่ยองเป็นนัง่ราบ

เพ่ือสุขภาพและสุขลกัษณะท่ี
ดีของคนในชุมชน

จ านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีการใช้
ส้วมท่ีถูก
สุขลกัษณะ

ประชาชนมีสุขภาพ และ
สุขลกัษณะท่ีดี

อบต.โพนทอง

26 อุดหนุนช่วยแหลือผูป่้วยโรคเอดส์เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ ศูนยฯ์ระดบัอ าเภอ 20,000 20,000 20,000 การด าเนินงาน การด าเนินงานของศูนยฯ์เป็นไป ส านกัปลดั
อ าเภอเมืองชยัภูมิ ด าเนินงานตามโครงการ อบต. อบต. อบต. ศูนยเ์ป็นไปอยา่ง อยา่งมีประสิทธิภาพ 

มีประสิทธิภาพ
27 โครงการซ่อมแซมบา้นเอ้ืออาทร เพ่ือจ่ายในการซ่อมแซม บา้นผูย้ากไร้ในต าบล 100,000 100,000 100,000 ผูย้ากไร้ในต าบล ผูด้อ้ยโอกาสและยากไร้ในต าบล ส่วนโยธา

บา้นผูย้ากไร้ในต าบล โพนทอง โพนทองมี โพนทองไดรั้บการช่วยเหลือ
โพนทอง คุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย            งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการก่อสร้างห้องสมดุ เพ่ือเป็นแหล่ง รวบ ทั้ง 12 หมูบ่า้น 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนในต าบลโพนทอง ส่วนโยธา

ชุมชน รวมความรู้ ขอ้มลูข่าว ของประชาชน ไดศึ้กษา หาความรู้ และเป็น
สารต่าง ๆ ในชุมชน ไดรั้บขอ้มลู แหล่งขอ้มลู

ข่าวสารอยา่ง
ทัว่ถึง

29 โครงการหอกระจายข่าวและเสียงเพ่ือเป็นการประชาสมั ทั้ง 12 หมูบ่า้น 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ประชาชนไดรั้บขอ้มลูข่าว ส านกัปลดั
ตามสาย อบต.โพนทอง พนัธ์ขอ้มลูข่าวสาร ของประชาชน สารอยา่งทัว่ถึง

ให้ประชาชนไดท้ราบ ไดรั้บขอ้มลู
อยา่งทัว่ถึง ข่าวสารอยา่ง

ทัว่ถึง
30 โครงการศึกษาดูงานปฏิบติั เพ่ือให้ผูสู้งอายใุนต าบล ผูสู้งอาย ุทั้ง 12 หมูบ่า้น 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ผูสู้งอายท่ีุผา่นการอบรมและ ส านกัปลดั

ธรรมกลุ่มผุสู้งอายุ โพนทองไดไ้ปศึกษา ของผูสู้งอายุ ปฎิบติัธรรมไมโ่ดดเด่ียวรู้สึกมีคุณค่า
ดูงานและแลกเปล่ียน ท่ีผา่นการอบรม จากสงัคมและลูกหลาน
ความรู้นอกสถานท่ี มีประสิทธิภาพ
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย            งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
31 โครงการสานสายใยรักครอบครัวเพ่ือเสริมสร้างความเขม้ ทั้ง 12 หมูบ่า้น 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 60ของผู ้ ครอบครัวท่ีเขา้ร่วมโครงการ ส านกัปลดั

อบอุ่น แขง็ของครอบครัว ท าให้ ท่ีผา่นการอบรม มีความรักสามคัคีและอบอุ่น
ครอบครัวอบอุ่น มีความรู้และ

มีครอบครัวอบอุ่น
32 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต เพ่ือพฒันาทกัษะอาชีพ กลุ่มคนพิการต าบล 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60ของผู ้ ผูพิ้การท่ีผา่นการพฒันาทกัษะ ส่วนสวสัดิการ

ผูพิ้การ ต  าบลโพนทอง ให้แก่คนพิการต าบล โพนทอง พิการท่ีผา่นการ มีอาชีพและรายได้
โพนทอง พฒันาทกัษะ

มีอาชีพและ
รายได้

33 โครงการพฒันาอาชีพให้แก่ผูด้อ้ยเพ่ือพฒันาอาชีพให้แก่ กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูว้่างงาน ส่วนสวสัดิการ
โอกาส ผูว้่างงาน และผูป้ระสบ ผูด้อ้ยโอกาส  ผูว้่างงาน ผูว้่างงาน และผูป้ระสบ ผูด้อ้ยโอกาส และผูป้ระสบปัญหาสงัคม
ปัญหาสงัคม และผูป้ระสบปัญหาสงัคม ปัญหาสงัคมต าบลโพน ผูว้่างงานมี มีอาชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ทอง คุณภาพชีวิตท่ีดี
34 โครงการจดังานวนัผูสู้งอายุ เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต กลุ่มผูสู้งอายตุ  าบล 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ กลุ่มผูสู้งอายตุ  าบลโพนทอง ส่วนสวสัดิการ

ต าบลโพนทอง ประจ าปี พ.ศ. ของผูสู้งอายตุ  าบลโพนทอง โพนทอง ผูสู้งอายมีุคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
2559 ชีวิตท่ีดี
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย            งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

35 ติดตั้ง wi Fi ฟรีในชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนไดใ้ชw้i Fi
 ฟรี

บา้นสร้างแว ้หมูท่ี่ 5 
จ านวน39 ครัวเรือน

500,000 500,000 500,000 คนในชุมชนได้
เขา้ถึงขอ้มลู
ข่าวสารมากยิง่ข้ึน

คนในชุมชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มลู
ข่าวสารมากยิง่ข้ึน

อบต.โพนทอง

36 จดัตั้งศูนยบ์ริการคนพิการ เพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมให้
คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ผูพิ้การ ทั้ง 12 หมูบ่า้นผู ้
ยากไร้ ผูด้อ้ยโอกาสและ
 ประชาชน(การ
ด าเนินงานอบต.)

50,000 50,000 50,000 คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส่วนสวสัดิการ

37 โครงการควบคุมและป้องกนั
และการตั้งครรภท่ี์ไมพึ่ง
ประสงค์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการควบคุมและป้องกนั
และการตั้งครรภท่ี์ไมพึ่ง
ประสงค์

ประชาชนต าบลโพนทอง 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70  ของผูท่ี้
ผา่นการอบรมมี
ความรู้

ประชาชนท่ีผา่นการอบรมมี
ความรู้และเขา้ใจในการ
ควบคุมและป้องกนัการ
ตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงคม์ากข้ึน

ส่วนสวสัดิการ

38 โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการติดเช้ือ เอช ไอ วี ใน
เด็กและเยาวชน กลุ่มเส่ียง

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการติดเช้ือ เอช ไอ วี 
ในเด็กและเยาวชน กลุ่มเส่ียง

เด็กและเยาวชน กลุ่ม
เส่ียงในต าบลโพนทอง

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  ของผูท่ี้
ผา่นการอบรมมี
ความรู้

ประชาชนท่ีผา่นการอบรมมี
ความรู้และเขา้ใจในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
ติดเช้ือ เอช ไอ วี

ส่วนสวสัดิการ

39 โครงการสมทบกองทนุ
หลกัประกนัสุขภาพต าบล
โพนทอง

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการสมทบกองทนุ
หลกัประกนัสุขภาพต าบล
โพนทอง

กองทนุประกนัสุขภาพ
ต าบลโพนทอง

250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 70 ของ
การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

มีงบประมาณในการท่ีมี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง

ส่วนสวสัดิการ
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย            งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

40 จดัซ้ือเคร่ืองเสียงส าหรับการ
ออกก าลงักาย

เพ่ือส่งเสริมการออกก าลงั
กายส าหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุผู ้
พิการ โรคเร้ือรัง ความดนั 
เบาหวาน

บา้นใหมพ่ฒันามูท่ี่ 1 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของกลุ่ม
ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ 
โรคเร้ือรัง ความดนั 
เบาหวาน  ท่ีออก
ก าลงักายมีสุขภาพ
แขง็แรงข้ึน

กลุ่มผูสู้งอาย ุผูพิ้การ โรค
เร้ือรัง ความดนั เบาหวาน  ท่ี
ออกก าลงักายมีสุขภาพ
แขง็แรงข้ึน

ส านกัปลดั

41 โครงการติดตั้งเคร่ืองออก
ก าลงักาย ท่ีศาลปู่ ตาขนุทอง

เพ่ือให้ประชาชนมีเคร่ืองออก
ก าลงักายใช้

เคร่ืองออกก าลงักายท่ี
ศาลปู่ ตาขนุทอง หมูท่ี่ 2

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท่ีออก
ก าลงักายมีสุขภาพ
แขง็แรงข้ึน

เพ่ือให้ประชาชนมีเคร่ือง
ออกก าลงักายใช้

ส านกัปลดั

42 ต่อเติมลานกีฬาหนองใหญ่
พร้อมเคร่ืองออกก าลงักาย

เพ่ือส่งเสริมการออกก าลงักาย หนองใหญ่ 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท่ีออก
ก าลงักายมีสุขภาพ
แขง็แรงข้ึน

ประชาชนท่ีออกก าลงักายมี
สุขภาพแขง็แรงข้ึน

ส านกัปลดั

43 ของบจดัซ้ือเตน้ทป์ระจ า
หมูบ่า้นสองหลงั

เพ่ือให้ประชาชนในหมูบ่า้น
ไดมี้เตน้ทใ์ช้

บา้นซบัพระไวย ์หมูท่ี่ 6 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 มี
งบประมาณ
เพียงพอในการ
จดัซ้ือเตน้ทเ์พ่ือใช้
ในกิจกรรมของ
หมู่บา้น

เพ่ือให้ประชาชนในหมูบ่า้น
ไดมี้เตน้ใช้

ส านกัปลดั
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5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  สงัคมและสาธารณสุข
5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย            งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการบา้นทอ้งถ่ินประชา
รัฐร่วมใจ เทิดไทอ้งคร์าชนั 
ราชินี

เพ่ือให้ประชาชนผูย้ากไร้ไม่
มีท่ีอยูอ่าศยัไดมี้ท่ีพกัพิง

จ านวน 1 หลงัในต าบล
โพนทอง

133,000 133,000 133,000 ร้อยละ 70 ของผูท่ี้
ไดรั้บการ
ช่วยเหลือมี
คุณภาพชีวิตมีท่ี
พกัพิงท่ีอยูอ่าศยัท่ี
ปลอดภยัข้ึน

เพ่ือให้ประชาชนผูย้ากไร้ไม่
มีท่ีอยูอ่าศยัไดมี้ท่ีพกัพิง

ส านกัปลดั
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