
ยุทธศาสตร
ที่ 2 ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคนและสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิต

เป&าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2555 ป. 2556 ป. 2557

1 ก�อสร�างสนามกีฬาบ�านโชค (ม.2) เพื่อให�ประชาชนมีสถานที่สําหรับ 1  แห�ง 350,000 ราษฎรบ�านโชคมีสถานที่ออก ส�วนโยธา
เล�นกีฬาของหมู�บ�าน อปท. กําลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง

2 ปรับปรุงสนามกีฬาบ�านตะเพรา   (ม.8) เพื่อให�ประชาชนมีสถานที่สําหรับ 1  แห�ง 300,000 ราษฎรบ�านตะเพรามีสถานที่ออก ส�วนโยธา
เล�นกีฬาของหมู�บ�าน อปท. กําลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง

3 ติดตั้งหอกระจายข�าวประจําหมู�บ�าน เพื่อประชาสัมพันธ9ข�อมูลข�าวสาร จํานวน 3 จุด ประชาชนทราบข�อมูลข�าวสารได� ส�วนโยธา
ม.13 อปท. อย�างทั่วถึง

4 สนับสนุนเงินสงเคราะห9เพื่อการยังชีพ เพื่อให�ผู�สูงอายุได�รับสวัสดิการเงิน จํานวน  520  คน 3,120,000 3,120,000 3,120,000 ผู�สูงอายุได�รับเบี้ยยังชีพใช�ใน สํานักปลัด
ผู�สูงอายุ สงเคราะห9เพื่อการยังชีพ อปท. อปท. อปท. การดํารงชีวิตประจําวัน

5 สนับสนุนเงินสงเคราะห9เพื่อการยังชีพ เพื่อให�ผู�สูงอายุได�รับสวัสดิการเงิน จํานวน  162  คน 972,000 972,000 972,000 คนพิการได�รับเบี้ยยังชีพใช�ใน สํานักปลัด
คนพิการ สงเคราะห9เพื่อการยังชีพ อปท. อปท. อปท. การดํารงชีวิตประจําวัน

6 สนับสนุนเงินสงเคราะห9เพื่อการยังชีพ เพื่อให�ผู�สูงอายุได�รับสวัสดิการเงิน จํานวน  15  คน 90,000 90,000 90,000 ผู�ปAวยเอดส9ได�รับเบี้ยยังชีพใช�ใน สํานักปลัด
ผู�ปAวยเอดส9 สงเคราะห9เพื่อการยังชีพ อปท. อปท. อปท. การดํารงชีวิตประจําวัน

7 ส�งเสริมการจัดทําแผนชุมชนและแผน เพื่อเปBนค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรม 14  หมู�บ�าน 50,000 ประชาชนมีส�วนร�วมในการคิด สํานักปลัด
พัฒนาท�องถิ่น ต�าง ๆ และรวบรวมข�อมูลปEญหา อปท. วางแผนแก�ไขปEญหาได�ตาม

ของแต�ละหมู�บ�าน ความต�องการ
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ที่ ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได�รับ
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
โครงการ วัตถุประสงค




2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิต
เป&าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2554 ป. 2555 ป. 2556
8 การอบรมและจัดเก็บข�อมูล จปฐ. และ เพื่อจ�ายเปBนค�าอบรม  ค�าจัดเก็บ 14  หมู�บ�าน 50,000 50,000 50,000 ฐานข�อมูลความจําเปBนพื้นฐาน สํานักปลัด

ข�อมูล กชช 2 ค. และค�าบันทึกข�อมูล อปท. อปท. อปท. ของ อบต.
9 สงเคราะห9ครอบครัวยากจน เพื่อช�วยเครื่องอุปโภคบริโภคให�กับ จํานวน  5  ครัวเรือน 20,000 ครัวเรือนได�รับการช�วยเหลือและ สํานักปลัด

ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน/ตกเกณฑ9 อปท. มีขวัญและกําลังใจในการดําเนิน
จปฐ. ชีวิตประจําวันต�อไป

10 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน จํานวน 1 กองทุน 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย สํานักปลัด
(สปสช.) ตําบลโชคนาสาม และให�บริการประชาชน อปท. อปท. อปท. ที่ดีขึ้น

11 ฝNกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรม เพื่อให�คณะกรรมการสตรีมีการ กลุ�มสตรี 100,000 องค9กรสตรีสามารถบริหารจัดการ สํานักปลัด
การพัฒนาสตรีระดับตําบลโชคนาสาม บริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ อปท. กลุ�มสตรีได�อย�างมีประสิทธิภาพ

12 จ�างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช�วง เพื่อสร�างรายได�ในช�วงปPดภาคเรียน จํานวน  4  คน 30,000 ลดภาระค�าใช�จ�ายของผู�ปกครอง สํานักปลัด
ปPดภาคเรียน อปท. เด็กนักเรียน/นักศึกษาได�

13 ประกวดหนูน�อยฟEนสวย เพื่อส�งเสริมสุขภาพ ฟEน เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย  200 คน 20,000 เด็กปฐมวัยมีสุขภาพฟEนดี ส�วนการศึกษา
อปท.

14 ค�ารับวารสาร เพื่อส�งเสริมให�ประชาชนอ�าน วารสารต�าง ๆ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเกิดความรู�และสามารถ สํานักปลัด
หนังสือเพิ่มพูนความรู� อปท. อปท. อปท. นําความรู�ที่ได�ไปปรับใช�ในชีวิต

15 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ เพื่อจ�ายเปBนค�าดําเนินการในการ 14 หมู�บ�าน 140,000 140,000 140,000 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและ สํานักปลัด
สาธารณสุขมูลฐาน พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขฯ อปท. อปท. อปท. ได�รับสวัสดิการจากชุมชน

16 ก�อสร�างสนามกีฬาตําบลโชคนาสาม เพื่อให�ประชาชนมีสถานที่สําหรับ 1  แห�ง 350,000 ราษฎรมีสถานที่ออกกําลังกาย ส�วนโยธา
ออกกําลังกาย อปท. และมีสุขภาพแข็ง

410,000 890,000 390,000

ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได�รับ
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
โครงการ

--

ที่



2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิต
เป&าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2555 ป. 2556 ป. 2557
17 โครงการแข�งขันกีฬาตําบล เพื่อส�งเสริมให�ประชาชนออกกําลัง 1 ครั้ง/ปS 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและ ส�วนการศึกษาฯ

กาย อปท. อปท. อปท. เกิดความสามัคคีในหมู�คณะ
18 ฝNกอบรมการเลี้ยงเด็กเล็ก เพื่ออบรมให�ความรู�ผู�ปกครองเด็ก ผู�ปกครองเด็ก  300  คน 30,000 30,000 30,000 ผู�ปกครองมีความรู�ด�านการเลี้ยง ส�วนการศึกษา

อปท. อปท. อปท. เด็ก

180,000 180,000 180,000

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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โครงการ
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได�รับ



2.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย
เป&าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2555 ป. 2556 ป. 2557
1 สนับสนุนชุดเครื่องแบบ อปพร. เพื่อทดแทนชุดเก�าที่ชํารุด 150  ชุด 180,000 สมาชิก อปพร. มีขวัญและกําลังใจ สํานักปลัด

อปท. ปฏิบัติหน�าที่
2 ปTองกันการแพร�ระบาดของยาเสพติด เพื่อลดการแพร�ระบาดของปEญหา 1 ครั้ง/ปS 50,000 ปEญหาการแพร�ระบาดของ สํานักปลัด

ยาเสพติดในหมู�บ�าน/ชุมชน อปท. ยาเสพติดลดน�อยลง
3 สนับสนุนและช�วยเหลือผู�ประสบภัย เพื่อช�วยเหลือประชาชนผู�ประสบภัย 14  หมู� 400,000 ประชาชนได�รับการบรรเทาความ สํานักปลัด

ธรรมชาติและอื่น ๆที่ได�รับความ อปท. เสียหายและช�วยเหลือในลักษณะ
เสียหาย ของการแก�ไขเฉพาะหน�า

4 อบรมขับขี่ปลอดภัยสร�างวินัยจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและให�ประ- 1 ครั้ง/ปS 30,000 การเกิดอุบัติเหตุลดน�อยลง สํานักปลัด
ชาชนรู�จักระมัดระวังมากขึ้น อปท.

5 จัดอบรมทบทวนอาสาสมัครปTองกันภัย เพื่อทบทวนความรู�ให�กับสมาชิก 1  ครั้ง/ปS 100,000 อาสาสมัครปTองกันภัยฝAายพลเรือน สํานักปลัด
ฝAายพลเรือน (อปพร.) อปพร.ที่ผ�านการฝNกมาแล�ว 1 ปS อปท. สามารถช�วยเหลือประชาชนได�

630,000 130,000 0

วัตถุประสงค
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งบประมาณและที่มา
ที่

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได�รับโครงการ



2.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู�เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�สูงขึ้นอย�างยั่งยืน
เป&าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2555 ป. 2556 ป. 2557
1 จัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมให� 1 ครั้ง/ปS 100,000 100,000 100,000 เด็กเกิดความสนุกสนาน เกิดการ ส�วนการศึกษาฯ

เด็ก ๆ อปท. อปท. อปท. แลกเปลี่ยนเรียนรู�
2 การแข�งขันความเปBนเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะทางวิชา 1 ครั้ง/ปS 30,000 30,000 30,000 เด็กมีพัฒนาการด�านวิชาการและ ส�วนการศึกษาฯ

การของเด็ก อปท. อปท. อปท. ทักษะในการแข�งขัน
3 สนับสนุนสื่อเครื่องคอมพิวเตอร9 เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 6 เครื่อง 120,000 มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สํานักปลัด

พร�อมเครื่องปริ้นเตอร9 ใน กศน.ตําบลโชคนาสาม อปท. ให�ผู�เรียนได�ใช�ในการแสวงหา
ความรู�และใช�สื่อการเรียนได�อย�าง
มีคุณภาพ

4 สนับสนุนชุดรับสัญญาณผ�านดาวเทียม เพื่อใช�สนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 1 ชุด 3,500 มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สํานักปลัด
(DTV) และรับข�อมูลข�าวสารจากส�วนกลาง อปท. ในการจัดการเรียนการสอน

5 สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร9 เพื่อให�โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร9 โรงเรียนบ�านเจ�าคุณ 50,000 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร9 ส�วนการศึกษาฯ
เพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรมการ อปท. เพียงพอสําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เรียนการสอน

6 ติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียน เพื่อจัดระบบปTองกันบุคคลที่จะก�อให� โรงเรียนบ�านเจ�าคุณ 50,000 โรงเรียนมีระบบปTองกันความ ส�วนการศึกษาฯ
เกิดความเสียหายแก�ทางราชการ อปท. ปลอดภัย

7 สนับสนุนอุปกรณ9สนามเด็กเล�น เพื่อให�โรงเรียนมีเครื่องเล�นสําหรับ โรงเรียนบ�านเจ�าคุณ 50,000 โรงเรียนมีเครื่องเล�นสําหรับเสริม ส�วนการศึกษาฯ
เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อปท. พัฒนาการเด็กปฐมวัย

8 สนับสนุนเครื่องก็อปปSYพริ้น เพื่อใช�ในการจัดทําสื่อประกอบการ รร.บ�านโชคนาสาม 50,000 นักเรียน จํานวน 530 คนและครู ส�วนการศึกษาฯ
เรียนการสอน อปท. 30 คน มีสื่อและแบบทดสอบใช�ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ที่
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได�รับโครงการ วัตถุประสงค
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งบประมาณและที่มา



2.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู�เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�สูงขึ้นอย�างยั่งยืน
เป&าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2555 ป. 2556 ป. 2557
9 สนับสนุนเครื่องทําน้ําเย็นพร�อมเครื่อง เพื่อให�นักเรียนมีน้ําบริโภคที่สะอาด รร.บ�านโชคนาสาม 50,000 นักเรียน จํานวน 530 คนและครู ส�วนการศึกษาฯ

กรองน้ํา ถูกหลักอนามัย อปท. 30  คน มีน้ําดื่มที่สะอาดถูกหลัก
อนามัย

10 สนับสนุนเครื่องถ�ายเอกสาร เพื่อใช�ในการจัดทําสื่อประกอบการ รร.บ�านโชคนาสาม 50,000 นักเรียน จํานวน 530 คนและครู ส�วนการศึกษาฯ
เรียนการสอน อปท. 30  คน มีสื่อและแบบทดสอบ

11 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร9ใช�ใน โรงเรียนบ�านจีกแดก 50,000 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ส�วนการศึกษาฯ
คอมพิวเตอร9และอินเตอร9เน็ต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อปท. ได�รับความรู�และทักษะเพียงพอ

ในการใช�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร9
เพื่อการเรียนการสอน

12 สนับสนุนโครงการช�างเผือกสุรินทร9 เพื่อส�งเสริมสนับสนุนการเรียนของ เด็กที่เรียนดี  1  คน 25,000    25,000     25,000     เด็กได�เรียนในโรงเรียนประจํา ส�วนการศึกษา
เด็ก อปท. อปท. อปท.

13 สนับสนุนเครื่องกรองน้ําสะอาด เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ําอย�างดี โรงเรียนบ�านมะเมียง 50,000 เด็กนักเรียนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม ส�วนการศึกษา
พร�อมติดตั้งระบบ อปท. อย�างเพียงพอ

14 สนับสนุนเครื่องถ�ายเอกสาร เพื่อใช�ในการจัดทําสื่อประกอบการ โรงเรียนบ�านมะเมียง 50,000 นักเรียนและครูมีสื่อและแบบ ส�วนการศึกษา
เรียนการสอน อปท. ทดสอบ

15 สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร9 เพื่อให�โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร9 โรงเรียนบ�านมะเมียง 50,000 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร9 ส�วนการศึกษาฯ
เพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรมการ อปท. เพียงพอสําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เรียนการสอน

16 สนับสนุนเครื่องโปรเจคเตอร9 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนมหาราช ๔ 50,000 นักเรียนได�รับความรู�ที่หลากหลาย ส�วนการศึกษาฯ
อปท.
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ที่ โครงการ
หน�วยงานที่
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วัตถุประสงค
 ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได�รับ
งบประมาณและที่มา



2.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู�เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�สูงขึ้นอย�างยั่งยืน
เป&าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2555 ป. 2556 ป. 2557
17 สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร9 เพื่อให�โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร9 โรงเรียนมหาราช ๔ 50,000 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร9 ส�วนการศึกษาฯ

เพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรมการ อปท. เพียงพอสําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เรียนการสอน

18 สนับสนุนเครื่องถ�ายเอกสาร เพื่อใช�ในการจัดทําสื่อประกอบการ โรงเรียนมหาราช ๔ 50,000 นักเรียนและครูมีสื่อและแบบ ส�วนการศึกษา
เรียนการสอน อปท. ทดสอบ
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2.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาส�งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
เป&าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2555 ป. 2556 ป. 2557
1 กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุ เพื่อสร�างสัมพันธภาพที่ดีระหว�าง 1 ครั้ง/ปS 60,000 60,000 60,000 ผู�สูงอายุมีกําลังใจมีสุขภาพจิตที่ ส�วนการศึกษาฯ

ครอบครัวและผู�สูงอายุ อปท. อปท. อปท. ดี
2 สืบสานประเพณีแห�เทียนเข�าพรรษา เพื่ออนุรักษ9ประเพณีวัฒนธรรม 1 ครั้ง/ปS 20,000 20,000 20,000 ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาคง ส�วนการศึกษาฯ

อปท. อปท. อปท. อยู�คู�สังคมตลอดไป
3 กิจกรรมแข�งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อส�งเสริมการออกกําลังกายเด็ก 1 ครั้ง/ปS 30,000 30,000 30,000 เด็กมีพัฒนาการด�านร�างกาย ส�วนการศึกษาฯ

ปฐมวัย อปท. อปท. อปท.
4 สืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อส�งเสริมประเพณีท�องถิ่นของ 1 ครั้ง/ปS 50,000 50,000 50,000 ชุมชนมีส�วนร�วมในการอนุรักษ9 ส�วนการศึกษาฯ

ชุมชนให�อยู�คู�กับสังคมสืบต�อไป อปท. อปท. อปท. วัฒนธรรมประเพณี
5 กีฬาระดับอําเภอ เพื่อส�งเสริมสุขภาพประชาชน/ เยาวชน  40  คน 30,000 30,000 30,000 เยาวชนประชาชนมีสุขภาแข็งแรง ส�วนการศึกษา

เยาวชน อปท. อปท. อปท.
6 กีฬาตําบล เพื่อส�งเสริมสุขภาพประชาชน/ เยาวชน/ประชาชน 1200  150,000 150,000 150,000 เยาวชนประชาชนมีสุขภาแข็งแรง ส�วนการศึกษา

เยาวชน อปท. อปท. อปท.
7 กีฬาปราสาทลีก เพื่อส�งเสริมสุขภาพประชาชน/ เยาวชน  40  คน 60,000 60,000 60,000 เยาวชนประชาชนมีสุขภาแข็งแรง ส�วนการศึกษา

เยาวชน อปท. อปท. อปท.
8 กีฬาสิงห9สัมพันธ9 เพื่อส�งเสริมสุขภาพข�าราชการ ข�าราชการ/พนักงาน 70,000 70,000 70,000 เยาวชนประชาชนมีสุขภาแข็งแรง ส�วนการศึกษา

ท�องถิ่น/พนักงานจ�าง จ�าง  70  คน อปท. อปท. อปท.
9 ปฏิบัติธรรมเลี้ยงเพล เพื่ออนุรักษ9ขนบธรรมเนียมประเพณี ประชาชน  14  หมู�บ�าน 70,000 70,000 70,000 ประชาชนตระหนักและเห็นความ ส�วนการศึกษา

อปท. อปท. อปท. สําคัญของประเพณี
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