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

เป&าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2556 ป. 2557 ป. 2558

1 ติดตั้งหอกระจายข�าวประจําหมู�บ�าน เพื่อประชาสัมพันธ"ข�อมูลข�าวสาร จํานวน 3 จุด 600,000 ประชาชนทราบข�อมูลข�าวสารได� ส�วนโยธา
ม.13 อปท. อย�างทั่วถึง

2 สนับสนุนเงินสงเคราะห"เพื่อการยังชีพ เพื่อให�ผู�สูงอายุได�รับสวัสดิการเงิน จํานวน  1,093  คน 8,600,400 8,600,400 8,600,400 ผู�สูงอายุได�รับเบี้ยยังชีพใช�ใน สํานักปลัด
ผู�สูงอายุ สงเคราะห"เพื่อการยังชีพ อปท. อปท. อปท. การดํารงชีวิตประจําวัน

3 สนับสนุนเงินสงเคราะห"เพื่อการยังชีพ เพื่อให�ผู�สูงอายุได�รับสวัสดิการเงิน จํานวน 280   คน 1,680,000 1,680,000 1,680,000 คนพิการได�รับเบี้ยยังชีพใช�ใน สํานักปลัด
คนพิการ สงเคราะห"เพื่อการยังชีพ อปท. อปท. อปท. การดํารงชีวิตประจําวัน

4 สนับสนุนเงินสงเคราะห"เพื่อการยังชีพ เพื่อให�ผู�สูงอายุได�รับสวัสดิการเงิน จํานวน  16  คน 96,000 96,000 96,000 ผู�ป7วยเอดส"ได�รับเบี้ยยังชีพใช�ใน สํานักปลัด
ผู�ป7วยเอดส" สงเคราะห"เพื่อการยังชีพ อปท. อปท. อปท. การดํารงชีวิตประจําวัน

5 ส�งเสริมการจัดทําแผนชุมชนและแผน เพื่อเป:นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรม 14  หมู�บ�าน 50,000 ประชาชนมีส�วนร�วมในการคิด สํานักปลัด
พัฒนาท�องถิ่น ต�าง ๆ และรวบรวมข�อมูลป=ญหา อปท. วางแผนแก�ไขป=ญหาได�ตาม

ของแต�ละหมู�บ�าน ความต�องการ
6 สงเคราะห"ครอบครัวยากจน เพื่อช�วยเครื่องอุปโภคบริโภคให�กับ จํานวน  5  ครัวเรือน 20,000 ครัวเรือนได�รับการช�วยเหลือและ สํานักปลัด

ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน/ตกเกณฑ" อปท. มีขวัญและกําลังใจในการดําเนิน
จปฐ. ชีวิตประจําวันต�อไป

7 เพิ่มศักยภาพสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน เพื่อให�ความรู�ในการดูแลสุขภาพของ ผู�อบรม 109 คน 2,000,000 ประชาชนในชุมชนมีระบบการ สํานักปลัด
เพื่อการดูและและส�งเสริมสุขภาพ ประชาชนได�อย�างถูกต�องและมี อปท./หน�วยงานอื่น ปFองกันโรคที่มีประสิทธิภาพ

อุปกรณ"การแพทย"ในการตรวจ
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ที่ ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได�รับ
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โครงการ วัตถุประสงค




2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิต
เป&าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2556 ป. 2557 ป. 2558
8 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน จํานวน 1 กองทุน 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย สํานักปลัด

(สปสช.) ตําบลโชคนาสาม และให�บริการประชาชน อปท. อปท. อปท. ที่ดีขึ้น
9 ฝJกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรม เพื่อให�คณะกรรมการสตรีมีการ กลุ�มสตรี 100,000 องค"กรสตรีสามารถบริหารจัดการ สํานักปลัด

การพัฒนาสตรีระดับตําบลโชคนาสาม บริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ อปท. กลุ�มสตรีได�อย�างมีประสิทธิภาพ
10 จ�างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช�วง เพื่อสร�างรายได�ในช�วงปMดภาคเรียน จํานวน  4  คน 30,000 ลดภาระค�าใช�จ�ายของผู�ปกครอง สํานักปลัด

ปMดภาคเรียน อปท. เด็กนักเรียน/นักศึกษาได�
11 ประกวดหนูน�อยฟ=นสวย เพื่อส�งเสริมสุขภาพ ฟ=น เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย  200 คน 20,000 เด็กปฐมวัยมีสุขภาพฟ=นดี ส�วนการศึกษา

อปท.
12 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ เพื่อจ�ายเป:นค�าดําเนินการในการ 14 หมู�บ�าน 140,000 140,000 140,000 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและ สํานักปลัด

สาธารณสุขมูลฐาน พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขฯ อปท. อปท. อปท. ได�รับสวัสดิการจากชุมชน
13 การอบรมและจัดเก็บข�อมูล จปฐ. เพื่อจ�ายเป:นค�าอบรม  ค�าจัดเก็บ 14 หมู�บ�าน 40,000 40,000 40,000 ฐานขัอมูลความจําเป:นพื้นฐาน สํานักปลัด

และค�าบันทึกข�อมูล อปท. อปท. อปท. ของ อบต.

ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได�รับ
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
งบประมาณและที่มา

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

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2556 ป. 2557 ป. 2558
1 จัดกิจกรรมรณรงค"ด�านสาธารณภัย เพื่อปFองกันอันตรายจากการเกิด 14 หมู�บ�าน 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งชีวิต สํานักปลัด

สาธารณภัยและเตรียมการปFองกัน อปท. อปท. อปท. และทรัพย"สินเมื่อเกิดสาธารณภัย
ล�วงหน�าเพื่อลดความเสี่ยงจาก
อันตรายของภัย

2 ซักซ�อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย 14 เพื่อทดสอบความพร�อมของระบบ 1 ครั้ง/ปR 50,000 50,000 50,000 เจ�าหน�าที่มีพัฒนาความพร�อมของ สํานักปลัด
หมู�บ�าน ต�างๆ ของรถดับเพลิงและเจ�าหน�าที่ อปท. อปท. อปท. ตนเองอยู�ตลอดเวลา

3 อบรม  14  ชุมชนตําบลโชคนาสามปFอง เพื่อให�ผู�นําชุมชน จนท. อบต.โชคนา 50,000 50,000 50,000 ผู�นําชุมชน จนท.อบต. ตัวแทนผู� สํานักปลัด
กัยภัยยาเสพติด สาม ตัวแทนผู�ประสานงานพลังแผ�น อปท. อปท. อปท. ประสานงานพลังแผ�นดินเอาชนะ

ดินเอาชนะยาเสพติด มีความรู�ความ ยาเสพติด มีความรู� ความเข�าใจ
เข�าใจการดําเนินชีวิตที่ถูกต�องเป:น การดําเนินชีวิตที่ถูกต�องเป:นแบบ
แบบอย�างที่ดีให�แก�ชุมชนและสามา อย�างที่ดีให�แก�ชุมชนสามารถนํา
รถนําความรู�ไปใช�ปFองกันตนเองให� ความรู�ไปใช�ปFองกันตนเองให�ห�าง
ห�างไกลจากยาเสพติดและนําความรู� ไกลจากยาเสพติดและนําความรู�ไป
ไปเผยแพร�ให�กับครอบครัวและ เผยแพร�ให�กับครอบครัวและชุมชน
ชุมชนของตนเองด�วย ของตนเอง

4 อบรม อปพร.เตรียมพร�อมสาธารณภัย เพื่อปFองกันการเกิดอุบัติเหตุให�กับครู 1ครั้ง/ปR 60,000 60,000 60,000 นักเรียน ครู และผู�ปกครองมีความ สํานักปลัด
ช�วยปFองกันภัยและอาสาจราจรลดอุบัติ นักเรียน และผู�ปกครองที่มารับ-ส�ง อปท. อปท. อปท. ปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน
ภัยถนนหลักหน�าโรงเรียน
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งบประมาณและที่มา
ที่

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได�รับโครงการ วัตถุประสงค




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

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2556 ป. 2557 ป. 2558
5 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาความรู�และทักษะการ 1 ครั้ง/ปR 200,000 200,000 200,000 อปพร.มีความรู�ความสามารถใน สํานักปลัด

ของอาสาสมัครปFองกันภัยฝ7ายพลเรือน ปฏิบัติงานปFองกันภัยฝ7ายพลเรือน อปท. อปท. อปท. การปฏิบัติหน�าที่
(อปพร.) ให�มีความเข�าใจในบทบาทหน�าที่

ของ อปพร.

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ
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ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได�รับ



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

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2556 ป. 2557 ป. 2558
1 จัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมให� 1 ครั้ง/ปR 100,000 100,000 100,000 เด็กเกิดความสนุกสนาน เกิดการ ส�วนการศึกษาฯ

เด็ก ๆ อปท. อปท. อปท. แลกเปลี่ยนเรียนรู�
2 การแข�งขันความเป:นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะทางวิชา 1 ครั้ง/ปR 30,000 30,000 30,000 เด็กมีพัฒนาการด�านวิชาการและ ส�วนการศึกษาฯ

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

พร�อมเครื่องปริ้นเตอร" 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 สนับสนุนอุปกรณ"สนามเด็กเล�น เพื่อให�โรงเรียนมีเครื่องเล�นสําหรับ โรงเรียนบ�านเจ�าคุณ 50,000 โรงเรียนมีเครื่องเล�นสําหรับเสริม ส�วนการศึกษาฯ
เสริมพัฒนาการของเด็ก อปท. พัฒนาการของเด็ก

6 สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร" เพื่อให�โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร" โรงเรียนบ�านเจ�าคุณ 50,000 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร" ส�วนการศึกษาฯ
ใช�จัดกิจกรรมการเรียนการสอน อปท. ใช�ในการจัดการเรียนการสอน

7 สนับสนุนโครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพ เพื่อให�นักเรียนมีความรู�เรื่อง โรงเรียนบ�านเจ�าคุณ 50,000 นักเรียนสามารถนําความรู�ที่ได� ส�วนการศึกษาฯ
การผลิตน้ําหมักชีวภาพ อปท. ไปใช�ในครัวเรือน

8 สนับสนุนเครื่องโปรเจคเตอร" เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รร.บ�านโชคนาสาม 50,000 นักเรียนได�รับความรู�ที่หลากหลาย ส�วนการศึกษาฯ
อปท.

ที่
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
โครงการ วัตถุประสงค
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ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได�รับ



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

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2556 ป. 2557 ป. 2558
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 การเรียนการสอนคอมพิวเตอร"และ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร" 50,000 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส�วนการศึกษาฯ
และอินเตอร"เน็ต คอมพิวเตอร"และอินเตอร"เน็ต รร.บ�านจีกแดก อปท. สูงขึ้น

12 การผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อสร�างสื่อการเรียนการสอนที่ เครื่องปริ้นเตอร" นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส�วนการศึกษาฯ
หลากหลาย รร.บ�านจีกแดก สูงขึ้น

13 สนับสนุนโครงการช�างเผือกสุรินทร" เพื่อส�งเสริมสนับสนุนการเรียนของ เด็กที่เรียนดี  1  คน 25,000         25,000      25,000       เด็กได�เรียนในโรงเรียนประจํา ส�วนการศึกษา
เด็ก อปท. อปท. อปท.

14 น้ําดื่มเพื่อสุขสภาพ เพื่อตั้งระบบเครื่องกรองน้ําดื่ม เครื่องกรองน้ําสะอาด 50,000 เด็กนักเรียนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม ส�วนการศึกษา
สะอาดเพื่อให�บริการครู-นักเรียน รร.บ�านมะเมียง อปท. อย�างเพียงพอ

15 เข�าค�ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ�านมะเมียง 50,000 นักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 มีผลสัม- ส�วนการศึกษา
ทางการเรียนอย�างยั่งยืน ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 อปท. ฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

16 เข�าค�ายคุณธรรม เพื่อส�งเสริมให�นักเรียนมีคุณธรรม โรงเรียนบ�านมะเมียง 50,000 นักเรียนโรงเรียนบ�านมะเมียงมี ส�วนการศึกษาฯ
จริยธรรมประจําตัว อปท. คุณธรรม  จริยธรรม ทุกคน

17 สนับสนุนเครื่องโปรเจคเตอร" เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนมหาราช ๔ 50,000 นักเรียนได�รับความรู�ที่หลากหลาย ส�วนการศึกษาฯ
อปท.
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2.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู�เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�สูงขึ้นอย�างยั่งยืน
เป&าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2556 ป. 2557 ป. 2558
18 สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร" เพื่อให�โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร" โรงเรียนมหาราช ๔ 50,000 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร" ส�วนการศึกษาฯ

เพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรมการ อปท. เพียงพอสําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เรียนการสอน

19 สนับสนุนเครื่องถ�ายเอกสาร เพื่อใช�ในการจัดทําสื่อประกอบการ โรงเรียนมหาราช ๔ 50,000 นักเรียนและครูมีสื่อและแบบ ส�วนการศึกษา
เรียนการสอน อปท. ทดสอบ

20 เลี้ยงปลา เพื่อให�นักเรียนได�เรียนรู�เรื่องการ โรงเรียนบ�านถนนหัก 10,000 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม ส�วนการศึกษาฯ
เลี้ยงปลาโดยปฏิบัติจริง อปท. การเลี้ยงปลาและมีพฤติกรรมตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
21 ปลูกผักสวนครัว เพื่อให�นักเรียนได�เรียนรู�เรื่องการ โรงเรียนบ�านถนนหัก 10,000 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม ส�วนการศึกษาฯ

ปลูกพืชผักสวนครัว อปท. ด�านการปลูกพืชผักสวนครัวได�
22 ผลิตน้ําหมักชีวภาพ เพื่อให�นักเรียนได�เรียนรู�เรื่องการ โรงเรียนบ�านถนนหัก 10,000 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม ส�วนการศึกษาฯ

ผลิตน้ําหมักชีวภาพ อปท. ด�านการผลิตน้ําหมักชีวภาพได�
23 จัดซื้อเครื่องเล�นสนาม เพื่อจัดซื้อเครื่องเล�นสนามให�ศพด. จํานวน 2 ชุด 100,000 นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นและช�วย ส�วนการศึกษาฯ

บ�านถนนหักและศพด.บ�านเจริญสุขฯ อปท. ช�วยเสริมสร�างกล�ามเนื้อให�แข็งแรง
24 สร�างหลังคาครอบเครื่องเล�นสนาม เพื่อสร�างหลังคาครอบเครื่องเล�น 1  แห�ง 50,000 หลังคาครอบเครื่องเล�นสนาม ส�วนการศึกษาฯ

(ศพด.บ�านเจริญสุข-พยุงสุข) สนามเด็กเล�น อปท.
25 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร"พร�อมโตZะ เพื่อจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร"ให�ศพด. จํานวน 2 ชุด 50,000 ครูมีเครื่องคอมพิวเตอร"ใช�อย�าง ส�วนการศึกษาฯ

บ�านเจริญสุขฯและศพด.ชุมชนตาฯ อปท. เพียงพอ
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2.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู�เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�สูงขึ้นอย�างยั่งยืน
เป&าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2556 ป. 2557 ป. 2558
26 ปรับปรุงภูมิทัศน"ศพด.บ�านเจริญสุข-พยุง เพื่อปรับปรุงสนามหญ�าให�เด็กได� 1  แห�ง 35,000 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและมี ส�วนการศึกษาฯ

สุข ออกกําลังกล�ามเนื้อ อปท. พัฒนาการด�านร�างกาย อารมณ"

สังคม ที่ดีขึ้น
27 จัดสวนหย�อม ศพด.บ�านถนนหัก เพื่อเป:นแหล�งเรียนรู�สําหรับเด็ก 1  แห�ง 30,000 นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นและช�วย ส�วนการศึกษาฯ

นักเรียน อปท. ช�วยเสริมสร�างกล�ามเนื้อให�แข็งแรง
28 สนับสนุนเครื่องกรองน้ํา เพื่อให�เด็กมีน้ําสะอาดดื่มและ 1  แห�ง 40,000 ศพด.มีน้ําสะอาดสําหรับ ส�วนการศึกษาฯ

(ศพด.บ�านมะเมียงใต�) บริโภค อปท. อุปโภค-บริโภค
29 จัดซื้อโตZะพร�อมเก�าอี้สําหรับรับประทาน เพื่อจัดซื้อโตZะอาหารกลางวันให� จํานวน  39  ชุด 97,500 นักเรียนมีที่นั่งรับประทานอาหาร ส�วนการศึกษาฯ

อาหาร ศพด.มะเมียงใต�,ศพด.บ�านตร็อบ, อปท. อย�างถูกสุขลักษณะ
ศพด.บ�านเจริญสุขฯ,และศพด.บ�าน
ถนนหัก
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2.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาส�งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
เป&าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2556 ป. 2557 ป. 2558
1 กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุ เพื่อสร�างสัมพันธภาพที่ดีระหว�าง 1 ครั้ง/ปR 60,000 60,000 60,000 ผู�สูงอายุมีกําลังใจมีสุขภาพจิตที่ ส�วนการศึกษาฯ

ครอบครัวและผู�สูงอายุ อปท. อปท. อปท. ดี
2 สืบสานประเพณีแห�เทียนเข�าพรรษา เพื่ออนุรักษ"ประเพณีวัฒนธรรม 1 ครั้ง/ปR 20,000 20,000 20,000 ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาคง ส�วนการศึกษาฯ

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

ปฐมวัย อปท. อปท. อปท.
4 สืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อส�งเสริมประเพณีท�องถิ่นของ 1 ครั้ง/ปR 50,000 50,000 50,000 ชุมชนมีส�วนร�วมในการอนุรักษ" ส�วนการศึกษาฯ

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

ระดับจังหวัดและระดับภาค 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 กีฬาสิงห"สัมพันธ" 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 เพื่ออนุรักษ"ขนบธรรมเนียมประเพณี ประชาชน  14  หมู�บ�าน 70,000 70,000 70,000 ประชาชนตระหนักและเห็นความ ส�วนการศึกษา

อปท. อปท. อปท. สําคัญของประเพณี
10 ก�อสร�างสนามกีฬาบ�านโชค (ม.2) เพื่อให�ประชาชนมีสถานที่สําหรับ 1  แห�ง 8,000,000 ราษฎรบ�านโชคมีสถานที่ออก ส�วนโยธา

เล�นกีฬาของหมู�บ�าน อปท./หน�วยงานอื่น กําลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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2.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาส�งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
เป&าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป. 2556 ป. 2557 ป. 2558
11 ก�อสร�างสนามกีฬาตําบลโชคนาสาม เพื่อให�ประชาชนมีสถานที่สําหรับ 1  แห�ง 350,000 ราษฎรมีสถานที่ออกกําลังกาย ส�วนโยธา

ออกกําลังกาย อปท. และมีสุขภาพแข็ง
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