
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 120

      2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงาน เพ่ือสนับสนุนงบประมาณศูนย์ ปีละ 1 หมู่บ้าน ตาม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน กองสวัสดิการฯ/

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบล โครงการการของ อบต. ครอบครัวในชุมชน ชุมชนต าบลผักไหมได้รับ ศูนย์พัฒนา

ต าบลผักไหม (ศพค.) ผักไหม ผักไหม ต าบลผักไหม (ศพค.) งบประมาณอุดหนุน ครอบครัว

ได้รับการส่งเสริม ในชุมชนต าบล

ผักไหม

4 อุดหนุนโครงการสัมมนาพัฒนา เพ่ือเบิกจ่ายอุดหนุน สนับสนุนกิจกรรม 30,000       30,000       - - - ร้อยละของสตรีอ าเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรี กองสวัสดิการฯ/

ศักยภาพและส่งเสริมบทบาท ท่ีท าการปกครองอ าเภอห้วยทับทันกรรมการพัฒนาสตรี ห้วยทับทันได้รับการ มีกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและ คณะกรรมการ

หน้าท่ีของสตรีอ าเภอห้วยทับทัน อ าเภอห้วยทับทัน ส่งเสริมสนับสนุน ม่ันคง พัฒนาสตรี

ประจ าปี อ าเภอ

ห้วยทับทัน

5 โครงการ พัฒนาสภาผู้น าชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพสภาผู้น าชุมชนสภาผุ้น าชุมชน จ านวน 17 หมู่ 20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชน สภาผู้น าชุมชนต าบลผักไหม กองสวัสดิการฯ/

ต าบลผักไหม ท้ัง 17 หมู่บ้าน และสภาผู้น าชุมชนและสภาผุ้น าชุมชนต าบลผักไหม มีความพึงพอใจ และสภาผู้น าท้ัง 17หมู่บ้านสภาผู้น าชุมชน

ต าบลผักไหม ให้สามารถขับเคล่ือน การท างานโดยใช้ สามารถด าเนินงานได้และต าบลผักไหม

ชุมชน โดยใช้ กลไกสภาผู้น าชุมชน กลไกสภาผู้น าชุมชน เกิดประโยชน์กับชุมชน

ในการบริหารจัดการชุมชน ขับเคล่ือนงานในต าบล ในการบริหารจัดการชุมชน

ผักไหม

รวม 5 โครงการ - - 95,000 115,000 60,000 60,000 60,000 - - -

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 63

      2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

1 โครงการบริการด้านสวัสดิการ เพ่ือออกบริการ และเย่ียมเยือน 17 หมู่บ้าน 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย กองสวัสดิการ

แก่ประชาชนต าบลผักไหม ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้ป่วยเร้ือรังติดเตียง/ เร้ือรัง ผู้ด้อยโอกาส มี สังคม

ติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส ก าลังใจดีข้ึน

ในพ้ืนท่ีต าบลผักไหม ได้รับการช่วยเหลือ

2 โครงการปรับปรุง เพ่ือจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างท่ีจ าเป็นใน ตามโครงการของ อบต. 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อย กองช่าง/

ท่ีอยู่อาศัย ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ การปรับปรุง ท่ีอยู่อาศัยให้กับ ผักไหม จากการส ารวจ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ โอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดี กองสวัสดิการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ ผู้ด้อยโอกาส ข้อมูล จ านวน 3 หลัง การปรับปรุงท่ีอยู่ ข้ึน สังคม

อาศัยให้ดีข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 64

      2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

3 โครงการสงเคราะห์เด็ก เพ่ือจัดซ้ือนมผง สงเคราะห์ เด็ก ตามโครงการของ อบต. 50,000       50,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละหรือจ านวน เด็กยากไร้ ได้รับการดูแล กองสวัสดิการ

ในครอบครัวยากจน 0 - 3 ปีท่ียากจน ขาดสารอาหาร จากข้อมูลผู้ด้อยโอกาส เด็กแรกเกิด 0 - 3 ปี ด้านโภชนาการครบถ้วน สังคม

ได้รับการสงเคราะห์

ให้มีสุขภาพท่ีดี

4 โครงการสวัสดิการขนส่งผู้ป่วย เพ่ือขนส่งผู้ป่วยเร้ือรังท่ียากไร้ ตามโครงการของ อบต. 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของจ านวน ผู้ป่วยเร้ือรังท่ียากไร้ กองสวัสดิการ

เร้ือรังท่ียากไร้และด้อยโอกาส ไปพบแพทย์ตามนัด นอกเขต ผู้ป่วยเร้ือรัง ต าบลผักไหม ผู้ป่วยเร้ือรังได้รับ ได้รับการรักษาท่ีต่อเน่ือง สังคม

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและท่ีผ่านมา



บริการ จ านวน 14 ราย การช่วยเหลือ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 65

      2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

5 สนับสนุนกิจกรรมของเหล่า เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด 6,000         6,000         6,000         6,000         6,000         จ านวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ส านักงานปลัด/

กาชาดจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ปีละ 2 คร้ัง กิจกรรมของเหล่า เป็นไปด้วยความ กองสวัสดิการ

กาชาด ได้รับบริการ เรียบร้อย สังคม

6 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อย เพ่ือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสต าบลผักไหม 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ร้อยละหรือจ านวน ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ กองสวัสดิการ

โอกาสต าบลผักไหม ต าบลผักไหม ผู้ด้อยโอกาสต าบล ช่วยเหลือและมีคุณภาพ สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ได้รับการช่วยเหลือ ชีวิตท่ีดีข้ึน

เพ่ิมข้ึน

7 โครงการจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกในการให้ 17 หมู่บ้าน 200,000 200,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีความรัก กองสวัสดิการ

วันผู้สูงอายุ ความส าคัญกับผู้สูงอายุ ท่ีสร้าง ความพึงพอใจของ ความสามัคคีกันภายใน สังคม

คุณค่าให้กับสังคมและลูกหลาน ประชาชนต าบลผักไหม ชุมชน ผู้สูงอายุมีขวัญ

ท่ีร่วมกิจกรรม ก าลังใจท่ีจะด าเนินชีวิต

วันผู้สูงอายุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 66

      2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคณะกรรมการชมรม 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       ร้อยละหรือจ านวน ผู้สูงอายุต าบลผักไหม กองสวัสดิการ

กิจกรรมผู้สูงอายุต าบลผักไหม ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนิน ผู้สูงอายุต าบลผักไหม ผู้สูงอายุต าบลผักไหม มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน สังคม

กิจกรรมของผู้สูงอายุต าบล จ านวน 51 คน ได้รับการพัฒนา

ผักไหม ศักยภาพเพ่ิมข้ึน

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคณะกรรมการชมรม 30,000       30,000       - - - จ านวนคณะกรรมการ คณะกรรมการชมรม กองสวัสดิการ

คณะกรรมการชมรมผู้พิการ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนิน ผู้พิการต าบลผักไหม ชมรมผู้พิการได้รับ ผู้พิการมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน สังคม

ต าบลผักไหม งานของชมรมผู้พิการต าบล จ านวน 51 คน การพัฒนาศักยภาพ

ผักไหม เพ่ิมข้ึน

โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 67

      2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

10 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เพ่ือให้น่าอยู่ ม่ันคงและปลอดภัย ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ - 183,000     - - - ร้อยละความพึงพอใจ อาคารส านักงานอยู่ กองสวัสดิการ

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ของประชาชนท่ีมาติดต่อ ในสภาพท่ีน่าอยู่ สังคม

ผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ราชการกับองค์กร สะดวกปลอดภัยใน

(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) มีความสะดวก รวดเร็ว การท างาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า 9 ข้อ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี  ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 68

      2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

11 โครงการรวมน้ าใจชาวห้วยทับทัน เบิกจ่ายอุดหนุนท่ีท าการปกครอง สนับสนุนกิจกรรมกาชาด 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       ร้อยละของการ การด าเนินกิจกรรม กองสวัสดิการ/

สู่ธารากาชาด อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนกิจกรรม มีประสิทธิภาพมากข้ึน สังคม

มีการบริหารจัดการท่ีมี อ.ห้วยทับทัน

ประสิทธิภาพ

รวม 11 โครงการ - - 476,000 659,000 396,000 396,000 396,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 69

      2.2 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

1 โครงการควบคุมและป้องกัน เพ่ือจัดซ้ือน้ ายาพ่นหมอกควัน พ้ืนท่ีต าบลผักไหม 150,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ร้อยละหรือจ านวน สามารถควบคุม ส านักงานปลัด

โรคไข้เลือดออก และทรายอะเบท ท้ัง 17 หมู่บ้าน ผู้ป่วยไข้เลือดออก สถานการณ์แพร่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  น้ ามันเบนซิล น้ ามันดีเซล ในพ้ืนท่ีต าบลผักไหม ระบาดของโรคได้

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561 เพ่ือควบคุมและป้องกัน ลดลง

ปีงบประมาณ 2561 หน้า39 ข้อ2

2 โครงการควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือจัดซ้ือวัคซีนพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีน ท าหมัน 100,000     60,000       60,000       60,000       60,000       ร้อยละหรือจ านวน สามารถควบคุม ส านักงานปลัด

วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ งบประมาณและท่ีผ่านมา



และโรคท่ีแพร่ระบาด ปากเท้าเป่ือยฯลฯ บริการฉีด สุนัข แมว โค กระบือ การแพร่ระบาดของ สถานการณ์แพร่

ในพ้ืนท่ีต าบลผักไหม ในพ้ืนท่ีอบต.ผักไหม โรคติดต่อลดลง ระบาดของโรคได้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  และโรคอ่ืนๆ ท่ีแพร่ระบาด และโรคอ่ืนๆ ท่ีแพร่ระบาด

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า38 ข้อ1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.2 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

3 โครงการส่งเสริมการด่ืมนมแม่ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด่ืมนม สมาชิกท่ีเข้าร่วม 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ร้อยละหรือจ านวน เด็กแรกเกิดได้ด่ืมนมแม่ กองสวัสดิการ

แม่ ต าบลผักไหม ท้ัง 17 หมู่บ้าน ของผู้เข้ารับการ และได้รับการส่งเสริม สังคม

อบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน การด่ืมนมแม่ /ส านักงานปลัด

4 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนลด จัดอบรมให้ความรู้แก่ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละหรือจ านวนของ ประชานมีความรู้ในการ ส านักงานปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ในชุมชน ปริมาณขยะในครัวเรือนของ ผู้น าชุมชนและประชาชน หมู่บ้านท่ีเข้าร่วม ลดปริมาณขยะในชุนชน

ตนเอง ครัวเรือน หมู่บ้านสะอาด ท้ัง 17 หมู่บ้าน มีความรู้ ตระหนัก ตนเองได้

ในการลดขยะในชุมชน

ครัวเรือนสะอาดข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.2 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

5 โครงการประชารัฐร่วมใจก าจัดภัย เพ่ือควบคุมจ านวนสุนัขและแมวในผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว ในเขต - 10,000       10,000       10,000       10,000       ร้อยละหรือจ านวน อัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าส านักงานปลัด

โรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรพ้ืนท่ี บริการผ่าตัดท าหมัน พ้ืนท่ีต าบลผักไหม 17 หมู่บ้าน ของสุนัขและแมวได้รับการในสุนัขลดลง และประชาชน

สุนัข - แมว และเพ่ือสนองพระราชปณิธานและ ผ่าตัดท าหมัน เห็นความส าคัญในการดูแล

พระวิสัยทัศน์ สัตว์ปลอดโรค สุนัขและน าไปรับการฉีด

เพ่ิมเติม ทบทวน 61 - 65 คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคพิษ

ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ สุนัขบ้าทุกครัวเรือน

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

6 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ เพ่ือส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัขและแมวค่าจ้างเหมาบริการบุคคลในการ - - 10,000       10,000       10,000       ร้อยละหรือจ านวน จ านวนสุนัขและแมว ส านักงานปลัด

และข้ึนทะเบียนสัตว์ ท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ส ารวจข้อมูลสุนัขและแมว และข้ึน ของสุนัขและแมวได้รับการท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มี

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค และข้ึนทะเบียนสัตว์ ทะเบียนสัตว์ในพ้ืนท่ีต าบลผักไหม ส ารวจข้อมูลสุนัขและแมวเจ้าของได้รับการข้ึนทะเบียน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา



คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยส ารวจข้อมูลปีละ 2 คร้ัง สัตว์ทุกตัวในต าบลผักไหม

ตัวละ 6 บาท/ปี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 72

      2.2 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

7 สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข เพ่ือให้ อสม.สามารถด าเนิน อสม. 17 หมู่บ้านๆ ละ 85,000       85,000       - - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

มูลฐาน อาสาสมัครสาธารณสุข กิจกรรมดูแลและส่งเสริมสุขภาพ 5,000 บาท หมู่บ้านท่ีได้รับการ การดูแลสุขภาพในข้ัน อสม. หมู่ท่ี 1 -

(อสม.) ทุกหมู่บ้าน ของคนในชุมชน สนับสนุนกิจกรรมอาสา พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 17

สมัครสาธารณสุข (อสม.)

8 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านสิงไคร หมู่ท่ี 1 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ้านสิงไคร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  หมู่ท่ี 1

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2561 หน้า 9 ข้อ 1

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี2/2561 หน้า 22 ข้อ 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.2 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

9 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านผักไหมน้อย หมู่ท่ี 2 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ้านผักไหมน้อย

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2561 หน้า 9 ข้อ 2 หมู่ท่ี 2

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 หน้า 22 ข้อ 2

10 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา



บ้านดู่ หมู่ท่ี 3 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ้านดู่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  หมู่ท่ี 3

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2561 หน้า10 ข้อ 3

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 หน้า23 ข้อ 3

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.2 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

11 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านผักไหมใหญ่ หมู่ท่ี 4 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ้านผักไหมใหญ่

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2561 หน้า10 ข้อ4 หมู่ท่ี 4

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2/2561 หน้า23 ข้อ4

12 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านหาด หมู่ท่ี 5 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ้านหาด

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2561 หน้า11 ข้อ5 หมู่ท่ี 5

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ



เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2/2561 หน้า24 ข้อ5

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.2 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

13 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านกระสังข์ หมู่ท่ี 6 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ้านกระสังข์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  หมู่ท่ี 6

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2561 หน้า11 ข้อ6

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2/2561 หน้า24 ข้อ6

14 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านนาทุ่ง หมู่ท่ี 7 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ้านนาทุ่ง

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2561 หน้า12 ข้อ7 หมู่ท่ี 7

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 หน้า25 ข้อ7

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.2 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

15 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านตาทอง หมู่ท่ี 8 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ้านตาทอง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  หมู่ท่ี 8

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2561 หน้า12 ข้อ8

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 หน้า25 ข้อ8

16 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านไฮน้อย หมู่ท่ี 9 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ้านไฮน้อย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  หมู่ท่ี 9

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2561หน้า13 ข้อ9

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2/2561หน้า26 ข้อ9

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.2 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

17 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านชาด หมู่ท่ี 10 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ้านชาด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  หมู่ท่ี 10

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี1/2561หน้า13 ข้อ10

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี2/2561หน้า26 ข้อ10

18 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านกระเต็ล หมู่ท่ี 11 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ้านกระเต็ล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  หมู่ท่ี 11

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี1/2561หน้า14 ข้อ11

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี2/2561หน้า27 ข้อ11

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 78

      2.2 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

19 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านห่องน้อย หมู่ท่ี 12 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ้านห่องน้อย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  หมู่ท่ี 12

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี1/2561หน้า14 ข้อ12

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี2/2561หน้า27 ข้อ12

20 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านห้วยซันพัฒนา หมู่ท่ี 13 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ้านห้วยซัน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  พัฒนา หมู่ท่ี 13

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี1/2561หน้า15 ข้อ13

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี2/2561หน้า28 ข้อ13

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 79

      2.2 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

21 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านหนองลุง หมู่ท่ี 14 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ้านหนองลุง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  หมู่ท่ี 14

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี1/2561หน้า15 ข้อ14

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี2/2561หน้า28 ข้อ14

22 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านไพรพะเนาว์ หมู่ท่ี 15 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ.ไพรพะเนาว์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  หมู่ท่ี 15

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี1/2561หน้า16 ข้อ15

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี2/2561หน้า29 ข้อ15

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 80

      2.2 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

23 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านนาทุ่งเหนือ หมู่ท่ี 16 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ้านนาทุ่งเหนือ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  หมู่ท่ี 16

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี1/2561หน้า16 ข้อ16

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี2/2561หน้า29 ข้อ16

24 โครงการพระราชด าริ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงานปลัด/

ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ การดูแลสุขภาพในข้ัน คณะกรรมการ

บ้านโคกส าโรง หมู่ท่ี 17 พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ความพึงพอใจ พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน 

ด้านสาธารณสุข ในการด าเนินกิจกรรม ในการด าเนินกิจกรรม บ.โคกส าโรง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ



แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  หมู่ท่ี 17

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี1/2561หน้า17 ข้อ17

ปีงบประมาณ2561 หน้า30 ข้อ17 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี2/2561หน้า30 ข้อ17

รวม 24 โครงการ - - 755,000 675,000 600,000 600,000 600,000 - - -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 81

      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ 50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจ านวน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษาฯ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณี และ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีฯ ประชาชนต าบลผักไหม ภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านภาษา (17 หมู่บ้าน) ท่ีร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  กีฬา ดนตรี และภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมฯ ถ่ายทอดให้ลูกหลาน

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561 ท้องถ่ิน ให้คงอยู่ต่อไป

ปีงบประมาณ 2561 หน้า40 ข้อ1

2 โครงการประเพณีลอยกระทง เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ จัดกิจกรรมประเพณี 200,000     120,000     120,000     120,000     120,000     ร้อยละหรือจ านวน ได้รับการส่งเสริมและ กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ประเพณีลอยกระทง ลอยกระทงต าบลผักไหม ความพึงพอใจของ ฟ้ืนฟูประเพณีลอยกระทง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ร่วมกิจกรรมท้ัง 17 หมู่บ้าน ประชาชนต าบลผักไหม ให้คงอยู่ต่อไป

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561 ท่ีร่วมสืบสานงาน

ปีงบประมาณ 2561 หน้า41 ข้อ2 ประเพณีลอยกระทง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 82

      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

3 โครงการวันเข้าพรรษา เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 180,000     50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนเห็นความ กองการศึกษาฯ

ประเพณีเข้าพรรษา จ านวน 1 คร้ัง ความพึงพอใจของ ส าคัญและเกิดการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ประชาชนต าบลผักไหม สืบทอดกิจกรรมทาง

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561 ท่ีร่วมสืบสานกิจกรรม ศาสนา วันเข้าพรรษา

ปีงบประมาณ 2561 หน้า42 ข้อ3 ทางศาสนาวันเข้าพรรษา

4 โครงการอบรมคุณธรรม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 17 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ านวน ได้แสดงความจงรักภักดี กองการศึกษาฯ

จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ อบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิม ผู้เข้าอบรมมีคุณธรรม เด็กเยาวชนมีพฤติกรรม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา



พระเกียรติ จริยธรรมเพ่ิมข้ึน ท่ีพึงประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 83

      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

5 โครงการอบรมคุณธรรม เพ่ือให้พนักงาน ผู้บริหารและ จ านวน 85 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้ารับการ พนักงาน คณะผู้บริหาร กองการศึกษาฯ

จริยธรรมแก่พนักงาน ส.อบต. มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เข้าร่วมกิจกรรม อบรมท่ีพึงพอใจ และส.อบต. มีคุณธรรม /ส านักปลัด

คณะผู้บริหาร และส.อบต. ต่อการเข้าร่วมโครงการ จริยธรรม

6 โครงการเข้าร่วมการจัดงาน เพ่ือจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ ประชาชนต าบลผักไหม 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ กองการศึกษาฯ

มหกรรมของดี อ.ห้วยทับทัน และร่วมกิจกรรมงานมหกรรม ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจของ ส่งเสริมวัฒนธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี



และงานประเพณีสงกรานต์ ของดีห้วยทับทันและงาน สินค้าหน่ึงต าบล ประชาชนต าบลผักไหม ประเพณีและได้แสดง

ประจ าปี ประเพณีสงกรานต์ประจ าปี หน่ึงผลิตภัณฑ์ 17 หมู่บ้าน ท่ีร่วมกิจกรรม สินค้า otop

งานมหกรรมของดีและ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  งานประเพณีสงกรานต์

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า43 ข้อ4

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 84

      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

7 โครงการวันส าคัญทางศาสนา เพ่ือให้เด็กเยาวชน ประชาชนร่วม ประชาชนต าบลผักไหม 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนต าบลผักไหม กองการศึกษาฯ

กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา ร่วมกิจกรรม 17 หมู่บ้าน ท่ีมีความพึงพอใจ ตระหนักถึงความส าคัญ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชาฯลฯ ท่ีได้ร่วมกิจกรรม ของวันส าคัญทางศาสนา

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561 วันส าคัญทางศาสนา

ปีงบประมาณ 2561 หน้า44 ข้อ5

8 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ประชาชนต าบลผักไหม 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้ร่วม กองการศึกษาฯ

โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี งบประมาณและท่ีผ่านมา



ต่าง ๆ งานรัฐพิธี กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ร่วมกิจกรรม 17 หมู่บ้าน ท่ีมีความพึงพอใจ กิจกรรมและด ารงไว้ซ่ึง

ท่ีได้ร่วมกิจกรรม ความเป็นไทย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  วันส าคัญต่าง ๆ 

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561 และงานรัฐพิธี

ปีงบประมาณ2561 หน้า45 ข้อ 6

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 85

      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

9 โครงการเร่งด่วนตามนโยบาย เพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามหนังสือส่ังการ 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน สนองนโยบายรัฐบาล กองการศึกษาฯ

รัฐบาล และท่ีรัฐบาลก าหนด ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล ท่ีมีความพึงพอใจ /ส านักงานปลัด

ให้มีข้ึน ท่ีร่วมกิจกรรมเร่งด่วน

ตามนโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า46 ข้อ7

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



10 โครงการงานประเพณี เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี 200,000     200,000     - - - ร้อยละหรือจ านวน สืบทอดประเพณีและ กองการศึกษาฯ

บุญบ้ังไฟ บุญบ้ังไฟ ต าบลผักไหม ความพึงพอใจของ ชนรุ่นหลังได้รับรู้

ประชาชนต าบลผักไหม ประเพณ๊ท้องถ่ินเพ่ือให้

ท่ีร่วมงานประเพณี คงอยู่สืบไป

บุญบ้ังไฟ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

11 โครงการท าบุญ ตักบาตร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด วัดในพ้ืนท่ีต าบลผักไหม 140,000 140,000 - - - ร้อยละของประชาชน ได้แสดงออกถึงความ กองการศึกษาฯ

เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมท าบุญตักบาตร จ านวน 11 แห่ง ท่ีพึงพอใจ ในการร่วม จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ

เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมเพ่ือแสดงความ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จงรักภักดี

12 โครงการโฮมสเตย์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาหมู่บ้านในต าบล 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       ร้อยละของประชาชน หมู่บ้านในต าบลผักไหม กองการศึกษาฯ

พัฒนาการจัดการการท่องเท่ียว ผักไหมให้เป็นหมู่บ้านและ ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้และสามารถ

       เป้าหมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



โฮมสเตย์ต าบลผักไหม ชุมชนโฮมสเตย์ มีความรู้และเข้าใจใน พัฒนาเป็นหมู่บ้าน

การพัฒนาเป็นหมู่บ้าน โฮมสเตย์

โฮมสเตย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

13 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือให้เยาวชนและผู้สนใจได้ เด็ก เยาวชน และประชาชน 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ร้อยละของจ านวน เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศึกษาประวัติแหล่งเรียนรู้และ เข้าร่วมกิจกรรม เด็กและ เยาวชนท่ีเข้ารับ ประชาชนสามารถบอก

แก่เด็กและเยาวชนต าบล ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และมีจิตส านึก 17 หมู่บ้าน การอบรมมีความรู้เพ่ิม ถึงแหล่งเรียนรู้และ

ผักไหม รักบ้านเกิดและน าประสบการณ์ ข้ึน ภูมิปัญญาท้องถ่ินมี

จากภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ใน จิตส านึกรักบ้านเกิด

การด ารงชีพ และน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน

มาใช้ในการด ารงชีพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี



14 จัดซ้ือวัสดุกีฬาต่างๆ ให้กับ เพ่ือสนับสนุนให้มีการออกก าลัง 17 หมู่บ้าน 100,000 100,000 - - - ร้อยละหรือจ านวน คนในชุมชนมีการออก กองการศึกษาฯ

หมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบลผักไหม กายในชุมชน จัดซ้ือวัสดุกีฬาต่างๆ ให้กับ ประชาชนท่ีได้รับวัสดุ ก าลังกาย มีสุขภาพดี

หมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบลผักไหม กีฬาได้ออกก าลังกาย และได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

15 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ 17 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ของจ านวนเด็ก เด็ก เยาวชน ได้แสดงออกกองการศึกษาฯ

แสดงความสามารถและตระหนัก ต าบลผักไหมท่ีเข้าร่วม ซ่ึงความสามารถ และ

ในระเบียบ วินัย สิทธิ หน้าท่ี กิจกรรมมีความพึงพอใจ ตระหนักในสิทธิหน้าท่ี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและ ของตนเอง

สังคม

16 โครงการแข่งขันกีฬาสร้าง เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน 17 หมู่บ้าน 450,000     400,000     400,000     400,000     400,000     ร้อยละของประชาชน เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ

ความปรองดองสมานฉันท์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี มีสุขภาพดีและตระหนัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา



ต่อต้านยาเสพติด โดยการเล่นกีฬา สุขภาพร่างกายแข็งแรง ถึงความส าคัญในการ

เล่นกีฬาและออกก าลังกาย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า47 ข้อ8

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพ และ เพ่ือส่งเสริมให้ทุกเพศทุกวัย 17 หมู่บ้าน 50,000 50,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนผู้เข้า ประชาชนมีสุขภาพและ กองการศึกษาฯ

นันทนาการในต าบลผักไหม หันมาสนใจการออก าลังกาย ร่วมโครงการมีความ สุขภาพจิตท่ีดี

พึงพอใจและมีสุขภาพดี

18 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 17 หมู่บ้าน 100,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละหรือจ านวนผู้เข้า เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ

และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม ประชาชน ใช้เวลาว่างในการ ร่วมโครงการมีความ มีสุขภาพดี และพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและท่ีผ่านมา



แข่งขันกีฬาต่างๆ เล่นกีฬา และมีสุขภาพกาย มีสุขภาพร่ากายแข็งแรง ฝีมือ และทักษะการ

สุขภาพจิตท่ีดี เล่นกีฬา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า48 ข้อ9

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

19 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศพด. 7 แห่งๆ ละ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละหรือจ านวนเด็ก เด็กเล็กได้รับการส่งเสริม กองการศึกษาฯ

ศพด. แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ศพด. 10,000 บาท นักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขัน พัฒนาการด้านร่างกาย

กีฬามีสุขภาพดี

20 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัย พนักงานส่วนต าบลและ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     อบต.ท่ีเข้าร่วมแข่งขัน มีสุขภาพแข็งแรงและ กองการศึกษาฯ

มหกรรมกีฬาท้องถ่ิน สร้างความสามัคคีในองค์กร ผู้น าชุมชน กีฬามีสุขภาพดีและ และเกิดความสามัคคี

สัมพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เกิดความสามัคคี ในองค์กร

21 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ 17 หมู่บ้าน 50,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ร้อยละของจ านวนผู้ เกิดความรักความ กองการศึกษาฯ

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

       เป้าหมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



7 คน สามัคคี เด็ก เยาวชน ได้ใช้ เข้าร่วมแข่งขันมีสุขภาพดี สามัคคีได้ใช้เวลาว่าง

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดความสามัคคี ให้เกิดประโยชน์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า49 

ข้อ 10

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

22 โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้าง เพ่ืจัดซ้ือท่ีดิน ส าหรับหรับการ จัดซ้ือจ านวน 5 ไร่ 3,000,000  3,000,000  - - - ร้อยละความพึงพอใจ สามารถรองรับการถ่าย กองการศึกษาฯ

สนามกีฬาเอนกประสงค์ ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ 3.90 ตารางวา ของประชาชนได้รับการ โอนภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนได้

ขององค์การบริหารส่วนต าบล บริการสาธารณะ

ผักไหม อย่างท่ัวถึง

23 โครงการสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติเพ่ือแสดงความ จัดสวนเฉลิมพระเกียรติ - 50,000       - - - มีสวนเฉลิม ประช่าชนได้แสดงความ กองการศึกษาฯ

พระบาทสมเด็จ จงรักภักดี และน้อม ต าบลผักไหม พระเกียรติ จงรักภักดี และน้อม

พระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 น้อมร าลึกใน จ านวน 1 แห่ง น้อมร าลึกใน

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระมหากรุณาธิคุณ

เพ่ิมเติม ทบทวน 61-65 งบปี 62 ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

24 อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาล เพ่ืออุดหนุนโครงการจัดงาน อุดหนุนงบประมาณ 25,000       25,000       25,000       25,000       25,000       ร้อยละของประชาชนท่ี กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์กองการศึกษาฯ/

สงกรานต์สืบสานประเพณีของดี เทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณี 1 คร้ัง/ปี เข้าร่วมกิจกรรม ท่ีวางไว้ อ.ห้วยทับทัน

ห้วยทับทัน ประจ าปี ของดีห้วยทับทัน ประจ าปี 2560

25 โครงการสนับสนุนส่งเสริมสภา เพ่ืออุดหนุนกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       ร้อยละของประชาชนท่ี เพ่ืออนุรักษ์ ประเพณี กองการศึกษาฯ/

วัฒนธรรม ระดับต าบลผักไหม สภาวัฒนธรรมต าบลผักไหม ตามโครงการของสภาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ วัฒนธรรมท้องถ่ิน สภาวัฒนธรรม

การส่งเสริมสนับสนุน ต.ผักไหม

กิจกรรม

26 อุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือเบิกจ่ายอุดหนุนโครงการ อุดหนุนงบประมาณ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ร้อยละของประชาชนท่ี กิจกรรมบรรลุ กองการศึกษาฯ/

การแข่งขันกีฬาต่างๆ แข่งขันกีฬาต่างๆ 1 คร้ัง/ปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ หน่วยงานอ่ืน

การส่งเสริมสนับสนุน

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

27 อุดหนุนโครงการกิจกรรม เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณี อุดหนุนงบประมาณ 200,000     150,000     300,000     150,000     150,000     ร้อยละของประชาชนท่ี ได้ท านุบ ารุง ประเพณี กองการศึกษาฯ/

ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท่ีดีงามของท้องถ่ิน สภาวัฒนธรรมต าบล ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ และได้ด าเนินกิจกรรม สภาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน ประจ าต าบลผักไหม ผักไหม ความพึงพอใจ อย่างต่อเน่ือง ต.ผักไหม

1.กิจกรรมส่งเสริมเข้าวัดปฏิบัติ

ธรรมบรรพชาภาคฤดูร้อนฯ

2.ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ท าบุญถวายสังฆทานฯ

3.ประเพณีบุญกฐินร่วมใจเฉลิม

พระเกียรติฯ

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/61 

หน้า 73 ข้อ 1

เปล่ียนแปลงทบทวนแผน61 - 65

ปี 2563

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

28 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการปกครองตาม อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 30,000 30,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละของประชาชนท่ี กิจกรรมบรรลุ กองการศึกษาฯ/

จัดงานรัฐพิธีและงานวันส าคัญ โครงการสนับสนุนการ อ.ห้วยทับทัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ อ.ห้วยทับทัน

อ่ืนๆ ของชาติท่ีรัฐบาล จัดงานรัฐพิธีและงานวันส าคัญ ความพึงพอใจ

ก าหนดให้มีข้ึน อ่ืนๆ ของชาติท่ีรัฐบาล

ก าหนดให้มีข้ึน

29 อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้กับ อุดหนุนงบประมาณ - 9,000         - - - ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนได้รับความรู้ กองการศึกษาฯ/

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราช ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจ เทิดทูน ส านักงาน

พิธีบรมราชาภิเษก ประจ าปี ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสร้างความ ศรีสะเกษ และมีความพึงพอใจ สถาบันชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

งบประมาณ พ.ศ. 2562 รู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชพิธี ในการด าเนินกิจกรรม และพระมหากษัตริย์ จังหวัดศรีสะเกษ

บรมราชาภิเษกและจัดพิธีท าน้ า มีส่วนร่วมในการรักษา

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4/62 อภิเษกในการพระราชพิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



หน้า 8 ข้อ 1 บรมราชาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ ของชาติให้คงอยู่สืบไป

รวม 29 โครงการ - - 5,695,000 5,099,000 1,715,000 1,565,000 1,565,000 - - -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 95

      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

1 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรต์ิสมเด็จ ศพด. 7 แห่ง 70,000       35,000       35,000       35,000       35,000       ร้อยละของประชาชน ได้แสดงความจงรักภักดี กองการศึกษาฯ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท่ีมีความพึงพอใจ และส านึกในพระมหา

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ และเป็นการระลึกถึงพระคุณแม่ ท่ีร่วมกิจกรรมวันแม่ กรุณาธิคุณ

บริหารสถานศึกษา) แห่งชาติของศูนย์พัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  เด็กเล็ก

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า50 ข้อ1

       เป้าหมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



2 โครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) จ านวน 4 โรงเรียน คือ 1,300,000  1,235,000  1,235,000  1,235,000  1,235,000  ร้อยละของนักเรียน ได้รับสาร อาหารท่ี กองการศึกษาฯ

ส าหรับโรงเรียน สพฐ.ในเขต ให้เด็กในโรงเรียน สพฐ.ในเขต ร.ร.บ้านตาทอง,ร.ร.บ้านนาทุ่ง, ท่ีได้รับอาหารเสริม ครบถ้วนมีสุขภาพ

ต าบลผักไหม ต าบลผักไหม จ านวน 4 แห่ง ร.ร.บ้านกระเต็ล (นม) ของโรงเรียน อนามัยท่ีดี

นักเรียนได้รับสารอาหาร และ ร.ร.บ้านกระสังข์ รับประทานทุกคน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ท่ีครบถ้วน

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า51 ข้อ2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

3 โครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) เด็ก ศพด.ได้รับอาหาร 418,800     286,000     286,000     286,000     286,000     ร้อยละของนักเรียน เด็กมีสุขภาพอนามัยท่ีดี กองการศึกษาฯ

ส าหรับเด็ก ศพด. ส าหรับเด็ก ใน ศพด. จ านวน เสริม (นม) ครบถ้วน ท่ีได้รับอาหารเสริม

7 แห่ง ท้ัง 7 แห่ง (นม) ของศูนย์พัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  เด็กเล็กทุกคน

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า52 ข้อ3

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ



4 โครงการอาหารกลางวันศูนย์ เพ่ือจ้างเหมาจัดท าอาหารกลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร 1,131,200  730,100     730,100     730,100     730,100     ร้อยละของนักเรียน รับประทานอาหาร กองการศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็ก วันส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลางวันส าหรับเด็กศพด. ท่ีได้รับอาหารกลางวัน ครบ 5 หมู่

สังกัด อบต.ผักไหม จ านวน 7 แห่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กมีสุขภาพอนามัยท่ีดี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า53 ข้อ4

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 97

      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

5 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาของเด็กด้าน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ 350,000 253,300 253,300 253,300 253,300 ร้อยละของนักเรียน เด็กมีพัฒนาการท่ี กองการศึกษาฯ

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ และนวัตกรรมทางการศึกษา มีพัฒนาการทางด้าน เหมาะสมตามวัย

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สติปัญญา ศพด.ท้ัง 7 แห่งๆ ละ ร่างกาย และสติ

บริหารสถานศึกษา) 50,000 บาท ปัญญาเหมาะสม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ตามวัย

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า54 ข้อ5

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา



6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ เพ่ือพัฒนา ศพด. ให้ได้มาตรฐาน ศพด.ท้ัง 7 แห่งๆ ละ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ ศพด.น่าอยู่ ปลอดภัย กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านอาคาร สถานท่ี 10,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มาตรฐาน

ท่ีได้รับการปรับปรุง

พัฒนาภูมิทัศน์

ดีข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ 1.เพ่ือพัฒนาศพด. ให้ได้ ศพด.ท้ัง 7 แห่งๆ ละ 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด. มีสภาพแวดล้อม กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานด้านอาคาร สถานท่ี 10,000 บาท ท้ัง 7 แห่ง มีบรรยากาศ ท่ีสวยงามน่าอยู่ ร่มร่ืน

2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น ท่ีสวยงามและปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  แหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ต่อการจัดการ

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561 3.เพ่ือให้สภาพแวดล้อมภายใน ประสบการณ์

ปีงบประมาณ 2561 หน้า55 ข้อ6ศพด.ปลอดภัย น่าอยู่ การเรียนรู้ได้เป็น

4.เพ่ือให้เด็กมีส่วนร่วมในการ อย่างดี

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ งบประมาณและท่ีผ่านมา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ท่ี



ดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้และ

ภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทีส่วนร่วม ศพด. 7 แห่งๆ ละ 14,000       14,000       14,000       14,000       14,000       ร้อยละของจ านวน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน กองการศึกษาฯ

ในการพัฒนาและส่งเสริม 2,000 บาท ผู้ปกครองท่ีได้รับความรู้ ในการส่งเสริมการศึกษา

การศึกษาแก่เด็กนักเรียน และมีความเข้าใจ อย่างมีส่วนร่วม

ในการน าเด็กนักเรียน

เข้าเรียนท่ีศพด.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

9 โครงการเสริมสร้าง เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ ศพด. 7 แห่งๆ ละ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละหรือจ านวนของ เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

ประสบการณ์การเรียนรู้ การเรียนรู้ท้ัง 4 ด้าน 20,000 บาท นักเรียนท่ีได้รับการ ท่ีเหมาะสมตามวัย

ส่งเสริมพัฒนามี

พัฒนาการท่ีดีข้ึน

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานศพด. 7 แห่ง 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละหรือจ านวน ได้รับการพัฒนาความรู้ กองการศึกษาฯ

บุคลากร แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ บุคลากรท่ีเข้ารับการ และเกิดทักษะในการ

และมีทักษะในการปฏิบัติงาน อบรมมีความรู้และ ปฏิบัติงานให้มี

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

       เป้าหมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา



ทักษะเพ่ิมมากข้ึน ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

11 โครงการส่งเสริมการจัด เพ่ือจัดกิจกรรมตามโครงการ ศพด. 7 แห่งๆ ละ 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       ร้อยละหรือจ านวน เด็กได้รับการส่งเสริมและ กองการศึกษาฯ

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน 10,000 บาท นักเรียนท่ีได้รับการ มีพัฒนาการ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสอนให้มีคุณภาพ พัฒนาการท่ีดีข้ึน

12 โครงการเยาวชนรักษ์ เพ่ือจัดกิจกรรมค่ายเด็ก เยาวชน จัดกิจกรรมเข้าค่าย เด็ก 50,000       10,000       10,000       10,000       10,000       ร้อยละของเยาวชนท่ีเข้า เด็ก เยาวชน มีจิตส านึก กองการศึกษาฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้าง เยาวชน จ านวน 1 คร้ัง/ปี ร่วมโครงการ ตระหนัก และส่วนร่วมในการ

จิตส านึก และมีส่วนร่วมในการ และมีส่วนร่วมในการ ดูแลรักษาป่าชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ดูแลรักษาป่าของชุมชน ดูแลรักษาป่าของชุมชน

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า56 ข้อ7

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

13 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีขอบเขตท่ีชัดเจน ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000 72,000 - 217,000 - ศพด./ชุมชน มีร้ัวรอบศูนย์ท่ี กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กวัดกระสังข์ มีร้ัวรอบศูนย์ฯและเพ่ือความ วัดกระสังข์ มีร้ัวรอบท้ัง 4 ด้าน มีขอบเขตแบ่งแนว สมบูรณ์ ม่ันคง

ปลอดภัยของเด็กภายในศูนย์ฯ ท่ีสมบูรย์ ม่ันคง แข็งแรง ศูนย์ฯท่ีชัดเจน และมี แข็งแรง ปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  และปลอดภัย ร้ัวรอบศูนย์ ท่ี

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561 (ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) สมบูรณ์และปลอดภัย

ปีงบประมาณ 2561 หน้า 59 

ข้อ 10

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ี
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมาโครงการ



เพ่ิมเติม ทบทวน 61-65 ปี 2564

14 การจัดการศูนย์เรียนรู้ ICT เพ่ือบริหารจัดการให้เกิด ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า กองการศึกษาฯ

ชุมชน ต าบลผักไหม ประโยชน์สูงสุด องค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับการพัฒนา

ผักไหม ปรับปรุงให้ดีข้ึน

จ านวน 1 คร้ัง / ปี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

15 ก่อสร้างกันสาดด้านหน้า เพ่ือใช้บังแสงแดดเวลา เด็กเล็ก เด็กและผู้ปกครองทุกคน 100,000 100,000 - - - ร้อยละหรือจ านวน เด็กและผู้ปกครองไม่ต้อง กองการศึกษาฯ

อาคาร ศพด.อบต.ผักไหม ท ากิจกรรมและป้องกันฝนตก ได้ใช้ประโยชน์ นักเรียนได้รับความ ตากแดดและตากฝนเวลา

เปียกเด็กและผู้ปกครองตอนรับ-ส่งในช่วงฤดูฝนและบังแสง ความสะดวก รับ-ส่ง และท ากิจกรรม

แดดในการท ากิจกรรม

16 โครงการสานสัมพันธ์  - เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ร่วมงานประเพณีของวัด 35,000 35,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนผู้เข้า - ชุมชนเข้าใจและร่วมงานกับกองการศึกษาฯ

บ้าน, วัด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน ของชุมชนทุกคร้ัง ร่วมโครงการได้รับความ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากข้ึน

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ท่ี วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณและท่ีผ่านมา



- เพ่ือเผยแพร่ผลงานของศูนย์ - จัดท าสารสัมพันธ์และสาร พึงพอใจ - ชุมชนให้การสนับสนุนด้าน

  พัฒนาเด็กเล็กสู่ชุมชน   ประชาสัมพันธ์ของศูนย์   ทรัพยากรแก่ศูนย์พัฒนา

  พัฒนาเด็กเล็ก   เด็กเล็ก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

17 โครงการสนับสนุนทุนการ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็ก โรงเรียน 5 แห่ง 30,000       30,000       - - - ร้อยละหรือจ านวน เด็กเยาวชนท่ีขาดแคลน กองการศึกษาฯ

ศึกษาให้แก่เด็กท่ีขาดแคลน ในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ เด็กท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ มีโอกาสศึกษาต่อ

ทุนทรัพย์ ได้รับทุนการศึกษา

18 ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนา ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 51,000       - - มีท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียนกองการศึกษาฯ

เด็กเล็กบ้านผักไหมใหญ่ ให้มีความพร้อมกับการจัดการ บ้านผักไหมใหญ่ การเรียนรู้ต่างๆ รู้การเรียนรู้ต่างๆส าหรับ

งบประมาณและท่ีผ่านมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ



เรียนการสอนมากข้ึน งานร้ือถอรนหน้าต่าง พร้อม ส าหรับเด็กเพ่ิมข้ึน เด็กเล็ก

วงกบไม้ งานร้ือถอนประตูพร้อม

เพ่ิมเติม ทบทวน 61-65 ปี 2563 วงกบ งานหน้าต่างอลูมิเนียม

พร้อมมุ้งลวด ประตูอลูมิเนียม

บานเล่ือนคู่พร้อมมุ้งลวด

ประตูบานสวิง ฯลฯ

(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

19 ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนา ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 137,000     - - มีท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียนกองการศึกษาฯ

เด็กเล็กวัดชาด - ห่องน้อย ให้มีความพร้อมกับการจัดการ วัดชาด - ห่องน้อย การเรียนรู้ต่างๆ รู้การเรียนรู้ต่างๆส าหรับ

เรียนการสอนมากข้ึน งานร้ือถอนหน้าต่าง-งานฝ้า ส าหรับเด็กเพ่ิมข้ึน เด็กเล็ก

เพดาน-โคมไฟฟ้า งานหน้าต่าง 

เพ่ิมเติม ทบทวน 61-65 ปี 2563 อลูมิเนียมบานเล่ือน 4 ช่อง 

2 ช่อง ฯลฯ 

(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



20 ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนา ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับปรุงห้องเรียน ศูนย์ฯ - - - 142,000     - มีท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียนกองการศึกษาฯ

เด็กเล็กบ้านกระเต็ล ให้มีความพร้อมกับการจัดการ บ้านกระเต็ล การเรียนรู้ต่างๆ รู้การเรียนรู้ต่างๆส าหรับ

เรียนการสอนมากข้ึน งานผนังอลูนิเนียม งาน ส าหรับเด็กเพ่ิมข้ึน เด็กเล็ก

ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือน ฯลฯ 

เพ่ิมเติม ทบทวน 61-65 ปี 2564 (ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

21 ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนา ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับปรุงห้องเรียน ศูนย์ฯ - - - 45,000       - มีท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียนกองการศึกษาฯ

เด็กเล็กบ้านหนองลุง ให้มีความพร้อมกับการจัดการ บ้านหนองลุง งานประตู การเรียนรู้ต่างๆ รู้การเรียนรู้ต่างๆส าหรับ

เรียนการสอนมากข้ึน อลูมิเนียมบานสวิงคู่ ฯลฯ ส าหรับเด็กเพ่ิมข้ึน เด็กเล็ก

(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)

เพ่ิมเติม ทบทวน 61-65 ปี 2564

22 ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนา ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับปรุงห้องเรียน ศูนย์ฯ - - - 178,000     - มีท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียนกองการศึกษาฯ

เด็กเล็กบ้านนาทุ่ง ให้มีความพร้อมกับการจัดการ บ้านนาทุ่ง งานร้ือถอนหน้าต่าง การเรียนรู้ต่างๆ รู้การเรียนรู้ต่างๆส าหรับ

เรียนการสอนมากข้ึน พร้อมวงกบไม้ประตูพร้อมวงกบ ส าหรับเด็กเพ่ิมข้ึน เด็กเล็ก

วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ



ฝ้าเพดาน ดวงโคมไฟฟ้า

เพ่ิมเติม ทบทวน 61-65 ปี 2563 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเล่ือน

พร้อมมุ้งลวด ประตูบานสวิงฯลฯ

(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

23 โครงการติดต้ังอินเทอร์เน็ต เพ่ือติดต้ังอินเทอร์เน็ต ศพด.จ านวน 7 แห่ง 100,000     100,000     100,000     - - ร้อยละหรือจ านวน มีความสะดวกและ กองการศึกษาฯ

ศพด. ท้ัง 7 แห่ง ให้ทุกศพด.มีความสะดวกในการ ศพด.ท่ีมีการติดต้ัง รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน อินเทอร์เน็ตมีความ

พร้อมในการปฏิบัติงาน

24 โครงการเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดอบรมให้กับเด็กและ 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษาฯ

ต าบลผักไหมผนึกหัวใจ จัดการอบรมให้ความรู้และการ เยาวชนต าบลผักไหม อบรมมีความรู้และ ความรู้โทษของ

ต้านภัยยาเสพติด สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน จ านวน 100 คน ตระหนักถึงโทษ ยาเสพติดและ

ห่างไกลยาเสพติด ของยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า58 ข้อ9

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

25 โครงการการป้องกันและ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา เยาวชนในเขตต าบลผักไหม 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละหรือจ านวน ลดปัญหาเด็ก เยาวชน กองการศึกษาฯ

แก้ปัญหาการต้ังครรภ์ เยาวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อม 17 หมู่บ้าน เยาวชนท่ีเข้ารับการ ต้ังครรภ์ไม่พร้อม

ไม่พร้อมของเยาวชน อบรมมีความรู้เพ่ิม

ข้ึนในการป้องกัน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า57 ข้อ8

26 ปรับปรุงห้องส านักงาน เพ่ือให้น่าอยู่ ม่ันคงและปลอดภัย ปรับปรุงห้องท างาน - 105,000     - - - ร้อยละความพึงพอใจ อาคารส านักงานอยู่ กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา กองการศึกษาฯ ของประชาชนท่ีมาติดต่อ ในสภาพท่ีน่าอยู่ 

(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) ราชการกับองค์กร สะดวกปลอดภัยใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  มีความสะดวก รวดเร็ว การท างาน

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561

วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการท่ี



ปีงบประมาณ 2561 หน้า10 ข้อ1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

27 ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ เพ่ือปรับปรุง  ห้องอ่านหนังสือ ห้องอ่านหนังสือ อบต.ผักไหม - 50,000       - - - ร้อยละของจ านวน มีห้องอ่านหนังสือ กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อบต.ผักไหม ให้ปลอดภัย ได้รับการปรับปรุง  และมี ผู้มารับบริการในชุมชน ท่ีปลอดภัย และน่าอยู่

และน่าอยู่ บรรยากาศท่ีดีต่อการอ่าน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  หนังสือ

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 (ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)

ปีงบประมาณ 2561 หน้า10 ข้อ2

28 ปรับปรุงร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้มีขอบเขตท่ีชัดเจน ด าเนินการซ่อมแซมร้ัว - 188,000     - - - ศพด. /ชุมชนฯ มีร้ัวรอบศูนย์ท่ีสมบูรณ์ กองการศึกษาฯ

บ้านนาทุ่ง มีร้ัวรอบศูนย์และเพ่ือความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง มีขอบเขตแบ่งแนวศูนย์ ม่ันคง แข็งแรง และ

ปลอดภัยของเด็กภายในศูนย์ มีร้ัวรอบท้ัง 4 ด้าน ท่ีสมบูรณ์ ท่ีชัดเจน และมีร้ัวรอบ ปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัย ศูนย์ฯ ท่ีสมบูรณ์ และ

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 (ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) ปลอดภัย

ปีงบประมาณ 2561 หน้า11 ข้อ3

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

29 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา 1. มีหลังคาป้องกันแดด และฝน เพ่ือ ปรับปรุง ซ่อมแซม - 250,000     - - - 1. มีหลังคาป้องกันแดด ฝนศพด.มีอาคารสถานท่ี กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กบ้านหนองลุง ให้กับเด็กและตัวอาคาร ต่อเติม ให้ศพด.มีสภาพม่ันคง ให้กับเด็กและตัวอาคาร แข็งแรง ม่ันคง 

2. มีท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปลอดภัย ตามมาตรฐาน 2. มีท่ีจัดกิจกรรม ปลอดภัยได้มาตรฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ต่างๆสาหรับเด็กเพ่ิมข้ึน (ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) การเรียนรู้

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 ต่างๆสาหรับเด็กเพ่ิมข้ึน

ปีงบประมาณ 2561 หน้า12 ข้อ4

30 ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนา ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี 61 ปรับปรุงห้องเรียน - 105,000     211,000     - - มีท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียนกองการศึกษาฯ

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ให้มีความพร้อมกับการจัดการ ศูนย์พัฒนาฯอบต.ผักไหม การเรียนรู้ต่างๆ รู้การเรียนรู้ต่างๆส าหรับ

ต าบลผักไหม เรียนการสอนมากข้ึน ปี 62 ปรับปรุงห้องเรียน ส าหรับเด็กเพ่ิมข้ึน เด็กเล็ก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ศูนย์พัฒนาฯอบต.ผักไหม 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 เพ่ิมเติม งานร้ือถอนผนังอิฐ

ปีงบประมาณ 2561 หน้า13 ข้อ5 ฝ้าเพดาน ดวงโคมไฟฟ้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เพ่ิมเติม ทบทวน 61-65 ปี 2563 งานฝ้าเพดานยิบซ่ัม ฯลฯ

(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

31  ค่าหนังสือเรียน เพ่ือสนับสนุนการจัด เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน - 29,800       29,800       29,800       29,800       ร้อยละของเด็กได้รับ การจัดประสบการณ์ กองการศึกษาฯ

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมว้ย อายุ 3-5 การสนับสนุนหนังสือ การเรียนรู้  อย่างมี

บริหารสถานศึกษา) ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ปี ใน ศพด. ท้ัง 7 แห่ง เรียนทุกคน คุณภาพ  เพียงพอ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  อัตราคนละ 200 บาทต่อปี และเด็กมีพัฒนาการ 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 เหมาะสมตามวัย

ปีงบประมาณ 2561 หน้า14 ข้อ6

32 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพ่ือสนับสนุนการจัด เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ - 29,800       29,800       29,800       29,800       ร้อยละของเด็กได้รับ การจัดประสบการณ์ กองการศึกษาฯ

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ประสบการณ์การเรียนรู้ การเรียน การสนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนรู้  อย่างมี

บริหารสถานศึกษา) ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ส าหรับเด็กปฐมว้ย อายุ 3-5 การเรียนทุกคน คุณภาพ  เพียงพอ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ปี ใน ศพด. ท้ัง 7 แห่ง และเด็กมีพัฒนาการ 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 อัตราคนละ 200 บาทต่อปี เหมาะสมตามวัย

ปีงบประมาณ 2561 หน้า14 ข้อ7

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

33 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เพ่ือสนับสนุนค่าเคร่ืองแบบ เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบ - 44,700       44,700       44,700       44,700       ร้อยละของเด็กได้รับ ผู้เรียนมีเคร่ืองแบบ กองการศึกษาฯ

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน การสนับสนุนเคร่ืองแบบ นักเรียนกันทุกคน

บริหารสถานศึกษา) ท้ัง 7 แห่ง ส าหรับเด็กปฐมว้ย อายุ 3-5 นักเรียนทุกคน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ปี ใน ศพด. ท้ัง 7 แห่ง

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 อัตราคนละ 300 บาทต่อปี 

ปีงบประมาณ 2561 หน้า15 ข้อ8

34 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรม -        64,070        64,070        64,070        64,070 ร้อยละของผู้เรียน ผู้เรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพและ พัฒนาผู้เรียน ได้รับการพัฒนา ท่ีเหมาะสม 4 ด้าน

บริหารสถานศึกษา) มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมท้ัง ส าหรับเด็กปฐมว้ย อายุ 3-5 ท่ีเหมาะสมตามวัย

4 ด้าน ปี ใน ศพด. ท้ัง 7 แห่ง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  อัตราคนละ 430 บาทต่อปี 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ



เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า15 ข้อ9

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

35 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ เพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ -  - 50,000       50,000       50,000       ร้อยละของผู้เข้าอบรม เด็กและเยาวชน และ กองการศึกษาฯ

คอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชัน ให้กับเด็ก ใช้คอมพิวเตอร์และ มีความรู้ด้านการใช้ ประชาชนท่ัวไป มีความรู้

(Application) เยาวชนและประชาชนท่ัวไป แอปพลิเคชันจ านวน 1 คร้ัง/ปี คอมพิวเตอร์และ มีทักษะน าไปใช้ในชีวิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  แอปพลิเคชัน ประจ าวันได้

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 (Application)

ปีงบประมาณ 2561 หน้า 16 

ข้อ 10

36 การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพครู ท่ีสังกัดศูนย์ -  - 70,000       70,000       70,000       ความพึงพอใจร้อยละ การคมนาคมสะดวก กองการศึกษาฯ

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ท่ีสังกัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของอบต. 80 หรือจ านวนครัวเรือนปลอดภัย

บริหารสถานศึกษา) พัฒนาเด็กเล็กของอบต. จ านวน 7 คน ๆ ละ 10,000 ประชาชนท่ีมีการคมนาคม

บาท  สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน

เพ่ิมเติม ทบทวน 61-65 

ปี 2563 - 2565

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
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37 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน เพ่ือสนับสนุนงบประมาณส าหรับ เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล - 2,624,000 2,624,000 2,624,000 2,624,000 2,624,000 ร้อยละของเด็กมีอาหาร เด็กมีสุขภาพอนามัยท่ีดี กองการศึกษาฯ/

สพฐ.ในเขตต าบลผักไหม จ านวน จัดท าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก ช้ัน ป.6 จ านวน 4 แห่ง กลางวันรับประทานท่ี ร.ร.บ.ตาทอง

4 โรงเรียน ในโรงเรียน ร.ร.บ้านตาทอง,ร.ร.บ้าน เพียงพอ ร.ร.บ.นาทุ่ง

นาทุ่ง,ร.ร.บ้านกระเต็ล ร.ร.บ.กระเต็ล

และ ร.ร.บ้านกระสังข์ ร.ร.บ.กระสังข์

38 อุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ สภาเด็กและเยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเด็กและ สภาเด็กและเยาวชนมี กองการศึกษาฯ/

การและศึกษาดูงานสภาเด็กและ สภาเด็กและเยาวชนต าบลผักไหม ต าบลผักไหม เยาวชนต าบลผักไหมได้ ความเข้มแข็งและมี สภาเด็กฯ

เยาวชนต าบลผักไหม รับการพัฒนาเพ่ิม ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน ต.ผักไหม

เพ่ิมศักยภาพมากข้ึน

39 อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และมี 1 โรงเรียน 20,000 20,000 - - - ร้อยละของจ านวนเด็ก นักเรียนได้พัฒนาทักษะ กองการศึกษาฯ/

การใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของ ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านตาทอง นักเรียนโรงเรียนบ้าน ในการสืบค้นสารสนเทศ ร.ร.บ้านตาทอง

นักเรียน ตาทองได้รับการพัฒนา บนเครือข่ายท่ีถูกต้อง

ทักษะการเรียนรู้

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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40 อุดหนุนโครงการ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการอบรม 1 โรงเรียน 20,000 20,000 - - - ร้อยละของจ านวนเด็ก นักเรียนมีความสามารถ กองการศึกษาฯ/

"ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" กระบวนการเรียนรู้ "เพศศึกษา" โรงเรียนบ้านนาทุ่ง นักเรียนโรงเรียนบ้าน ในการคิด การตัดสินใจ ร.ร..บ้านนาทุ่ง

นาทุ่งได้รับการพัฒนา ให้รู้เท่าทันด้านเพศศึกษา

ทักษะการเรียนรู้

41 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ 1 โรงเรียน 20,000 20,000 - - - ร้อยละของจ านวนเด็ก นักเรียนมีแหล่งศึกษาค้น กองการศึกษาฯ/

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านกระเต็ล การศึกษาค้นคว้าของนักเรียน โรงเรียนบ้านกระเต็ล นักเรียนโรงเรียนบ้าน คว้าความรู้และมีนิสัยรัก ร.ร.บ้านกระเต็ล

กระเต็ลได้รับการพัฒนา การอ่าน

ทักษะการเรียนรู้

42 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 1 โรงเรียน 20,000 20,000 - - - ร้อยละของจ านวนเด็ก นักเรียนเป็นคนดี กองการศึกษาฯ/

และประสิทธิภาพทางการศึกษา และสามารถด ารงชีวิตให้มี โรงเรียนบ้านกระสังข์ นักเรียนโรงเรียนบ้าน มีศีลธรรม ร.ร.บ้านกระสังข์

(กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ ความสุขในสังคมได้ กระสังข์ได้รับการพัฒนา

จริยธรรม) ทักษะการเรียนรู้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
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43 อุดหนุนโครงการพ่ีสอนน้องมุ่งสู่ เพ่ือขยายเครือข่ายความรู้เก่ียวกับ 1 โรงเรียน 30,000 30,000 - - - ร้อยละของจ านวน สามารถน าความรู้ท่ีได้ กองการศึกษาฯ/

ความเป็นเลิศทางเคร่ืองบิน เคร่ืองบินกระดาษพับและวิทยุบังคับ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล นักเรียนโรงเรียนผักไหม ถ่ายทอดให้รุ่นน้อง ร.ร.ผักไหม

กระดาษพับและวิทยุบังคับ จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง รุ่นท่ี 7 วิทยานุกูล ได้รับการ และมีทักษะท่ีดี วิทยานุกูล

พัฒนาทักษะการเรียนรู้

44 อุดหนุนโครงการค่ายเตรียมความ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ 1 โรงเรียน 20,000 20,000 - - - ร้อยละของจ านวนเด็ก สามารถน าประสบการณ์ กองการศึกษาฯ/

พร้อมและพัฒนาทักษะวิชาการ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล นักเรียนโรงเรียนผักไหม ท่ีได้และความรู้ถ่ายทอด ร.ร.ผักไหม

(พ่ีพบน้อง) รุ่นท่ี 7 อุดมศึกษา วิทยานุกูล ได้รับการ รุ่นน้อง วิทยานุกูล

พัฒนาทักษะการเรียนรู้

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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45 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ - 30,000       30,000       - - ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้า ผู้เรียนได้รับการพัฒนา กองการศึกษา/

ทางวิชาการ ด าเนินงานตามโครงการ โรงเรียนบ้านกระเต็ล ร่วมกิจกรรมได้รับความ ทักษะทางด้านวิชาการ โรงเรียน

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ในการด าเนินกิจกรรม รู้ ทักษะด้านวิชาการ ทางสังคมและได้แสดง บ้านกระเต็ล

ของโรงเรียนบ้านกระเต็ล ความสามารถของตนเอง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  มีความภาคภูมิใจ และ

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2/2561 เห็นคุณค่าของตัวเอง

ปีงบประมาณ2561 หน้า31 ข้อ1

46 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ - 30,000       30,000       - - ร้อยละของผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ กองการศึกษา/

ด าเนินงานตามโครงการเข้าค่าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ง โครงการมีจิตส านึก ความรู้และพัฒนาจิตใจ โรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  คุณธรรม ของโรงเรียนบ้านนาทุ่ง ได้ขัดเกลาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม บ้านนาทุ่ง

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ2561 หน้า31 ข้อ2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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47 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ - 30,000       30,000       - - ร้อยละของนักเรียน มีการพัฒนาตนเอง กองการศึกษา/

ด าเนินงานตามโครงการศึกษา โรงเรียนบ้านกระสังข์ มีการพัฒนาตนเอง สามารถน าความรู้ โรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ในการด าเนินกิจกรรม ด้านความรู้ ทักษะ ไปใช้ได้อย่างต่อเน่ือง บ้านกระสังข์

บ้านกระสังข์ กระบวนการ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  มีคุณลักษณะท่ี

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 พึงประสงค์

ปีงบประมาณ2561 หน้า32 ข้อ3

48 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ - 30,000       30,000       - - ร้อยละของนักเรียน มีการพัฒนาตนเอง กองการศึกษาฯ/

โปรแกรม Microsoft Word ด าเนินงานตามโครงการพัฒนา โรงเรียนบ้านตาทอง มีการพัฒนาตนเอง สามารถน าความรู้ โรงเรียน

ทักษะการใช้โปรแกรม ในการด าเนินกิจกรรม ด้านความรู้ ทักษะ ไปใช้ได้อย่างต่อเน่ือง บ้านตาทอง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  Microsoft Word กระบวนการ โปรแกรม

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 ของโรงเรียนบ้านตาทอง Microsoft Word

ปีงบประมาณ2561 หน้า32 ข้อ4

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.4 แผนงานการการศึกษา

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

49 โครงการเรียงร้อย  แบ่งปัน   เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ - 20,000       20,000       - - ร้อยละของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนา กองการศึกษา/

สานฝัน เพ่ือน้อง ด าเนินงานตามโครงการ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ ทักษะด้านสังคม โรงเรียน

โครงการเรียงร้อย  แบ่งปัน   ความรู้  ทักษะด้านสังคม และการใช้ชีวิตในสังคม ผักไหมวิทยานุกูล

สานฝัน  เพ่ือน้อง และการใช้ชีวิตในสังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ2561 หน้า33 ข้อ5

50  โครงการพัฒนาฐาน เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ - 30,000       30,000       - - ร้อยละของผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้  และ กองการศึกษาฯ/

การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ด าเนินงานตามโครงการ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล มีความรู้ท่ีได้ไปใช้ พัฒนาความรู้สู่ท้องถ่ิน โรงเรียน

ตามหลักปรัชญา  โครงการพัฒนาฐาน ในชีวิตประจ าวัน และชุมชน ผักไหมวิทยานุกูล

ของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ตามหลักปรัชญา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ



เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2561 ของเศรษฐกิจพอเพียง

ปีงบประมาณ2561 หน้า33 ข้อ6

รวม 50 โครงการ - - 7,083,000 7,190,770 6,644,770 6,557,770 5,975,770 - - -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
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      2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ จัดอบรมกลุ่มเส่ียง 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ร้อยละของผู้เข้าร่วม เป็นพ้ืนท่ีปลอดยาเสพติด กองสวัสดิการ

ปัญหายาเสพติด จัดการอบรม รณรงค์ ของศูนย์ จ านวน 100 คน อบรมมีความรู้และ สังคม

ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ตระหนักถึงโทษของยา

ต าบลผักไหม เสพติด

2 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการปกครอง เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม 25,000       25,000       - - - ร้อยละของกลุ่มเครือข่าย มีกลุ่มเครือข่ายผู้ประสาน ส านักงานปลัด/

ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ อ าเภอห้วยทับทัน อบรมเพ่ิมศักยภาพ ผู้ประสานพลังแผ่นดินฯ ประสานพลังแผ่นดิน อ.ห้วยทับทัน

ยาเสพติด 25 ตาสับปะรด ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ต.ผักไหม ได้รับการ เอาชนะยาเสพติดต าบล

เอาชนะยาเสพติด 25 ส่งเสริมสนับสนุน ผักไหม

ตาสับปะรด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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      2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงาน เพ่ือสนับสนุนงบประมาณศูนย์ ปีละ 1 หมู่บ้าน ตาม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน กองสวัสดิการฯ/

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบล โครงการการของ อบต. ครอบครัวในชุมชน ชุมชนต าบลผักไหมได้รับ ศูนย์พัฒนา

ต าบลผักไหม (ศพค.) ผักไหม ผักไหม ต าบลผักไหม (ศพค.) งบประมาณอุดหนุน ครอบครัว

ได้รับการส่งเสริม ในชุมชนต าบล

ผักไหม

4 อุดหนุนโครงการสัมมนาพัฒนา เพ่ือเบิกจ่ายอุดหนุน สนับสนุนกิจกรรม 30,000       30,000       - - - ร้อยละของสตรีอ าเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรี กองสวัสดิการฯ/

ศักยภาพและส่งเสริมบทบาท ท่ีท าการปกครองอ าเภอห้วยทับทันกรรมการพัฒนาสตรี ห้วยทับทันได้รับการ มีกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและ คณะกรรมการ

หน้าท่ีของสตรีอ าเภอห้วยทับทัน อ าเภอห้วยทับทัน ส่งเสริมสนับสนุน ม่ันคง พัฒนาสตรี

ประจ าปี อ าเภอ

ห้วยทับทัน

5 โครงการ พัฒนาสภาผู้น าชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพสภาผู้น าชุมชนสภาผุ้น าชุมชน จ านวน 17 หมู่ 20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละของประชาชน สภาผู้น าชุมชนต าบลผักไหม กองสวัสดิการฯ/

ต าบลผักไหม ท้ัง 17 หมู่บ้าน และสภาผู้น าชุมชนและสภาผุ้น าชุมชนต าบลผักไหม มีความพึงพอใจ และสภาผู้น าท้ัง 17หมู่บ้านสภาผู้น าชุมชน

ต าบลผักไหม ให้สามารถขับเคล่ือน การท างานโดยใช้ สามารถด าเนินงานได้และต าบลผักไหม

ชุมชน โดยใช้ กลไกสภาผู้น าชุมชน กลไกสภาผู้น าชุมชน เกิดประโยชน์กับชุมชน

ในการบริหารจัดการชุมชน ขับเคล่ือนงานในต าบล ในการบริหารจัดการชุมชน

ผักไหม

รวม 5 โครงการ - - 95,000 115,000 60,000 60,000 60,000 - - -

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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      2.6 แผนงานงบกลาง

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

1 โครงการเบ้ียยังชีพ เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้กับ สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 30,000       42,000       42,000       42,000       42,000       จ านวนผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ กองสวัสดิการ

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ ท่ีขอรับการช่วยเหลือ จ านวน 7 รายๆ ละ ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ เบ้ียยังชีพครบถ้วน สังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  500 บาท/เดือน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561

ปีงบประมาณ 2561 หน้า60 ข้อ1

2 โครงการเบ้ียยังชีพ เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้กับ เพ่ือสนับสนุนเบ้ียยังชีพ 924,000     2,256,000  2,256,000  2,256,000  2,256,000  จ านวนคนพิการ คนพิการได้รับเบ้ียยังชีพ กองสวัสดิการ

คนพิการ คนพิการในการด ารงชีพ ให้คนพิการ ต าบลผักไหมได้รับ ครบถ้วน สังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  เบ้ียยังชีพคนพิการ มีคุรภาพชีวิตท่ีดี

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561 ครบทุกราย

ปีงบประมาณ 2561 หน้า61 ข้อ2

3 โครงการเบ้ียยังชีพ เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้กับ เพ่ือสนับสนุนเบ้ียยังชีพ 6,830,400 8,300,400 8,300,400 8,300,400 8,300,400 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับเบ้ียยังชีพ กองสวัสดิการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2564  ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุ ต าบลผักไหมได้รับ ครบถ้วน สังคม

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ปีงบประมาณ 2561 หน้า62 ข้อ3 ครบทุกราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 122

      2.6 แผนงานงบกลาง

ตัวช้ีวัด

  2561 (บาท)   2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

4 โครงการสมทบกองทุน เพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สมทบ 3 ส่วน 200,000     200,000     110,000     110,000     110,000     ร้อยละหรือจ านวน กองทุนสวัสดิการชุมชน กองสวัสดิการ

สวัสดิการชุมชนต าบลผักไหม ต าบลผักไหม ในการด าเนินงาน รัฐบาล 1 ส่วน สมาชิกกองทุน ได้รับการสนับสนุน สังคม

ตามโครงการ อบต. 1 ส่วน สวัสดิการชุมชน แก่สมาชิกอย่างท่ัวถึง

กองทุนฯ 1 ส่วน ต.ผักไหมได้รับ และเกิดประสิทธิภาพ

สวัสดิการท่ีดี มากข้ึน

5 โครงการสมทบกองทุนหลัก เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกัน สมทบไม่น้อยกว่า 150,000     150,000     110,000     110,000     110,000     กองทุนหลักประกัน ประชาชนได้รับการดูแล กองสวัสดิการ

ประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน ในการด าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 30 เพ่ือเป็น สุขภาพได้รับการ ด้านสุขภาพอย่างท่ัวถึง สังคม

หรือพ้ืนท่ีต าบลผักไหม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนเพ่ือพัฒนา ในทุกด้านท้ังต าบล

บริหารหรือพัฒนากองทุน สุขภาพให้ดีเพ่ิมข้ึน

รวม 5 โครงการ - - 8,134,400 10,948,400 10,948,400 10,948,400 10,948,000 - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย              

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและท่ีผ่านมา


