
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561   
  (บาท)

      2562   
  (บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการพฒันาสตรีและเสริมสร้าง เพื่อเผยแพร่ ความรู้ที่น่า อบรมใหค้วามรู้แก่สตรี 0 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าอบรม สตรีได้รับความรู้ที่น่า ส านักปลัด
ความเข้มแข็งของครอบครัว สนใจเกี่ยวกับการพฒันา 1  รุ่น จ านวน 60 คน ร้อยละ 70 สนใจเกี่ยวกับการพฒันา

สตรีและเสริมสร้างความ สตรีและเสริมสร้าง
เข้มแข็งของครอบครัว ความเข้มแข็งของ

ครอบครัว
2 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพกิาร เพื่อพฒันาศักยภาพทกัษะ คนพกิาร/และผู้ดูแล 0 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าอบรม ผู้พกิารและผู้ดูแล ส านักปลัด

และผู้ดูแลคนพกิาร อาชีพและลักษณะนิสัยใน คนพกิาร/ ร้อยละ 70 ได้พฒันาศักยภาพ
การท างานใหแ้ก่คนพกิาร 1  รุ่น จ านวน 60 คน ทกัษะอาชีพและ
ที่ถูกละเลยจากการจ้างงาน ลักษณะนิสัยในการ
และวา่งงานใหม้ีรายได้และ ท างาน ไม่ถูกละเลย
พึ่งพาตนเองได้ อันไปสู่ และสามารถพึ่งตนเองได้
การลดความเหล่ือมล้ า

3 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น า เพื่อพฒันาศักยภาพทกัษะ ผู้น าหมู่บา้นทกุหมู่บา้น 0 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าอบรม ผู้น าได้พฒันาศักยภาพ ส านักปลัด
หมู่บา้น การเปน็ผู้น าหมู่บา้น ร้อยละ 70 ทกัษะการเปน็ผู้น า

4 สภาองค์กรชุมชน เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน ทกุหมู่บา้น 0 50,000 50,000 50,000 สภาองค์กร สภาองค์กรชุมชนได้รับ ส านักปลัด
(กองบญุคุณธรรม) สภาองค์กรชุมชน ชุมชน การส่งเสริม/สนับสนุน

19

                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                                     แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3

                                                  ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเอง
                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ผลผลิตของโครงการ จะได้รับ

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 



ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561   
  (บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ เพื่อใหเ้ยาวชนมีความรู้ อบรมเยาวชน 0 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าอบรม เยาวชนมีความรู้ ความ ส านักปลัด
โรคเอดส์ ความเข้าใจเร่ืองเอดส์ 1  รุ่น จ านวน 60 คน ร้อยละ 70 เข้าใจเร่ืองเอดส์ เพศ

เพศศึกษาและอนามัย ศึกษาและอนามัยเจริญ
เจริญพนัธส์ามารถน า พนัธ ์สามารถน าความรู้
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ ไปประยุกต์ใช้กับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมได้ ครอบครัว ชุมชน/สังคม

ได้
2 โครงการอบรมใหค้วามรู้โรค 1.เพื่อใหผู้้เข้าอบรมมีความ ประชาชนทั่วไป 0 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าอบรม 1.ผู้เข้าอบรมมีความ ส านักปลัด

ไข้เลือดออก รู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 1  รุ่น จ านวน 60 คน ร้อยละ 70 รู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือด
2.เพื่อใหรู้้จักวธิปีอ้งกัน ออก
ใหป้ลอดภยัจากโรค 2.ผู้เข้าอบรมรู้จักวธิี
ไข้เลือดออก ปอ้งกันโรคไข้เลือด

ออกไม่ใหเ้กิดกับตนเอง
และครอบครัว

3 โครงการควบคุมและปอ้งกันโรค 1.เพื่อใหค้วามรู้แก่ ประชาชนทั่วไป 0 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าอบรม 1.ประชาชนได้รับ
ความรู้แก่

ส านักปลัด
ขาดสารไอโอดีน ประชาชนในการปรุง 1  รุ่น จ านวน 60 คน ร้อยละ 70 ความรู้ในการปรุง

อาหารที่มีสารไอโอดีน อาหารที่มีสารไอโอดีน
2.เพื่อประชาสัมพนัธโ์รค 2.ประชาชนได้รับ
ขาดสารไอโอดีนเกี่ยวกับ ข่าวสารเกี่ยวกับ
การปอ้งกันอันตรายที่จะ การปอ้งกันอันตรายที่จะ
เกิดขึ้น เกิดขึ้น

20แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ผลผลิตของโครงการ จะได้รับ



ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561   
  (บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

4 โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา 1.เพื่อใหเ้ด็ก/เยาวชน อบรมเยาวชน 0 60,000 60,000 60,000 มีผู้เข้าอบรม 1.เด็กและเยาวชนมี ส านักปลัด
ยาเสพติด To be number one ตระหนักถึงโทษของ 1  รุ่น จ านวน 120 ร้อยละ 70 ความรู้และตระหนักถึง
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นชุมชน/หมู่บา้น) อบายมุขและยาเสพติดทกุ คน โทษของยาเสพติด

ประเภทและสามารถปอ้ง 2.มีเครือข่ายปอ้งกัน
กันตนเองได้ ยาเสพติด
2.เพื่อสร้างเครือข่ายชมรม
To be number one

5 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อเผยพร่ และใหค้วามรู้ ประชาชนทั่วไป 0 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าอบรม ประชาชนกลุ่มเส่ียง ส านักปลัด
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหติสูง เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 1  รุ่น จ านวน 60 คน ร้อยละ 70 ได้รับความรู้ เกี่ยวกับ
โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหติสูง โรคและวธิปีฏบิติัตน

โรคหวัใจและหลอดเลือด

6 โครงการควบคุมปอ้งกันโรคติดต่อ เพื่อเผยแพร่ และใหค้วามรู้ ประชาชนทั่วไป 0 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าอบรม ประชาชนกลุ่มเส่ียง ส านักปลัด
โรคอุบติัใหม่ และโรคอุบติัซ้ า เกี่ยวกับการปอ้งกันโรค 1  รุ่น จ านวน 60 คน ร้อยละ 70 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ

ติดต่อ โรคอุบติัใหม่ โรค และวธิปีฏบิติัตน
และโรคอุบติัซ้ า ในการปอ้งกันโรคต่างๆ

7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อ 1.เพื่อใหก้ารด าเนินการ ประชาชนทั่วไป 0 60,000 60,000 60,000 มีผู้เข้าอบรม มีบคุลากรที่ท าหน้าที่ ส านักปลัด
ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้เปน็ 1  รุ่น จ านวน 50 ร้อยละ 70 ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรค

ไปด้วยความเรียบร้อย คน พษิสุนัขบา้อย่างเพยีงพอ

21แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
ผลผลิตของโครงการ จะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า



ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561   
  (บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการวคัซีนปอ้งกันเด็กจมน้ า 1.เพื่อสอนและฝึกหดัเด็ก เยาวชน  1  รุ่น 0 100,000 100,000 100,000 มีผู้เข้าอบรม 1.เด็กและเยาวชนที่เข้า ส านักปลัด
และเยาวชนในโรงเรียน จ านวน  60  คน ร้อยละ 70 ร่วมกิจกรรมฝึกสอน
และชุมชน สามารถวา่ยน้ า วา่ยน้ าทกุคนจะสามารถ
เปน็ จนเอาชีวติรอดจาก วา่ยน้ าเปน็เมื่อจบ
การประสบอุบติัเหตุทางน้ า กิจกรรม
2.เพื่อสอนและฝึกหดัให้ 2.เด็กและเยาวชนที่เข้า
เด็กและเยาวชนกลุ่ม ร่วมกิจกรรมฝึกสอน
เปา้หมาย รู้จักและ วา่ยน้ าทกุคนจะมี
สามารถช่วยชีวติผู้ประสบ ความรู้และทกัษะเบื้อง
อุบติัเหตุทางน้ าได้อย่าง ต้นในการช่วยเหลือผู้
ถูกต้องตามวธิมีาตรฐาน ประสบเหตุทางน้ า
สากล

2 โครงการขับขี่ปลอดภยัสวมหมวก 1.เพื่อเกิดความปลอดภยั ประชาชนต าบลตระแสง 0 100,000    100,000     100,000   มีผู้เข้าอบรม 1.เกิดความปลอดภยั ส านักปลัด
นิรภยั ต่อชีวติ  - ฝึกอบรม ร้อยละ 70 ต่อชีวติ

2.เพื่อปฏบิติัตามกฎจราจร  - กิจกรรมรณรงค์ 2.ประชาชนปฏบิติัตาม
 - จัดท าปา้ยประชา กฎจราจร
สัมพนัธ์

22แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3

ผลผลิตของโครงการ จะได้รับ
โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า




