
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

1 โครงการอาหารกลางวนัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ให้เด็กได้รับสารอาหาร
ครบตามเกณฑ์

สนับสนุนอาหารกลางวนั
ให้กับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย์

612,500 504,400 519,400 520,000 520,000 ร้อยละของเด็ก
ได้รับอาหาร

กลางวนั

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบตามเกณฑ์

ส านักปลัด

2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวนั
ให้แก่เด็กนักเรียน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวนั
ให้แก่เด็กนักเรียนในพืน้ที่

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพืน้ที่
ต าบลห้วยสัตวใ์หญ่ จ านวน 2
 โรงเรียน

2,100,000 2,060,000 2,032,000 2,050,000 2,050,000 จ านวน
โรงเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย

ส านักปลัด/
กรมส่งเสริมฯ

3 สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กนักเรียน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนในพืน้ที่

โรงเรียนสังกัด ศพฐ. และ
ศพด.ในพืน้ที ่อบต.ห้วยสัตว์
ใหญ่

1,245,530 1,172,715 1,176,540 1,200,000 1,200,000 จ านวน
โรงเรียน และ
ศพด.ทีไ่ด้รับ
การสนับสนุน

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย

ส านักปลัด/
กรมส่งเสริมฯ

4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้กับ ศพด.ใน
พืน้ที ่จ านวน 3 ศูนย์

ศพด.ในพืน้ที ่อบต.ห้วยสัตว์
ใหญ่ จ านวน 3 ศูนย์

25,370 45,580 45,580 45,580 ร้อยละของเด็ก
ได้รับ

ประโยชน์จาก
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

เด็กนักเรียนได้รับ
พัฒนาการการเรียนรู้ส่ิง

แปลกใหม่เพิม่ขึน้

ส านักปลัด/
กรมส่งเสริมฯ

5 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองแบบให้แก่เด็ก
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายค่า
เคร่ืองแบบให้กับ ศพด.ในพืน้ที่
 จ านวน 3 ศูนย์

ศพด.ในพืน้ที ่อบต.ห้วยสัตว์
ใหญ่ จ านวน 3 ศูนย์

17,700 31,800 31,800 31,800 จ านวน
เคร่ืองแบบที่
จัดซ้ือให้เด็ก

เด็กนักเรียนมีเคร่ืองแบบ
ประจ าศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กอยา่งถูกต้องเป็น

ระเบียบ

ส านักปลัด/
กรมส่งเสริมฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชีว้ดังบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า28



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา

     256๑   
  (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
  (บาท)

     256๑   
  (บาท)

6 ค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่
เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่เพืม่ประสิทธภิาพให้การ
บริการด้านการศึกษาให้กับ
เด็กก่อนวยัเรียน

ศพด.ในพืน้ที ่อบต.ห้วยสัตว์
ใหญ่ จ านวน 3 ศูนย์

212,500 164,900 180,200 180,200 180,200 ร้อยละของ
เด็กทีไ่ด้รับค่า
จัดการเรียน
การสอน

การปฏิบัติงานด้าน
การศึกษามีประสิทธภิาพ

เพิม่มาก

ส านักปลัด/
กรมส่งเสริมฯ

7 ค่าจัดซ้ือหนังสือให้แก่เด็ก
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่เพืม่ประสิทธภิาพให้การ
บริการด้านการศึกษาให้กับ
เด็กก่อนวยัเรียน

ศพด.ในพืน้ที ่อบต.ห้วยสัตว์
ใหญ่ จ านวน 3 ศูนย์

11,800 21,200 22,000 22,000 จ านวนศพด.ที่
ด าเนินการ

เด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
มีหนังสือเรียนเพิม่มากขึน้

ส านักปลัด/
กรมส่งเสริมฯ

8 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน
ให้แก่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่เพืม่ประสิทธภิาพให้การ
บริการด้านการศึกษาให้กับ
เด็กก่อนวยัเรียน

ศพด.ในพืน้ที ่อบต.ห้วยสัตว์
ใหญ่ จ านวน 3 ศูนย์

11,800 21,200 22,000 22,000 จ านวนศพด.ที่
ด าเนินการ

เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การ
เรียนครบและมี

พัฒนาการทีส่มวยั

ส านักปลัด/
กรมส่งเสริมฯ

9 โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาการของเด็กและ
เยาวชนรวมไปถึงเปิดโอกาสให้
เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
ถึงความสามัคคีในด้านต่างๆ

จัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 
ให้กับศพด.ในพืน้ที ่อบต.ห้วย
สัตวใ์หญ่ จ านวน 3 ศูนย์
รวมทัง้เด็กและเยาวชนใน
ต าบลห้วยสัตวใ์หญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม

เด็ก เยาวชน เกิดการ
เรียนรู้และกล้าแสดงออก
จากการแสดงกิจกรรม

ต่างๆภายในงาน

ส านักปลัด

10 โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ประจ าภาคเรียน

เพือ่ใหผู้้ปกครองมคีวามเขา้ใจใน
เร่ืองการเตรียมความพร้อม
ส่งเสริมพฒันาการของเด็กใหม้ี
ทศิทางเดียวกนักบัศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

จัดประชุมผู้ปกครองศพด.ใน
พืน้ที ่อบต.ห้วยสัตวใ์หญ่ 
จ านวน 3 ศูนย์

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทีด่ าเนินการ

ผู้ปกครองมีความเข้าใจใน
เร่ืองการเตรียมความ
พร้อมส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กให้มีทิศทาง
เดียวกับศพด.

ส านักปลัด

ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับเปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า29



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

11 โครงการจัดกิจกรรมวนัส าคัญ
ทางศาสนา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวนัส าคัญทางศาสนา 
เช่น วนัวสิาขบูชา วนั
เข้าพรรษา ฯลฯ

จัดกิจกรรมวนัส าคัญทาง
ศาสนาให้ศพด.ในพืน้ที ่อบต.
ห้วยสัตวใ์หญ่ จ านวน 3 ศูนย์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

เด็กเล็กก่อนวยัเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรมวนัส าคัญ
ทางศาสนา

ส านักปลัด

12 โครงการจัดกิจกรรมวนัส าคัญ
ทางสถาบันพระมหากษัตริย์

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวนัส าคัญทางสถาบัน
พระมหากษัตริย ์เช่นวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาพระเจ้าอยูห่ัว
ฯและพระราชินี เป็นต้น

จัดกิจกรรมวนัส าคัญทาง
สถาบันพระมหากษัตริยใ์ห้
ศพด.ในพืน้ที ่อบต.ห้วยสัตว์
ใหญ่ จ านวน 3 ศูนย์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

เด็กเล็กก่อนวยัเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรมวนัส าคัญ
สถาบันพระมหากษัตริย์

ส านักปลัด

13 จัดซ้ือวสัดุการศึกษาให้กับ
ศพด.อบต.ห้วยสัตวใ์หญ่

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพให้การ
บริการด้านการศึกษาให้กับ
เด็กก่อนวยัเรียน

จัดซ้ือวสัดุการศึกษาให้ศพด.
ในพืน้ที ่อบต.ห้วยสัตวใ์หญ่ 
จ านวน 3 ศูนย์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวสัดุ
การศึกษาทีจ่ัด
ให้ศูนยฯ์

การปฏิบัติงานด้าน
การศึกษามีประสิทธภิาพ
เพิม่มาก

ส านักปลัด

14 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในเด็กเล็กก่อนวยั
เรียน

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบ
วนิัย มีความรับผิดชอบ และมี
คุณธรรมจริยธรรม

ศพด.ในพืน้ที ่อบต.ห้วยสัตว์
ใหญ่ จ านวน 3 ศูนย์

10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

เด็กมีระเบียบวนิัย มี
ความรับผิดชอบ และมี
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ด ารงชีวติ

ส านักปลัด

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา

เพือ่พัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

จัดกิจกรรมอบรมให้ครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

10,000 10,000 10,000 จ านวนครูและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กทีเ่ข้ารับ
การอบรม

เด็กได้ให้ความสนใจใน
การจัดกิจกรรมมากขึน้

ส านักปลัด

ที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับวตัถุประสงค์โครงการ งบประมาณ และทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า30



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

16 โครงการก่อสร้างศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนการ
เรียนการสอนระดับปฐมวยั

ก่อสร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
หมูท่ี ่10บ้านหนองสะแก 
ขนาด 51-80 คน ตามแบบ
แปลนทีก่รมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ก าหนด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน 1 ศูนย์ เด็กระดับปฐมวยัได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ระดับ

กองช่าง/
กรมส่งเสริมฯ

17 โครงการปรับปรุง ต่อเติม
อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ห้วยสัตวใ์หญ่

เพือ่ให้สภาพแวดล้อมมีความ
เหมาะสม ถูกสุขลักษณะและ
มีความพร้อมให้เด็กก่อนวยั
เรียน

ด าเนินการปรับปรุง หรือต่อ
เติมอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
  -ศพด.ห้วยสัตวใ์หญ่           
 -ศพด.บ้านห้วยผ้ึง            
 -ศพด.บ้านปุาละอู

500,000 500,000 500,000 จ านวน 3 ศูนย์ มีอาคารเรียนทีไ่ด้
มาตรฐานสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพและเกิด
ประสิทธผิลในการพัฒนา
ทักษะต่างๆของผู้เรียน

กองช่าง

18 ก่อสร้างปูายศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ห้วยสัตวใ์หญ่

เพือ่ประชาสัมพันธศู์นยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและเพิม่มาตรฐานให้
สถานที่

ด าเนินการก่อสร้างปูาย ศพด.
ตามแบบแปลนทีอ่บต. ก าหนด

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้พบเห็น

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีปูาย
ทีไ่ด้มาตรฐานสวยงาม
ประทับใจแก่ผู้พบเห็น

ส านักปลัด

19 โครงการสนับสนุนรถรับส่งแก่
เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ห้วยสัตวใ์หญ่

เพือ่อ านวยความสะดวกและ
ประหยดัค่าใช้จ่ายและเวลา
ของผู้ปกครอง

ศพด.ในพืน้ที ่อบต.ห้วยสัตว์
ใหญ่ จ านวน 3 ศูนย์

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
จ านวน

นักเรียนทีใ่ช้
บริการ

เด็กเล็กก่อนวยัเรียนได้รับ
ความสะดวกและ
ประหยดัเวลาและ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวชีว้ดั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับเปูาหมายผลผลิตของโครงการ งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า31



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

20 โครงการสนับสนุนค่าย
วชิาการและกีฬาสามัคคีเกมส์

เพือ่สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในพืน้ที่

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดค่ายวชิาการและกีฬา
สามัคคีเกมส์ในโรงเรียนตชด.
ในพืน้ที่

20,000 20,000 20,000 จ านวน
โรงเรียนตชด.
ทีด่ าเนินการ

นักเรียนมีความสามัคคี
และมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงมากขึน้

ส านักปลัด

21 โครงการศูนยเ์ด็กเล็กปลอดโรค เพือ่ให้ครู,ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
และผู้ปกครองมีความรู้ในการ
ปูองกันโรคของเด็ก

ศพด.ในพืน้ที ่อบต.ห้วยสัตว์
ใหญ่ จ านวน 3 ศูนย์

20,000 20,000 20,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทีด่ าเนินการ

ครูและผู้ปกครองมีความรู้
ในการปูองกันโรคของเด็ก

ส านักปลัด

22 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นพร้อมจัดหาอุปกรณ์เคร่ือง
เล่นประจ าหมูบ่้านที ่1,5,9

เพือ่ให้เด็กมีพัฒนาการทาง
ร่างกาย สมอง และอารมณ์ทีดี่

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ขนาด
กวา้ง 15 ม. ยาว 25 ม. 
พร้อมจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ีองเล่น

300,000 300,000 300,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง

เด็กมีร่างกายและ
พัฒนาการทีส่มบูรณ์และ
แข็งแรง

กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงสนามเด็ก
เล่น หมู ่6 บ้านโคนมพัฒนา

เพือ่ให้เด็กในพืน้ทีม่ี
พัฒนาการทางร่างกาย สมอง 
และอารมณ์ทีดี่

ก่อสร้างหลังคาและปูพืน้ยาง 
พร้อมไฟฟูาส่องสวา่งตาม
แบบที ่อบต.ก าหนด

200,000 200,000 200,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง

เด็กมีร่างกายและ
พัฒนาการทีส่มบูรณ์และ
แข็งแรง

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับงบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า32



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

1 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่
เรือบก หมู ่11 บ้านปากคลอง

เพือ่สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีอันดีงามทีสื่บทอดมา
แต่อดีต

จัดงานประเพณีแห่เรือบก ณ 
บริเวณหมูท่ี ่11 บ้านปาก
คลอง

30,000 30,000 30,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ

ประเพณีแห่เรือบกได้รับ
การสืบทอดให้คงอยูต่่อไป

ส านักปลัด

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
พิธทีางศาสนา และประเพณี
ท้องถิน่

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพิธทีางศาสนา 
ประเพณี และวฒันธรรม
ท้องถิน่

จัดกิจกรรมต่างๆทางพิธทีาง
ศาสนา และประเพณี
วฒันธรรมท้องถิน่ของต าบล
ห้วยสัตวใ์หญ่

50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าพิธทีางศาสนา 
ประเพณีวฒันธรรม
ท้องถิน่ของตนเอง

ส านักปลัด

3 โครงการจัดงานส่งเสริม
ประเพณีวนัสงกรานต์      
(วนัผู้สูงอายุ)

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวนัผู้สูงอายหุรือสืบ
สานวฒันธรรมประเพณี
สงกรานต์

จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
รดน้ าผู้สูงอายแุละท ากิจกรรม
ต่างๆของผู้สูงอาย ุจ านวน 11
 หมูบ่้าน

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

ประชาชนได้เห็นถึง
ความส าคัญของผู้สูงอายุ/
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณี

ส านักปลัด/
กอง

สวสัดิการ
สังคม

4 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ประเพณีชาวไทยภูเขา หมูท่ี ่3
 บ้านปุาละอู

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ประเพณีชาวไทยภูเขา

จัดกิจกรรมประเพณีชาวไทย
ภูเขาในช่วงเดือนมกราคมของ
ทุกปี ณ หมู ่3 บ้านปุาละอู

50,000 80,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

ประชาชนชาวไทยภูเขา
ได้สืบสานประเพณีด้ังเดิม
ไว้

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า33



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์

จัดแข่งขันกีฬาต าบล/
หมูบ่้าน/กีฬา แก่ผู้น าท้องถิน่ 
เยาวชน และประชาชน 
จ านวน 11 หมูบ่้าน

230,000 150,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

ประชาชนและผู้เข้าร่วม
โครงการมีสุขภาพ
แข็งแรงและใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด

ส านักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

6 โครงการส่งเสริมกีฬาชาวไทย
ภูเขา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนชาวไทย
ภูเขาเรียนรู้ กีฬาสากลและ
สืบทอดกีฬาพืน้บ้านภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

ส่งนักกีฬาชาวไทยภูเขาชนิด
ต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ซ่ึงเป็นตัวแทนของจังหวดั
ประจวบคีรีขันธ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

เยาวชนนักกีฬาชาวไทย
ภูเขามีความสามัคคีกัน
และได้สืบทอดกีฬา
พืน้บ้านของชนเผ่าไว้

ส านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์
อ าเภอ/จังหวดั

เพือ่เป็นการสร้าง
ความสัมพันธส์ามัคคีอันดี
ระหวา่งหน่วยงานภายใน
อ าเภอหัวหินและส่วนราชการ
ทีเ่กีย่วข้อง

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันซ่ึงเป็นพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ซ่ึงเป็น
ตัวแทนของต าบลเข้าร่วมการ
แข่งขัน

150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

บุคลากรระหวา่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่และ
หน่วยงานภายในอ าเภอมี
ความสามัคคีกันมากขึน้

ส านักปลัด

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้
ฝึกสอนการเต้นแอโรบิค

เพือ่สอนวธิกีารออกก าลังกาย
และเพิม่ทักษะในการเต้นแอ
โรบิคให้กับประชาชนในต าบล

เยาวชนและประชาชนทัว่ไป
ในต าบล จ านวน 11 หมูบ่้าน

20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพทีดี่ขึน้และเพิม่
ทักษะในการเต้นแอโรบิค

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

โครงการ ตัวชีว้ดังบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า34



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9 จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้งประจ าหมูบ่้าน

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกาย
ของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในต าบล

จัดหาอุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้งไวป้ระจ า 11 หมูบ่้าน

500,000 500,000 500,000 จ านวน
หมูบ่้านที่
ด าเนินการ

เยาวชน และประชาชนมี
ร่างกาย แข็งแรง 
พลานามัยสมบูรณ์และมี
คุณภาพชีวติทีดี่

ส านักปลัด

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้
ฝึกสอนการเต้นแอโรบิค

เพือ่สอนวธิกีารออกก าลังกาย
และเพิม่ทักษะในการเต้นแอ
โรบิคให้กับประชาชนในต าบล

เยาวชนและประชาชนทัว่ไป
ในต าบล จ านวน 11 หมูบ่้าน

20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพทีดี่ขึน้และเพิม่
ทักษะในการเต้นแอโรบิค

ส านักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

11 โครงการก่อสร้างสนามเปตอง
 หมูท่ี ่9 บ้านโปร่งส าโหรง

เพือ่ส่งเสริมการเล่นกีฬา และ
การใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์

ก่อสร้างสนามเปตองบริเวณ
ข้างฐาน ตชด. ตามแบบที ่
อบต. ก าหนด

200,000 200,000 200,000 จ านวน
หมูบ่้านที่
ด าเนินการ

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง ใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
เอนกประสงค์ พร้อมไฟฟูา
ส่องสวา่ง หมูท่ี ่3 บ้านปุาละอู

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกาย
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

ก่อสร้างสนามกีฬา
เอนกประสงค์พร้อมไฟฟูาส่อง
สวา่ง หมูท่ี ่3 บ้านปุาละอู

200,000 200,000 200,000 จ านวนปริมาณ
งานทีก่่อสร้าง
แล้วเสร็จ

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง ใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
พร้อมปรับภูมิทัศน์ ริมแม่น้ า
ปราณบุรี หมูท่ี ่3 บ้านปุาละอู

เพือ่ให้ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับท ากิจกรรมออกก าลัง
กาย และพักผ่อน

ก่อสร้างสวนสุขภาพ ขนาด
กวา้ง 15 ม. ยาว 25 ม. หนา
 0.10 ม. พร้อมจัดซ้ืออุปกรณ์

200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชนทีม่า
ใช้สวนสุขภาพ

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง ใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์

กองช่าง

โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ งบประมาณและทีผ่่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า35



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

14 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
พร้อมปรับภูมิทัศน์ ริมแม่น้ า
ปราณบุรี หมูท่ี ่5 บ้านเฉลิมพร

เพือ่ให้ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับท ากิจกรรมออกก าลัง
กาย และพักผ่อน

ก่อสร้างสวนสุขภาพ ขนาด
กวา้ง 15 ม. ยาว 25 ม. หนา
 0.10 ม. พร้อมจัดซ้ืออุปกรณ์

200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชนทีม่า
ใช้สวนสุขภาพ

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง ใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
พร้อมปรับภูมิทัศน์ ริมแม่น้ า
ปราณบุรี หมูท่ี ่8 บ้านเฉลิม
ราชพัฒนา

เพือ่ให้ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับท ากิจกรรมออกก าลัง
กาย และพักผ่อน

ก่อสร้างสวนสุขภาพ ขนาด
กวา้ง 15 ม. ยาว 25 ม. หนา
 0.10 ม. พร้อมจัดซ้ืออุปกรณ์

200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชนทีม่า
ใช้สวนสุขภาพ

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง ใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

16 โครงการก่อสร้างสระวา่ยน้ า
บริเวณข้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ห้วยสัตวใ์หญ่  
(ประชาคมระดับต าบล)

เพือ่ส่งเสริมทักษะการวา่ยน้ า
การออกก าลังกายของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในต าบล

ก่อสร้างสระวา่ยน้ า บริเวณ
ข้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กห้วย
สัตวใ์หญ่ ตามแบบแปลนที ่
อบต.ก าหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้มาใช้
บริการทีม่าใช้
บริการสระ
วา่ยน้ า

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีทักษะการ
วา่ยน้ าเพิม่มากขึน้

กองช่าง

17 โครงการปรับภูมิทัศน์สระข้าง
 อบต. เป็นสวนสุขภาพ

เพือ่เป็นสถานทีพ่ักผ่อนและ
ออกก าลังกายของประชาชน
ในต าบล

ปรับภูมิทัศน์สระข้าง อบต.
เป็นสวนสุขภาพ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที ่อบต. 
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้มาใช้
บริการสวน
สุขภาพ

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรงและ
จิตใจทีดี่ขึน้

กองช่าง

วตัถุประสงค์ที่ โครงการ งบประมาณและทีผ่่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า36



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

18 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 
โรงเรียนอานันท์        
(ประชาคมระดับต าบล)

เพือ่เป็นสถานทีอ่อกก าลังกาย
ของเด็กนักเรียน และ
ประชาชนในต าบล และใช้ใน
การจัดการแข่งขันกีฬา

ปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียน
อานันท์ ตามแบบที ่อบต. 
ก าหนด

200,000 200,000 200,000 จ านวนปริมาณ
งานที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

เป็นสถานทีอ่อกก าลัง
กายของเด็กนักเรียน 
และประชาชนในต าบล 
และใช้ในการจัดการ
แข่งขันกีฬา

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานสาธารณสุข

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

1 โครงการรณรงค์ปูองกันการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก/มาลาเรีย

เพือ่ควบคุมและปูองกันโรค
ไข้เลือดออกและมาลาเรีย

จัดซ้ือวสัดุเคมีภัณฑ์และจัด
กิจกรรมรณรงค์ปูองกัน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เป็น
ไข้เลือดออก
และมาลาเรีย
ลดลง

ประชาชนมีอัตราเป็น
ไข้เลือดออกและ
มาลาเรียลดลง

ส านักปลัด

2 โครงการปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่ควบคุมและปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า

จัดซ้ือวสัดุเคมีภัณฑ์และจัด
กิจกรรมรณรงค์ปูองกัน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เป็น
โรคพิษสุนัขบ้า
ลดลง

ประชาชนมีอัตราเส่ียงต่อ
โรคพิษสุนัขบ้าลดลง

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมการฉีดวคัซีน
พิษสุนัขบ้า

เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติงานในการฉีด
วคัซีนมีความรู้และทักษะใน
ขัน้ตอนการฉีดอยา่งถูกต้อง

จัดกิจกรรมอบรมการฉีด
วคัซีนพิษสุนัขบ้าให้กับ
ผู้เข้าร่วม

50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม
น าความรู้ไปใช้

ผู้เข้ารับการอบรมน า
ความรู้ทีไ่ด้จากการอบรม
ไปฉีดวคัซีนอยา่งถูกวธิี

ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า37



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4 โครงการวางแผนการ
คุมก าเนิดถาวร (สุนัขและแมว)

เพือ่ควบคุมจ านวนสุนัขและ
แมวในพืน้ที่

คุมก าเนิดให้กับสุนัขและแมว
ในต าบลห้วยสัตวใ์หญ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อัตราการเพิม่
จ านวนสุนัข
และแมวลดลง

จ านวนสุนัขและแมวใน
พืน้ทีม่ีจ านวนลดลงเมือ่
ได้รับการคุมก าเนิด

ส านักปลัด

5 อุดหนุนงบประมาณเพือ่
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ให้แก่หมูบ่้าน 11
 หมูบ่้าน

เพือ่อดุหนนุงบประมาณใหแ้ก่
หมูบ่า้นด าเนนิงานด้าน
สาธารณสุขตามโครงการ
พระราชด าริตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในหมูบ่า้นของ
ตนเอง

อุดหนุนงบประมาณให้ทุก
หมูบ่้านอยา่งน้อยหมูบ่้านละ3
โครงการภายใต้วงเงินหมูบ่้าน
ละ20,000 บาท รวม 11 
หมูบ่้าน

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละ 100 
ของหมูบ่้านมี
การขับเคล่ือน
กิจกรรม
โครงการ

ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการด้านสาธารณสุข
มากยิง่ขึน้

ส านักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานสาธารณสุข

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)6 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง

ไข้หวดันก ไข้หวดัใหญ่สาย
พันธุใ์หม่

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความรู้
และวธิปีูองกันในโรคไข้หวดันก
 ไข้หวดัใหญ่สายพันธุใ์หม่

จัดอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ตามเปูาหมายทีก่ าหนดไวใ้น
เขตต าบลห้วยสัตวใ์หญ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อัตราการเกิด
ไข้หวดันกโรค
ไข้หวดัใหญ่
สายพันธุใ์หม่
เป็นศูนย์

ประชาชนรู้จักวธิปีูองกัน
การเป็นไข้หวดันก และ
ไข้หวดัใหญ่สายพันธุใ์หม่

ส านักปลัด

7 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองพ่นหมอกควนั

เพือ่ให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน
ได้รับความรู้ในวธิกีารซ่อม
บ ารุงและการบ ารุงรักษาอยา่ง
ถูกวธิี

จัดอบรมให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานทีใ่ช้
เคร่ืองพ่นหมอกควนั

20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม
น าความรู้ไปใช้

เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานมี
ความรู้และความเข้าใจใน
การซ่อมเคร่ืองพ่นหมอก
ควนัเพิม่มากขึน้

ส านักปลัด

ที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับวตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดังบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า38



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8 โครงการอบรมก าจัดขยะมูล
ฝอย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความรู้
ในการก าจัดขยะมูลฝอยได้
อยา่งถูกวธิี

จัดอบรมให้ความรู้กับ
กลุ่มเปูาหมายตามโครงการ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม
น าความรู้ไปใช้

ผู้เข้ารับการอบรมรู้จัก
วธิกีารก าจัดขยะอยา่งถูก
ขัน้ตอนเพิม่มากขึน้

ส านักปลัด

9 โครงการอาหารปลอดภัย เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
บริโภคอาหารถูกหลักอนามัย

รณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้สัมผัส
อาหาร ณ สถานทีจ่ าหน่าย
อาหาร โดยการแจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธใ์นพืน้ทีต่ าบล
ห้วยสัตวใ์หญ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ร้านอาหาร 
แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร
 ผ่าน
มาตรฐาน
อาหารสะอาด

สถานประกอบกิจการ
ด้านอาหาร ได้รับความรู้
ในเร่ืองสุขาภิบาลอาหาร
และสามารถน ามาพัฒนา
ปรับปรุงสถานทีจ่ าหน่าย
อาหารให้ได้มาตรฐาน

ส านักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานสาธารณสุข

256๑(บาท) 256๒(บาท) 256๓(บาท) 256๔(บาท) 2565 (บาท)

10 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอสม.และแกนน า
สุขภาพ

เพือ่พัฒนาและให้ความรู้แก่ 
อสม.และแกนน าสุขภาพ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. 
และแกนน าสุขภาพต่อเนือ่ง
และทัศนศึกษาดูงาน

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
จ านวนอสม.ที่
มีความรู้เพิม่ขึน้

อสม.และแกนน าสุขภาพ
ได้รับการพัฒนาความรู้
อยา่งต่อเนือ่ง

ส านักปลัด

11 โครงการเสริมสร้างสุขภาพทีดี่
ให้กับประชาชนในต าบลห้วย
สัตวใ์หญ่

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีดี่

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการใน
เร่ืองด้านสาธารณสุขใน
ชีวติประจ าวนั

20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม
น าความรู้ไปใช้

ประชาชนในต าบลน า
ความรู้จากการอบรมมา
ใช้ในชีวติประจ าวนัอยา่ง
ถูกวธิี

ส านักปลัด

โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชีว้ดัที่ วตัถุประสงค์ ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับงบประมาณ / แหล่งทีม่าเปูาหมายผลผลิตของโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า39



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

12 โครงการอบรมปูองกันและ
ควบคุมโรคเอดส์

เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองการปูองกันโรคเอดส์และ
การควบคุมการแพร่กระจาย
ของเชือ้เอดส์

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
การปูองกันและควบคุมโรค
เอดส์แก่ประชาชนในต าบล

20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม
น าความรู้ไปใช้

ประชาชนในต าบลมี
ความปลอดภัยจากโรค
เอดส์และการแพร่ระบาด
ลดลง

กองช่าง

13 อุดหนุนงบประมาณเพือ่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้า 
รพ.สต.ห้วยสัตวใ์หญ่

เพือ่ให้ประชาชนทีม่าติดต่อ
รับบริการได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง
 6 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 
เมตร

200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ทีส่ร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยทีดี่และไร้ฝุุนเมือ่
มารับบริการและการ
สัญจรสะดวกเพิม่ขึน้

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

1 โครงการร้อยรักร้อยดวงใจ
ห่วงใยผู้สูงอายุ

เพือ่แสดงถึงความกตัญญู
ห่วงใยผู้สูงอาย ุและให้ชุมชน
เห็นความส าคัญผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมตามโครงการโดยมี
ผู้สูงอายใุนต าบลเข้าร่วม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้สูงอายทุีม่า
เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สูงอายไุด้รับการดูแลเอา
ใจใส่มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

2 โครงการพัฒนา ฟืน้ฟู 
สมรรถภาพคนพิการ

เพือ่ส่งเสริมและฟืน้ฟูให้ผู้
พิการมีสมรรถภาพทีแ่ข็งแรง

จัดกิจกรรมอบรมฟืน้ฟู
สมรรถภาพคนพิการภายใน
ต าบล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้พิการ
ทีม่าเข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้พิการมีขวญัและ
ก าลังใจและร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงเพิม่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับงบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชีว้ดั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า40



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ผู้ยากไร้

เพือ่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มี
อาชีพในการด ารงชีวติ

จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพผู้
ยากไร้ภายในต าบล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้
ยากไร้ทีม่าเข้า
ร่วมกิจกรรม

ผู้ยากไร้มีอาชีพทีม่ัน่คงใน
การด ารงชีวติ

กอง
สวสัดิการ

สังคม

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ผู้พิการ

เพือ่ช่วยเหลือผู้พิการให้มี
อาชีพในการด ารงชีวติ

จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพผู้
พิการภายในต าบล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้พิการ
ทีม่าเข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้พิการมีอาชีพทีม่ัน่คงใน
การด ารงชีวติ

กอง
สวสัดิการ

สังคม

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ

เพือ่ช่วยเหลือส่งเสริมผู้สูงอายุ
ให้มีอาชีพเสริมในการด ารงชีวติ

จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายใุนต าบล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้สูงอายทุีม่า
เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สูงอายใุช้เวลาวา่งมาท า
อาชีพในการด ารงชีวติ
และมีรายได้เพิม่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

6 โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนวยัผู้สูงอายุ

เพือ่ส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง
ในการเตรียมเข้าวยัผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าวยัผู้สูงอายภุายใน
ต าบล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนสตรี
อาย4ุ5-60ปี
เข้าร่วมกิจกรรม

วยัก่อนผู้สูงอายไุด้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ท าให้มี
คุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

7 โครงการสามวยั สายใยผูกพัน เพือ่ให้เกิดความสมานฉันท์
สามัคคีในสามวยั

จัดกิจกรรมสามวยั สายใย
ผูกพันให้กับกลุ่มเปูาหมาย
สามวยัในครอบครัว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ครอบครัวที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ครอบครัวเกิด
ความสัมพันธอ์ันดีและ
เข้มแข็งเพิม่มากขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับที่ โครงการ งบประมาณและทีผ่่านมาวตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า41



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8 โครงการพัฒนา  ปูองกัน
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

เพือ่พัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวติต่อเด็กและ
เยาวชน

จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับ
เด็กและเยาวชนในต าบลห้วย
สัตวใ์หญ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กและเยาวชนได้รับการ
สนับสนุนให้มีคุณภาพ
ชีวติทีดี่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

9 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ
ส้ันในต าบล

เพือ่ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพและเพิม่รายได้ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน
ให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและ
ประชาชนทัว่ไป

50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ
ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับ
ไปเสริมสร้างทักษะเรียนรู้
ต่อยอดพัฒนาอาชีพต่อไป

กอง
สวสัดิการ

สังคม

10 โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพแม่บ้านในต าบลห้วยสัตว์
ใหญ่

เพือ่พัฒนาความรู้กลุ่มแม่บ้าน
ให้มีศักยภาพในการรวมกลุ่ม
ท าอาชีพอยา่งมัน่คง

จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม
อาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านใน
ต าบลห้วยสัตวใ์หญ่ จ านวน 
11 หมูบ่้าน

30,000 30,000 30,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพแม่บ้านที่
เข้าร่วมอบรม

กลุ่มสตรีแม่บ้านน า
ความรู้ทีไ่ด้มาพัฒนากลุ่ม
อาชีพหมูบ่้านให้มีความ
เข้มแข็งมากขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

11 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  
ผู้ยากไร้

เพือ่สร้างเสริมสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
และผู้ยากไร้ในต าบล

จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
 นันทนาการ ให้กับผู้สูงอาย ุ  
 ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กลุ่มเปูาหมาย
ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม

กลุ่มเปูาหมายได้รับการ
พัฒนาเสริมสร้างสุขภาพ
และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมาที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า42



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

12 โครงการพัฒนาเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับสตรีในต าบล

เพือ่ให้กลุ่มสตรีในพืน้ทีม่ี
ศักยภาพในการพัฒนาอาชีพที่
สูงขึน้

จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านในต าบล

150,000 จ านวนสตรี
แม่บ้านทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

กลุ่มสตรีแม่บ้านมีอาชีพ
และรายได้เพิม่มากขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

13 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวยัอัน
ควร

เพือ่ให้เด็กรู้จักวธิปีูองกัน
ปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวยัอัน
ควร

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนใน
พืน้ที่

20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

ปัญหาการต้ังครรภ์ก่อน
วยัอันควรในเด็กนักเรียน
ลดลง

กอง
สวสัดิการ

สังคม

14 โครงการอบรมจริยธรรมต้าน
ยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว

เพือ่ให้เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองโทษของยาเสพติดชนิด
ต่างๆ

จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรม
ต้านยาเสพติดให้กับเด็ก 
เยาวชน และตัวแทนครอบครัว
ในต าบลห้วยสัตวใ์หญ่

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนทีเ่ข้า
ร่วมการอบรม
และร้อยละ
ความส าเร็จ
ของโครงการ

กลุ่มเปูาหมายผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองโทษของยา
เสพติดเพิม่มากขึน้และไม่
น าไปปฏิบัติ

กอง
สวสัดิการ

สังคม

15 โครงการการศึกษาเพือ่
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E) ประเทศ
ไทย)

เพือ่ให้เด็กนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองโทษของ   
ยาเสพติดชนิดต่างๆ

จัดกิจกรรมอบรมโดยร่วมกับ
สถานีต ารวจภูธรบ้านหนอง
พลับเข้าอบรมสอนในโรงเรียน
อานันท์ และนเรศวรห้วยผ้ึง 
จ านวน 13 สัปดาห์

10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนทีเ่ข้า
ร่วมการอบรม
และร้อยละ
ความส าเร็จ
ของโครงการ

เด็กนักเรียนผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองโทษของยาเสพติด
เพิม่มากขึน้และไม่น าไป
ปฏิบัติ

ส านักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับงบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า43



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

16 โครงการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

เพือ่ให้ความรู้ และพัฒนา
คุณภาพชีวติของผู้สูงอายใุน
ต าบล

จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตามตารางกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายใุนต าบล

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้สูงอายทุีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม

ผู้สูงอายมุีความรู้และ
สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวติได้ดียิง่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

17 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง
กฎหมายชาวบ้าน/ทัว่ไป

เพือ่ให้ประชาชนได้ความรู้ใน
ด้านกฎหมายชาวบ้านและ
ปฏิบัติตนอยา่งถูกต้องใน
ชีวติประจ าวนั

จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง
กฎหมายชาวบ้าน/ทัว่ไปแก่
ประชาชนในต าบล

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอบรม

ประชาชนมีความรู้ในการ
น ากฎหมายมาใช้ในการ
ด ารงชีวติอยา่งถูกต้อง

ส านักปลัด

18 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้กับเด็กและเยาวชน 
(โตไปไม่โกง)

เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย ์และสุจริต

จัดกิจกรรมอบรมโดยเชิญ
วทิยากรมาบรรยายให้กับเด็ก
และเยาวชนในโรงเรียนพืน้ที่

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ
ฝึกอบรม

เด็กและเยาวชนได้รับ
การปลูกฝังให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรม มี
ความซ่ือสัตยแ์ละสุจริต

กอง
สวสัดิการ

สังคม

19 โครงการต้ังศูนยเ์รียนรู้ ICT 
พร้อมอุปกรณ์ในต าบลห้วย
สัตวใ์หญ่

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

จัดต้ังศูนยเ์รียนรู้ ICT พร้อม
คอมพิวเตอร์ประมวลผลทัว่ไป
 15 เคร่ือง เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เคร่ือง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระดับความพึง
พอใจในการ
เข้าใช้ศูนย ์ICT
 ของผู้ใช้บริการ

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต

กองช่าง/
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

20 โครงการฝึกอบรมภาษาเพือ่
เตรียมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนสามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในเบือ้งต้นได้

จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในต าบลห้วยสัตวใ์หญ่

30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม
อบรม

ผู้เข้าอบรมสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้เบือ้งต้น
ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ส านักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

โครงการ วตัถุประสงค์ ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมาเปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดัที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า44



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

21 ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการ
บ าบัดฟืน้ฟูผู้เสพยาเสพติด

เพือ่ให้กลุ่มเส่ียงได้รับการ
บ าบัดเยยีวยาและฟืน้ฟูกลับมา
ใช้ชีวติได้ตามปกติ

จัดกิจกรรมบ าบัดฟืน้ฟูผู้เสพ
ยาเสพติดทีเ่ป็นเปูาหมายกลุ่ม
เส่ียงในต าบล

130,000 130,000 130,000 กลุ่มเส่ียงร้อย
ละ80 ได้รับ
การบ าบัด

กลุ่มเส่ียงได้รับการบ าบัด
เยยีวยาและฟืน้ฟูกลับมา
ใช้ชีวติได้ตามปกติ

ส านักปลัด

22 อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการส่งเสริมนวตักรรม
จากผลิตผลในพืน้ทีอ่ าเภอหัว
หิน

เพือ่เป็นการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในพืน้ทีใ่ห้มี
รายได้เพิม่ขึน้

จัดซ้ือเคร่ืองผลิตใยสับปะรด  
 จัดซ้ือเคร่ืองกีท่อผ้า            
 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในกระบวน
 การผลิตฯลฯ

50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ

ประชาชนในพืน้ทีม่ีรายได้
เพิม่ขึน้และชีวติความ
เป็นอยูท่ีดี่ขึน้

ส านักปลัด

23 อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการศูนยป์ฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในเขตอ าเภอหัวหิน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานสถานทีก่ลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
เขตอ าเภอหัวหิน

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ เด็กและ
เยาวชนผู้ประสบปัญหา
ประชาชนทัว่ไปในเขตอ าเภอ
หัวหิน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการ
ช่วยเหลือร้อย
ละ80

ศูนยป์ฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในเขตอ าเภอหัว
หินมีงบประมาณในการ
บริหารจัดการช่วยเหลือ
ประชาชน

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับงบประมาณและทีผ่่านมาที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า45



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 อุดหนุนกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลห้วยสัตวใ์หญ่

เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติ 
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
 และผู้ยากไร้

อุดหนุนกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลห้วยสัตวใ์หญ่

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
สมาชิกกลุ่ม
สวสัดิการชุมชน

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
 มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

ส านักปลัด

2 โครงการปรับสภาพบ้านทีอ่ยู่
อาศัยให้กับผู้สูงอาย ุผู้พิการ  
ผู้ยากไร้

เพือ่ช่วยเหลือผู้สูงอาย ุผู้พิการ
 ผู้ยากไร้ให้มีชีวติความเป็นอยู่
ทีดี่ขึน้

ปรับสภาพบ้านทีอ่ยูอ่าศัย
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ยากไร้ใน
เขตพืน้ทีต่ าบลห้วยสัตวใ์หญ่ที่
ได้รับพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ทีก่ าหนด

220,000 220,000 220,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้สูงอายุ
 ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ทีไ่ด้รับ
การด าเนินการ
ตามโครงการ

เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้
แก่ผู้สูงอาย ุผู้พิการ       
ผู้ยากไร้

กอง
สวสัดิการ
สังคม/

หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

3 สนับสนุนช่วยเหลือถุงยงัชีพ 
เพือ่การยงัชีพผู้สูงอาย ุผู้พิการ
 ผู้ยากไร้

เพือ่ช่วยเหลือผู้สูงอาย ุผู้พิการ
 ผู้ยากไร้ให้มีชีวติความเป็นอยู่
ทีดี่ขึน้

สนับสนุนถุงยงัชีพให้กับ
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ยากไร้ โดย
น าไปมอบให้พร้อมตรวจเยีย่ม
ทีอ่ยูอ่าศัย

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้สูงอายุ
 ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ทีไ่ด้รับ
การช่วยเหลือ

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ  และผู้
ยากไร้ มีคุณภาพชีวติทีดี่
ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

4 โครงการอาสาสมัครเยีย่มบ้าน
สร้างความผูกพันผู้สูงอาย ุผู้
พิการ เด็กแรกเกิด

เพือ่สร้างความผูกพันและ
ความใกล้ชิดกับผู้สูงอาย ุผู้
พิการ เด็กแรกเกิด มากยิง่ขึน้

เข้าเยีย่มพูดคุยกับผู้สูงอาย ุผู้
พิการ เด็กแรกเกิด รวมทัง้
สอบถามข้อมูลปัญหา และ
ความต้องการต่างๆ

50,000 50,000 50,000 จ านวน
กลุ่มเปูาหมาย
ทีเ่ข้าเยีย่มบ้าน

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ  และผู้
ยากไร้ มีคุณภาพชีวติทีดี่
ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับงบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า46



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

5 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนในต าบลห้วย
สัตวใ์หญ่

เพือ่สนับสนุนงบประมาณให้
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธภิาพ

อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนทีจ่ดทะเบียน
อยา่งถูกต้องภายในต าบล

50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
วสิาหกิจที่
อุดหนุน
งบประมาณ

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนใน
ต าบลมีความเข้มแข็งใน
การบริหารงานเพิม่มากขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

6 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่

สนับสนุนงบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชนในพืน้ที่
ต าบลห้วยสัตวใ์หญ่

200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
ห้วยสัตวใ์หญ่ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ส านักปลัด

7 โครงการเสริมสร้างความรู้
อาชีพให้กับสตรีแม่บ้านใน
ต าบล

เพือ่ให้กลุ่มสตรีในพืน้ทีม่ี
ศักยภาพในการพัฒนาอาชีพที่
สูงขึน้

จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านในต าบล

100,000   
อบต.

100,000   
อบต.

100,000   
อบต.

100,000   
อบต.

กลุ่มสตรีใน
ต าบล

กลุ่มสตรีมีอาชีพและ
รายได้เพิม่มากขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

8 โครงการสามวยั สายใยผูกพัน เพือ่ให้เกิดความสมานฉันท์ 
สามัคคี

จัดกิจกรรมสามวยั สายใย
ผูกพัน

50,000   
อบต.

50,000   
อบต.

50,000   
อบต.

50,000   
อบต.

สามวยั ในต าบล เกิดความสัมพันธอ์ันดี
ระหวา่งเด็ก ผู้สูงอาย ุ
และชุมชน

กอง
สวสัดิการ

สังคม

12 โครงการพัฒนา ปูองกัน 
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

เพือ่พัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวติต่อเด็กและ
เยาวชน

จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับ
เด็กและเยาวชนในต าบลห้วย
สัตวใ์หญ่

20,000   
อบต.

20,000   
อบต.

20,000   
อบต.

20,000   
อบต.

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กและเยาวชนได้รับการ
สนับสนุนให้มีคุณภาพ
ชีวติทีดี่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.6 แผนงานงบกลาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั

วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดังบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ

ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับที่ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า47



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

1 สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ผู้สูงอาย ุ
(เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ)

เพือ่สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ผู้สูงอาย ุ
(เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ)

จัดสรรเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายใุห้ผู้
มีสิทธภิายในพืน้ทีต่ าบลห้วย
สัตวใ์หญ่ จ านวน 11 หมูบ่้าน

5,148,000 6,138,000 6,252,000 6,366,000 6,480,000 จ านวน
ผู้สูงอายทุี่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ได้รับเงินสนับสนุนมี
ความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

2 สนับสนุนสวสัดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
(เบีย้ยงัชีพผู้พิการ)

เพือ่สนับสนุนสวสัดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ (เบีย้ยงัชีพผู้พิการ)

ผู้มีสิทธไิด้รับเบีย้ยงัชีพผู้พิการ
ภายในพืน้ทีต่ าบลห้วยสัตวใ์หญ่

940,800 1,459,200 1,440,000 1,460,000 1,480,000 จ านวนผู้พิการ
ทีไ่ด้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ได้รับเงินสนับสนุนมี
ความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

3 สนับสนุนเบีย้ยงัชีพผู้ปุวยโรค
เอดส์

เพือ่จ่ายเบีย้ยงัชีพให้แก่ผู้ปุวย
โรคเอดส์

ผู้ปุวยโรคเอดส์ทีแ่สดงตัวตน
ขึน้ทะเบียนไวใ้นพืน้ทีต่ าบล
ห้วยสัตวใ์หญ่

42,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้ปุวย
เอดส์ทีไ่ด้รับ
การช่วยเหลือ

ผู้ได้รับเงินสนับสนุนมี
ความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ห้วยสัตวใ์หญ่ 
(สปสช.)

เพือ่สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ห้วยสัตวใ์หญ่ 
ในการจัดบริการส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคติดต่อ
แก่ประชาชน

สมทบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน่

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพทีดี่

ส านักปลัด/
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

5 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญ ข้าราชการส่วน
ท้องถิน่(กบท.)

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จ บ านาญในการ
ช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิน่

สมทบกองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ข้าราชการ 
อบต.ห้วยสัตว์
ใหญ่

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
 บ านาญในการช่วยเหลือ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่

ส านักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.6 แผนงานงบกลาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับที่

ที่ โครงการ

โครงการ

วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า48



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

6 โครงการเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

เพือ่จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

จ่ายเงินประกันสังคมลูกจ้าง
ของหน่วยงาน

242,895 242,895 242,895 242,895 242,895 ร้อยละ 100
ของเงินทีต้ั่งไว้
จ่าย
ประกันสังคม

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญในการ
ช่วยเหลือข้าราชการส่วน
ท้องถิน่

ส านักปลัด

7 ส ารองจ่าย เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
ห้วยสัตวใ์หญ่

จ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายกรณี
ฉุกเฉินทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึน้
เช่นการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ าปุาไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง 
ภัยหนาว ฯลฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
ห้วยสัตวใ์หญ่

กองช่าง/
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่
โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั

ที่ โครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ

วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า49



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)1 โครงการด าเนินการปูองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์

เพือ่ให้ผู้สัญจรไป-มา มีจุดพัก
รถตลอดจนการประชุมหารือ
เกีย่วกับการปูองกันอุบัติเหตุ
ทางถนนต่างๆ

จัดต้ังจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์

100,000 60,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

ผู้สัญจรไป-มามีจุดพักรถ
พร้อมทัง้จ านวนอุบัติเหตุ
ลดลง

ส านักปลัด

2 จัดกิจกรรมฝึกอบรมใหม่หรือ
ทบทวนและ/หรือศึกษาดูงาน
ของ อปพร.

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพให้กับ
อปพร.ให้มีความเข้มแข็ง

จัดกิจกรรมฝึกอบรมอปพร.
ต าบลห้วยสัตวใ์หญ่ชุดใหม่
และทบทวนอปพร.เก่าภายใน
ต าบล

300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

อปพร.มีความรู้เพิม่มาก
ขึน้มีประสิทธภิาพและ
ความเข้มแข็งเพิม่มากขึน้

ส านักปลัด/
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

3 ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร
ควบคุมไฟปุา

เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับการควบคุมไฟปุา

จัดกิจกรรมฝึกอบรม/ทบทวน
เร่ืองการควบคุมไฟปุาให้กับ
อาสาสมัครแต่ละหมูบ่้าน
ภายในต าบล

30,000 30,000 30,000 จ านวนรุ่นที่
ด าเนินการ

อาสาสมัครมีความรู้ใน
การควบคุมไฟปุามากขึน้

ส านักปลัด

4 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร
บริเวณจุดเส่ียงภายในต าบล
ห้วยสัตวใ์หญ่

เพือ่ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรเพิม่
มากขึน้

ตรงจุดทีเ่ป็นจุดเส่ียงในพืน้ที่
ต าบลห้วยสัตวใ์หญ่

200,000 200,000 200,000 จ านวน
ไฟสัญญาณ
จราจรทีติ่ดต้ัง
แล้วเสร็จ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิม่มากขึน้

ส านักปลัด/
กองช่าง

5 ติดต้ังกล้อง CCTV ตามทาง
แยก ภายในต าบลห้วยสัตวใ์หญ่

เพือ่ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ติดต้ังกล้องCCTV บริเวณทาง
แยกทีเ่ป็นจุดเส่ียงภายในต าบล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนจุด
เส่ียงทีติ่ดต้ัง
แล้วเสร็จ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

ส านักปลัด/
กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่
โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่
โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั

ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า50



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

6 โครงการปรับปรุงหอเฝูาระวงั
ช้างปุา หมู ่1 บ้านเฉลิม
เกียรติพัฒนา

เพือ่เฝูาระวงัจุดพิกัดของช้าง
ปุาในการเข้ามาในหมูบ่้านและ
เป็นจุดชมช้างปุาของ
นักท่องเทีย่ว

ปรับปรุงหอเฝูาระวงัช้างปุา 
โดยช่างไปส ารวจ และ
ประมาณการปรับปรุงตาม
สภาพ

200,000 200,000 200,000 จ านวนขนาด
พืน้ทีท่ี่
ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ

ประชาชนและ
นักท่องเทีย่วมีความ
ปลอดภัยมากยิง่ขึน้

กองช่าง

7 โครงการขุดคูกันช้างปุา
ภายในต าบลห้วยสัตวใ์หญ่

เพือ่ปูองกันช้างปุาเข้ามา
ท าลายทรัพยสิ์นและพืชผล
การเกษตรของประชาชน

ขุดคูกันช้างปุาภายในต าบล
ห้วยสัตวใ์หญ่ ตาม
รายละเอียดที ่อบต. ก าหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ระยะทางทีขุ่ด
แล้วเสร็จ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

กองช่าง/
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

8 โครงการก่อสร้างแนวร้ัวกึง่
ถาวรเพือ่ปูองกันช้างปุาใน
ต าบลห้วยสัตวใ์หญ่

เพือ่ปูองกันช้างปุาเข้ามา
ท าลายทรัพยสิ์นและพืชผล
การเกษตรของประชาชน

ก่อสร้างแนวร้ัวกึง่ถาวรตาม
แนวพิกัดเขตต าบลห้วยสัตว์
ใหญ่ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด

66,000,000 66,000,000 66,000,000 จ านวน
ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

กองช่าง/
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

9 ปรับปรุงซ่อมแซมแนวร้ัว
ปูองกันช้างปุาในต าบลห้วย
สัตวใ์หญ่

เพือ่ซ่อมแซมแนวร้ัวเดิมไม่ให้
ช้างปุาเข้ามาท าลายทรัพยสิ์น
และพืชผลการเกษตรของ
ประชาชน

ปรับปรุงซ่อมแซมแนวร้ัว
ปูองกันช้างปุาในพืน้ทีต่ าบล
ห้วยสัตวใ์หญ่บริเวณทีช่ ารุด
ให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนจุด
ช ารุดของแนว
ร้ัวฯทีไ่ด้รับ
การซ่อมแซม

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

กองช่าง/
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์

ที่
โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ ตัวชีว้ดั

ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ

เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า51



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

10 โครงการขุดร่องทางปูองกัน
ช้างปุา

เพือ่ปูองกันช้างปุาเข้ามา
ท าลายทรัพยสิ์นและพืชผล
ทางการเกษตรของชาวบ้าน

 -ขุดร่องทางปูองกันช้างปุา   
ซ.ทุง่กระทิง ระยะทาง 2 กม. 
 - ขุดร่องทางปูองกันช้างปุา
ภายในพืน้ทีต่ าบลห้วยสัตวใ์หญ่

600,000 600,000 600,000 จ านวน
หมูบ่้านที่
ด าเนินการ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

กองช่าง

11 โครงการอบรมให้ความรู้การ
เตรียมความพร้อมปูองกันภัย
ธรรมชาติ

เพือ่ให้ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในต าบลได้มีความ
พร้อมในการเตรียมความ
พร้อมปูองกันภัยต่างๆ

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
เพือ่ให้เสมือนสถานการณ์จริง

30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้า
อบรมทีม่ี
ความรู้เพิม่ขึน้

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
และความพร้อมในการ
ปูองกันภัยเพิม่มากขึน้

ส านักปลัด

12 ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน
และบริเวณรอบนอก ทีท่ าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล

เพือ่เป็นค่าใช้บจ่ายในการ
ปูองกันทรัพยสิ์นของราชการ
สูญหายหรือถูกท าลาย 
ตลอดจนเป็นการตอบสนอง
นโยบายด้านความมัน่คงของ
รัฐบาล

ตามรูปแบบรายการทีก่ าหนด 200,000 200,000 200,000 จ านวนจุดที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ทรัพยสิ์นของทางราชการ
มีความปลอดภัย และใน
พืน้ทีม่ีความมัน่คงมากขึน้

ส านักปลัด/
กองช่าง

13 โครงการจัดชุดเฝูาระวงัช้างปุา
ในต าบลห้วยสัตวใ์หญ่

เพือ่ปูองกันช้างปุาเข้ามา
ท าลายทรัพยสิ์นและพืชผล
ทางการเกษตรของชาวบ้าน

จัดชุดเวรยามเฝูาระวงัช้างปุา
ในพืน้ทีต่ าบลห้วยสัตวใ์หญ่

322,160 344,200 355,200 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

ส านักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์
ที่

โครงการ ตัวชีว้ดัเปูาหมายผลผลิตของโครงการ ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า52



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     2561   
 (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564   
 (บาท)

     2565   
 (บาท)

14 โครงการก่อสร้างและติดต้ัง
การ์ดเรล ภายในต าบลห้วย
สัตวใ์หญ่

เพือ่ปูองกันอันตรายทีเ่กิดจาก
การใช้รถและถนน

ก่อสร้างการ์ดเรล ตามแบบ
แปลนที ่อบต. ก าหนด

500,000 500,000 500,000 จ านวนการ์ด
เรลทีติ่ดต้ังแล้ว
เสร็จ

ประชาชนสามารถใช้ถนน
ในการคมนาคมได้อยา่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

15 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ ศูนย ์อปพร. 
อบต.ห้วยสัตวใ์หญ่

เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย ์อปพร. ให้มี
ประสิทธภิาพ

สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ,
ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

อปพร. ปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพเพิม่มากขึน้

ส านักปลัด

16 โครงการจัดท าลูกคล่ืนชะลอ
ความเร็วพร้อมปูายสัญลักษณ์

เพือ่ปูองกันเหตุอันตรายและ
รักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิ์น

จัดท าลูกคล่ืนชะลอความเร็ว
พร้อมปูายในต าบลทีเ่ป็นจุด
เส่ียง

500,000 500,000 500,000 จ านวนลูกคล่ืน
ชะลอ
ความเร็วที่
ด าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

17 โครงการติดต้ังกระจกนูนตาม
ทางแยก

เพือ่ปูองกันเหตุอันตรายและ
ปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ติดต้ังกระจกนูน ตามทางแยก
ภายในต าบลทีเ่ป็นจุดเส่ียง
อันตราย

200,000 200,000 200,000 จ านวน
กระจกนูนตาม
ทางแยกที่
ด าเนินการ
ติดต้ัง

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยยิง่ขึน้

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3 : พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ
ที่

ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชีว้ดั

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ หน้า53



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

256๑(บาท) 256๒(บาท) 256๓(บาท) 256๔(บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ
ผู้ปุวยเอดส์

เพือ่ช่วยผู้ปุวยเอดส์ให้มีชีวติ
ความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้

จัดสรรเบีย้ผู้ปุวยเอดส์ 42,000   
อบต.

42,000   
อบต.

42,000   
อบต.

42,000   
อบต.

จ านวน 7 ราย ผู้ปุวยเอดส์มีชีวติความ
เป็นอยูท่ีดี่ขึน้

กอง
สวัสดิการ
สังคม

2 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง
เอดส์และการดูแลรักษาสุขภาพ

เพือ่ให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทราบวธิใีนการ
ปูองกันและใช้ชีวติอยูร่่วมกับ
ผู้ปุวยได้อยา่งปลอดภัย

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เร่ืองเอดส์ โดยเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในต าบล เข้า
ร่วมกิจกรรม

30,000   
อบต.

30,000   
อบต.

30,000   
อบต.

30,000   
อบต.

จ านวน 100 
ราย

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจโรค
เอดส์และอยูร่่วมกับผู้ปุวย
ได้อยา่งปลอดภัย

กอง
สวสัดิการ

สังคม

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ผู้ปุวยเอดส์

เพือ่ช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์ให้มี
งานท า

จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ผู้ปุวยเอดส์

10,000   
อบต.

10,000   
อบต.

10,000   
อบต.

10,000   
อบต.

ผู้ปุวยเอดส์ใน
ต าบล

ผู้ปุวยเอดส์มีชีวติความ
เป็นอยูท่ีดี่ขึน้

กอง
สวสัดิการ

สังคม

ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่
โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมายผลผลิตของโครงการ ตัวชีว้ดั

งบประมาณ / แหล่งทีม่า
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