
          3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้สมาชิก
 อปพร.

เพ่ือให้สมาชิก อปพร.มีความรู้
ในการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน

สมาชิก อปพร. ต าบล
นาด่าน ๕๕ คน

          210,000           210,000           210,000           210,000           210,000  ปีละ ๑ โครงการ  สมาชิก อปพร.มี
ประสิทธิภาพใน
การท างานมากข้ึน

 ส านักปลัด

๒ โครงการฝึกอบรม
จัดต้ังสมาชิก อปพร.

เพ่ือให้มีสมาชิก อปพร.ในการ
ปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน

สมาชิก อปพร. ต าบล
นาด่าน 25 คน

          300,000           300,000           300,000           300,000           300,000  ปีละ ๑ โครงการ  จ านวนสมาชิก 
อปพร.เพ่ิมมากข้ึน

 ส านักปลัด

๓ โครงการอบรมปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นและ
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ(CPR)

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการให้
ความรู้ในการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น

ผู้น าชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลนาด่าน 
33 คน

            50,000             50,000             50,000             50,000             50,000  ปีละ ๑ โครงการ  ผู้น าชุมชนมีความรู้ใน
ด้านการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น และวิธีการใน
การโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน

กับศูนย์ส่ังการ

 ส านักปลัด

๔ โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงปีใหม่

เพ่ือลดอุบัติเหตุ การสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนเขตเทศบาล
ต าบลนาด่าน ท้ัง 11 
หมู่บ้าน

            82,340             82,340             82,340             82,340             82,340  ปีละ ๑ โครงการ  ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนน
สัญจรไปมามีความต่ืนตัว
และระมัดระวังในการขับ

ข่ี และปฎิบัติตามกฎ
จราจรมากข้ึน

 ส านักปลัด

ความม่ันคงภายใน  และเสริมสร้างสังคมสันติสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
     3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชชนในท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลต าบลนาด่าน  อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเท่ียว และการบริการ,ยุทธศาสตร์ท่ี 2.  การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์, ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๕ โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพ่ือลดอุบัติเหตุ การสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนเขตเทศบาล
ต าบลนาด่าน ท้ัง 11 
หมู่บ้าน

            82,340             82,340             82,340             82,340             82,340  ปีละ ๑ โครงการ  ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนน
สัญจรไปมามีความต่ืนตัว
และระมัดระวังในการขับ

ข่ี และปฎิบัติตามกฎ
จราจรมากข้ึน

 ส านักปลัด

๖ โครงการวัน อปพร. เพ่ือเชิดชูเกียรติของ อปพร. อปพร.ในเขตเทศบาล
ต าบลนาด่าน

            50,000             50,000             50,000             50,000             50,000  ปีละ ๑ โครงการ  ประชาชนได้เห็นถึง
ความเสียสละ ความ

รับผิดชอบต่อสังคม ใน
การปฎิบัติงานป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน

 ส านักปลัด

๗ ค่าป่วยการชดเชยการ
ท างานหรือเวลาท่ีเสียไป
ของ อปพร./ค่าเบ้ียเล้ียง
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฎิบัติงานการต้ังจุด
ตรวจ/ประจ าจุดคัดกรอง
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัคร/ค่าป่วยการชดเชย
เวลาท่ีเสียสละ/สนับสนุนการ
ปฎิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

อปพร.ในเขตเทศบาล
ต าบลนาด่าน

            50,000             50,000             50,000             50,000             50,000  ตาม
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัส

โคโรน่า 
2019(COVID-

19)

 อปพร.มีก าลังใจ
ในการปฎิบัติหน้าท่ี

 ส านักปลัด

๘ โครงการท าแนวก้ันไฟ
เพ่ือป้องกันไฟป่า

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ในการท าแนวก้ัน
ป้องกันไฟป่า

เขตพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการ
เกิดไฟป่า ในเขต
เทศบาลต าบลนาด่าน

            50,000             50,000             50,000             50,000             50,000  ปีละ ๑ โครงการ  ลดปัญหาการเกิด
มลพิษจากไฟป่า 
และประชาชนมี

ความรู้เพ่ิมมากข้ึน

 ส านักปลัด

๙ โครงการฝึกอบรม
จัดต้ังอาสาภัยพิบัติ

เพ่ือให้มีสมาชิกในการ
ปฎิบัติงานจิตอาสาภัยพิบัติ
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนเขตเทศบาล
ต าบลนาด่าน จ านวน 
50 คน

          200,000           200,000           200,000           200,000           200,000  ปีละ ๑ โครงการ  มีจ านวนสมาชิก
ในการปฎิบัติ

หน้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน

 ส านักปลัด

๑๐ โครงการทบทวนจิต
อาสาภัยพิบัติ

เพ่ือให้สมาชิกจิตอาสาภัยพิบัติ
ได้มีความรู้ในการปฎิบัติงาน
มากย่ิงข้ึน

ประชาชนเขตเทศบาล
ต าบลนาด่าน จ านวน 
50 คน

          200,000           200,000           200,000           200,000           200,000  ปีละ ๑ โครงการ  สมาชิก จิตอาสา
ภัยพิบัติ มี
ประสิทธิภาพใน
การท างานมากข้ึน

 ส านักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๑ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือให้การปฎิบัติงานมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและมี
ความปลอดภัยกับเจ้าหน้าท่ี

จัดหาชุดปฎิบัติงาน 
เช่น ชุด อปพร. ชุดกู้
ชีพกู้ภัย ชุดควบคุม
โรคติดต่อ เป็นต้น

          100,000           100,000           100,000           100,000           100,000  มีการเบิกจ่าย
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

 การปฎิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาะ
และประสิทธิผล

 ส านักปลัด

๑๒ โครงการฝึกอบรม อป
พร. หมู่บ้าน ม.2

เพ่ือให้สมาชิก อปพร.มีความรู้
ในการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน

สมาชิก อปพร.ใน
หมู่บ้าน

            50,000             50,000             50,000             50,000             50,000  ปีละ ๑ โครงการ  สมาชิก อปพร.มี
ประสิทธิภาพใน
การท างานมากข้ึน

 ส านักปลัด

๑๓ โครงการเฝ้าระวังยา
เสพติดภายในหมู่บ้าน 
ม.4

เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในหมู่บ้าน

ลดปริมาณยาเสพติด
ในหมู่บ้าน

            50,000             50,000             50,000             50,000             50,000 ผู้ติดยาเสพติด
ในพ้ืนท่ี

ผู้ติดยาเสพติดมี
จ านวนลดลง

ส านักปลัด

๑๔ โครงการเฝ้าระวังยา
เสพติดภายในหมู่บ้าน 
ม.10

เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในหมู่บ้าน

ลดปริมาณยาเสพติด
ในหมู่บ้าน

            50,000             50,000             50,000             50,000             50,000 ผู้ติดยาเสพติด
ในพ้ืนท่ี

ผู้ติดยาเสพติดมี
จ านวนลดลง

ส านักปลัด

๑๕ โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ม.10

เพ่ือลดอุบัติเหตุ การสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชน ม.10             50,000             50,000             50,000             50,000             50,000  ปีละ ๑ โครงการ  ประชาชนระมัดระวัง
ในการขับข่ี และ
ปฎิบัติตามกฎจราจร
มากข้ึน

 ส านักปลัด

๑๖ โครงการให้ความรู้
ห่างไกลการพนัน ม.10

เพ่ือช่วยป้องกันไม่ให้
ประชาชนท่ีเล่นการพนันก้าวสู่
ภาวะติดการพนัน

ประชาชน ม.10             50,000             50,000             50,000             50,000             50,000  ปีละ ๑ โครงการ ประชาชนท่ีเล่น
การพนันไม่ก้าวสู่
ภาวะติดการพนัน

 ส านักปลัด

รวม  ....16....โครงการ 1,624,680      1,624,680      1,624,680      1,624,680       1,624,680      

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลต าบลนา
ด่าน (รายหัว)

เพ่ือให้เด็กมีส่ือการเรียนการ
สอนวัสดุการศึกษาและเคร่ือง
เล่นท่ีเสริมพัฒนาการของเด็ก
นักเรียน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลนาด่าน จ านวน 
4 แห่ง ได้รับค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
 ส่ือการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษาและ
เคร่ืองเล่นเสริม
พัฒนาการ

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 เด็กเล็กสุขภาพ
แข็งแรงตามวัย 
เด็กเล็กมี
พัฒนาการท่ีดี
เหมาะสมตามวัย

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล
ต าบลนาด่าน มี
พัฒนาการความ
พร้อมท่ีดีข้ึนตาม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๒ โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลนาด่าน

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เคร่ืองแบบนักเรียนให้กับเด็ก
นักเรียน                          
      เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การเรียนอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม
และเพียงพอให้กับเด็กนักเรียน
,เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายหนังสือ
เรียนให้กับเด็กนักเรียน ,เพ่ือให้
เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ , เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาท่ี
เหมาะกับวัยตามมาตรฐาน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลนาด่าน      
จ านวน 4 แห่ง        
ได้รับ ค่าจัดหา
เคร่ืองแบบนักเรียน 
ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลนาด่าน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 เด็กเล็กสุขภาพ
แข็งแรงตามวัย 
เด็กเล็กมี
พัฒนาการท่ีดี
เหมาะสมตามวัย

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล
ต าบลนาด่าน มี
พัฒนาการความ
พร้อมท่ีดีข้ึนตาม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

      3.6  แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ



๓ โครงการอาหารเสริม 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล
ต าบลนาด่าน

เพ่ือจัดหาอาหารเสริม(นม)
ให้กับนักเรียน อย่างเพียงพอ
เพ่ือเสริมพัฒนาการ

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ท้ัง 4 แห่ง 
ดังน้ี                      
     1. ศพด.เทศบาล
ต าบลนาด่าน            
     2. ศพด.กุดฮู-ชมภู
ทอง                      
     3. ศพด. ส้มป่อย
ค่ายเมืองแสน           
   4. ศพด. วัดทุ่งกุญชร

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์สมวัย   
เด็กได้รับ
สารอาหารจาก
นมท าให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

การจัดการเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพและ
สัมฤทธ์ิผลทาง
การศึกษามากข้ึน 
  เด็กเจริญเติบโต
มีสุขภาพดี

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๔ โครงการอาหารเสริม 
(นม) นักเรียนโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลนาด่าน

เพ่ือจัดหาอาหารเสริม(นม)
ให้กับนักเรียน อย่างเพียงพอ
เพ่ือเสริมพัฒนาการ

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
ให้กับนักเรียนโรงเรียน
ท้ัง 4 แห่ง ดังน้ี         
             1. รร.
ชุมชนหนองบัวน้อยฯ  
              2. รร.บ้าน
นาด่าน     3.รร.
ส้มป่อยค่ายเมืองแสน  
              4. รร.บ้าน
กุดฮู

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์สมวัย   
เด็กได้รับ
สารอาหารจาก
นมท าให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

การจัดการเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพและ
สัมฤทธ์ิผลทาง
การศึกษามากข้ึน 
  เด็กเจริญเติบโต
มีสุขภาพดี

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด



๕ สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนท้ัง ๔
 แห่ง ในเขตเทศบาล
ต าบลนาด่าน

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบตามหลัก
อนามัย เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

จัดสรรงบประมานตา
โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนท้ัง
 ๔ โรง ในเขตเทศบาล
ต าบลนาด่าน ดังน้ี     
1. รร.ชุมชนหนองบัว
น้อยฯ                   
2. รร.บ้านนาด่าน     
3.รร.ส้มป่อยค่ายเมือง
แสน                4. 
รร.บ้านกุดฮู

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงเติบโต
ตามวับ

นักเรียนในเขต
เทศบาลต าบลนา
ด่านมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีตามวัย

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๖ โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๔ 
แห่ง ในสังกัดเทศบาล
ต าบลนาด่าน

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบตามหลัก
อนามัย เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

จัดสรรงบประมานตา
โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง ๔ แห่ง ใน

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงเติบโต
ตามวับ

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล้กในสังกัด
เทศบาลต าบลนา
ด่านมีสุขภาพ

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๗ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ด้านกีฬา รร.ชุมชน
หนองบัวน้อยฯ

เพ่ือใหเด็กนักเรียนได้เพ่ิม
ทักษะด้านกีฬาและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

นักเรียนในโรงเรียนมี
ทักษะด้านกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ ๑ โครงการ นักเรียนใน
โรงเรียนมีทักษะ
ด้านกีฬา ห่างไกล
ยาเสพติด เพ่ิม
มากข้ึน

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๘ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ด้านกีฬา รร.บ้านกุดฮู

เพ่ือใหเด็กนักเรียนได้เพ่ิม
ทักษะด้านกีฬาและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

นักเรียนในโรงเรียนมี
ทักษะด้านกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ ๑ โครงการ นักเรียนใน
โรงเรียนมีทักษะ
ด้านกีฬา ห่างไกล
ยาเสพติด เพ่ิม
มากข้ึน

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๙ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ด้านกีฬา รร.บ้านนา
ด่าน

เพ่ือใหเด็กนักเรียนได้เพ่ิม
ทักษะด้านกีฬาและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

นักเรียนในโรงเรียนมี
ทักษะด้านกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ ๑ โครงการ นักเรียนใน
โรงเรียนมีทักษะ
ด้านกีฬา ห่างไกล
ยาเสพติด เพ่ิม
มากข้ึน

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด



๑๐ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ด้านกีฬา รร.บ้าน
ส้มป่อยค่ายเมืองแสน

เพ่ือใหเด็กนักเรียนได้เพ่ิม
ทักษะด้านกีฬาและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

นักเรียนในโรงเรียนมี
ทักษะด้านกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ ๑ โครงการ นักเรียนใน
โรงเรียนมีทักษะ
ด้านกีฬา ห่างไกล
ยาเสพติด เพ่ิม
มากข้ึน

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๑๑ สนับสนุนกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี รร.
ชุมชนหนองบัวน้อยฯ

เพ่ือให้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของ
โรงเรียน

การจัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี ประจ าปีของ
โรงเรียน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ ๑ โครงการ กิจกรรม
ด าเนินการได้
ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๑๒ สนับสนุนกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี รร.
บ้านกุดฮู

เพ่ือให้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของ
โรงเรียน

การจัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี ประจ าปีของ
โรงเรียน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ ๑ โครงการ กิจกรรม
ด าเนินการได้
ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๑๓ สนับสนุนกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี รร.
บ้านนาด่าน

เพ่ือให้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของ
โรงเรียน

การจัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี ประจ าปีของ
โรงเรียน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ ๑ โครงการ กิจกรรม
ด าเนินการได้
ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๑๔ สนับสนุนกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี รร.
บ้านส้มป่อยค่ายเมือง
แสน

เพ่ือให้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของ
โรงเรียน

การจัดกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี ประจ าปีของ
โรงเรียน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ ๑ โครงการ กิจกรรม
ด าเนินการได้
ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๑๕ สนับสนุนโครงการ
พัฒนาทักษะด้าน
การศึกษา  2  โครงการ

เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านวิชาการ-
ทักษะด้านการกีฬา

เด็กนักเรียนในต าบล
นาด่านและนาดีได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวน ๒ 
โครงการ

เด็กนักเรียนมี
ทักษะในด้าน
ต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๑๖ สนับสนุนโครงการ
ทุนการศึกษาเด็กเรียน
ดีแต่ยากจน

เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้กับ
เด็กเรียนดีแต่ยากจน

โรงเรียนท้ัง ๔ โรง ใน
เขตเทศบาลต าบลนา
ด่าน

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวน ๒ 
โครงการ

เด็กนักเรียนมี
ทักษะในด้าน
ต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด



๑๗ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการบุคลากร
ทางการศึกษา

เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา/
ครู/ผู้ช่วยครู/ผู้ดูแลเด็ก มี
ความรู้ความสามารถตาม
แผนการศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จัดส่งบุคลากรทางการ
ศึกษา/ครู/ผู้ช่วยครู/
ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ตามท่ีกรม่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินก าหนด

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ บุคลากร/ครู/
ผู้ช่วยครู/ผู้ดูแล
เด็ก มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน

บุคลากร/ครู/
ผู้ช่วยครู/ผู้ดูแล
เด็ก มีความรู้
ความสามารถ
และปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๑๘ โครงการอบรมการ
ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อท่ีพบบ่อยใน
เด็ก (สปสช.)

เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้เรียนรู้การป้องกัน
และควบคุมโรคท่ีจะเกิดกับเด็ก
เล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการฝึกอบรมวิธี
ป้องกันและควบคุม
โรคท่ีจะเกิดกับเด็กเล็ก 
 จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ทุกคนได้เข้ารับ
การฝึกอบรม

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้
เรียนรู้การป้องกัน
และควบคุมโรงท่ี
จะเกิดกับเด็กเล็ก
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๑๙ โครงการประชุม
ผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลนาด่าน

เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทและ
หน้าท่ีด้านต่างๆของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 แห่ง 
เพ่ือให้ผู้ปกครองตระหนัก และ
เห็นความส าคัญของการ
เตรียมความพร้อมในเด็กปฐมวัย

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้ปกครองเด็กให้
ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม
เป็นอย่างดี

ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีด้านต่างๆ
ของศูนย์พัมนา
เด็กเล็กมากข้ึน 
ผู้ปกครองให้
ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม
เป็นอย่างดี

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๒๐ โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

จ านวน ๑ แห่ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
พัฒนาได้มาตรฐาน

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๒๑ โครงการศึกษาแหล่ง
การเรียนรู้นอกสถารท่ี
ส าหรับเด็กปฐมวัย

เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาภาพจริง
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติ
กิจกรรมจริง

เด็กมีทักษะ
กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
และ

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด



๒๒ โครงการวันแม่แห่งชาติ เพ่ือสร้างจิตส านึกในความรัก
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

1 คร้ัง / ปี ประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบล
นาด่าน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สร้างจิตส านึกท่ีดี
ให้กับเด็ก

แสดงออกถึง
ความรักท่ีมีต่อ
มารดา

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๒๓ โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ตระหนักึงความส าคัญและ
หน้าท่ีของตนเอง

1 คร้ัง / ปี ประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบล
นาด่าน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สร้างจิตส านึกท่ีดี
ให้กับเด็ก

เด็กมีพัฒนาการท่ี
สมวัย

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๒๔ สนับสนุนโครงการ
ทุนการศึกษาเด็กเรียน
ดีแต่ยากจน

เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้กับ
เด็กเรียนดีแต่ยากจน

โรงเรียนท้ัง ๔ โรง ใน
เขตเทศบาลต าบลนา
ด่าน

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวน ๒ 
โครงการ

เด็กนักเรียนมี
ทักษะในด้าน
ต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๒๕ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลนาด่าน

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย
 ส าหรับการเรียนการสอนและ
มีความเป็นระเบียบมากข้ึน

ด าเนินการก่อสร้างปีละ
 4 แห่ง  ได้แก่         
1. ศพด.เทศบาลต าบล
นาด่าน           2. 
ศพด.กุดฮูชมภูทอง 3. 
ศพด.ส้มป่อยค่ายเมือง
แสน               4. 
ศพด.วัดทุ่งกุญชร

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปีละ 4 โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความม่ันคง
แข็งแรง ปลอดภัย
 ส าหรับการเรียน
การสอน

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๒๖ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดทุ่งกุญชร เสนอ
โดย ม.7

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
ต่อเติมซ่อมแซมส่วนท่ีช ารุด
เสรียหาย

จ านวน ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
พัฒนาได้มาตรฐาน

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๒๗ สนับสนุนเคร่ืองแต่ง
การ-อุปกรณ์การเรียน
 ม.10

เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
 เคร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์
การเรียน

นักเรียนทุกระดับช้ัน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ปีละ ๑ โครงการ สนับสนุนอุปกรณ์
การเรียน เคร่ือง
แต่งกาย และ
อุปกรณ์การเรียน

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด



๒๘ สนับสนุนอุปกรณ์การ
กีฬา ม.10

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และมีสุขภาพท่ีดี

สนับสนุนอุปกรณ์การ
กีฬา

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ปีละ ๑ โครงการ เด็กและเยาวชนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมี
สุขภาพท่ีดี

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๒๙ สนับสนุนทุนการศึกษา
เด็กเรียนดีแต่ยากจน 
เสนอโดย ม.10

เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา
เด็กท่ีเรียนดีแต่ยากจน เพ่ิม
ขวัญและก าลังใจในการเรียน

สนับสนุนทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ โครงการ สนับสนุน
ทุนการศึกษาเด็ก
ท่ีเรียนดีแต่ยากจน
 เพ่ิมขวัญและ
ก าลังใจในการเรียน

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

๓๐ สนับสนุนรถรับ-ส่ง
นักเรียนภายในหมู่บ้าน
 ม.10

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางมาเรียน

สนับสนุนรถรับ-ส่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียน
ในหมู่บ้าน

มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทางมา
เรียน

งาน
การศึกษา  
 ส านักปลัด

รวม  ....30....โครงการ 7,290,000      7,290,000      7,290,000      7,290,000       7,290,000      



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการสนับสนุนการ
ส่งเสริมสวัสดิการทาง
สังคมได้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ

เพ่ือส่งข้อความบริการด้าน
ต่างๆและสนับสนุนเบ้ียยังชีพ

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้
พิการ

๓,๓๖๗,๐๐๐ ๓,๓๖๗,๐๐๐ ๓,๓๖๗,๐๐๐ ๓,๓๖๗,๐๐๐ ๓,๓๖๗,๐๐๐ จ านวนผู้พิการท่ี
ได้รับเบ้ียยังชีพ

ผู้พิการได้รับเบ้ีย
ยังชีพทุกคน

ส านักปลัด

๒ โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ

เพ่ือสงเคราะห์สวัสดิการด้าน
ต่างๆและสนับสนุนเบ้ียยังชีพ

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ

๑๐,๐๙๘,๖๐๐ ๑๐,๐๙๘,๖๐๐ ๑๐,๐๙๘,๖๐๐ ๑๐,๐๙๘,๖๐๐ ๑๐,๐๙๘,๖๐๐ จ านวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุได้รับเบ้ีย
ยังชีพทุกคน

ส านักปลัด

๓ โครงการสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์

เพ่ือส่งข้อความบริการด้านต่างๆ สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

๒๒๘,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ท่ีได้รับเบ้ีย
ยังชีพ

 ู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบ้ียยังชีพทุกคน

ส านักปลัด

๔ โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ยากจนด้อย
โอกาสในสังคมและ
ประสบความเดือดร้อน

 -เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม       - 
เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
เข้าถึงบริการของรัฐ

ให้การสงเคราะห์ตาม
สภาพปัญหาและความ
ต้องการ

          100,000           100,000           100,000           100,000           100,000 จ านวนผู้ท่ีได้รับ
การสงเคราะห์
ช่วยเหลือ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมให้
ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมเข้าถึง

ส านักปลัด

๕ โครงการจัดหาส่ิง
อ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พิการ

เพ่ือให้ผู้พิการได้รับความ
สะดวกเม่ือมาติดต่อราชการ

มีท่ีจอดรถป้ายและ
สัญลักษณ์บริการข้อมูล

          100,000           100,000           100,000           100,000           100,000 จ านวนผู้พิการ
ท่ีมาติดต่อราชการ

มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้
พิการ

ส านักปลัด

๖ โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

เพ่ือให้กลุ่มสตรีมีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
มากย่ิงข้ึน

กลุ่มสตรีในต าบลนาด่าน ๓๐๐,๐๐๐                     -   ๓๐๐,๐๐๐                     -                       -   ปีละ ๑ โครงการ กลุ่มสตรีมีบทบาท
ในชุมชนและ
ศักยภาพมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด

๗ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพกายและใจ
ของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบล
นาด่าน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ โครงการ ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนและรู้จักการ
ดูแลสุขภาพมาก
ย่ิงข้ึน

ส านักปลัด

โครงการท่ี

      3.7  แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ
หลัก

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ตัวช้ีวัด (KPI)
งบประมาณ

เป้าหมาย (ผลผลิต
โครงการ)

วัตถุประสงค์



๘ โครงการจัดอบรมสภา
องค์กรชุมชนต าบลนา
ด่าน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการมี
ส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

สมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนต าบลนาด่านทุก
คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ โครงการ ทุกคนมีความรู้
และประสบการณ์
ในการพัฒนา
ท้องถ่ินมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด

๙ โครงการครอบครัว
อบอุ่นเพ่ิมพูนความ
เข้มแข็งของชุมชน

เพ่ือส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวมีความอบอุ่น

ตัวแทนครอบครัวใน
พ้ืนท่ีต าบลนาด่านท่ี
ได้รับการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ โครงการ สถาบันครอบครัว
มีความอบอุ่นและ
ม่ันคง

ส านักปลัด

๑๐ โครงการควบคุม
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรกติดต่อ
จากสัตว์

เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรกติดต่อ

ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคในเขตต าบลนา
ด่าน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังท่ีเกิด
การแพร่ระบาด

ลดอัตราการ
ระบาดของโรค

ส านักปลัด

๑๑ โครงการส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ครัวเรือนและชุมชนในการ
ประกอบสัมมาชีพตามแนง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3
  ต่อปี

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีได้รับการ
อบรมวิชาชีพและ
ได้รับการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ

เทศบาล/
จังหวัด

๑๒ โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของหมู่บ้าน
และชุมชน

เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
และพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
ตลอดช่วงชีวิต

ประชาชนในหมู่บ้าน
และชุมชนในเขตพ้ืนท่ี

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3
  ต่อปี

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีได้รับการ
อบรมวิชาชีพและ
ได้รับการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ

เทศบาล/
จังหวัด

๑๓ โครงการปันย้ิมสร้างสุข
เพ่ือผู้สูงอายุ

เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพกายและใจ
ของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี                     -   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ โครงการ ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนและรู้จักการ
ดูแลสุขภาพมาก
ย่ิงข้ึน

ส านักปลัด



๑๔ โครงการสนับสนุนการ
ส่งเสริมสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ

เพ่ือส่งข้อความบริการด้าน
ต่างๆและสนับสนุนเบ้ียยังชีพ

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้
พิการ

๓,๓๖๗,๐๐๐ ๓,๓๖๗,๐๐๐ ๓,๓๖๗,๐๐๐ ๓,๓๖๗,๐๐๐ ๓,๓๖๗,๐๐๐ จ านวนผู้พิการท่ี
ได้รับเบ้ียยังชีพ

ผู้พิการได้รับเบ้ีย
ยังชีพทุกคน

ส านักปลัด

๑๕ โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ

เพ่ือสงเคราะห์สวัสดิการด้าน
ต่างๆและสนับสนุนเบ้ียยังชีพ

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ

๑๐,๐๙๘,๖๐๐ ๑๐,๐๙๘,๖๐๐ ๑๐,๐๙๘,๖๐๐ ๑๐,๐๙๘,๖๐๐ ๑๐,๐๙๘,๖๐๐ จ านวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุได้รับเบ้ีย
ยังชีพทุกคน

ส านักปลัด

๑๖ โครงการสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์

เพ่ือส่งข้อความบริการด้านต่างๆ สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

๒๒๘,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ท่ีได้รับเบ้ีย
ยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบ้ียยังชีพทุกคน

ส านักปลัด

๑๗ โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ยากจนด้อย
โอกาสในสังคมและ
ประสบความเดือดร้อน

 -เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม       - 
เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
เข้าถึงบริการของรัฐ

ให้การสงเคราะห์ตาม
สภาพปัญหาและความ
ต้องการ

          100,000           100,000           100,000           100,000           100,000 จ านวนผู้ท่ีได้รับ
การสงเคราะห์
ช่วยเหลือ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมให้
ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมเข้าถึง
บริการของรัฐ

ส านักปลัด

๑๘ โครงการจัดหาส่ิง
อ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พิการ

เพ่ือให้ผู้พิการได้รับความ
สะดวกเม่ือมาติดต่อราชการ

มีท่ีจอดรถป้ายและ
สัญลักษณ์บริการข้อมูล

          100,000           100,000           100,000           100,000           100,000 จ านวนผู้พิการ
ท่ีมาติดต่อราชการ

มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้
พิการ

ส านักปลัด



๑๙ อบรมส่งเสริมสร้าง
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว เสนอโดย 
ม.10

เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวมี
ความอบอุ่น

หัวหน้าครัวเรือนของ
คนในหมู่บ้าน

          100,000           100,000           100,000           100,000           100,000 ปีละ ๑ โครงการ ครอบครัวมีความ
อบอุ่นและม่ันคง

ส านักปลัด

๒๐ โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน 
ลดการขัดแย้ง เสนอ
โดย ม.10

เพ่ือให้ประชาชนได้มีทักษะ
การอยู่ร่วมกันโดยลดการ
ขัดแย้งทางสังคม

หัวหน้าครัวเรือนของ
คนในหมู่บ้าน

          100,000           100,000           100,000           100,000           100,000 ปีละ ๑ โครงการ ประชาชนได้มี
ทักษะการอยู่
ร่วมกันโดยลด
การขัดแย้งทาง
สังคม

ส านักปลัด

รวม  ....20....โครงการ 29,447,200    29,247,200    29,577,200    29,277,200     29,277,200    



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลนาด่าน

เพ่ือให้กองทุนมีความเข้มแข็ง
และประชาชนได้รับประโยชน์

สมาชิกกองทุนทุกคน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง สมาชิกทุกคน
ได้รับสวัสดิการ
จากกองทุน

ส านักปลัด

๒ ค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

เพ่ือให้สมาคมสันนิบาต
เทศบาลมีความเข้มแข็งและ
ประชาชนได้รับประโยชน์

เทศบาลได้เข้าร่วม
กิจกรรมและรับรู้
แนวทางด าเนินงาน
ต่าง ๆ

- - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง เป็นสมาชิก
สมาคมสันนิบาต
เทศบาล

ส านักปลัด

๓ สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลนาด่าน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงาน
ของกองทุน

ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ประโยชน์จากการ
ด าเนินงาน

๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐                     -   ๑๗๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนทุก
หมู่บ้านมีสุขภาพ
ท่ีดีและรู้จักดูแล
สุขภาพตัวเองใน
เบ้ืองต้น

ส านักปลัด

รวม  ....3...โครงการ 270,000         270,000         330,000         160,000         330,000         

       3.8  แผนงานงบกลาง

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ
หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณ


