
 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๗๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
๖.  ยุทธศาสตร์   :  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๖.๑ แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน 
 
 

- เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ส าหรับโรงเรียน   
๗ แห่ง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๒ แห่ง  
 
 

จ านวน ๗ โรงเรียน 
ศูนย์เด็กเล็ก ๒ แห่ง 
(นร.จ านวน ๓๘๖ คน/
เด็กเล็ก ๖๑ คน ๆ ละ 
๒๐ บาท จ านวน ๒๐๐ 
วัน และ ๒๘๐ วัน) 
 

๑,๘๘๕,๖๐๐ 
*(งบถ่ายโอน) 

 ๑,๘๘๕,๖๐๐ 
*(งบถ่ายโอน) 

๑,๘๘๕,๖๐๐ 
*(งบถ่ายโอน) 

จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

- นักเรียนไดร้ับอาหาร
กลางวันอย่างเพียงพอ 

ส่วน
การศึกษา 

๒ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 
 
 
 

- เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) โรงเรยีน ๗ 
แห่งส าหรับโรงเรยีนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ๒ 
แห่ง 

จ านวน ๗ โรงเรียน 
ศูนย์เด็กเล็ก ๒ แห่ง 
(นร.จ านวน ๓๘๖ คน/
เด็กเล็ก ๖๑ คน ๆ ละ 
๘ บาท จ านวน ๒๖๐ 
วัน และ ๒๘๐ วัน) 
 

๙๓๙,๕๒๐ 
*(งบถ่ายโอน) 

 ๙๓๙,๕๒๐ 
*(งบถ่ายโอน) 

๙๓๙,๕๒๐ 
*(งบถ่ายโอน) 

จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการ
สนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) 

- นักเรียนไดร้ับอาหาร
เสรมิ (นม)อย่างเพียงพอ 
ทั่วถึง ร่างกายสมบูรณ ์
 

ส่วน
การศึกษา 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๗๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ 
 

๖.  ยุทธศาสตร์   :  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๖.๑  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓ ก่อสร้างโดมพร้อมเทพ้ืน
คอนกรีตปูพ้ืนด้วยแผ่นยางกัน
กระแทกบริเวณลานสนามหญ้า
ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแวงโสกพระ 
 

- เพื่อจัดหาโดมหลังคา 
สนามเล็กเล่นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ส าหรับ
ป้องกันแดดและฝน 
 

ขนาด ๖x๑๒ เมตร 
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 

๗๒ ตร.ม.  
จ านวน ๑ หลัง 

๓๒๐,๐๐๐  - - โดม ขนาด ๖x๑๒ ม. 
หรือมี พท. ไม่น้อย
กว่า ๗๒ ตร.ม. 
จ าวน ๑ หลัง 

- เด็กมีพัฒนาการดา้น
ร่างกาย จิตใจ สังคม 
สติปัญญา เหมาะสม
ตามวัย 
 

ส่วน
การศึกษา/
กองช่าง 

๔ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน (แห่งใหม่เพิ่ม) หมู่ที่ ๓ 
บ้านโคกล่าม 

- เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับ
เตรียมความพร้อมจัด
การศึกษา ,พัฒนาทักษะ
ของเด็กเล็กก่อนวัยเรียนใน
พื้นที่ต าบลให้ทั่วถึงทั้ง ๑๔  
หมู่บ้าน 
 

๑ แห่ง *๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(*หน่วยงานอื่น) 

 - - จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ได้ด าเนิน การ
ก่อสร้าง 

- เด็กเล็กในพ้ืนท่ีมี
สถานท่ีเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนา
ทักษะก่อนวัยเรียน 
 

ส่วน
การศึกษา 

 

๕ จัดหาวัสดุการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

- เพื่อจัดหาหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียนส าหรับ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๒ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๕๗:๕๙,๕๐๐) 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
  

จ านวนศูนย์ฯ ที่
ด าเนินการจัดหา
วัสด ุ

- เด็กก่อนวัยเรียนมี
อุปกรณ์การเรียน อย่าง
ครบถ้วน 
 

ส่วน
การศึกษา 

 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๗๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ 
 

๖.  ยุทธศาสตร์   :  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๖.๑  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖ จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนอง
แวงโสกพระ 
 

- เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  

ชุดมหาสนุก ๒ ชุด 
ขนาด กว้าง ๑๗๖ ซม. 
ยาว ๔๑๙ ซม.  
สูง ๑๒๘ ซม.   
 

๑๕๖,๐๐๐  - - จ านวนเครื่อง
เล่นท่ีจัดซื้อ 

- เด็กก่อนวัยเรียนมี
อุปกรณ์การเรียน อย่าง
ครบถ้วน 

ส่วน
การศึกษา 

๗ ส่งเสริมกิจกรรมการเรยีนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองแวงโสกพระ 

- เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์ฯ ที่เป็นการ
พัฒนาทักษะชีวิตและการ
เรียนรูเ้ด็กปฐมวยั 
 

๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ 
(๕๗:๑๖,๘๐๐) 

 
 

 ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้งใน
การส่งเสริม
กิจกรรมนักเรียน 

- เด็กได้เรียนรู้นอก
สถานท่ีเพื่อการพัฒนา
ทักษะชีวิต 

ส่วน
การศึกษา 

๘ จัดหาหนังสือพิมพส์ าหรบั
ชุมชน 
 
 
 

- เพื่อจัดหาหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน ๑๔ 
หมู่บ้าน ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
แวงโสกพระ  
 

๓๖๕ วัน ๑๗๐,๐๐๐ 
(๕๗:๑๖๗,๙๐๐) 

 
 

 ๑๗๐,๐๐๐ 
 

๑๗๐,๐๐๐ 
 

จ านวนวันในการ
จัดหา
หนังสือพิมพ์ 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
สามารถรับรู้ข้อมลู 
ข่าวสารบ้านเมืองเป็น
ประจ าได้อย่างต่อเนื่อง 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๗๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ 
 

๖.  ยุทธศาสตร์   :  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๖.๒  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนได้มีอุปกรณ์กีฬา
ในการออกก าลังกาย 
 

๑๔ ชุด ๙๘,๐๐๐ 
(๕๗:๙๗,๘๒๐) 

 
 

 ๙๘,๐๐๐ 
 

๙๘,๐๐๐ 
 

จ านวนอุปกรณ์
กีฬาที่จัดซื้อ 

- ประชาชนในทุกหมู่บ้าน
มีอุปกรณส์ าหรับเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย ปลอด
จากยาเสพติด 

ส่วน
การศึกษา 

๒ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ 
ประชาชนต าบลหนองแวงโสก
พระ 

- เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาให้กับเยาวชน/
ประชาชนต าบลหนองแวง
โสกพระ 

๑ ครั้ง ๓๐๐,๐๐๐ 
(๕๗:๑๖๗,๓๖๘) 

 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ
แข่งขันกีฬา 

- ประชาชนได้ท ากิจกรรม
ที่ส่งเสรมิด้านการออก
ก าลังกาย 

ส่วน
การศึกษา 

๓ ปรับปรุงศูนย์กีฬาต าบล - เพื่อปรุงปรุงสนามกีฬา
ได้แก่ ปรับปรุงห้องน้ า, 
ปรับเกรดผิวสนาม, เสาธง, 
สแตนเชียร์ ๑๔ อันและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของ
ศูนย์กีฬา 

๑ แห่ง ๑๕๐,๐๐๐ 
 

 - - จ านวนศูนย์กีฬา
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

- มีศูนย์กีฬาต าบลที่
สามารถจัดการแข่งกีฬา
และอ านวยความสะดวก
ใหป้ระชาชนได ้

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลใน
สนามกีฬาต าบลหนองแวงโสก
พระ 

- เพื่อก่อสร้างสนาม
วอลเลย์บอลในสนามกีฬา
ต าบลเพื่ออ านวยความ
สะดวกของศูนย์กีฬา 

๑ แห่ง ๒๐๐,๐๐๐  - - จ านวนสนาม
วอลเลย์บอลที่ได้
ก่อสร้าง 

- มีสถานท่ีที่เป็นแหล่ง
ส่งเสริมให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๗๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ 
    

๖.  ยุทธศาสตร์   :  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๖.๓  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมการการอนามัยและสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ อบรมให้ความรู้การป้องกันและ
รณรงค์โรคปากเท้าเปื่อยและ
ท าลายเช้ือโรคในพื้นที่เสี่ยง 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และวิธีการป้องกันโรคเท้า
ปากเปื่อยในชุมชน 

ประชาชน ๑๐๐ คน ๒๕,๐๐๐ 
 

 ๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมอบรม 

- สามารป้องกันและ
ควบคุมโรคปากเท้า
เปื่อยในชุมชนได ้

ส านักงาน
ปลัด 

๒ อบรมให้ความรู้การป้องกันและ
รณรงค์ท าความสะอาดและ
ท าลายเช้ือในสัตว์ปีกในพื้นที่
ต าบล 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และวิธีการป้องกันและ
ท าลายเช้ือในสัตวป์ีกใน
ชุมชน 

ประชาชน ๑๐๐ คน ๒๕,๐๐๐ 
 

 ๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมอบรม 

- สามารป้องกัน ควบคุม 
และท าลายเช่ือในสัตว์
ปีกในชุมชนได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ สนับสนุนงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลหนอง
แวงโสกพระ 

- เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลฯ ในการด าเนิน
กิจกรรมภายใต้กรอบ
แผนงาน/โครงการที่กองทุน
ก าหนด 

๑ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐ 
(๕๗:๙๐,๐๐๐) 

 
 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้งท่ี
สนับสนุน
งบประมาณ 

- ประชาชนได้รับบริการ
ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค 
 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ ช่วยเหลือผูต้ิดเชื้อเอดส์ภายใน
ศูนย์ผู้ตดิเช้ือเอดส์ระดับต าบล  

- เพื่อช่วยเหลือผู้ตดิเช้ือ
เอดสภ์ายในศูนยผ์ู้ติดเชื้อ
เอดสร์ะดับต าบลใหไ้ดร้ับ
การรักษาอย่างต่อเนื่อง
และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้งท่ี
สนับสนุน
งบประมาณ 

- ผู้ติดเชื้อเอดส์ระดับ
ต าบล ได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่องและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๗๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ 
    

๖.  ยุทธศาสตร์   :  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๖.๓  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมการการอนามัยและสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕ สนับสนุนงบประมาณศูนย์
ช่วยเหลือผูต้ิดเชื้อเอดส์ระดับ
อ าเภอ 

- เพื่อสนับสนุน
งบประมาณด าเนินการ
ส าหรับศูนย์ช่วยเหลือผู้ตดิ
เชื้อเอดส์ระดับอ าเภอ 

๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้งท่ี
สนับสนุน
งบประมาณ 

- ผู้ติดเชื้อเอดส์ระดับ
ต าบล ได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่องและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๖ สนับสนุนงบประมาณศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) 

- เพื่อสนับสนุน
งบประมาณส าหรับศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.)  

๑ ครั้ง ๙๘,๐๐๐ 
(๕๗:๑๔๐,๐๐๐) 

 
 

 ๙๘,๐๐๐ 
 

๙๘,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้งท่ี
สนับสนุน
งบประมาณ 

- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๗ สนับสนุนการปฏิบตัิงานของ
หน่วยกู้ชีพ บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน  
 

- เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของทีมกู้ชีพให้
สามารถปฏิบัติงานได ้
 

จ านวน ๖ คนๆ ละ 
๒๐๐ บาท จ านวน 
๓๖๕ วัน 

๔๓๘,๐๐๐ 
(๕๗:๔๓๒,๐๐๐) 

 
 

 ๔๓๘,๐๐๐ 
 

๔๓๘,๐๐๐ 
 

- จ านวนกู้ชีพท่ี
ปฏิบัติงาน 
- จ านวนวันใน
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือและบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉินใน
เวลาเจ็บป่วย 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



 
แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                 ๗๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ 
    

๖.  ยุทธศาสตร์   :  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๖.๔  แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ คนยากจน และคนด้อยโอกาส 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอาย ุ - เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบล
หนองแวงโสกพระ  
 

ผู้สูงอายุ ๑,๐๓๓ คน 
อายุ ๖๐-๖๙ ปี = ๖๐๗ คน  
อายุ ๗๐-๗๙ ปี = ๓๐๔ คน 
อายุ ๘๐-๘๙ ปี = ๑๐๙ คน 
อายุ ๙๐ ปีข้ึนไป = ๑๓ คน 

*๘,๑๒๖,๔๐๐ 
 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 *๘,๑๒๖,๔๐๐ 
 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

*๘,๑๒๖,๔๐๐ 
 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

จ านวนผู้สูงอาย ุ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

- ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น       

ส านักงาน
ปลัด 

๒ เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ 
 
 
 

- เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้
พิการในพื้นทีต่ าบลหนอง
แวงโสกพระ คนละ ๕๐๐ 
บาท/เดือน 

 ๑๕๗ คน *๙๔๒,๐๐๐ 
 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 *๙๔๒,๐๐๐ 
 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

*๙๔๒,๐๐๐ 
 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

จ านวนผู้พิการที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

- ผู้พิการในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น       

ส านักงาน
ปลัด 

๓ เบี้ยผูต้ิดเชื้อเอดส ์ - เพื่อจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ในพื้นทีต่ าบลหนองแวง
โสกพระ คนละ ๕๐๐ 
บาท/เดือน 

 ๑๙ คน *๑๑๔,๐๐๐ 
 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 *๑๑๔,๐๐๐ 
 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

*๑๑๔,๐๐๐ 
 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

จ านวนผู้ตดิเช้ือ
เอดส์ที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

- ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น       

ส านักงาน
ปลัด 

๔ ช่วยเหลือคนยากจน ด้อย
โอกาส ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองแวงโสกพระ 
 
 

- เพื่อช่วยเหลือคนยากจน 
ด้อยโอกาส ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑๔ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 ๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

- คนยากจน ด้อยโอกาส 
ยากไร้ ไร้ที่พึ่งในต าบล
หนองแวงโสกพระมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 


