
แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนา เพ่ือสร้างกิจกรรมสายใยรัก พัฒนากลุ่มสตรีในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับ ส านักงานปลัด

บทบาทสตรีและครอบครัวในพ้ืนท่ี พัฒนาสตรีและครอบครัว ท่ีได้รับประโยชน์ การอบรมและพัฒนา

ต าบลกุดเรือ บทบาท

2 โครงการป้องกันและ เพ่ือต้ังจุดบริการประชาชน ต้ังจุดบริการประชาชน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีจุดรับบริการ ส านักงานปลัด

ลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ 1.เทศกาลปีใหม่ ท่ีรับบริการ ณ จุดบริการ ช่วงเทศกาล

2.เทศกาลสงกรานต์

3 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือลดการแพร่ระบาด จัดกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักงานปลัด

ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการใน ของยาเสพติดในพ้ืนท่ี จ านวน 1 คร้ัง ท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์

เขตพ้ืนท่ีต าบลกุดเรือ

4 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาตาม เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา จัดกิจกรรม 30,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักงานปลัด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 คร้ัง ท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
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4.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เพ่ือให้ความส าคัญและ จัดกิจกรรม 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด

และผู้พิการ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จ านวน 1 คร้ัง โครงการ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

6 โครงการสร้างความปรองดอง เพ่ือสร้างความสามัคคีและ จัดกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด

และสมานฉันท์ในพ้ืนท่ีต าบลกุดเรือ ปรองดองของต าบลกุดเรือ จ านวน 1-2 คร้ัง โครงการ ในการแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสามัคคี

ปรองดอง

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ อบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักงานปลัด

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการป้องกันและแก้ไข จ านวน 1 คร้ัง ท่ีเข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมและกิจกรรม

อาชญากรรมของชุมชน ปัญหาอาชญากรรม

109

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการฝึกอบรมและเพ่ิมทักษะในการ เพ่ืออบรมให้ความรู้การ อบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักงานปลัด

ประกอบอาชีพให้กับประชาชน ประกอบอาชีพกับประชาชน จ านวน 1 คร้ัง ท่ีเข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมและกิจกรรม

9 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม ฝึกอบรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด

ความเข้มแข็งของครอบครัว ความเข้มแข็งให้ครอบครัว โครงการ รับการอบรม

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ ฝึกอบรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด

ต าบลกุดเรือ ความรู้ผู้สูงอายุให้มีความสุข โครงการ รับการอบรม

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ ฝึกอบรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด

ต าบลกุดเรือ ความรู้ผู้พิการให้มีความสุข โครงการ รับการอบรม
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องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

4.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือฝึกอบรมและศึกษาดู ฝึกอบรมให้ความรู้และ 80,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมายได้รับการ ส านักงานปลัด

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านงานป้องกันฯ งานนอกสถานท่ีของอปพร. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี โครงการ อบรมและศึกษาดูงาน

ของ อปพร.

13 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือจัดท าป้ายรณรงค์และ ท าป้ายรณรงค์จุดเส่ียง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม จัดกิจกรรมรณรงค์ ส านักงานปลัด

ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ให้บริการประชาชน โครงการ

วันข้ึนปีใหม่

14 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบติการต่อสู้ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ 10,000 10,000 10,000 10,000 อัตราจ านวนกิจกรรม กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ส านักงานปลัด

เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลฯ ศูนย์ป้องกันต่อสู้ยาเสพติด ด าเนินการของศูนย์ ท่ีด าเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อสู้เพ่ือเอาชนะ

ยาเสพติดจ.อุบล

111

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือจัดท าป้ายรณรงค์ จัดท าป้ายรณรงค์จุดเส่ียง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม จัดกิจกรรมรณรงค์ ส านักงานปลัด

ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล และให้บริการประชาชน โครงการ

วันสงกรานต์

16 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด

ท่ีได้รับประโยชน์ กิจกรรมป้องกันยาเสพติด ท่ีท าการปกครอง

อ าเภอทุ่งศรีอุดม

17 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด

ท่ีได้รับประโยชน์ ในการจัดกิจกรรม สถานีต ารวจภูธร

อ าเภอทุ่งศรีอุดม

112

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   5 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ

โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพ
ติด(ปักกลด)

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของหมู่บ้านในเร่ืองต่างๆ
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอาชญากรรม

สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนเพ่ือ
บูรณาการร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินท่ีมีปัญหา
รุนแรง

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้านอย่างย่ังยืน
โดยบูรณาการกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

บูรณาการกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมอบรม ส านักงานปลัด

ท่ีเข้าร่วมโครงการ การดูแลสุขภาพและ

โภชนาการ
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลกุดเรือ

เพ่ืออบรมให้ความรู้การดูแล
สุขภาพ โภชนาการการ
ป้องกันโรคต่างๆในผู้สูงอายุ

จัดอบรมผู้สูงอายุต าบลกุด
เรือ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ เพ่ือฝึกอบรมและเตรียม จัดอบรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม อปพร.ได้รับการอบรม ส านักงานปลัด

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความพร้อมการปฏิบัติงาน จ านวน 1 คร้ัง โครงการ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมการปฏิบัติงาน
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4.ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุม เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้ ให้ความรู้การป้องกัน 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับการ ส านักงานปลัด

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก การป้องกันไข้เลือดออก พ่นหมอกควันป้องกัน ท่ีได้รับประโยชน์ ฉีดพ่นยุงลายเพ่ือ
(จัดซ้ือทรายและเคมีภัณฑ์(วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) ป้องกันไข้เลือดออก

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้ ให้ความรู้การป้องกัน 40,000 80,000 ร้อยละของสุนัข/แมว สุนัข/แมว ได้รับวัคซีน ส านักงานปลัด
ในพ้ืนท่ีต าบลกุดเรือ การป้องกันพิษสุนัขบ้า รณรงค์และจัดกิจกรรม ท่ีได้รับวัคซีน

3 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของสุนัข/แมว สุนัข/แมวได้รับวัคซีน ส านักงานปลัด
ท่ีได้รับวัคซีน
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.3แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เพ่ือด าเนินการจัดซ้ือวัคซีน
และอุปกรณ์ในการฉีดเพ่ือ
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตัวละ 30 บาท

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในพ้ืนท่ีจากการ
ส ารวจท้ังท่ีมีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ

เพ่ือจ้างเหมาส ารวจข้อมูล
สุนัขและแมวท้ังท่ีมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของปีละ 2 คร้ัง
อัตราตัวละ 6 บาท/ปี



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 กิจกรรมด้านสาธารณสุข 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด

ท่ีได้รับประโยชน์ โครงการพระราชด าริ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1-10

เพ่ืออุดหนุนโครงการ
สาธารณสุขตามพระราชด าริ

4.ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.3แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ ผู้ปวยเอดส์ได้รับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบ้ียยังชีพ ส านักงานปลัด

แก่การยังชีพ เบ้ียยังชีพ ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ

2 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ 8,000,000 9,500,000 11,000,000 12,500,000 13,000,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการได้รับเบ้ีย ส านักงานปลัด
และผู้พิการ มีรายได้แก่การยังชีพ ผู้พิการ พิการท่ีได้รับเบ้ีย

ผู้สูงอายุ

3 โครงการเงินสมทบกองทุนระบบหลัก เพ่ือสนับสนุนการ อุดหนุนกองทุน 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละโครงการท่ี ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านักงานปลัด
ประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน ด าเนินงานของกองทุน จ านวน 1 คร้ัง(40%) ด าเนินการ จากกิจกรรม/โครงการ

ท่ีด าเนินการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.4แผนงานงบกลาง



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือจัดซ้ือวัสดุเพ่ือสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละจ านวนท่ีได้รับ ประชาชนได้รับความ ส านักงานปลัด

และผู้ประสบภัยต่างๆ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย ภัยต่างๆได้รับการสงเคราะ ความช่วยเหลือ ช่วยเหลือกรณีต่างๆ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.5แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวมจ านวน  1  โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์  ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต


