รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ช. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรเมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานกาศึกษา และคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานสังคมสงเคราะห
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ผูพิการ
2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต

ผูพิการ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง

ผูสูงอายุ ผูพิการ
ใน อบต.หินแหล็กไฟ

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ
กอง

ผูสูงอายุไดรับการสงเสริม

ที่จัดกิจกรรม ดานสุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ
ใหมีความแข็งแรง

สวัสดิการ
สังคม

เพื่อสืบทอดประเพณีงานสงกรานต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวน 100,000 100,000 100,000 100,000 ปละ 1 ครั้ง ประเพณีอยูคูคนไทยสืบไป

และวันผูสูงอายุ

ตําบลหินเหล็กไฟ

กอง

และประชาชนในเขต อบต.

สวัสดิการ

หินเหล็กไฟรักและเห็นความ

สังคม

สําคัญของผู สูงอายุมากขึ้น

3 โครงการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และระวัง จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
ผูดอยโอกาส
ปองกัน รักษาการเกิดโรคตางๆ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
ทีจ่ ัดกิจกรรม ไดรับการดูแลอยางดีและทั่วถึง
4 โครงการชวยเหลือและฟนฟูสภาพ เพื่อชวยเหลือผูพิการทางขา
ผูพิการ

ใน อบต.หินแหล็กไฟ
จัดหารถเข็นปละ 7 คัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนรถเข็น คนพิการและผูสูงอายุสามารถ

และผูสูงอายุที่เดินไมได

ที่สนับสนุน

ชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

-110-
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2561
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการจัดหาผาหมตานภัยหนาว เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยหนาว จัดหาผาหมกันหนาวให
ใหแกผูยากไรในตําบล

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผาหม ประชาชนไดรับความชวยเหลือ สํานักงาน

กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว

ที่จัดหา

อยางเพียงพอ

ปลัด อบต.

ในตําบล
6 โครงการซอมแซมบานผูยากไรและ เพื่อใหผูยากไรมีที่อยูอาศัยที่ดีขึ้น ซอมแซมบานผูยากไรในตําบล

70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนบาน

ผูดอยโอกาสทางสังคม

ผูยากไรไดรับความชวยเหลือ

ที่ไดรับจัดสรร อยางเพียงพอ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

7 โครงการสงเคราะหครอบครัว
ผูยากไร ผูดอยโอกาส

เพื่อชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาส ชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาส
ทางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนหมูบาน ผูยากไรไดรับความชวยเหลือ
ที่ดําเนินการ อยางเพียงพอ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

8 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เพื่อพัฒนาคุณาภาพชีวิตของเด็กและ จัดฝกอบรมใหกับเด็กและเยาวชน
เยาวชนตําบลหินเหล็กไฟ

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา

เยาวชน

รวมกิจกรรม

กอง

เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิต

สวัสดิการ

ที่ดีขึ้น

สังคม
กอง

9 โครงการจัดทําทางเดิน โรงจอดรถ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูพิการ ผูพิการที่มาติดตอราชการใน อบต.300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูพิการ ผูพิการมีความสะดวกในการ
หองน้ํา สําหรับผูพิการ

ที่มาใชบริการ เดินทางมาติดตอราชการใน

ในการติดตอราชการ

อบต.หินเหล็กไฟ
10 โครงการตรวจเยี่ยมและชวยเหลือ *เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบาน ผูปวยติดเตียงผูปวยติดเตียง ผูดอยโอกาส
ผูยากไร และผูดอยโอกาสและ

ผูดอยโอกาส ผูยากไร

ผูปวยติดเตียง ผูดอยโอกาส

สังคม
กอง

ติดเตียง ผูดอย

ผูยากไร ไดรับการเยี่ยม สามารถ

สวัสดิการ

โอกาส ผูยากไร

ที่จะใชชีวิตตอไปอยางมี

ที่เยี่ยมบาน

ความสุข

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูปวย

ผูยากไร

ผูปวยติดเตียง

-111-

สวัสดิการ

สังคม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

11 โครงการปองกันสงเสริมการดูแลสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหผูปวยไดรับการดูแลอยาง ผูปวยเรื้อรัง ผูยากไร ผูดอยโอกาส 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูปวย
ผูปวยติดเตียง

ผูปวยเรื้อรังและโรคติดตอตางๆดวย ทั่วถึงและถูกวิธี

เรื้อรัง

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ระยะยาวตําบลหินเหล็กไฟ

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูดูแล

สุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

ผูสูงอายุที่เขารวม

อยางทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิต

สวัสดิการ

ผูสูงอายุไดรับการดูแลอยาง

สังคม
กอง

ตอเนื่องและมีคุณชีวิตที่ดี

ระยะยาว
รวม

12 โครงการ

-

-

910,000

-112-

910,000

910,000

910,000

-

กอง

ผูปวยเรื้อรังไดรับการดูแล

การแพทยแผนไทย

12 โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุเพื่ออํานวยความสะดวกในการดูแล ผูดูแลผูสูงอายุ

ที่รับผิดชอบ

-

สวัสดิการ
สังคม
-

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

