
ผ 02 

 

๑๔๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 การพัฒนาเครือข่าย

อาสาสมัครในชุมชน 

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

บรหิารจัดการของ

เครือข่ายในการพัฒนา

ชุมชน 

 

เพื่อให้เครือข่ายอาสาของกลุ่ม

มีการพัฒนาอาชีพในต าบล 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จ านวน

ประชาชน       

ที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยล่ะ 70 

เครือข่ายชุมชน

และประชาสังคม 

มีสมรรถนะ ใน

การบรหิารจัดการ

เครือข่าย 

ส านักปลัด 

2 จัดเวทีประชาคม

หมู่บ้านและต าบล 

ไชยมงคล 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง

ความคิดเห็นและมสี่วน

ร่วมในการก าหนดแนว

ทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 

(จ านวน 6 คร้ัง หมู่บ้าน ๆ 

ละ 2,500 บาท) 

-  จัดเวทีประชาคมต าบล     

ไชยมงคล  (จ านวน 1  คร้ัง  

5,000 บาท) 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จ านวน

ประชาชน       

ที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยล่ะ 80 

ประชาชนมี บทบาท 

และมสี่วนร่วม 

ในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

 

 



ผ 02 

 

๑๔๓ 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

3 ฝึกอบรมเพิ่มพูน 

ประสิทธิภาพองคก์ร 

สตรีระดับหมู่บ้าน 

เพื่อให้เสริมสร้างทักษะ

เพิ่มพูนประสิทธิภาพ             

องคก์รสตรีระดับหมู่บ้าน 

 

 

 

 

จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน 

ประสิทธิภาพองคก์รสตรี

ระดับหมู่บ้าน 

- จัดอบรมโครงการต่างๆ 

- ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพองคก์รสตรีระดับ

หมู่บ้าน 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 
จ านวนกลุ่ม 

สตรี ที่เข้า     

ร่วมกิจกรรม

ร้อยล่ะ 70 

องคก์รสตรี        

หมู่บ้านมีทักษะ  

การประกอบ     

อาชีพเพิ่มขึน้  

ส านักปลัด 

4 ฝึกอบรมและสัมมนา

เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพผู้น า

ชุมชนต าบลไชย

มงคล 

เพื่อให้เสริมสร้างทักษะ

เพิ่มพูนประสิทธิภาพ             

ผู้น าชุมชนต าบลไชยมงคล 

 

จัดโครงการฝึกอบรมและ

สัมมนาเพื่อเพิ่มพูน 

ประสิทธิภาพผู้น าชุมชน

ต าบลไชยมงคล 

- จัดอบรมโครงการต่างๆ 

- ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพผู้น าชุมชน

ต าบลไชยมงคล 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 
จ านวน

ผู้น าชุมชน

ต าบลไชย

มงคล 

ที่เข้ากิจกรรม

ร้อยล่ะ 70 

ผู้น าชุมชนต าบล 

ไชยมงคลมีทักษะ

การประกอบ   

อาชีพเพิ่มขึน้  

ส านักปลัด 

 

 



ผ 02 

 

๑๔๔ 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 สนับสนุนเงิน

สงเคราะห์          

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชือ้

เอดส์ 

เพื่อให้ผู้ติดเชือ้เอดส์ที่ขาด             

ผู้เลีย้งดูมีเงิน เพื่อเลีย้งชีพ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชือ้

เอดส์  ภายในต าบลไชย

มงคล  (จ านวน 5 คน × 

6,000 บาท/คน/ปี) 
 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวนผู้ติด 

เชือ้เอดส์ 

ร้อยละ 

100 

ผู้ตดิเชือ้เอดส์และ

ไดร้ับเงินสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพ  

ส านักปลัด 

6 พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุต าบลไชย

มงคล 

1.  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ       

การตรวจสุขภาพประจ าปี 

2.  เพื่อให้ผู้สูงอายุมี

ความรู้ 

เร่ืองการดูแลสุขภาพใน          

วัยสูงอายุทั้งด้านสุขภาพ              

กายสุขภาพจิต 

3. เพื่อให้ผู้สูงอายุมี                

กิจกรรมดูแลสุขภาพ

อย่าง                            

มีประสิทธิภาพย่ังยืนและ

ต่อเนื่อง 

1. กิจกรรมตรวจสุขภาพ

ประจ าปีผู้สูงอายุ 

2. อบรมให้ความรู้เร่ืองการ

ดูแลสุขภาพตนเอง ด้าน

อาหาร การออกก าลังกายที่

เหมาะสมกับวัย การดูแล

สุขภาพดี วิถีไทยและการฝึก

ปฏบิัติ 

3. กิจกรรมศึกษาดูงาน

ผู้สูงอายุในพืน้ที่ต าบลไชย

มงคล 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

จ านวน

ประชาชน       

ที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ร้อยล่ะ 

70 

1. ผู้สูงอายุได้รับ

การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 

2. ผู้สูงอายุมี

ความรู้ เร่ืองการ

ดูแลสุขภาพ 

 

ทต.ไชย

มงคล/ 

โรงพยาบาล

ส่งเสริม

สุขภาพ

ต าบล 

ไชยมงคล 

 

 



ผ 02 

 

๑๔๕ 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 ส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

1. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

2. สร้างเครือข่ายภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในการท า

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

กายและจิตใจให้ดีขึน้ 

3. สร้างเสริมอาชีพ 

ประชาชนในต าบลไชยมงคล   

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวน

ผู้สูงอายุเข้า

ร่วม

โครงการ

ร้อยละ 80 

1.มเีครือข่าย

ประชาชนในต าบล

ไชยมงคล   

ที่เข้มแข็ง 

2.ประชาชนใน

ต าบลไชยมงคล  มี

คุณภาพชวีติที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด/ 

กอง

สาธารณสุข 

8 ชมรมผู้สูงอายุ  

ต าบลไชยมงคล 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุท า

กิจกรรมร่วมกันและสร้าง

เสริมสุขภาพกายและจิตใจ

ให้ดีขึน้ 

2. จัดศึกษากิจกรรมนอก

พืน้ที่ 

ผู้สูงอายุ ในต าบลไชยมงคล   

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวน

ผู้สูงอายุเข้า

ร่วม

โครงการ

ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุได้ท า

กิจกรรมร่วมกัน

และเสริมสร้าง

คุณภาพจิตใจที่ดี

ขึน้ 

 

ส านักปลัด 
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๑๔๖ 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

9 จัดตั้งเครือข่ายผู้

พิการ 

เพื่อร่วมกันจัดเครือข่าย 

ผู้พิการ  เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือผู้พิการ ในด้าน

ต่างๆ เช่น เงินสงเคราะห์ 

สวัสดิการต่างๆ การศึกษา

อาชีพ 
 

ผู้พิการในต าบลไชยมงคล   

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวนผู้

พกิารเข้า

ร่วม

โครงการ

ร้อยละ 

80 

1.มเีครือข่ายผู้

พิการที่เข้มแข็ง 

2.ผู้พิการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

ส านักปลัด/ 

กอง

สาธารณสุข 

10 ส่งเสริมและ

สนับสนุน 

ผู้ติดเชือ้ H.I.V. ให้มี 

รายได้ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน         

ผู้ติดเชือ้ให้สามารถอยู่เป็น

ปกติในสังคม 
 

ผู้ติดเชือ้ H.I.V. ในต าบลไชย

มงคล   

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวนผู้

ติดเชือ้ 

H.I.V. เข้า

ร่วม

โครงการ

ร้อยละ 

80 

ผู้ติดเชือ้ได้รับการ

ดูแล สงเคราะห์

และมรีายได้ 

ส านักปลัด 

11 อบรมผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่ อปท. เร่ือง

กฎหมายและ

สวัสดิการคนพิการ 

 

เพื่อให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับ

กฎหมายและสวัสดิการคน

พิการ 

 

 

ผู้พิการในเขตพืน้ที่ต าบลไชย

มงคล 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวน

ผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที ่

อปท. ที่เข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 60 

ผู้การได้รับสิทธ์ิ

ตามที่กฎหมาย

ก าหนด 

ส านักปลัด/ 

องคก์รคน

พิการ/

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 



ผ 02 

 

๑๔๗ 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

12 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

อาชีพให้กับประชาชน

ในต าบลไชยมงคล  

1. สร้างเสริมอาชีพ 

2. ส่งเสริมภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบลไชยมงคล  50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 70  

1.มีเครอืข่าย

ประชาชนใน

ต าบลไชยมงคล   

ที่เข้มแข็ง 

 

ส านักปลัด   

13 อาสาสมัครดูแลผู้สูง 

อายุที่บ้าน (อผส.) 

1.เพื่อส่งเสริมและสร้าง

ประชาชนในชุมชนเป็น

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 

2.เพื่อสร้างอาสาสมัคร ให้

เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในต าบล 
 

จัดอบรมให้ความรู้พืน้ฐาน  

เพื่อแก่อาสาสมัครดุแลผู้สูง 

อายุที่บ้าน จ านวน 100 คน  

(อบรม 1 วัน) 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 70 

ผู้สูงอายุใน

หมู่บ้าน/ชุมชน

ได้รับการดูแล

ช่วยเหลือที่ถูกวิธี 

ส านักปลัด 
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๑๔๘ 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

14 โรงเรียนสีขาว 1. เพื่อใหส้ถานศกึษาปลอด

จากสารเสพติดทุกชนดิ 

2. เพื่อใหส้ถานศกึษาปลอด

จากการตั้งครรภ์ก่อนวัย  

อันควร 

3. เพื่อใหส้ถานศกึษาปลอด

จากการใช้ความรุนแรงต่อ

กัน 

สถานศึกษา ในพืน้ที่ต าบล             

ไชยมงคล   

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 80  

นักเรียน นักศึกษา 

บุคลากรปลอดจาก

ส่ิงเสพติดและสาร

มอมเมาทุกชนิดการ

ต้ังครรภ์ก่อนวัย อัน

ควรและการใช้

ความรุนแรงต่อกัน  

 

ส านักปลัด  

15 เพิ่มศักยภาพกลุ่ม

ผลิตน้ าดื่มเพื่อการ

อุปโภค –บรโิภค  

1. เพื่อเสริมสร้างรายได้ 

ให้กลุ่มผลิตน้ าดื่มเพื่อการ

อุปโภค –บรโิภค 

2. เพื่อส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ 

3. ส่งเสริมการตั้ง 

กลุ่มอาชีพ 

หมู่ 6 บ้านไชยมงคลพัฒนา 

-เข้ารับการอบรมการผลิตน้ าดื่ม

เพื่อการอุปโภค –บรโิภค ฯลฯ 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 80 

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

เสริมครัวเรือน

และมรีายได้

เพิ่มขึน้ 

ส านักปลัด 

 

 



ผ 02 

 

๑๔๙ 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

16 คา่ใช้จ่ายเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุ 

(เงินยังชีพ

ผู้สูงอายุ)  

เพื่อจ่ายเป็นคา่เบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุและ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี

ความเป็นอยู่ที่ดี 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 6,๐0๐,๐๐๐ 
 

6,๐0๐,๐๐๐ 

 
6,๐0๐,๐๐๐ 

 
6,๐0๐,๐๐๐ 

 
6,๐0๐,๐๐๐ 

 
ผู้สูงอายุ 

ได้รับความ

ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่เบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

17 คา่ใช้จ่ายเบี้ย

ยังชีพผู้พิการ  

(เงินยังชีพผู้

พิการ) 

เพื่อจ่ายเป็นคา่เบี้ย

ยังชีพผู้พิการและ

เพือ่ให้ผู้พิการมี

ความเป็นอยู่ที่ดี 

ผู้พิการในเขตเทศบาล 2,๐0๐,๐๐๐ 

 

2,๐0๐,๐๐๐ 

 

 

2,๐0๐,๐๐๐ 

 

2,๐0๐,๐๐๐ 

 

 

2,๐0๐,๐๐๐ 

 
ผู้พิการ  

ได้รับความ

ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่เบี้ย

ยังชีพผู้พิการ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

18 คา่ใช้จ่ายเบี้ย

ยังชีพผู้ป่วย

เอดส์   

(เงินยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์) 

เพื่อจ่ายเป็นคา่เบี้ย

ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

และเพื่อให้มีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึน้ 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต

เทศบาล 

๒0,๐๐๐ 

 

๒0,๐๐๐ 

 

 

 

๒0,๐๐๐ 

 

๒0,๐๐๐ 

 

 

 

๒0,๐๐๐ 

 

 

ผู้ป่วยเอดส์  

ได้รับความ

ช่วยเหลือ   

มีเงินจ่ายเป็นคา่เบี้ย

ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

รวม 18 โครงการ - - 10,100,000 10,100,000 10,100,000 10,100,000 10,100,000 - - - 

 

 

 


