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4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , แผนงานงบกลาง 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการมอบเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุและ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี 

ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลบ่อใหญ่ 

14,889,400 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

14,889,400 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

14,889,400 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

14,889,400 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

14,889,400 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอายุได้รับ
ความช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการมอบเบ้ียยังชีพ
ผู้พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการและเพื่อให้
ผู้พิการมีความเป็นอยู่
ท่ีดี 

ผู้พิการในเขตต าบล
บ่อใหญ่ 

2,836,800 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

2,836,800 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

2,836,800 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

2,836,800 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

2,836,800 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ร้อยละ 100 
ของผู้พิการได้รับ
ความช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 โครงการมอบเบ้ียยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 
จ านวน 9 คน และ
เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
ต าบลบ่อใหญ่ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

54,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของผู้ป่วยเอดส์
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

กอง
สวัสดิการฯ 

4 โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ยากจน ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
ต าบลบ่อใหญ่ 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลบ่อใหญ่ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
ตามกฎหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

5 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพระยะสั้น 
(หลักสูตรการท าขนม
ไทยและน้ าดื่มสมุนไพร) 

เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและ
ฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้น 

1ครั้ง / ปี 
ประชาชนในเขต
ต าบลบ่อใหญ่ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนร้อยละ 
30 เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การฝึกอบรม
อาชีพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนงาน 
เศรษฐทรัพย์ปีใหม่ 
อ าเภอบรบือ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
งานเศรษฐทรัพย์ปี
ใหม่ โดยมีการ
จ าหน่ายสินค้า ออก
ร้านในวันปีใหม่ 

1 ครั้ง / ปี 
ประชาชนต าบล 

บ่อใหญ่ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 5 

ประชาชนและ
พนักงาน อบต.  
มีรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าใน
งาน 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 โครงการสงเคราะห์
ราษฎรผู้ประสบภัย 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ในเขต
ต าบลบ่อใหญ่ 

ประชาชนในเขต
ต าบลบ่อใหญ่ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ประชาชนในเขต
ต าบลบ่อใหญ่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการฯ 

8 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชรา 
คนพิการผู้ด้อยโอกาส
และผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อให้คนชรา คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ป่วยเอดส์ มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ประชาชนต าบลบ่อ
ใหญ่ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 70ของ
คนชรา คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

คนชรา คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

9 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่ม
แม่บ้านและกลุ่มสตรี
ต าบลบ่อใหญ่ 

เพื่อใหก้ลุ่มสตรีต าบล
บ่อใหญ่ มีความรู้
ความเข้าใจ มีอาชีพ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

กลุ่มสตรี 
ต าบลบ่อใหญ่ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 

กลุ่มสตรี มีอาชีพ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 


