
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต
2.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกิจกรรม

สร้างสรรค์ส่งเสริม
จินตนาการเด็ก

เพือ่จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการกิจกรรม
สร้างสรรค์ส่งเสริมจินตนาการ
เด็ก เช่น ค่าอาหารและ
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ 
และรายจ่ายอื่นๆ

40,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ

2 โครงการเกษตรเพือ่
อาหารกลางวัน

เพือ่จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการเกษตรเพือ่อาหาร
กลางวัน เช่นค่าอาหารและ
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม  ค่าป้ายโครงการ
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท าพืน้ที่
 และรายจ่ายอื่น ๆ

60,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

3 โครงการเกษตรอินทรีย์
เพือ่ชีวิตพอเพียง

เพือ่จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการเกษตรอินทรีย์
เพือ่ชีวิตพอเพียง เช่น 
ค่าอาหาร และค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
  ค่าป้ายโครงการ และ
รายจ่ายอื่นๆ

40,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ

4 โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนอาสาท าดีเพือ่
พัฒนาสังคม

เพือ่จา่ยเป็น ค่าใช้จา่ยในการจดั
โครงการสภาเด็กและเยาวชน
อาสาท าดีเพือ่พฒันาสังคม เช่น 
ค่าอาหาร และค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม ค่า
ป้ายโครงการและรายจา่ยอื่นๆ

30,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

5 โครงการอบรมอาชีพ
ส าหรับประชาชน

เพือ่จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมอาชีพส าหรับประชาชน 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
 ค่าป้ายโครงการ และรายจ่าย
อื่นๆ

40,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
ผู้สูงอายุต าบลบ้านในดง

เพือ่จ่ายเป็น ค่าปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์ผู้สูงอายุ ต าบลบ้าน
ในดง บริเวณศูนย์ผู้สูงอายุ 
ต าบลบ้านในดง โดยท าการเท
พืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน
 460 ตารางเมตร หนา 0.12
 เมตร พร้อมเทรางระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
0.20 เมตร ยาว 63.60 
เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 
0.30 เมตร พร้อมฝาราง 
ปลูกต้นฟล็อกเทลขนาด สูง 
2.00 เมตร จ านวน 6 ต้น 
ติดต้ังป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย

300,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

7 โครงการช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ติดเชื้อ HIV 
และผู้ได้รับผลกระทบ

เพือ่จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้
ได้รับผลกระทบ เช่น 
ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
 ค่าป้ายโครงการ และรายจ่าย
อื่น ๆ

20,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ

8 โครงการบ าบัดฟืน้ฟู
สมรรถภาพทางกายผู้
พิการและผู้สูงอายุติด
เตียง

เพือ่จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการบ าบัดฟืน้ฟู
สมรรถภาพทางกายผู้พิการ
และผู้สูงอายุติดเตียง เช่น 
ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง 
พร้อมน้ าด่ืม ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
ค่าป้ายโครงการ และรายจ่าย
อื่น ๆ

19,520
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

9 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

เพือ่จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ เช่น ค่าอาหาร
และค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่า
ป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่น ๆ

30,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ

10 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้พิการ/ทุพพล
ภาพและผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน

เพือ่จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
พิการ/ทุพพลภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เช่น 
ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
 ค่าป้ายโครงการ และรายจ่าย
อื่นๆ

30,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ

11 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเป็น เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ
4,104,000

ต าบล 
บ้านในดง

1 โครงการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

12 เบีย้ยังชีพผู้พิการ เพือ่จ่ายเป็น เบีย้ยังชีพผู้พิการ
777,600

ต าบล 
บ้านในดง

1 โครงการ

13 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่จ่ายเป็น เบีย้ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 60,000

ต าบล 
บ้านในดง

1 โครงการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

5,551,120


















