
๒.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศราฐกิจสังคมและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๑๐,๐๐๐

๒ ๖๐,๐๐๐

๓ ๑๖๘,๐๐๐

แบบ ผด. ๒

โครงการข้าวสารห่วงใย 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑๑ หน้า ๑๐๑)

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา
หรือด้อยโอกาสให้กบัการ
บรรเทาทุกข์เบื้องต้น

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔
เทศบาลต าบลปราณบุรี

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

โครงการครอบครัวคุณธรรม
น าสังคมไทยเข้มแข็ง       
(พาลูกจงูหลานเข้าวัด) 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๖ หน้า ๙๘)

จดักจิกรรมให้เด็กและ
ครอบครัว  ได้มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติธรรม

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ชุมชนได้จดัประชุมแสดงความ
คิดเห็นในการบริหารจดัการ
ชุมชน

โครงการประชุม
คณะกรรมการชุมชน 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๕ หน้า ๙๘)

กองสวัสดิการ
สังคม

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี



๒.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศราฐกิจสังคมและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔ ๓๐,๐๐๐

๕ ๑๕๐,๐๐๐

๖ ๖๐,๐๐๐

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แบบ ผด. ๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

โครงการป้องกนัแมลงศัตรู
มะพร้าว                  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๘ หน้า ๙๙)

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้
ความเข้าใจในการป้องกนั
แมลงศัตรูมะพร้าวแก่
เกษตรกรที่ประสบปัญหา
เบื้องต้น

โครงการวันสตรี  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๗  หน้า ๙๙)

จดัท าห่อรับขวัญเด็กแรกเกดิ
ให้กบัครอบครัว ผู้ที่มีเด็กแรก
เกดิในเขตเทศบาลฯ

โครงการรับขวัญเด็กแรกเกดิ
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๑๒ หน้า ๑๐๑)

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

จดักจิกรรมส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบัองค์กรสตรี
จดั

กองสวัสดิการ
สังคม

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี



๒.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศราฐกิจสังคมและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๗ ๑๐,๐๐๐

๘ ๓๐๐,๐๐๐

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๒

พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการส่งเสริมและพฒันา
อาชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นและด าเนินการ
ส่งเสริมเกษตรกรรม
อตุสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๓  หน้า ๙๗)

เพื่อบ ารุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของราษฎร ,
เพื่อส่งเสริมการกฬีาจารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อส่งเสริม
การศึกษาและการท่องเที่ยว

กองสวัสดิการ
สังคม

สถานที่ในหรือนอก
เขตเทศบาลหรือ
บูรณาการร่วมกบั
หน่วยงานอืน่
สถานที่ตาม
หน่วยงานที่ก าหนด

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

โครงการสงเคราะห์ช่วย   
เหลือประชาชนผู้ประสบ
ปัญหา (แผนพัฒนาท้องถ่ิน
 ผ.๐๒ ข้อ ๑๐ หน้า ๑๐๐)

ให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และ
ด้อยโอกาสโดยให้ความ
ช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาทุกข์ใน
เบื้องต้น

กองสวัสดิการ
สังคม

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี



๒.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศราฐกิจสังคมและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๙ ๗๒,๐๐๐

๑๐ ๔๙๐,๐๐๐

๑๑ ๖๐,๐๐๐

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แบบ ผด. ๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔สถานที่ด าเนินการ

กองสวัสดิการ
สังคม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีในเขตเทศบาลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๑  หน้า ๙๖)

จดักจิกรรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กบักลุ่มสตรีเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

โครงการสนับสนุนการจดั
เวทีประชาคมในเขตเทศบาล
 (แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๔  หน้า ๙๗)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

โครงการส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน                     
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๒  หน้า ๙๖)

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนมีอาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี



๒.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศราฐกิจสังคมและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๒ ๒๐,๐๐๐

๑๓ ๒๐,๐๐๐

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. ๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

เพื่อเป็นการส ารวจทรัพยากร
ในพื้นที่เทศบาลต าบลปราณ
บุรีและปกปักพื้นที่อนุรักษ์
พนัธุกรรมสร้างความสามัคคี
ในชุมชน

โครงการเสริมสร้างและ
พฒันาความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ในชุมชน
(ครอบครัวตัวอย่าง)  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๙  หน้า ๑๐๐)

จดักจิกรรมเพื่อส่งเสริมให้
สถาบันครอบครัวในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กบัครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรม
พชือนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ              
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๑๔  หน้า ๑๐๓)

กองสวัสดิการ
สังคม

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี



๒.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศราฐกิจสังคมและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๔ ๓๓,๐๐๐

๑๕ ๕๐๐,๐๐๐

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แบบ ผด. ๒

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. ๒๕๖๔สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

จดัอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ให้กบัคณะกรรมการกลุ่มสตรี
ในเขตเทศบาล

โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของกลุ่มพฒันาใน
เขตเทศบาลฯ             
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๒ ข้อ ๑๕  หน้า ๑๐๔)

กองสวัสดิการ
สังคม

โครงการจดัต้ังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อ าเภอปราณ
บุรี จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๑๗  หน้า ๑๐๕)

งบประมาณ 
(บาท)

เพื่อจดัต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม
(สถานที่กลาง)ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปราณ
บุรีในการช่วยเหลือประชาชน
ร่วมกนั

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี



๒.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศราฐกิจสังคมและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๖ ๕๐๐,๐๐๐

รวม ๒,๔๘๓,๐๐๐

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แบบ ผด. ๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

กองสวัสดิการ
สังคม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน
เทศบาลฯ                    
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๑๖  หน้า ๑๐๔)

จดัอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ให้กบัคณะกรรมการชุมชน

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ



๒.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศราฐกิจสังคมและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๒๒,๗๔๙,๖๐๐

๒ ๔,๓๒๐,๐๐๐

๓ ๔๐๒,๐๐๐

รวม ๒๗,๔๗๑,๖๐๐
รวมทั้งหมด ๒๙,๙๕๔,๖๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๒

สถานที่ด าเนินการล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

      แผนงานงบกลาง  งบกลาง

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

โครงการจา่ยเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์                     
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑ หน้า ๑๐๖)

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน
สงเคราะห์ เพื่อการยังชีพ

กองสวัสดิการ
สังคม

โครงการสร้างหลักประกนั
ด้านรายได้แกผู้่สูงอายุ 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๒  หน้า ๑๐๖)

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อจา่ยเป็นเงินสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กบั
ผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพ

โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกค่นพกิารหรือ
ทุพพลภาพ (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ผ.๐๒ ข้อ ๓       
หน้า ๑๐๖)

เพื่อจา่ยเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย
ความพกิาร/ทุพพลภาพให้กบั
ผู้พกิารเพื่อการยังชีพ

กองสวัสดิการ
สังคม

งบประมาณ 
(บาท)

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปราณบุรี














