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ค าน า 

  จากการก าหนดวิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ที่ว่า “การศึกษาเป็นเลิศ                  
เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวิต  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง ”  ในการจัดท าแผน ยุทธศาสตร์ของ
ต าบล  จากหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ที่ต้อ งการจะให้มี  ให้เป็น ให้เกิดขึ้น  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ร่วม
ประชุมประชาคม ระดมความคิดความต้องการ แนวทางการแก้ไขปัญหา  เพื่อจะน าไปสู่การพัฒนาให้หมู่บ้าน
ของตนเอง มีคุณภาพ ยั่งยืน และเข้มแข็งไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยตัวของหมู่บ้านเองในทุกๆ 
ด้าน  ส่งข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายละเอียดของข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นร่างแผนพัฒนาต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาต าบล              ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาเนิน  มุ่งพัฒนาในทุก  ๆ ด้าน ควบคู่กันไปให้ครอบคลุม โดยเฉพาะอาชีพหลักท่ีส่วนมาก
ประชาชนประกอบอาชีพทางด้านการผลิต (เกษตรกรรม ) ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตั้งแต่ปัจจัย
การผลิตไปจนถึงความเป็นอยู่ให้ก้าวหน้า และย่ังยืนตามวิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลให้ครบถ้วน 

  ดังนั้น  การวางแผนจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
สามปี องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ประจ าปี  พ .ศ. 2558 - 2560 จะเป็นเครื่องมือทางการบริหาร       และ
เป็นวิธีที่ดีที่จะน าไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ การพัฒนาต าบล ดังกล่าว 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ .ศ. 2548 
ก าหนดให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสามปี “แผนพัฒนาสามปี ” หมายความว่า  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 

  ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็ นอย่างยิ่งส าหรั บพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะเป็นเครื่องมือทางการ
บริหารและเป็นวิธีที่ดีที่สุดเป็นแนวทางในการพัฒนาท้ องถิ่น ในการจัดท าแผนตามขั้นตอน  กระบวนการ  เพื่อ
เสนอจากคณะกรรมการต่าง ๆ จนถึงประกาศใช้  แผนพัฒนาจากชุมชนจะเสนอต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  
เพื่อจัดท าร่างแผนให้เป็นไปตามนโยบ ายวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตอีกสามปี
ข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภา พและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ              และสนองตอบต่อปัญหาความ
ตอ้งการของประชาชนได้อย่างถูกต้องโดยมแีนวทางที่สอดคล้องนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาอ าเภอ และก าหนดแผนงาน โครงการด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้อ งกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะท าให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความราบรื่นมีประสิทธิภาพสูงสุด   
 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
“แผนพัฒนาสามปี”  หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน   โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนทุกปี 

การวางแผน  หมายถึง   การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด และใครเป็น
ผู้ด าเนินการหรือรับผิดชอบ การวางแผนประกอบด้วยลักษณะส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ  

1) เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคต 
2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิด และการตัดสินใจ 
3) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

 

การวางแผนพัฒนา  หมายถึง   การวางแผนโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐา นและการเมือง การบริหาร ทั้งนี้  โดยการน าประเด็นหลักการพัฒนา หมายถึง 
ปัญหาความต้องการ  นโยบาย  หรือค าสั่ง และศักยภาพ  ม าวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการแก้ไขปัญหา  สนองตอบควา มต้องการ นโยบาย และพัฒนาศักยภาพ แล้วจึงก าหนดออกมาในรูปของ
แผนงาน และโครงการ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขสภาพต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 

 



 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี พ .ศ. 2558 – 2560  เป็นแผนพัฒนา มีระยะเวลา 3 ปี          

จึงเป็นเอกสารที่ระ บุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ  วิธีด าเนินการ  สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาของกิจกรรม  
งานโครงการที่จัดท า ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี เพื่อให้การด าเนินกิจการนั้น ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึ งการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด  

 

เนื่องจากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามปี  เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กล่าวคือ เป็นก ารน าแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์               สรุป
รวบรวมไว้เป็นวิสัยทัศน์ท่ีมีภารกิจต้องพิจารณาด าเนินการแต่ละปีส าหรับสามปีโดยจะมีรายละเอียดและ
ลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ในลักษณะที่จะน าไปบรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณประจ าปี        และสามารถ
น าไปปฏิบั ติได้ทันที  เมื่อได้รับงบประมาณประจ าปีและสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันที นอกจากนี้แผนงานและ
โครงการที่บรรจุในเอกสารแผนพัฒนาสามปีควรต้องมีสภาพความพร้อมดังนี้ 

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ โดยควรศึกษาความเป็นไปได้ของแผนและ
โครงการหรือพิจารณาและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากแผนงานและโครงการ 

2. มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายงานทางเทคนิค 
3. มีรายละเอียดในด้านค่าใช้จ่ายของแผนงานและโครงการ 

ดังนั้น  แผนพัฒนาสามปี  จึงมีลักษณะส าคัญ ดังต่อไปน้ี 
1. เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา

จังหวัด  อ าเภอ 
2. เป็นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาสามปี และวัตถุประสงค์ของสาขาการพัฒนาที่ชัดเจน 

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของปีที่จะด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการในสามปี 
4. เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา  5  ปี  ยุทธศาสตร์การพัฒนา กับ

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามปี  พ.ศ. 2558-2560  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร 
งบประมาณ ประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 5 ปีแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาตินโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด                 
และแผนพัฒนาอ าเภอ และจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. เพื่อแสดงจุดหมาย และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามปีให้ สอดคล้อง 
และสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสามปี 
 



 

1.3   ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 

เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2558 - 2560 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาเนิน มีความสอดคล้องกับการจั ดท าแผนพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นข้ันตอนของการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่  1 ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา 
จากการที่ได้มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาในขั้นตอนท่ีสามของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์         

การพัฒนาแล้วนั้น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้อง ถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะน า
ประเด็นหลักดังกล่าวมาพิจารณา  เพื่อก าหนดเป็นประเด็นหลักที่จะน ามาจัดท าแผนพัฒนาระยะสามปี 

 

ในการพิจารณ าว่าจะหยิบยกประเด็กหลักใดมาใช้  จะต้องพิจารณาโดยใช้หลักการต่างๆ ได้แก่        
(SWOT Analysis) วิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กรจะท าให้ทราบว่าองค์กรท้องถิ่นมีจุดแข็งและ
จุดอ่อนอะไรบ้ าง มีโอกาสอะไรบ้างที่เอื้ออ านวยให้ เกิดความส าเร็จในการพัฒนาท้องถิ่ น              มีอุปสรรค
อะไรบ้างที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์ทรัพยากร  (Resources Analysis)  รวมทั้งการ
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder  Analysis)ในห้วงระยะเวลาของกาจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 

ขั้นตอนที่  2  การก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีผ่านมา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาเบื้องต้นในประเด็นต่อไปน้ี 
- ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 
- พิจารณาทบทวนว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขไปแล้วอย่างไรหรือไม่ 
- จัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ 
- ในปีงบประมาณต่อไปจะให้ความส าคัญกับปัญหาใดมากที่สุดและรองลงมา 
เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นภาพของการท างานในระยะปานกลางที่

ท้องถิ่นจะด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของท้องถิ่น   และจะสามารถให้เห็นภาพของการ             บูรณาการ
งานด้านต่าง ๆ  ดังนั้นในการพิจารณาก าหนดโครงการ / กิจกรรม จะเริ่มจ ากการน ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนา และเป้าหมายการพัฒนามาก าหนดโครงการ (Program) การพัฒน า เพื่อน าไปพิจารณา
ก าหนดกิจกรรม (Activity) ต่อไป  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาโดยมีการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าแผนงาน /โครงการมาพิจารณาจัดท า
รายละเอียด  โดยมีส่วนส าคัญอย่างน้อยประกอบด้วย 

1.) วัตถุประสงค์  เป้าหมาย และกิจกรรมหลัก ๆ  ของแผนงาน / โครงการ 



 
2.) พื้นที่ด าเนินการ 
3.) งบประมาณที่ใช้  (ถ้าเป็นกิจกรรมท่ีมีความต่อเนื่องอาจมีแผนงานใช้เงินต่อเนื่องได้  2-3  ปี)    
 

ขั้นตอนที่  3  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจะน าร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามเค้าโครงที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและ
ปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินจะต้องน าเสนอตอ่สภาท้องถ่ินเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ แล้วจึงน าไปประกาศใช้ ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นกับสภาท้องถิ่นมีความขัดแย้งกัน จะต้องส่ง
ร่างแผนฯ พร้อมเหตุผลของแต่ละฝ่าย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดถือ
เป็นที่สิ้นสุด ในกรณีขององค์การบริห ารส่วนต าบล  อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นของนายอ าเภอ  เมื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี และประกาศใช้แล้วแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
ประกอบด้วยสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนา
อ าเภอ คณะกรรมก ารประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

ขั้นตอนที่  4   การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญของการน าแผนไปสู่ปฏิบัติ ซึ่งการติดตามผลจะท าให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผน  และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ส าหรับการประเมินผลซึ่งควรเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
มากกว่าเน้นกระบวนการ  กล่าวคือ  ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น  
จ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม / งาน  ที่ต้องการบรรลุให้ชัดเจน  และจัดท า
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  เช่น อบ ต.    มีโครงการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กที่อยู่ในศูนย์ฯ    มีสุขภาพอนามัยที่ดีตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  การจัดท าตัวชี้วัดจะเน้นที่สุขภาพอนามัยของเด็กว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ประการใด 
 ในข้ันตอนน้ี  ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องแต่งตั้ง “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น” คณะกรรมการฯ ต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีการรายงานผลการติดตามให้
ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

1.5 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีจะเป็นเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาขององค์กร  เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ในการพัฒนาท้องถิ่น  ช่วยก่อเกิดประโยชน์และผลดีต่อท้องถิ่นและ
ประชาชนอย่างทั่วถึง สรุปดังนี้ 



 
 (1.)  ท าให้เกิดการประสานงานการด าเนินการพัฒนาในเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบ  ระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องท าให้สามารถแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อน 
ความขัดแย้ง  ตลอดจนเป็นการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร 
 (2.)  องค์การบริหารส่วนต าบ ล  มีทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  สนองตอบต่อนโยบายในระดับต่าง ๆ    ที่เกี่ยวข้อง 
 (3.)  ท าให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และควบคุมการด าเนินงาน  กิจกรรม 
โครงการต่างๆ  อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ   
 
 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่ 2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
2.1 สภาพทั่วไป 

1) ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของท่ีว่าการอ าเภอเนินสง่า  ระยะห่าง

จากอ าเภอเนินสง่า  2  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง ๆ   ดังนี้ 
ทิศเหนือจด  ต าบลกะฮาด  อ าเภอเนินสง่า   จังหวัดชัยภูมิ 

ทิศใต้จด  กิ่งอ าเภอพระทองค า        จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันออกจด  ต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันตกจด  ต าบลหนองฉิม  อ าเภอเนินสง่า   จังหวัดชัยภูมิ 

2)   เนื้อที่ 

เนื้อที่ทั้งหมดของต าบลตาเนินมีประมาณ  35,903  ไร่  หรือประมาณ  57.4448 ตารางกิโลเมตร  

(625 ไร่ เท่ากับ 1 ตารางกิโลเมตร)  

3) ภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของต าบลตาเนิน   เป็นท่ีสูงทางด้านทิศใต้   ระดับความสูง
จากระดับน้ าทะเลประมาณ   230  เมตร  และระหว่างกลางของต าบลระดับความสูงประมาณ   220  เมตร           
ลาดต่ าลงมาทางด้านทิศเหนือระดับความสูงประมาณ   200  เมตร  และเป็นลูกคลื่นตอนตื้นสลับเพียง
บางส่วน  มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ   คือ  บึงละหานลูกนก   อยู่ทางตอนเหนือของต าบลตาเนินไหล
จากทางตอนใต้มาทางด้านทิศเหนือของต าบล   มีเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญ   คือ  ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข   2180  ตัดผ่านตอนเหนือของของต าบล   และมีทางรถไฟกรุงเทพฯ – หนองคาย   ตัดผ่าน
ตอนกลางของต าบลในแนว   ออก-ตก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ   เป็นดินปนทราย   มีดินเหนียวเป็น
บางส่วน พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวและพืชไร่   โดยดูลักษณะโครงสร้างของดิน   และความ
สมบูรณ์ของดิน 

4)  การปกครอง  มีจ านวน หมู่บ้าน  14  หมู่บ้าน 
จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทั้งหมู่บ้าน  14  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่  1-14 

หมู่ที่  1    บ้านตาเนิน          ชื่อ นางสมสมร  แก้วพลัย         ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน      
หมู่ที่  2    บ้านหนองขาม   ชื่อ นายเซียมฟรอย   จันทรญานนท์        ต าแหนง่   ผู้ใหญ่บ้าน   

หมู่ที่  3    บ้านโนนไร่        ชื่อ นายณรงค์   โพธิ์นอก           ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน    

หมู่ที่  4    บ้านหนองโพธิ์   ชื่อ นายสุดใจ  รายนอก             ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน   

หมู่ที่  5    บ้านหัวบึง          ชื่อ นายฐิติพงษ์  เหิมขุนทด           ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน   



 
หมู่ที่  6    บ้านหนองแขม    ชื่อ นายสังคม  หวังเลี้ยงกลาง     ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  7    บ้านโนนคูณ        ชื่อ นายพงศ์สิริ  ออสันเทียะ          ต าแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  8    บ้านโกรกกุลา      ชื่อ นายชูชาติ        หวังกล่อมกลาง ต าแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  9    บ้านสามหลักพัฒนา    ชื่อ นายประจักษ์       แก่กลาง         ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  10  บ้านเนินทอง             ชื่อ นายบุญเหลือ      เปียกสันเทียะ ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  11  บ้านบึงสง่า                ชื่อ นายชิน               นามกิ่ง    ต าแหน่ง   ก านันต าบลตาเนิน  

หมู่ที่  12  บ้านเนินสมบูรณ์       ชื่อ นายบุญช่วย        ศรีธรรมม ต าแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  13  บ้านราชภูมิ                 ชื่อ นายบ ารุง               ยิ่งสันเทียะ  ต าแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  14  บ้านเนินเพชร             ชื่อ นายธีรพล           กิ่งนอก       ต าแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน 

มีจ านวนพื้นที่ตามล าดับหมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่  1  มีพื้นท่ี  1,226     ไร่ 
หมู่ที่  2  มีพื้นท่ี  3,153     ไร่ 
หมู่ที่  3  มีพื้นท่ี  2,730     ไร่ 
หมู่ที่  4  มีพื้นท่ี   2,560     ไร่ 
หมู่ที่  5  มีพื้นท่ี  2,050      ไร่ 
หมู่ที่  6  มีพื้นท่ี  4,580      ไร่ 
หมู่ที่  7  มีพื้นท่ี   2,038      ไร่ 
หมู่ที่  8  มีพื้นท่ี  2,015      ไร่ 
หมู่ที่  9  มีพื้นท่ี  5,130      ไร่ 
หมู่ที่ 10  มีพื้นท่ี  1,956      ไร่ 
หมู่ที่ 11  มีพื้นท่ี  2,649  ไร่ 
หมู่ที่ 12  มีพื้นท่ี  2,040  ไร่ 
หมู่ที่ 13  มีพื้นท่ี  2,500  ไร่ 
หมู่ที่ 14           มีพื้นท่ี               1,276       ไร่ 

        5)  ประชากร 

- ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ประชากรท้ังส้ิน  ณ  เดือน   พฤษภาคม  2557   จ านวน 6,769 คน  

แยกเป็น ชาย    3,397   คน 

หญิง  3,372   คน 

 - ข้อมูล จปฐ. ปี 2557  จ านวน 5,551 คน 

แยกเป็น ชาย    2,782   คน 

หญิง  2,769   คน 



 

ข้อมูลประชากร 

หมู่ที่ ช่ือบ้าน 
เปรียบเทียบจ านวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์/จปฐ. 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

๑ ตาเนิน 280 187 290 207 569 374 193 129 

๒ หนองขาม 269 178 281 193 556 334 145 135 

๓ โนนไร่ 163 105 176 121 331 172 82 79 

๔ หนองโพธิ์ 217 214 207 206 418 352 94 94 

๕ หัวบึง 345 310 342 285 661 530 173 160 

๖ หนองแขม 242 215 247 214 475 348 135 134 

๗ โนนคูณ 183 172 179 162 370 230 101 93 

๘ โกรกกุลา 322 269 332 293 657 544 209 183 

๙ สามหลักพัฒนา 248 209 249 201 479 375 137 135 

๑๐ เนินทอง 276 260 252 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               525 448 180 134 

๑๑ บึงสง่า 255 197 271 216 522 359 156 136 

๑๒ เนินสมบูรณ์ 255 192 219 178 484 354 129 121 

๑๓ ราชภูมิ 96 64 74 59 154 92 50 44 

๑๔ เนินเพชร 246 210 253 201 484 386 145 130 

รวม 3,337 2,782 3,348 2,769 6,685 4,898 1,929 1,707 

ที่มา   : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์  อ าเภอเนินสง่า  ณ  เดือน  พฤษภาคม  2557 

: ฐานข้อมูล จปฐ.  ปี 2557 

2.2  สภาพทางเศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพหลักของประชากรท้ังต าบล คือ  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  
นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ  อาชีพรับจ้าง  และค้าขาย   

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.   

ปั้มน้ ามันหัวจ่าย                                                    6       แห่ง 
ปั้มหลอด                                                               13      แห่ง 
โรงสี                                                                11      แห่ง 



 

2.3  สภาพทางสังคม    
1)  การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา                     5      แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                           3      แห่ง 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 14 แห่ง 

 

2) ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  

หมู่ที่ 
ประเภทของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ 

รวม 
(คน) 

ผู้สูงอายุ
(คน) 

ผู้พิการ
(คน) 

ผู้ป่วยเอดส์
(คน) 

1. บ้านตาเนิน 72 13 2 87 
2. บ้านหนองขาม 91 23 3 117 
3. บ้านโนนไร่ 38 11 - 49 
4. บ้านหนองโพธิ์ 51 18 3 72 
5. บ้านหัวบึง 98 15 - 113 
6. บ้านหนองแขม 42 17 3 62 
7. บ้านโนนคูณ 49 11 - 60 
8. บ้านโกรกกุลา 63 11 - 74 
9. บ้านสามหลักพัฒนา 45 23 1 69 
10. บ้านเนินทอง 61 10 1 72 
11. บ้านบึงสง่า 61 19 - 80 
12. บ้านเนินสมบูรณ์ 58 9 - 67 
13. บ้านราชภูมิ 18 7 - 25 
14. บ้านเนินเพชร 47 10 1 58 
รวม 794 197 14 1,005 
ที่มา : ส านักปลัด  งานสวัสดิการสังคม  อบต. ตาเนิน  เมื่อ  6  มิถุนายน  2557 

3)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

          วัด                         7    แห่ง  
   ส านักสงฆ์              2      แห่ง 
   ศาลตาปู่       1  แห่ง 

3)  สาธารณสุข 

สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน                   2      แห่ง 

สถานพยาบาลเอกชน                                   3      แห่ง 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                      1      แห่ง 



 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 

4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ลูกเสือชาวบ้าน   2  รุ่น     700  คน        

กลุ่ม อปพร.        1  รุน่         51  คน 

ผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับหมู่บ้าน ๆ ละ 25  คน  325  คน 

หน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ต าบลตาเนิน  (OTOS)       10    คน 

หน่วยกู้ชีพ            10     คน                         

หน่วยผจญเพลิง             2    คน  

2.4  การบริการพื้นฐาน 
1)  การคมนาคม 

  มีถนนกรมทางหลวง (ลาดยางผิวแอสฟัลต์) จ านวน  1  สาย  จากบ้านค่าย – ตาเนิน 
2)  การโทรคมนาคม 

  ที่ท าการไปรษณีย์ (เอกชน)      1   แห่ง 
  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ     14  ตู้ 

3)  การไฟฟ้า (ชัยภูมิ)   
  จ านวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า (ที่ไฟฟ้าเข้าถึง) จ านวน 14  หมู่บ้าน  จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  
ประมาณ  1,630 ครัวเรือน 
           4)  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

1. บึงละหานลูกนก ตั้งอยู่บ้านโนนไร่  หมู่ที่ 3 ต.ตาเนิน  มีเนื้อที่  3,500  ไร่ 
2. บึงตาเนิน  เป็นบึงขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ระหว่าง 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1,5,10,11,12 มีเนื้อที่ 80 ไร่ 
3. ชลประทานหนองแขม  ตั้งอยู่บ้านหนองแขม  หมู่ที่  6  ต.ตาเนิน มีเนื้อที่ 180 ไร่ 
4. บึงปืด  ตั้งอยู่บ้านบึงสง่า  หมู่ที่  11  ต.ตาเนิน มีเนื้อที่ 112  ไร่ 

2.5 ศักยภาพในต าบล 
1) ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภา  อบต.  ตาเนิน 
1. นางวิไล  ค าจันทร์ดี              ประธานสภา อบต. ตาเนิน 
2. นางสิริญากร หม่ันค า                รองประธานสภา อบต. ตาเนิน         
3. นายปณวัฒน์ ประกายเพชร       เลขนุการสภา อบต. ตาเนิน 
4. นายทองดี  สีดาวงศ์       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1     
5. นายภคิน  ค าจันทร์ดี     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 
6. นายจ าปา  ศรีวงษ์      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 
7. นายมนตรี   คลองหนองขาม    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 
8. นายชัชวาล ย์ โพธิ์นอก    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 



 
9. นายกุล    ละหานนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 
10. นายชาน    ยางธิสาร     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 
11. นายเพิกศักดิ์ สีมะยา    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 
12. นางลออ  ฤทธิ์ก าลัง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5 
13. นางราตรี  ทองสาย         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5 
14. นายว่อน    แขนสันเทียะ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 
15. นายนิธิสา  สิงห์จันทร์      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 
16. นายสมยศ  เก่งนอก    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 
17. นางมานะ  สงพะเนาว์                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 
18. นายอุทัย     วังสันเทียะ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 
19. นายณรงค์  พิมพ์กลาง       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 
20. นางละเอียด แก่กลาง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 
21. นายเชิง  ปราบโจร    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 
22. นายแถม  แขตสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 
23. นายอุทัย  ค าดี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 
24. นายเวิน  ผ่องศรี    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 
25. นายมานิตย์    ฤทธิ์ก าลัง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 
26. นายทัศนัย  สุขประสาร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 
27. นายอุบล    ยิ่งสันเทียะ       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 
28. นางสาวกัญญา ศรีนอก       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 
29. นายสุทน   เคนสันเทียะ      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  14 

ฝ่ายบริหาร  อบต.  ตาเนิน  
1.   นางอุไร  โคค าลา  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน  

2.   นายนิยม   แก้วถาวร   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  

     3.   นายสมจิตร  กว้างนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  

     4.   นางสาวสีวิกา   ศรีวงษ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  

จ านวนบุคลากร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  มีจ านวน  37   คน   

ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  17  คน 
      1.  นายปณวัฒน์   ประกายเพชร ปลัด  อบต.ตาเนิน     

      2.  นายสมโภชน์   พรโสภิณ   หัวหน้าส านักปลัด 

 3. พันจ่าเอกชัชพล แสงชมพู นิติกร 

 4.  นางภักวิภา  อยู่ภักดี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    



 
 5. นางสาวนิสาชล ศรีนวกุล นักพัฒนาชุมชน  

      6.  นายเสกสรรค์  บุพโต    บุคลากร 

 7. นางสาวจุฑาธิป       ศรีลอง     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 8.  นางสาวเสาวนิตย์ ประยูรพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 9.  จา่เอกพงศกร  คะสกุล  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 10.    - ว่าง-   เจ้าพนักงานธุรการ 

      11.  นายสมร  เกสันเทียะ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

12. นางสาวนิศรา คุ้มหมู่    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

13. น.ส.ปรียาดา   คุ้มตาเนิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน         

14.  น.ส.ประภาวรรณ แขตสันเทียะ แม่บ้าน 

 15.  นายธิรวุทธ  อุลิศนันท์ ยาม 

 16.  นายเชิดชนม์ ค าจันทร์ดี พนักงานขับรถยนต์ 

 17.  นายสนธยา  หล่าบุตรศรี คนงานประจ ารถขยะ 

 18.  นายอัคราช  โพยนอก คนงานประจ ารถขยะ 

        ต าแหน่งในส่วนการคลัง  จ านวน  6    คน   

     1.  นายชูวิทย์       พิมสิม     ผู้อ านวยการกองคลัง    

      2.  นางสาวยุภาภรณ์    พันธะไหล นักวิชาการเงินและบัญชี   

      3.    - ว่าง -   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   

      4.     - ว่าง -   เจ้าพนักงานพัสดุ  

 5.     - ว่าง -   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

      6.  นายสรวิชญ์     ธงชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

7. นางนภาพร       รอดสิน              ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    

 8.  นางพจมาน  สิงห์ลา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 9.  นางสาวขนิษฐา เขตขาม  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

         ต าแหน่งในส่วนโยธา   จ านวน  5   คน    

      1.  นายอ านาจ      ป้อพันธ์ดุง         หัวหน้าส่วนโยธา 

      2.  นายวรวิทย์    เสมียนชัย   นายช่างโยธา     

 3.  นายมานพ      แก้วพลัย          ผู้ช่วยนายช่างโยธา   

      4.  นายอนุรักษ์  หวังเชิดกลาง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   



 
 5.  นายวุฒิชัย  วิสุทธิสาย ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 

        ต าแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   จ านวน    9   คน    

      1.  นางปิยาภรณ์  กกกลาง           นักวิชาการศึกษา    

     2.  นางพรทิพย์           คีรีนิล  ครูผู้ดูแลเด็ก 

     3.  นางเรณู                 กาละ                 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

 4.  นางสาวทิตยา   เขยนอก  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

 5.  นางสาวศุภจิรา สมศรี  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

 6.  นางสาวจิราวรรณ ค าจันทร์ดี ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

 7. น.ส.ฉวีวรรณ์  คลองหนองขาม ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

 8. นางขวัญจิตร  ตากิ่มนอก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

 9.  นางบุญรอด  จานนอก พนักงานประกอบอาหาร 

  ระดับการศึกษาของบุคลากร 

ประถมศึกษา       - คน 

มัธยมศึกษาตอนต้น      1 คน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย      4 คน 

ปวช. – ปวส.       8 คน 

ปริญญาตรี     20 คน 

ปริญญาโท       4 คน 

รวม    37 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.6 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
         ประจ าปีงบประมาณ  2557   18,490,637.95  บาท 

         รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเก็บเอง                     349,978.73  บาท 

         รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ เก็บให้           7,847,044.22  บาท 

         เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     10,293,715.00  บาท 

 

การคลังท้องถิ่นเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย ย้อยหลัง  5  ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) 

ปี พ.ศ. 

รายการ 
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รายรับ 21,254,033.48 14,524,349.06 15,533,002.93 20,764,934.42 18,490,637.95 

รายจ่าย 16,500,497.08 9,491,190.22 8,996,073.24 11,703,123.33 13,908,757.34 

ที่มา : ส่วนการคลัง อบต. ตาเนิน  เมื่อวันที่  31  เดือน พฤษภาคม 2557 

 

 

........................................................................  
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2.7 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                  ประจ าปีงบประมาณ  2576 (ยอดสรุปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – เดือนพฤษภาคม 2557) 

รายการ งบประมาณ รับจริง คงหลือ 

ก. รายได้ภาษีอากกร       

     1. หมวดภาษีอากร 12,347,700.00 7,966,500.51 

           1.1 ภาษีบ ารุงท้องที่ 126,700.00 74,814.29 -            51,885.71  

          1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20,000.00 34,703.00 14,703.00 

          1.3 ภาษีป้าย 15,000.00 9,939.00 -              5,061.00  

          1.4 ภาษีสุรา 1,010,000.00 657,488.19 -          352,511.81  

          1.5 ภาษีสรรพสามิต 2,030,000.00 869,335.02 -       1,160,664.98  

          1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,695,000.00 6,189,295.80 -      2,505,704.20  

          1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  - 12,185.61           12,185.61  

          1.8 อากรฆ่าสัตว์  -  -   -  

          1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 350,000.00 31,831.00 -      318,169.00  

          1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 76,000.00 76,334.42 334.42 

          1.11 ค่าภาคหลวงแร่ 25,000.00 10,574.18 -        14,425.82  

ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร   

 

  

     2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 150,300.00 134,515.00   

          2.1 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจร 2,500.00 1,200.00 -          1,300.00  

          2.2 ค่าธรรมเนียมขนถ่ายเก็บขยะ 2,000.00  - -          2,000.00  

         2.3 ค่าอนุญาตการพนัน 1,500.00 1,080.00 -              420.00  

         2.4 ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ 1,000.00 240.00 -              760.00  

          2.5 ค่าธรรมเนียมการค้าที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ 200.00  - -              200.00  

          2.6 ค่าก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 65,000.00 58,020.00 -          6,980.00  

          2.7 ค่าปรับผิดสัญญา 2,500.00 15,010.00           12,510.00  

          2.8 ค่าปิดประกาศโอนมรดก 100.00 30.00 -                70.00  

         2.9 ค่าธรรมเนียมตลาด 75,000.00 58,935.00 -        16,065.00  

         2.10 ค่าปรับอื่นๆ 500.00  - -              500.00  

 



 
 

รายการ งบประมาณ รับจริง คงหลือ 

ค. หมวดรายได้จากทรัพย์ 112,000.00 63,215.94   

          3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 100,000.00 62,215.94 -        34,769.14  

          3.2 รายได้จากทรัพย์สินอื่น 12,000.00 1,000.00 -          1,700.00  

ง. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 90,000.00 32,691.50   

          4.1 ค่าขายแบบแปลน 80,000.00 28,500.00 -        51,500.00  

          4.2 เงินท่ีมีผู้อุทิศให้  -  -   -  

          4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 10,000.00 4,191.50 -          5,808.50  

จ. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,300,000.00 10,293,715.00   

          5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 9,300,000.00 10,293,715.00        993,715.00  

รวม 22,000,000.00 18,490,637.95     3,509,362.05  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่  3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

3.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

     (1) จุดแข็ง (S : Strength) 
   ประชาชนมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการ/อปท. ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 
   มีเส้นทางการสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2180  
สายบ้านค่าย – ละหาน และสายบ้านตาเนิน – บ้านสามหลักพัฒนา 
   ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวมทั้งการอนุรักษ์จารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
   กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ  ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  
การท าประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนา  มีความเข้มแข็งขึ้น บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และบริการที่รวดเร็ว 

  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีการ ผลิตผลทางการเกษตรที่มีความ
หลากหลาย เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง โคกระบือ สุกร ไก่ ปลา เป็นต้น 

  มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในชุมชน 
  มีสถานที่และทรัพยากรธรรมชาติมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อการสร้างงาน 

และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 
  มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและที่จะพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อป ในหลายหมู่บ้าน 
  มีการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมเกษตรทางเลือกหรือเกษตรผสมผสาน 
  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อปท . / และส่วนราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
  มีความสงบไม่มีปัญหาด้ายความปลอดภัย และมลพิษที่ก่อให้เกิดโทษ 
  ผู้น าท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  อบต.ตาเนิน มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน 
 ได้รับการบริการรับส่งผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินอย่างรวดเร็วเร่งด่วน 

(2) จุดอ่อน (W : Weakness) 
  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัยขาดการพัฒนาด้าน

คุณภาพ และการตลาด 
  การผลิตในภาคเกษตรกรรม การส่งเสริมและการพัฒนาในด้านคุณภาพมีประสิทธิภาพในการผลิต

ต่ า ขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 
  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการประกอบอาชีพและไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการประกอบ

วิสาหกิจชุมชน 



 
  แหล่งน้ าตามธรรมชาติและที่ของส่วนตัวมีน้อย ไม่เพียงพอและตื้นเขิน 
  ภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
 คุณภาพการศึกษาไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร  รวมทั้งไม่สามารถปรับตัวรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ

วิทยาการสมัยใหม่ 
  ต าบลตาเนิน ก าลังเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

(3) โอกาส (O : Opportunity) 
  พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 
  นโยบายจัดตั้งกองทุนส่งเ สริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบวิสาหกิจชุมชน ใน
หลายรูปแบบ 
  การกระจายอ านาจและงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 
  มีกฎหมายปฏิรูปการศึกษา และสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิรูประบบ
ราชการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานของรัฐ 
  ใกล้แหล่งรับซื้อพืชผลทางการเกษตร 

 มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับท้องถิ่นอื่นที่สะดวกสบาย  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุน
ทางเศรษฐกิจ 
 (4) อุปสรรค (T : Threat) 
  ภารกิจที่เพิ่มมากข้ึนจากการได้รับการถ่ายโอนการกระจายอ านาจไม่เหมาะสมสอดคล้องกับจ านวน
บุคลากรและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีอยู่จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้อง
รับผิดชอบ 
  ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาสู งขึ้นส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตและคุณภาพการผลิต 
  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เพียงพอและทั่วถึง 
  ด้านภูมิศาสตร์มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งน้ าท่วม และดินเค็ม 
  แหล่งน้ าตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ตลอดฤดูกาลผลิต 

 ท้องถิ่น/อปท. มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนจ ากัด จึงไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

 ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างบรรทุกดิน หิน เกินค่าน้ าหนักมาตรฐาน วิ่งเร็ว เคร่ืองยนต์    เสียง
ดัง  ท าดินร่วง ถนนพัง ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 



 
3.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ได้ด าเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี  

2556 โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสาร              

การรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหาร

สว่นต าบล  โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งสรุปผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดังนี้ 

แบบที ่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนา  3  ปี  

ค าชี้แจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการ

ประเมินและรายงานทุกๆ คร้ังหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดท าประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง                         
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   



 
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   



 
แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา   3   ปี   โดยมีก าหนดระยะเวลา

ในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ 1 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ (1)   ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2)    ไตรมาสที่  2  (มกราคม - มีนาคม) 

(3)   ไตรมาสที่  3  (เมษายน - มิถุนายน)  (4)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม - กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 

รายงานสรุปแผน 3 ปี อบต. ตาเนิน 

ปีงบประมาณ 2556  

  ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 2556 ปีที่ 2557 ปีที่ 2558 รวม 

จ านวน

โครงการ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
งบตามแผน 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

จ านวน

โครงการ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
งบตามแผน 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

จ านวน

โครงการ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
งบตามแผน 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

จ านวน

โครงการ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
งบตามแผน 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 131 49.62 164,323,000.00 64.77 113 65.32 61,893,500.00 41.19 39 62.90 27,290,000.00 44.01 283 56.72 253,506,500.00 54.41 

2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 51 19.32 69,980,000.00 27.58 22 12.72 75,496,000.00 50.25 9 14.52 30,730,000.00 49.55 82 16.43 176,206,000.00 37.82 

3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 21 7.95 2,070,000.00 0.82 14 8.09 2,195,000.00 1.46 5 8.06 415,000.00 0.67 40 8.02 4,680,000.00 1.00 

4 การพัฒนาด้านสังคม 43 16.29 13,867,585.00 5.47 16 9.25 5,315,000.00 3.54 3 4.84 2,600,000.00 4.19 62 12.42 21,782,585.00 4.67 

5 การพัฒนาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7 2.65 1,870,000.00 0.74 3 1.73 140,000.00 0.09 2 3.23 700,000.00 1.13 12 2.40 2,710,000.00 0.58 

6 การพัฒนาด้านการเมืองและ           

การบริหาร 
11 4.17 1,578,800.00 0.62 5 2.89 5,211,000.00 3.47 4 6.45 280,000.00 0.45 20 4.01 7,069,800.00 1.52 

  รวม 264 100.00 253,689,385.00 100.00 173 100.00 150,250,500.00 100.00 62 100.00 62,015,000.00 100.00 499 100.00 465,954,885.00 100.00 



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2556  (ช่วงไตรมาส  ที่  2 , 3 , 4) 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ โครงการ ตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2556 

 จ านวนโครงการ โครงการที่อยู่ โครงการที่ยัง โครงการที่มี 

จ านวนโครงการ

ท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ ท่ีแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินการ ไม่ด าเนินการ การยกเลิก ท่ีบรรจุในแผน 

          ด าเนินงานปี  2556 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน           

1.1  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุง  14 92.86 - - 0 0 - - 14 100 

รักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า           

1.2 พัฒนาระบบจราจร 1 50 - - 1 50 - - 2 100 

1.3  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  4 100 - - - - - - 4 100 

2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า           

2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 0 0 - - 1 - - - 1 100 

แหล่งกักเก็บน้ า           

2.2 การขุดเจาะแหล่งน้ า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. ด้านเศรษฐกิจ           

3.1 ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน  3 75 - - 1 25 - - 4 100 

3.2 พัฒนาการเกษตร   1 100 - - - - - - 1 100 

4. ด้านสังคม           

4.1 งานสวัสดิการสังคม   2 100 - - - - - - 2 100 

4.2 ส่งเสริมการกีฬาศาสนาวัฒนธรรม   3 60 - - 2 40 - - 5 100 

4.3 การเพิ่มช่องทางในการรับรู ้ 1 100 - - - - - - 1 100 

      ข้อมูลข่าวสาร           

4.4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  8 53.33 - - 7 46.67 - - 15 100 

4.5 พัฒนาการศึกษา  6 66.67 - - 3 33.33 - - 9 100 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ           

สิ่งแวดล้อม           

5.1 สร้างจิตส านึกและตระหนัก   1 100 - - - - - - 1 100 

ในการจัดการทรัพยากรธรรม           

ชาติและสิ่งแวดล้อม           

5.2 การจัดระบบนิเวศ  1 100 - - - - - - 1 100 

5.3 การบ าบัดและจัดเก็บขยะ  1 100 - - - - - - 1 100 
 

           



 

 
 

 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558 ) ที่มีเป้าหมายในการ

ด าเนินการ ในปีงบประมาณ  2556  และจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

โครงการตาม

แผนพัฒนา 

ปี 2556 

ประมาณการ 

ในแผนฯ 

ปี 2556 

โครงการที่

ด าเนินการ

จริง  

งบประมาณ 

รายจ่ายปี 2556 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

โครงการ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      

1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน 

ทางเท้า ท่อระบายน้ า            

71 127,026,000 14 978,000  19.71 

1.2 การพัฒนาระบบจราจร 6 290,000 1 40,000  16.66 

1.3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 54 37,007,000 4 529,333.94  7.40 

รวม 131 164,323,000 19 1,548,293.94 14.50 

2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า      

2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ า 21 29,140,000 0 0 0 

2.2 การขุดเจาะแหล่งน้ า 30 40,840,000 0 0 0 

รวม 51 69,980,000 0 0 0 

3. ด้านเศรษฐกิจ      

3.1 ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน  12 1,250,000 3 43,300  25.00 

3.2 พัฒนาการเกษตร 9 820,000 1 40,000 11.11 

รวม 21 2,070,000 4 83,300  19.04 

 

 จ านวนโครงการ โครงการที่อยู่ โครงการที่ยัง โครงการที่มี 

จ านวนโครงการ

ท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ ท่ีแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินการ ไม่ด าเนินการ การยกเลิก ท่ีบรรจุในแผน 

          ด าเนินงานปี 2556 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6. การพัฒนาการเมือง   การบริหาร           

6.1 พัฒนาการเมือง  1 100 - - - - - - 1 100 

6.2 พัฒนาการบริหาร  2 66.67 - - 1 33.33 - - 3 100 

รวม   49 75.38 - - 16 24.62 - - 65 100 



 

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

โครงการตาม

แผนพัฒนา 

ปี 2556 

ประมาณการ

ในแผนฯ 

ปี 2556 

โครงการที่

ด าเนินการ

จริง  

งบประมาณ 

รายจ่ายปี 2556 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

โครงการ 

4. ด้านสังคม      

4.1 งานสวัสดิการสังคม 7 5,362,000 2 147,420  28.57 

4.2 ส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 12 1,730,000 3 428,363  25.00 

4.3 การเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 4 297,500 1 58,400  25.00 

4.4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 11 1,150,000 8   476,950 72.72 

4.5 พัฒนาการศึกษา 9 5,328,085 6 2,975,771.52 66.66 

รวม 43 13,867,585 20 4,086,904.52 46.61 

5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

5.1 สร้างจิตส านึกและตระในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 20,000 1   5,000  100.00 

5.2 การจัดระบบนิเวศ 4 1,450,000 1   3,580  25.00 

5.3 การบ าบัดและจัดเก็บขยะ 2 400,000 1   39,900  50.00 

รวม 7 1,870,000 3   48,480 42.85 

6. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร      

6.1 พัฒนาการเมือง  1 50,000 1 18,980 100.00 

6.2 พัฒนาการบริหาร 10 1,528,800 2 164,880 20.00 

รวม 11 1,578,800 3 183,860 27.27 

รวมทั้งส้ิน 264 253,689,385 49 5,950,838.46 18.56 

 

จากตารางที่ 3  แสดงว่า ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

ได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง  6  ด้าน  จ านวน 264 โครงการ โดยประมาณการใช้เงินงบประมาณไว้  

253,689,385 บาท  และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556  ได้ตั้งงบประมาณส าหรับ

โครงการพัฒนา (ด าเนินการจริง ) จ านวน 49  โครงการ เป็นเงินท้ังสิ้นจ านวน  5,950,838.46  บาท คิดเป็น   

ร้อยละ 18.56 ของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

 

 



 

 
 

ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์การน าโครงการไปสู่การปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน  ปี  2556 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ร้อยละตามความส าเร็จ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

1.1  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุง  14 14 100.00 

รักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า    

1.2 พัฒนาระบบจราจร  2 1 50.00 

1.3  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  4 4 100.00 

2. การพัฒนาแหล่งน้ า     

2.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 

แหล่งกักเก็บน้ า 
1 0 0.00 

2.2 การพัฒนาขุดเจาะแหล่งน้ า 0 0 0.00 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    

3.1 ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน  4 3 75.00 

3.2 พัฒนาการเกษตร 1 1 100.00 

4. การพัฒนาด้านสังคม    

4.1 งานสวัสดิการสังคม 2 2 100.00 

4.2 ส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  5 3 60.00 

4.3 การเพิ่มช่องทางในการรับรู ้ 1 1 100.00 

      ข้อมูลข่าวสาร    

4.4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 15 8 53.33 

4.5 พัฒนาการศึกษา  9 6 66.66 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรม    

ชาติและสิ่งแวดล้อม    

5.1 สร้างจิตส านึกและตระหนัก  1 1 100.00 

ในการจัดการทรัพยากรธรรม    

ชาติและสิ่งแวดล้อม    

5.2 การจัดระบบนิเวศ  1 1 100.00 

5.3 การบ าบัดและจัดเก็บขยะ 1 1 100.00 

6. การพัฒนาการเมือง   การบริหาร    

6.1 พัฒนาการเมือง  1 1 100.00 

6.2 พัฒนาการบริหาร  3 2 100.00 

รวม 65 49 75.38 

 

 



 

 
 

ตารางที่ 4 สรุปโครงการตามข้อบัญญัติซึ่งมีการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน  ปี  2556 
 

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 

 

ปรากฏตามแผน  / ปี 

 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

ด าเนินการยังไม่

แล้วเสร็จ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า 

1) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน 

เพื่อการเกษตรสายเลียบคลองหนามแดง - บ้านหนองขาม 

แผนปี 56 ข้อ17  

หน้า  70 

 
(54,000.00) 

-  - 

2) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสาย

หนองเบ็น-ละหานลูกนกบ้านหนองขาม 

แผนปี 56 ข้อ 16  

หน้า  70 

 
(46,000.00) 

-  - 

3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้าน

โนนไร่ 

แผนปี 56 ข้อ 20  

หน้า  71 

 
100,000.00 

(98,400.00) 

-  - 

4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน

หนองโพธิ์ 

แผนปี 56  ข้อ 30      หน้า  

73 

 
100,000.00 

(98,200.00) 

-  - 

5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้าน

หัวบึง 

แผนปี 56  ข้อ 41      หน้า  

74 

 
66,000.00 

(63,300.00) 

-  - 

6) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง 

แผนปี 56  ข้อ 38      หน้า  

74 

 
(34,000.00) 

-  - 

7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้าน

หนองแขม 

แผนปี 56  ข้อ 46      หน้า  

76 

 
58,000.00 

(56,100.00) 

-  - 

8) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนอง

แขม-บ้านหนองรัง 

(โครงการนอกแผนพัฒนา

สามปี 2556-2558 ) 

 
(42,000.00) 

- -  

9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8  บ้าน

โกรกกุลา 

แผนปี 56  ข้อ 75      หน้า  

82 

 
100,000.00 

(98,500.00) 

-  - 

10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 

บ้านบึงสง่า 

แผนปี 56  ข้อ 119      หน้า  

91 

 
100,000.00 

(97,000.00) 

-  - 

11) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสายล า

ห้วยยาง-บึงปื้ดทางรถไฟ หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ 

แผนปี 56  ข้อ 123      หน้า  

92 

 
(75,000.00) 

 

-  - 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 

 

ปรากฏตามแผน  / ปี 

 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

ด าเนินการยัง

ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ใน

แผน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ) 

12) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพ่ือ

การเกษตรสายล าห้วยยางตอนกลางหมู่ที่ 12 

บ้านเนินสมบูรณ์ 

แผนปี 56  ข้อ 124      

หน้า  92 

 
(25,000.00) 

 

-  - 

13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กหมู่ที่ 13 บ้านราชภูมิ 

แผนปี 56  ข้อ 131      

หน้า  94 

 
100,000.00 

(98,300.00) 

 

-  - 

14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กหมู่ที่ 14 บ้านเนินเพชร 

แผนปี 56  ข้อ 142      

หน้า  96 

 
96,000.00 

(92,200.00) 

-  - 

1.2) แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 

15) โครงการรณรงค์ลดอุบัติทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 

แผนปี 56  ข้อ 164      

หน้า  101 

 
50,000.00 

(40,960.00) 

-  - 

16) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันภัยและภัยพิบัติ 

แผนปี 56  ข้อ 165      

หน้า  100 

  
10,000.00 

(00.00) 

 - 

1.3 แนวทางการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค  

17. โครงการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แผนปี 56  ข้อ 215      

หน้า  110 

 
50,000.00 

(21,282.00) 

-  - 

18. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ

จัตุรัส * 

แผนปี 56  ข้อ 276-179 

หน้า  104 

 
450,000.00 

(191,574.94) 

-  - 

19. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอ

จัตุรัส * 

แผนปี 56  ข้อ 218 

หน้า  111 

 
352,000.00 

(312,477.00) 

-  - 

20. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเนินเพชร 

แผนปี 56  ข้อ 187-203 

หน้า  108 

 

(4,000.00) 
-   



 

 
 

 

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 

 

ปรากฏตามแผน  / ปี 

 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

ด าเนินการยังไม่

แล้วเสร็จ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 

2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 

2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่ง กักเก็บน้ า 

21. โครงการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์สถานที่

ท่องเที่ยวสภาพแวดล้อมธรรมชาติฯ 

(โครงกาพัฒนาบึงละหานลูกนกเพื่อการท่องเที่ยว

และอนุรักษ์)* 

แผนปี 56  ข้อ 40 หน้า  

129 

-  
10,000.00 

(00.00) 

 

 - 

2.2 แนวทางการพัฒนาการขุดเจาะแหล่งน้ า 

- - - - - - 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและ   การลงทุน 

22. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานในช่วงปิด

ภาคเรียนและวันหยุด 

แผนปี 56  ข้อ 16      

หน้า  143 

 
10,000.00 

(9,600.00) 

-  - 

23. โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพที่สนใจให้ประชาชน

ทั้ง 14 หมู่บ้าน 

แผนปี 56  ข้อ 1      หน้า  

140 

 
(20,000.00) 

-  - 

24. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุต าบล

ตาเนิน*  

แผนปี 56  ข้อ 17      

หน้า  143 

-  
10,000.00 

(00.00) 

 - 

25. โครงการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพสตร*ี* แผนปี 56  ข้อ 17      

หน้า  143 

 
10,000.00 

(13,700.00) 

-  - 

3.2 แนวทางการพัฒนาเกษตร 

26 โครงการฝึกอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง** แผนปี 56  ข้อ 21      

หน้า  145 

 
30,000.00 

(40,000.00) 

-  - 

4.  การพัฒนาด้านสังคม 

4.1 แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม 

27. โครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว/เสื้อกันหนาวเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวต าบลตาเนิน  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ปรากฏใน

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

(00252) 

 
98,000.00 

(79,920.00) 

- -  



 

 
 

 

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 

 

ปรากฏตามแผน  / ปี 

 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

ด าเนินการยังไม่

แล้วเสร็จ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 

4.  การพัฒนาด้านสังคม 

4.1 แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม 

28. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ     ผู้ติดเช้ือ

เอดส์ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์ถุงยังชีพแก่

คนยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติในต าบลตาเนิน**   

แผนปี 56  ข้อ 1-7      

หน้า  150 

 
65,000.00 

(67,500.00) 

-  - 

4.2 แนวทางการส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 

29. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง* 

แผนปี 56  ข้อ 4-16      

หน้า  154 

-  
10,000.00 

(00.00) 

 - 

30. โครงการจัดงานกีฬาและการสนับสนุนการ

แข่งขันกีฬาทุกระดับ 

แผนปี 56  ข้อ 4-16      

หน้า  154 

 
100,000.00 

(97,301.00) 

-   

31. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน*  -  
10,000.00 

(00.00) 

-  

32. โครงการส่งเสริมและท านุบ ารุงรักษาศาสนา และ

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

แผนปี 56  ข้อ 12      

หน้า  153 

 
300,000.00 

(298,051.00) 

   

33. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทั้ง 14 หมู่บ้าน แผนปี 56  ข้อ 22      

หน้า  155 

 
35,000.00 

(33,011.00) 

   

4.3 แนวทางการพัฒนาการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

34. โครงการหนังสือพิมพ์และวารสาร** แผนปี 56  ข้อ 28  

หน้า  157 

 
57,600.00 

(58,400.00) 

-  - 

4.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

35. โครงการจัดอบรมเยาวชนชุดป้องกัน     ยาเสพ

ติด* 

แผนปี 56  ข้อ 39  

หน้า  160 

-  
80,000.00 

(00.00) 

 - 

36. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ในเขตต าบลตาเนิน* 

แผนปี 56  ข้อ 36  

หน้า  159 

-  
30,000.00 

(00.00) 

 - 

37. โครงการฝึกอบรมซ้อมภัยทางถนนและอัคคีภัย*  -  
20,000.00 

(00.00) 

-  



 

 
 

 
 

 

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 

 

ปรากฏตามแผน  / ปี 

 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

ด าเนินการยังไม่

แล้วเสร็จ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 

4.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต(ต่อ) 

38. โครงการฝึกอบรมทบทวนซ้อมป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน 

แผนปี 56 ข้อ 41  

หน้า  161 

 
(150,000.00) 

-  - 

39.สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบล

ตาเนิน (โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวผูกผัน) 

แผนปี 56  ข้อ 45  

หน้า  161 

 
10,000.00 

(00.00) 

-  - 

40. โครงการจัดหาวัสดุ สาธารณสุขป้องกันโรคใน

คนและสัตว*์ 

แผนปี 56  ข้อ 34  

หน้า  159 

 
40,000.00 

(31,070.00) 

-  - 

41.โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) 

ประจ าต าบล* 

  
10,000.00 

(5,640.00) 

- -  

42. โครงการผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับหมู่บ้าน แผนปี 56  ข้อ 40  

หน้า  160 

 
(140,000.00) 

-  - 

43. โครงการป้องกัน รณรงค์และปราบปรามยาเสพ

ติดต าบลตาเนิน* 

แผนปี 56  ข้อ 38  

หน้า  160 

-  
15,000.00 

(00.00) 

 - 

44. โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส*์ แผนปี 56  ข้อ 46  

หน้า  161 

 
10,000.00 

(6,840.00) 

-   

45.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

ประสิทธิภาพ 25 ตาสับปะรด ผู้ประสานพลังแผน

ดิน (อุดหนุนอ าเภอเนินสง่า) 

แผนปี 56  ข้อ 48  

หน้า  162 

-  
27,500.00 

(00.00) 

 - 

46. โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

(อุดหนุนอ าเภอเนินสง่า) 

แผนปี 56  ข้อ 48  

หน้า  162 

-  
9,000.00 

(00.00) 

 - 

47. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(อุดหนุนอ าเภอเนินสง่า) 

 -  
4,500.00 

(00.00) 

-  

48. สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน/หมู่บ้านใน

ต าบลตาเนิน* 

  
(50,000.00) 

- -  

49. โครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชัน   
100,000.00 

(93,400.00) 

 -  

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการแต่ไม่ได้เบิกจ่าย

งบประมาณ 



 

 
 

 

 

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 

 

ปรากฏตามแผน  / ปี 

 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

ด าเนินการยัง

ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 

4.5 แนวทางการพัฒนาการศึกษา 

50. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ แผนปี 56  ข้อ 60  

หน้า  165 

 
(20,000.00) 

-  - 

51.โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย (โครงการ

นอกแผนพัฒนาสามปี 2556-2558)* 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 

(00212) 

 
15,000.00 

(10,450.00) 

- -  

52. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับ

เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

อบต.ตาเนิน (โครงการนอกแผนพัฒนาสามปี 

2556-2558)* 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 

(00212) 

-  
20,000.00 

(00.00) 

-  

53. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับ

ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการนอก

แผนพัฒนาสามปี 2556-2558)* 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 

(00212) 

-  
30,000.00 

(00.00) 

-  

54. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)

ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แผนปี 56  ข้อ 59  

หน้า  164 

 
1,198,120.00 

(1,108,751.52) 

-  - 

55. โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อ

การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล

ตาเนิน*  

แผนปี 56  ข้อ 53  

หน้า  163 

-  
40,000.00 

(00.00) 

 - 

56.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก* 

แผนปี 56  ข้อ 58  

หน้า  168 

 
251,160.00 

(163,170.00) 

-  - 

57. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ

กลุ่มโรงเรียนต าบลตานเนิน 5 โรงเรียน 

แผนปี 56  ข้อ 58  

หน้า  164 

 
(1,518,400.00) 

-  - 



 

 
 

 

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 

 

ปรากฏตามแผน  / ปี 

 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

ด าเนินการยังไม่

แล้วเสร็จ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 

4.5 แนวทางการพัฒนาการศึกษา (ต่อ) 

58. โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการ

เรียนการสอนให้โรงเรียน 

แผนปี 56  ข้อ 51  

หน้า  163 

 
(155,000.00) 

-  - 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แนวทางการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

59. โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ             พระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช    

แผนปี 56  ข้อ 1  

หน้า  166 

 
(5,000.00) 

 

-  - 

5.2 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบนิเวศ 

60. โครงการรณรงค์ปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์

ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ*    

แผนปี 56  ข้อ 4  

หน้า  167 

 
5,000.00 

(3,580.00) 

-   

5.3 แนวทางการพัฒนาการบ าบัดและจัดเก็บขยะ 

61. โครงการซื้อถังขยะชุมชน แผนปี 56  ข้อ 10  

หน้า  169 

 
48,700.00 

(39,900.00) 

-   

6. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

6.1 แนวทางการพัฒนาการเมือง 

62.โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล(การ

ขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ)* 

แผนปี 56  ข้อ 1  

หน้า  170 

 
20,000.00 

(18,980.00) 

-  - 

6.2 แนวทางการพัฒนาการบริหาร 

63. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้างและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

แผนปี 56  ข้อ 5  

หน้า  172 

 
(150,000.00) 

-  - 

64. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลตาเนิน 

แผนปี 56  ข้อ 11  

หน้า  173 

 
15,000.00 

(14,880.00) 

-  - 

65. โครงการจัดงานพราราชพิธี รัฐ พิธี และงานพิธ ี แผนปี 56  ข้อ 20  

หน้า  174 

  
8,000.00 

(00.00) 

 - 

รวม   65   โครงการ รวมงบประมาณ 
5,950,838.46 

49 โครงการ 
16 54 11 

 



 

 
 

 

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 

 

ปรากฏตามแผน  / ปี 

 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

ด าเนินการยัง

ไม่แล้วเสร็จ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 

หมายเหตุ 

- ตัวเลขไม่วงเล็บ () งบประมาณที่ตั้งไว้เบิกจ่าย 

- ตัวเลขใน ( ) งบประมาณเบิกจ่ายจริง 

- สัญลักษณ์ เครื่อง *  หมายถึง โครงการมีการโอนงบประมาณลด (568,607.00 บาท) 

    (1) โครงการที่ 18 โอนลดงบประมาณ 194,000.00 บาท   (2) โครงการที่ 19 โอนลดงบประมาณ 39,000.00 บาท 

    (3) โครงการที่ 21 โอนลดงบประมาณ 10,000.00 บาท     (4) โครงการที่ 24 โอนลดงบประมาณ 4,000.00 บาท      

    (5) โครงการที่ 29 โอนลดงบประมาณ 10,000.00 บาท     (6) โครงการที่ 31 โอนลดงบประมาณ 10,000.00 บาท    

    (7) โครงการที่ 35 โอนลดงบประมาณ 67,500.00 บาท     (8) โครงการที่ 36 โอนลดงบประมาณ 30,000.00 บาท    

    (9) โครงการที่ 37 โอนลดงบประมาณ 20,000.00 บาท    (10) โครงการที่ 40 โอนลดงบประมาณ 8,930.00 บาท 

   (11) โครงการที่ 41 โอนลดงบประมาณ 3,953.00 บาท     (12) โครงการที่ 43 โอนลดงบประมาณ 15,000.00 บาท  

   (13) โครงการที่ 44 โอนลดงบประมาณ 2,800.00 บาท     (14) โครงการที่ 48 โอนลดงบประมาณ 50,000.00 บาท  

   (15) โครงการที่ 51 โอนลดงบประมาณ 4,550.00 บาท     (16) โครงการที่ 52 โอนลดงบประมาณ 20,000.00 บาท  

   (17) โครงการที่ 53 โอนลดงบประมาณ 30,000.00 บาท    (18) โครงการที่ 55โอนลดงบประมาณ 20,000.00 บาท 

   (19) โครงการที่ 56 โอนลดงบประมาณ 26,884.00 บาท   (20) โครงการที่ 60 โอนลดงบประมาณ 990.00 บาท 

   (21) โครงการที่ 62 โอนลดงบประมาณ 1,000.00 บาท 

- สัญลักษณ์ เครื่อง **  หมายถึง โครงการมีการโอนงบประมาณเพิ่ม (17,300.00 บาท) 

    (1) โครงการที่ 25 โอนเพิ่มงบประมาณ 4,000.00 บาท (2) โครงการที่ 26 โอนเพิ่มงบประมาณ 10,000.00 บาท 

    (3) โครงการที่ 28 โอนเพิ่มงบประมาณ 2,500.00 บาท (4) โครงการที่ 34 โอนเพิ่มงบประมาณ 800.00 บาท 

 

การด าเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริง

ของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นสุดไตรมาสงวดที่ 3  ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

1. โครงการที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ 

 1.1 โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปี  54 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ                     

จ านวน  43 โครงการ ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 11 โครงการ   



 

 
 

 1.2 โครงการที่อยู่นอกแผนพัฒนาสามปี  11 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ                 

จ านวน 6 โครงการ ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 5 โครงการ  

 1.3 ยอดวงเงินงบประมาณโครงการฯ ตามข้อบัญญัติ ที่สภา อบต .ตาเนิน อนุมัติ                

เป็นเงินจ านวน 6,872,980 บาท มีการด าเนินการโอนลด/เพิ่ม ดังนี้  

  (1) โอนลดจ านวน 21โครงการ คิดเป็นยอดเงิน จ านวน 568,607.00 บาท 

  (2) โอนเพิ่มจ านวน 4 โครงการ คิดเป็นยอดเงิน จ านวน 17,300.00 บาท 

 1.4 ยอดวงเงินตามข้อบัญญัติในการบริหารโครงการทั้งหมด 65 โครงการ คงเหลือ 

  (6,872,980.00 - 568,607.00) + 17,300.00 = 6,321,673.00 บาท 

 1.5 สรุป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ อบต .ตาเนิน มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติภายใต้

โครงการฯ ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อนุมัติ จ านวน 65 โครงการจริง                                

จ านวน 5,950,838.46 บาท และมียอดเงินคงเหลือ (6,321,673.00 - 5,950,838.46 = 370,834.54 บาท) 

2. โครงการที่เบิกจ่ายงบจ่ายขาดเงินสะสม  

-โครงการที่ได้รับงบประมาณ  จ านวน 51 โครงการ วงเงินงบประมาณ  5,754,4000.00 บาท (เบิกจ่าย

เฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน)  

3. โครงการเบิกจ่ายตามงบกลาง  

- โครงการที่ได้รับงบประมาณ  จ านวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 63,517.00 บาท   (เบิกจ่ายเฉพาะ

โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน)  

สรุป รวมโครงการที่ด าเนินการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ต าบลตาเนินในรอบ

ปีงบประมาณ 2556 มีจ านวน 104 โครงกา ร รวมเงินวงงบประมาณเบิกจ่ายจริงทั้งสิ้นจ านวน 

11,768,755.46 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบหกสตางค์) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

สรุปโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบลประจ าปี   

********************* 

ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวนโครงการ ปรากฏในแผน ไม่ปรากฏในแผน หมายเหตุ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 

ปี  2556 

 

65 

 

54 

 

11 

 

 

สรุป 

 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2556  จ านวน 65 โครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  จ านวน  54  โครงการ ไม่ปรากฏในแผน จ านวน 11 โครงการ จากจ านวน 65 โครงการ

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ จ านวน   49  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  75%  ไม่บรรลุผลตามแผน   16   

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.62%    

การค านวณร้อยละของสัดส่วน 

            จ านวนโครงการในข้อบัญญัติที่เป็นไปตามแผนพัฒนา  *  100%     =  % 

 

จ านวนโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนด าเนินงานประจ าปีจะด าเนินการได้น้อยกว่าแผนพัฒนาสามปี  
2. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
3. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 

 

.............................................................................................. 



 

 
 

ส่วนที่  4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  ปัญหา และความต้องการของประชาชนสามารถสรุปผล                 
การวิเคราะห์จัดท าเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลตาเนิน  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์การพัฒนา  ( พ.ศ. 2558  - 2560) 
“ การศึกษาเป็นเลิศ  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวิต  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
1) การสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งสัญจรและล าเลียงพื ชผลทางการผลิตจาก การ เกษตร            

จะต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐาน  เพื่อประชาชนจะได้ใช้สะดวก ไม่ชะงักหรือติดขัด  เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัย     
จากธรรมชาติ  สามารถใช้สัญจรได้ตลอดเวลา  โดยไม่เสียหายต่อการประกอบอาชีพและคมนาคม 

2) การปรับปรุงและพัฒนา แสงสว่างทุกหมู่บ้าน  โดยด าเนินการ ขยายเขตไ ฟฟ้าให้ทั่วถึง เพื่อจะได้
ใช้ได้เต็มพื้นท่ีส าหรับชีวิตประจ าวัน ของประชาชน   และประกอบอา ชีพและบริเวณที่เป็นจุดล่อแหลม       
ตามแหล่งต่างๆ   ที่ความสว่างไม่เพียงพอจะต้องติดตั้งให้เพียงพอและทั่วถึ งทั้งในชุมชนและเส้นทาง การ
คมนาคม 

3) ปรับปรุงและพั ฒนาระบบสาธารณูปโภค น้ าอุปโภค – บริโภคท่ีสะอาด  ก่อสร้าง  พัฒนา  
ปรับปรุง  ขยายเขตท้ังประปาภูมิภาค  และหมู่บ้านให้เพยีงพอและท่ัวถึง  ก่อสร้างจัดหาภาชนะและซอ่มแซม
ให้ใช้การได้ 

4)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ โทรศัพท์สาธารณะ  และการขยายคู่สายโทรศัพท์ขอความ
ร่วมมือสนับสนนุงบประมาณติดตั้งขยายเขตและซ่อมแซมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ประชาชนได้มี
ใช้อย่างพอเพียง 

5) การพัฒนาศักยภาพ การประกอบอาชีพของเกษตรกร ท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ            
ให้มีรายได้เพิ่มข้ึนโดยจัดฝึกอบรมอาชีพ  สนับสนุนงบประมาณและตล าดจ าหน่ายสินค้า  ส่งเสริมชุมชนให้ 
ผลิตสินค้าตามที่ตลาดต้องการ 

6) การพัฒนาการเกษตร  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาบ ารุง  ความอุดมสมบูรณ์ของ
แหล่งผลิต  และการใช้ปุ๋ยสารอินทรีย์ ที่ผลิตจากวัตถุในชุมชน  โดยการเรียนรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7) การรวมกลุ่มของอาชีพต่างๆ  การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์  พลังมวลชน  เยาวชน  ให้เข้มแข็งและย่ังยืน  
คอยป้องกันภัยคุกคามต่างๆ  ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความปลอดภัย   

8) ส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ให้ก้าวหน้าและแพร่หลาย  
จัดตั้งกลุ่มข้ึนมารับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณ 



 

 
 

9) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและการออกก าลังกาย  จัดการแข่งขันกีฬาและการออกก าลังกายอย่าง 

ต่อเนื่อง  จัดหาผู้ฝึกสอนกีฬา  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องแก่เยาวชน  เพื่อจะได้ก้าว
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น  การออกก าลังกายสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไปอย่างสม่ าเสมอ  

10) สร้างและจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเพาะปลูก  ก่อสร้าง  ขุดลอก  ซ่อมแซม  ให้สามารถเก็บกักน้ า
เพื่อการเกษตรยามขาดแคลน  และน าน้ าจากต้นน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้พอเพียงและทั่วถึง  

11) ปรับปรุงและพัฒนาระบบทางระบายน้ าตามแหล่งน้ าท่ีประชาชนใช้เป็นเสน้ทางเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตรช ารุดหรือเสียหายบ่อยๆ  จะต้องก่อสร้างเป็นอาคารหรือสะพานให้คงทนถาวร  ทนสภาพ         
การระบายน้ าได้สะดวก  รวดเร็ว  สอดคล้องกับประมาณน้ าที่ไหลเข้า – ออก 

12) ปรับปรุงพืน้ท่ี การเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจากสภาพดินเค็มให้มีความอุดม
สมบูรณ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         13) การพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ของคนรุ่นเก่า ให้ถ่ายทอดแก่
คนรุ่นหลังโดยตั้งกลุ่มให้เรียนรู้และพัฒนาให้เป็นอาชีพและรายได้  
         14) การสร้างระบบการท าลายขยะและปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยให้รองรับปริมาณและให้เป็น
ระเบียบเรีย บร้อย  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกครัวเรือนได้ตระหนักถึงมลภาวะและความเป็น       
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

15 ) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการระบายน้ าตามหมู่บ้านท่ีเกิดท่วมขังในฤดูฝนตก ก่อสร้าง            
รางระบายน้ าหรือร่องระบายน้ าให้ทันต่อปริมาณน้ าใช้และน้ าฝน 

16)ส่งเสริมและสนับสนุน การปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ บริเวณที่
สาธารณประโยชน์  วัด  สถานท่ีราชการและที่ไร่นา  สวน  เพื่อเป็นแหล่งอาหาร  ร่มรื่น  รักษาภูมิทัศน์  
รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ 

17) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาชั้ นประถม ให้ได้รับความ
รู้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปให้ทันสมัย  สนับสนุนทุนการศึกษา  จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาการเรียน  การสอน  ตั้งแต่อนุบาล  จนถึงชั้นประถมศึกษา  สนับสนุนอาหารกลางวัน               
วัสดุอุปกรณ์  การเรียน  การศึกษา  ทั้งในและนอกระบบ 

18) จัดท าสวนพักผ่อนสาธารณะและสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กและประชาชนท่ัวไปได้มาพบปะและ
นันทนาการ 

19) จัดสร้างเวทีสาธารณะเพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนเป็นศูนย์รวมที่ถาวรของต าบลให้มี
มาตรฐานและการใช้งานหลายๆ โอกาส 

20) ก่อสร้างศูนย์กิจกรรมรวมต า บลให้ครบวงจร  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของต าบลทุกๆ ด้านของทุก
หมู่บ้าน  ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้ทราบและโดยเฉพาะสินค้าชุมชนและบริการภูมิปัญญา
ที่จะสามารถท ารายได้ 



 

 
 

21) จัดท าแหล่งธรรมชาติให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  โดยปรับปรุงพัฒนาให้สามารถน าทรัพยากรที่ มี
อยู่ให้เป็นรายได้และเพิ่มอาชีพให้แก่คนในชุมชน 

22) ปรับปรุงการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และบริการดา้นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้ประชาชนได้เรียนรู้  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน  เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้  ปรับปรุงสถานที่
ราชการให้สามารถให้บริการหลายๆ  ด้าน  ภูมิทัศน์ท้ังนอกและในอาคารส านักงานให้ดูเหมาะสมสะอาด
เรียบร้อยอยู่เสมอ   

4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี     

เพื่อให้วิสัยทัศน์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2560) ที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงก าหนดประเด็น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้  6  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร     
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    วัตถุประสงค์ 

      1.  เพื่อให้หมู่บ้านมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่าง ๆ  ครบถ้วน   

      2.  เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมหมู่บ้าน 

      เป้าหมายการพัฒนา 

      1.  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการในหมู่บ้าน  

      2.  พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในต าบลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและสัญจรไปมา 

สะดวก 

      แนวทางการพัฒนา 

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ าทางเท้า ท่อระบายน้ า  : ก่อสร้าง 

ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก  

2.  การพัฒนาระบบจราจร : ส่งเสริมการป้องกันความปลอดภัยจากการใช้ถนนและลดอุบัติเหตุแก่

ประชาชน 



 

 
 

3.  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค : ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้ทุกครัวเรือน ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
วัตถุประสงค ์

      1.  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคพอเพียง  

      2.  เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

      เป้าหมายการพัฒนา 

      1.  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

      2.  ส่งเสริมกจิกรรมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า 

      3.  ให้ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการอุปโภค  บริโภค   

      แนวทางการพัฒนา   

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งเก็บกักน้ า : พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอ จัดสร้างระบบประปา 

และขยายเขตประปาในหมู่บ้าน 

2. การขุดเจาะแหล่งน้ า : ขุดลอกแหล่งน้ าตื้นเขิน ขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร   

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านประกอบธุรกิจในรูปของการจ าหน่ายสินค้า  และมีแหล่ง 
รวบรวมผลผลิต 

2.  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบอาชีพและมีรายได้เหมาะสมต่อการครองชีพ 

3.  เพื่อแก้ไขการอพยพไปหางานท านอกหมู่บ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพต่างๆ  รวมทั้ง 
สนับสนุนการด าเนินการโครงการตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพึ่งตนเอง 

2. ส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์พืชที่จะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นดิน  และสามารถให้ผลผลิตได้มาก 
คุ้มทุน 

3. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในต าบล   
แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน : ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายร้านค้าชุมชน ส่งเสริมหมู่บ้านพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองระดับต าบล 



 

 
 

2. การพัฒนาการเกษตร : ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคม 
วัตถุประสงค์   

      1.  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์   

      2.  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น  

      3.  เพื่อสร้างและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

      เป้าหมายการพัฒนา   

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  เช่น  ส่งเสริมสุขภาพอานามัยของประชาชน  การควบคุม 
และรักษาโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ส าหรับผู้ที่  
พลาดโอกาสทางการศึกษา 

3. ให้ตระหนักถึงการดูแลผู้สูงอายุ  และคนพิการ   
แนวทางการพัฒนา   

1.  พัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม : จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากจน คนพิการ             

เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทุกประเภท 

2.  การส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม : ส่งเสริมการนันทนาการ กิจการการกีฬาแก่เยาวชน 

สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งประชาชนที่มีส่วนร่วมส่งเสริมประเพณี        

อันดีงาม  กิจกรรมศาสนา  

3.  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร : พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้รู้เท่าทันเหตุ

บ้านการเมืองอย่างรอบด้าน เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการเกษตรกรรม ฯลฯ 

4.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกหมู่บ้าน 

สนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  

5.  การพัฒนาการศึกษา : ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เรียนรู้

ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

      วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบ ารุงรักษาและและการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความย่ังยืน 

2.  เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 



 

 
 

      เป้าหมายการพัฒนา 

1.  พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม / บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  

      2.  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

      แนวทางการพัฒนา 

1. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ฟื้นฟูและ
พัฒนาป่าไม้ แหล่งน้ าธรรมชาติเสื่อมโทรมและที่ดินมีปัญหาเสื่อมโทรม  

2.  การจัดระบบนิเวศ : อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ พัฒนาบูรณะป่าไม้ และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิด

ประโยชน ์จัดระบบนิเวศรอบหมู่บ้านให้สวยงาม 

3.  การบ าบัดและจัดเก็บขยะ : การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องหลักวิชาการ

สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร          

วัตถุประสงค์ 

      1.  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

      2.  เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้  คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

      3.  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน  ให้ได้รับความสะดวก 

      เป้าหมายการพัฒนา 

1. จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการเสนอความคิด  และการมีส่วนร่วมตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างาน  มีคุณธรรม และ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการฝึกอบรม 

3. ให้บริการประชาชน  ทั้งในและนอกส านักงาน  รวมทั้งอ านวยความสะดวก  แก่ผู้มาติดต่อ 
งานต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ออกแนะน าชี้แจ้งและตอบปัญหาข้อ 

 ซักถามเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติและหน้าที่ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง 

      แนวทางการพัฒนา   

1. การพัฒนาระบบการเมือง : ส่งเสริมความรู้การบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย     
การเลือกตั้งทุกระดับ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 

2.  การพัฒนาการบริหาร : พัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้ง

ระบบการการจัดเก็บภาษี การท ากิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิด



 

 
 

ประสิทธิภาพครอบคลุมและทั่วถึง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพและมีขวัญ

ก าลังใจที่ดี พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทั นสมัย รวดเร็ว ทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจ



 

 
 

4.2.1   แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์          การ

พัฒนา 
แนวทางการพัฒนา โครงการ 

1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน 

สะพาน  ท่อระบายน้ า        ร่องระบายน้ า 

1.1.1   ก่อสร้างถนน 

1.1.2   ก่อสร้างร่องระบายน้ า ท่อระบายน้ า 

รางระบายน้ า 

1.1.3   ก่อสร้างสะพาน 

1.1.4   การปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

1.1.5   การปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ า 

ท่อระบายน้ า 

1.1.6 การก่อสร้างทางดินกั้นน้ า 

  1.2  พัฒนาระบบจราจร 1.2.1  ติดตั้งโคมไฟส่องถนน 

1.2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมโคไฟส่องถนน 

1.2.3 ติดตั้งเครื่องหมายบังคับจราจร ป้าย

เตือน 

1.2.2  ติดตั้งป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์

ตามมาตรการและเหตุการณ์เร่งด่วน 

1.2.3  จัดท าและก่อสร้างวัสดุ อุปกรณ์ เกาะ

กลางถนนบอกการแบ่งจราจร 

1.2.4  จัดท าหรือจัดหาสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 

1.2.5  จัดท าโครงการขับขี่ปลอดภัย 

 

 

1.3  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 1.3.1  ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมประปา

หมู่บ้าน 

1.3.2  ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา 

1.3.3  ขยายเขตไฟฟ้า 

1.3.4  ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ 

1.3.5  ขยายคู่สายโทรศัพท์/ชุมสายโทรศัพท์ 
 

 

 

 



 

 
 

ยุทธศาสตร์         การ

พัฒนา 
แนวทางการพัฒนา โครงการ 

2. ด้านการพัฒนาแหล่ง

น้ า 

2.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่ง

เก็บกักน้ า 

2.1.1  ก่อสร้างถังเก็บน้ า 

2.1.2  ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ า 

2.1.3  ก่อสร้างคลองส่งน้ า 

2.1.4 ปรับปรุงซ่อมแซม ถังเก็บน้ า    ฝายน้ า

ล้น คลองส่งน้ า 

2.1.5  ก่อสร้างประตูเปิด ปิดน้ า 

2.1.6  ก่อสร้างฝายน้ าล้น 

2.1.7  ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด 

 2.2 การขุดเจาะแหล่งน้ า 2.2.1 เจาะบ่อบาดาล 

2.2.2 ขุดลอกแหล่งน้ า สระน้ า คลอง 

2.2.3 ออกแบบบ่อบาดาล 

3. ด้านเศรษฐกิจ 3.1  พัฒนาอาชีพและการลงทุน 3.1.1  ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 

3.1.2 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

3.1.3 สนับสนุนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 3.2  พัฒนาการเกษตร 3.2.1  อบรมให้ความรู้ 

3.2.2  จัดต้ังกองทุนการเกษตร 

3.2.3  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

3.2.4  ส่งเสริมเกษตรพอเพียง การแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร 

4. ด้านสังคม 4.1  งานสวัสดิการสังคม 4.1.1  สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 

4.1.2  การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

 4.2 ส่งเสริมการกีฬา  ศาสนา   วัฒนธรรม 4.2.1  ก่อสร้างสนามกีฬา สวนสุขภาพ 

4.2.2  จัดการแข่งขันกีฬา จัดหาวัสดุกีฬา 

4.2.3 ส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 

4.2.4 อบรมธรรมะส าหรับประชาชนทุกวัย 

 

 



 

 
 

ยุทธศาสตร์         การ

พัฒนา 
แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 

 4.2.5 จัดต้ังศูนย์วัฒนธรรมต าบล 

4.3.2  ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์  จัดหา

หนังสือพิมพ์และวารสาร 

4.3.3  การจัดเวทีประชาคม 

4.3.4  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ 

 
4.3 การเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร 

4.3.1  ติดตั้งเสียงตามสาย  ซ่อมแซมหอ

กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 

 

4.4 การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ 4.4.1 การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  เพ่ือสร้าง

จิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน

สุขภาพ 

4.4.2  ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

4.4.3  การป้องกันโรคติดต่อ 

4.4.4  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4.4.5  การสร้างสุขภาพ 

 

4.5  พัฒนาการศึกษา 4.5.1  สนับสนุนทุนการศึกษา 

4.5.2  สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการ

เรียนการสอน 

4.5.3  จัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4.5.4 สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

4.5.5 สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน 

5. ด้านทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

5.1  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

5.1.1 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์     เพ่ือสร้าง

จิตส านึกให้อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

5.1.2 อบรมเยาวชน  ประชาชน เพ่ือสร้าง

จิตส านึก 
 

 



 

 
 

ยุทธศาสตร์         การ

พัฒนา 
แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
5.2  การจัดระบบนิเวศ 5.2.1  การปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 

5.2.2  การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

5.3  การบ าบัดและจัดเก็บขยะ 5.3.1  การจัดหาที่รองรับขยะให้ชุมชน 

5.3.2  จัดซื้อรถเก็บขยะ 

5.3.3  ก่อสร้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 

6. ด้านการเมืองและการ

บริหาร 

6.1  พัฒนาการเมือง 6.1.1  การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การมีส่วน

ร่วมในการเลือกตั้ง 

6.1.2  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

และการเมือง 

6.1.3 จัดเวทีประชาคม 

6.1.4 การเตรียมการเลือกตั้ง อบรม

คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

 

6.2  พัฒนาการบริหาร 6.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่พนักงานลูกจ้าง 

และสมาชิก อบต. ประชาคมหมู่บ้าน 

6.2.2  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล

ต าบล 

6.2.3  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  

6.2.4 การจัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์ 

6.2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

องค์กรและการบริหารงานด้านการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร  

6. 2 . 5 เพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560)  
 4.3.1 ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูมิ 

  (1) เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน 

  (2) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีคุณภาพ 

  (3) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพ 

 4.3.2 วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ 

  “เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน” 

 4.3.3 พันธกิจ 

   (1) พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

                (2) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว   

                (3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 

         (4) สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  4.3.4 เป้าประสงค์รวม 

        (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

        (2) จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

        (3) คนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  

          (4) สภาพพื้นที่ป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อย ๔๐ พื้นที่จังหวัด 

 4.3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI) 

       (1) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร  

        (2) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม  

         (3) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 

         (4) สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มข้ึน  

          (5) จ านวนชุมชนท่ีด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



 

 
 

   4.3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและ

บริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน  

  1) เป้าประสงค์ 

   1.1) ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 

   1.2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 

    1.3) ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 

    1.4) สินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

   2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

                    2.1) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร 

     2.2) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันส าปะหลังและอ้อย  

      2.3) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้มาตรฐาน  

   2.4) ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 

   2.5) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตร 

  3) กลยุทธ์และแนวทางพัฒนา   

     3.1) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

        (1) การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข้งและย่ังยืน 

        (2) พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง  

     อ้อยโรงงาน พริก ยางพารา ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด  

     และเครือข่ายสินค้าเกษตร 

        (3) พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  

        (4) พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน  

  3.2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

        (1) พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร  

        (2) พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 

        (3) พัฒนาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

    3.3) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคบริการ  



 

 
 

        (1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  

        (2) พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

  1) เป้าประสงค์ 

    1.1) จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

   1.2) สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

     1.3) แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน  

  2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

    2.1) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว  

      2.2) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว  

       2.3) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

  3) กลยุทธ์และแนวทาง 

   3.1) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

        (1) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

         ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ  

         ตลาด เพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นน าของภาคอีสาน 

         (2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว  

      ปรับปรุงมาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และ  

      สุขอนามัย ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของ  

      ผู้พิการและผู้สูงอายุ 

        (3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและ 

     ทุกฤดูกาล 

   3.2) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

        (1) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว  

           ที่มีศักยภาพไปยังตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 

          (2) ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการ 

          ท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 



 

 
 

        (3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณ  

     ที่เพียงพอ 

        (4) พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพื่อพัฒนาสินค้า  

         การท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้  

         ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

        (5) พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  

      และเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวใน 

      ระดับชาติ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย  

      และชาวต่างประเทศ 

  3.3) ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่ง  

       ท่องเที่ยว ใหเ้กิดความสมดุลและยั่งยืน 

        (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ  

     วิสาหกิจชุมชน ให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  

     ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ  

     ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความย่ังยืน 

        (2) สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  

          โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามี  

     ส่วนร่วม 

        (3) สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมใน 

      การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

        (4) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว  

      เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  

        (5) การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่  

          นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 



 

 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

   1) เป้าประสงค์ 

    1.1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 

    1.2) การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 

           2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

 2.1) สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นจังหวัดเพิ่มข้ึน 

   2.2) สัดส่วนพื้นที่ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงสภาพสมบูรณ์ 

 2.3) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.4) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

 2.5) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทน 

  3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

   3.1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

        (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครอง  

      ส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และใช้  

      ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทาง  

      ชีวภาพ 

        (2) การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์  

      อย่างเหมาะสม รวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดข้อ 

      พิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ 

        (3) ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ า และการใช้สารเคมีการเกษตรใน  

          พื้นที่ต้นน้ าอย่างเข้มงวด 

        (4) พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาด  

      อินทรีย์วัตถุ และการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและ 

      นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 

        (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นใน 

      การจัดการน้ า และการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่าง  



 

 
 

      บูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด /กลุ่ม 

      จังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า 

           3.2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

        บูรณาการ  

        (1) พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ 

      ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุน 

      กระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิด 

      ความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

      เหมาะสม 

        (2) ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและ 

      การสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ 

      เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและ 

     สิ่งแวดล้อม 

        (3) เพิ่มขีดความสามรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก าจัดขยะมูลฝอย 

                           และการจัดการน้ าเสียชุมชน 

        (4) ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่อย่างมี 

      ส่วนร่วมในพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  

      ให้คนกับป่าอยู่รวมกันอย่างยั่งยืน 

        (5) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้  

       เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        (6) การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง 

      ชีวภาพโดยการอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพื้นบ้าน  

      เพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ตามแนวทาง 

      การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

        (7) ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

     กับท้องถิ่นในการใช้พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูก 



 

 
 

    พืช  พลังงานทดแทนในท่ีดินรกร้าง เพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่ายด้าน   

    พลังงาน 

  3.3) การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง 

                 สภาพภูมิอากาศ 

        (1) การจัดท าแผนท่ี เพื่อบ่งชี้พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล  

           อ าเภอ และจังหวัด โดยจัดล าดับความส าคัญพื้นที่เสี่ยง เพื่อก าหนด  

          แนวทางเฝ้าระวัง และแนวทางบรรเทาและป้องกันผลกระทบ 

        (2) พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิด  

      ภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการและ  

      สร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ 

        (3) พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยวางระบบเพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน 

           ของภาคส่วนต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล 

        (4) สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มี  

      การเตรียมความพร้อม จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการ  

      ซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

        (5) พัฒนาศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและ 

          ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  

        (6) การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้  

      ทุกภาคส่วนได้ทราบ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการ  

      ร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ  

     เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ       

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  

        พอเพียง 

  1) เป้าประสงค์  

    1.1) ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มข้ึน  

  1.2) ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

   1.3) สังคม  ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    



 

 
 

  2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

      2.1) ร้อยละประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ  

      2.2) ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง 

      2.3) จ านวนชุมชนท่ีด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มสูงขึ้น  

      2.4) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน  

      2.5) ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ 

  3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  

   3.1) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

        (1) เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทน าใน  

      การปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน  

     และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่น และการ 

     พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้ 

        (2) สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมใน 

     การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อ  

     การเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และ 

     ฟื้นฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็น  

    วิถีชีวิตที่ดีงาม 

         (3) สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้  

      ความสามารถด้านวัฒนธรรม ได้มีเวทีแสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 

      เรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับ 

      ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

        (4) พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสม  

      และสอดคล้องกับพัฒนาความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ 

      ที่เข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 

        (5) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กร 

     ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน สามารถวางและจัดท าผังเมือง  

     การจัดบริการข้ันพื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมใน  



 

 
 

     พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความ 

     ต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  

     ความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

        (6) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจาก  

      สภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภาวัฒนธรรมต าบล 

        (7) ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทาง  

          ศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 

        (8) ขยายโอกาสการมีงานท าและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ  

        (9) ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกาย 

                   เพื่อสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง 

                 กีฬาและนันทนาการ 

        (10) ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนา 

            และน าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 

        (11) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็น  

            ประจ าเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   3.2) การพัฒนาการศึกษา 

        (1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล 

           ปรับปรุงหลักสตูรการเรียนการสอน เพือ่การมีงานท าให้สอดคล้อง 

      กับความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการ  

      มีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง  

     จิตส านึกค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  

      พอเพียง 

        (2) สร้างโอกาสและทางเลือกส าหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการ 

      การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อม 

      ให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับ 

       คนทุกช่วงวัย 

        (3) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการเพิ่ม 



 

 
 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามุ่งสู่สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

         (4) สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้าง 

หลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ 

รวมทัง้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ และช่วยเหลือ

ทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

        (5) สนับสนุนสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน / 

วิสาหกิจชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่

ชุมชน รวมทั้งการรองรับและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน 

        (6) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  

          การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อรองรับการเปิด 

          เสรีประชาคมอาเซียน 

   3.3) การพัฒนาการสาธารณสุข  

         (1) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึง  

บริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี

คุณภาพมาตรฐาน 

         (2) พัฒนาระบบบริการ วิชาการและบริหารจัดการทางการแพทย์และ  

          สาธารณสุข ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

         (3) พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพ  

      ของคนในชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของ  

       เครือข่าย 

        (4) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัย 

สุขภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

        (5) สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อ 

      รองรับการขยายภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและ  

      ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการด าเนินการร่วมกับ 



 

 
 

      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   3.4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

        (1) ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้าง

กลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความสมัครสมาน

สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

        (2) ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการ  

      บริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน  

        (3) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญา  

เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของ

หมู่บ้านและชุมชน 

        (4) ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีการบริหาร  

          จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

   3.5) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

        (1) พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชน  

      โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการ  

      ให้บริการเชิงรุก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

        (2) พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานด้าน  

คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และทัศนคติ ท่ีเอื้อต่อการบริการ

ประชาชน 

        (3) สร้างจิตส านึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติ  

ราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง  

        (4) สง่เสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมี  

ประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของอ าเภอในการ

ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ต าบล และอ าเภอ ให้

สามารถเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ระบบแผนและ



 

 
 

งบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตาม

ความต้องการของประชาชน 

        (5) ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา  

      ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากล  

       และมีประสิทธิภาพ  

   3.6) การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

        (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน ในการรักษาความสงบ 

เรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก และพัฒนา

ระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 

        (2) เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆด้าน  

ด าเนินการป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจน

บ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

        (3) เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความ  

      ขัดแย้งและระงับข้อพิพาทเบื้องต้นรวมทั้งการรักษาความสงบ 

      เรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัย ป้องกันและปราบปราม  

      อาชญากรรมในพื้นที่ 

        (4) คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภค  

เชิงรุก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ

อ านวยความยุติธรรม 

4.4 กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ 

วิสัยทัศน์อ าเภอเนินสง่า 

“เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.  พันธกิจการพัฒนาอ าเภอเนินสง่า 

 1.1  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เกิดความย่ังยืน  

 1.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้คน ชุมชน น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด ารงชีวิต  



 

 
 

 1.3  พัฒนาคนให้มีความรู้ คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตนเองได้  

2.  เป้าประสงค์รวม   

 2.1  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

 2.2  สนับสนุนให้คน ชุมชน น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต  

 2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

3.  ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา   (KPI/Targets) 

 3.1เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 มีการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2  คน ชุมชน น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 3.3  แต่ละชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 4.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร  

  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 1.18  ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

ชลประทานโดยฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน  และใต้ดิน โดยด าเนินการ

ก่อสร้างระบบชลประทานขนาดกลาง และขนาดเล็ก ระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย และเพิ่มประสิทธิภาพการ

กระจายน้ าโดยการพัฒนาระบบชลประทานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชลประทานระบบท่อ 

  (1)  เป้าประสงค์ 

   1.  อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อเพิ่มน้ าต้นทุนแ ละบรรเทาปัญหาน้ าขาด

แคลน และอุทกภัยโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

   2.  ภาคการเกษตรเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความ

เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  (2)  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

   1.  ร้อยละของการเพิ่มพื้นท่ีแหล่งน้ าใต้ดิน ผิวดิน และได้รับการพัฒนา 

   2.  จ านวนเส้นทาง ถนน ส าหรับขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รับการพัฒนาที่ได้

มาตรฐาน 

   3.  ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพิ่มขึ้น 

   4.  ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต 



 

 
 

   5.  ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของมูลค่าผลิตผลการเกษตรส าคัญ 

   6.  จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  (3)  แนวทางมาตรการการพัฒนาอ าเภอ 

   (3.1)  การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

    3.1.1  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรไห้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน 

    3.1.2  ฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานพัฒนา

แหล่งน้ าผิวดิน ใต้ดิน โดยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดกลาง และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และ

เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า 

   (3.2)  พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรและเครือข่ายสินค้าเกษตร 

    3.2.1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 

เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม กระจายทรัพยากรการผลิต

ทางการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 

    3.2.2  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบการจัดการตลาด 

   (3.3)  พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

    3.3.1  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การท าการเกษตรตาม

แนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชน และการท าเกษตรยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

    3.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบัน

เกษตรกร และพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 4.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 2.1  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทย อย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัย

จนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 2.3  พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิง

รุกเพื่อป้องกันปัญหาการป่วยและตามด้วยโรคอุบัติใหม่และระบาดซ้ าในคนพร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถใน



 

 
 

การเฝ้าระวัง วินิจฉัยและดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบที่ประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง

ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

  (1)  เป้าประสงค์ 

   1.1  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งทักษะชีวิต และมี

พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีหลักประกันความมั่นคงในการด ารงชีวิต 

   1.2  ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

   1.3  ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุม มีคุณภาพและเข้าถึงบริการได้

อย่างไม่เป็นอุปสรรค 

   1.4  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุมและ

ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก 

   1.5   เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกก าลังกายเล่นกีฬาเป็นประจ าเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

  (2)  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

   2.1  ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   2.2  ชุมชนมีสภาพแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการที่ดี  

   2.3  จ านวนศูนย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนในอ าเภอ  

   2.4  ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  

  (3)  แนวทางมาตรการการพัฒนาอ าเภอ 

   3.1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

    3.1.1  การปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้คนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามีส่วนร่วมใน

การฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต 

    3.1.2  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน สามารถจัดการบริการข้ันพื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม

ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ีและความต้องการของประชาชน  

    3.1.3  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และ

ส่งเสริมการออม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต 



 

 
 

   3.2  การพัฒนาการศึกษา 

    3.2.1  สร้างโอกาสและทางเลือกส าหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการ

การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสร้ างปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย 

    3.2.2  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้าง

หลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ  

 

   3.3  การพัฒนาการสาธารณสุข 

    3.3.1  เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนเข้าถึง

บริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

    3.3.2  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

การแพทย์พื้นฐาน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทย เพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

    3.3.3  พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมทั้งภัยสุขภาพ 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย 

    3.3.4  ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกาย

เพื่อสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 

 4.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 1.1  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

และฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้างคว ามเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสามัคคีเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเสถียรภาพทางการเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ  

  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 1.3  แก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล 

โดยยึดหลักการ “ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา ส่วนผู้ค้าคือผู้ที่ต้องรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม ” 

และการลดปริมาณผู้เสพยา ป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

  มีความเชื่อมโยงกับนโยบา ยรัฐบาลข้อที่ 8.1  สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนอ าเภอ จังหวัด เพื่อแก้ไข

ปัญหาของชุมชน และการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด 



 

 
 

  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 4.3  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินและป่าไม้ โดยยุติ

การเผาตอซังฟางข้าว อ้อย วัชพืช  การลดใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร อนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าที่สมบูรณ์ 

สนับสนุนให้มีการปลูกและฟื้นฟูป่า การจัดการป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม 

  (1)  เป้าประสงค์ 

   1.1  เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี  

   1.2  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

   1.3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

   1.4  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความร่วมมือของชุมชน มีศักยภาพในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นของตน  

 

(2)  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

   2.1  ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนด้วย  

กระบวนการมีส่วนร่วม 

   2.2  ร้อยละที่ลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 

   2.3  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

   2.4  ร้อยละความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

   2.5  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

  (3)  แนวทางมาตรการการพัฒนาอ าเภอ 

   3.1  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    3.1.1  ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน 

    3.1.2  พัฒนาองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ

และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 

    3.1.3  เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย

กระบวนการแผนชุมชน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

 
 

   3.2  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

    3.2.1  ปรับปรุงรูปแบบของการให้บริการประชาชน อ านวยความสะดวก ลด

ขั้นตอนการท างาน ท าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการให้บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

    3.2.2  ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งเสริมสร้างการประสานและบูรณาการในระดับอ าเภอเชื่อมโยงกับจังหวัดให้มีระบบแผนงาน 

งบประมาณ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

    3.2.3  สร้างความโปร่งใสของการปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ โดย

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ 

   3.3  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    3.3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนให้การรักษาความสงบ

เรียบร้อยของหมู่บ้าน ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน 

    3.3.2  เร่งรัดการปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุก ๆ ด้าน 

ด าเนินการป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

    3 .3 .3  เพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน 

อาสาสมัครชุมชนและประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็น

ภาคีเครือข่ายในการบรหิารจัดการสาธารณภัย 

   3.4  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

   3.4.1  เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 

3.4.2  ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชน การปลูกป่าไม้

เศรษฐกิจ อนุรักษ์บ ารุงดินและน้ า เพื่อป้องกันการบุกรุกท าลายป่า เผาป่า และพื้นที่การเกษตร 

4.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น (สมัยนางอุไร  โคค าลา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน) 

นโยบายในการบริหารงานราชการท่ีคณะผู้บริหารท้องถิ่นแถลงต่อสภาสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาเนิน ผู้ทรงเกียรติ และประชาชนชาวต าบลตาเนินได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ 
ท่ีจะมุ่งในการพัฒนา มีดังต่อไปนี้ 

 



 

 
 

นโยบายข้อที่ 1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จะมุ่งเน้นการสร้างแล ะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิด พัฒนาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการต่างๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอ านวยความสะดวกในชุมชน โดยด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับด้านต่าง  ๆ  ดังต่อไปน้ี 

1.1 ด้านคมนาคม 
 1.1.1 สนับสนุนปรับปรุงและสร้างถนน 

1.1.2 สนับสนุนปรับปรุงร่องระบายน้ า และสร้างร่องระบายน้ า 
1.1.3 สนับสนุนการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 

1.2 ด้านไฟฟ้า 
1.2.1 สนับสนุนติดตั้งและซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ 
 
1.2.2 สนับสนุนปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างตามพื้นที่ที่จ าเป็น 
1.2.3 สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า 

1.3 ด้านการสื่อสาร 

1.3.1 สนับสนุนติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย หน่วยงาน ระดับหมู่บ้าน  

         ระดับต าบล 

1.4 ด้านสาธารณูปโภคและแหล่งน้ า 
1.4.1 สนับสนุนการขยายท่อเมนประปาของส่วนภูมิภาค  
1.4.2 สนับสนุนการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
1.4.3 สนับสนุนกานพัฒนาแหล่งน้ าโดยการจัดหา ขุดลอกคูคลอง                  
         คลองส่งน้ า   ล าห้วย และจัดสร้างฝายกักเก็บน้ าไว้ใช้ตลอดปี 

 นโยบายข้อที่  2   ด้านเศรษฐกิจ 

มุ่งเน้นโครงการด้านการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มรายได้จากการ

ประกอบอาชีพ โดยมีกิจกรรมและโครงการดังนี้ 

  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้  

  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 

           2.3 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าในต าบลเพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน   

  2.4  พัฒนาคุณภาพแรงงานและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน  

  2.5 แก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในพื้นที่ 



 

 
 

  2.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ 

  2.7 ส่งเสริมสนับสนุนฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ สตรี แม่บ้าน และเยาวชน  

  2.8 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทัศน์ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ สตรี แม่บ้าน และเยาวชน  

  2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

  2.10 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.11 ส่งเสริมสนับสนุนการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนและการใช้สารเคมี  

  2.12 ส่งเสริมสนับสนุนโรงงานปุ๋ยอัดเม็ด และปุ๋ยชีวภาพ 

นโยบายข้อที่  3  ด้านสังคม 

มุ่งเน้นพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนภายในต าบลมี   ความสมัครสมาน

สามัคคี จะปรับปรุง และจัดระเบียบการศึกษาสาธารณสุข วัฒนธรรม ประเพณี และสนับสนุนการ

ปรับปรุงชุมชนเพ่ือให้เป็นสังคมคุณภาพ โดยจะด าเนินการดงัน้ี 

3.1 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  

         วันส าคัญต่างๆ 

3.1.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

3.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมที่ดีงาม  

3.1.4 ส่งเสริมและอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชน 

3.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันประเพณี วันส าคัญต่างๆ 

3.2 ด้านการศึกษา 

 3.2.1 สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 3.2.2 สนับสนุนอาหารกลาวันและอาหารเสริม นม ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน  

         3.2.3 สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ 

 3.2.4 สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน เรียนดีแต่ยากจน 

3.2.5 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน รองเท้า เสื้อผ้านักเรียน ตามความ      

เหมาะสม 

3.2.6 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหรือห้องสมุดประจ าต าบล       

         เพื่อให้ชุมชนได้รับการศึกษาและได้ใช้บริการด้านสื่อต่าง ๆ  



 

 
 

  3.3 ด้านนันทนาการและกีฬา 

   3.3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ  

   3.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทั่วไป กีฬาพื้นบ้านของประชาชน  

   3.3.3 สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการออกก าลังกายของประชาชน  

   3.3.4 จัดสร้างสนามกีฬาส าหรับออกก าลังกาย 

3.4 ด้านสวัสดิการสังคม 

   3.4.1 สนับสนุนงบประมาณสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ  

             ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ 

   3.4.2 สนับสนุนอุปกรณ์ถุงยังชีพ 

   3.4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  

   3.4.4 สงเคราะห์ผู้ยากจนที่มีที่อยู่อาศัยไม่คงทนถาวร 

   3.4.5 ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 

   3.4.6 ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณส์ าหรับหอกระจายข่าว 

   3.4.7 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายประกาศประจ าหมู่บ้าน 

  3.5 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   3.5.1 สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวกับงานบรรเทาสาธารณภัย 

   3.5.2 ส่งเสริมการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบรรเทา 

            สาธารณภัย 

3.5.3 ส่งเสริมการจัดระเบียบจราจร  

3.5.4 จัดท าป้ายจราจรตามถนนสายส าคัญ 

3.5.5 จัดค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย 

3.6 ด้านสาธารณสุข 

   3.6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อที่เกิดขึ้นภายในต าบล  

   3.6.2 ส่งเสริมการออกก าลังกาย 

   3.6.3 ส่งเสริมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 

   3.6.4 สนับสนุนโครงการต่างๆ ของกลุ่ม อสม. 

   3.6.5 สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์พ่นน้ ายาเคมีเพื่อป้องกันยุงลาย 



 

 
 

   3.6.6 สนับสนุนวัสดุส าหรับสัตว์ เช่น ยาฉีดป้องกันส าหรับสัตว์ เช่น สุนัข  

            แมว วัว ควาย เป็นต้น 

 นโยบายข้อที่  4   ด้านสิ่งแวดล้อม 

  4.1 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

  4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม่บริเวณบ้านเรือนราษฎร  

  4.3 ส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้ในต าบล 

  4.4 จัดหาภาชนะส าหรับบรรจุขยะ 

4.5 ส่งเสริมรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ และจัดระบบการ  

      จัดเก็บขยะที่ดี 

  4.6 ส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 

  4.7 ปรับปรุงบ่อขยะ 

นโยบายข้อที่  5  ด้านการเมืองและการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  

  มุ่งเน้นการพัฒนาความ รู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

ตามระบอบประชาธิปไตย และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น 

  5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบของประชาคม 

  5.2 ส่งเสริมการรณรงค์การเลือกตั้งทุกระดับ 

  5.3 สนับสนุนการอบรม ประชุมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต . พนักงานและ 

       เจ้าหน้าที่ 

  5.4 ติดต่อประสานงานกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

  5.5 ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนทุกแขนง  

  5.6 ประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

นโยบายข้อที่  6  นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้ยึด  แนวทางการบริหาร

จัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในการปฏิบัติตามแนวนโยบายน้ัน ข้าพเจ้า

จะด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง และระยะยาว โดยจะประสานงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชนและภาคประชาชน 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

          แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1  การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  33 98,042,000 23 24,781,000 7 2,830,000 63 125,653,000

                                              ท่อระบายน้ า

          แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2  การพัฒนาระบบจราจร 6 290,000 7 485,000 4 225,000 17 1,000,000

          แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 45 16,962,000 30 9,830,000 5 6,000,000 80 32,792,000

รวม 84 115,294,000 60 35,096,000 16 9,055,000 160 159,445,000

รวม 3 ปี 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558  ถึง  พ.ศ. 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนิน

ยุทธศาสตร์
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560



 

 
 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหลง่เก็บกักน้ า 12 24,660,000 8 37,930,000 7 29,250,000 27 128,530,000

          แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2  การขุดเจาะแหลง่น้ า 10 69,510,000 5 3,120,000 4 2,300,000 19 74,930,000

รวม 22 94,170,000 13 41,050,000 11 31,550,000 46 203,460,000

รวม 3 ปี 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558  ถึง  พ.ศ. 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนิน

ยุทธศาสตร์
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560



 

 
 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

          แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1  การส่งเสริมอาชีพและการลงทุน 16 1,900,000 15 2,330,000  -  - 31 4,230,000

          แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2  การพัฒนาการเกษตร 12 1,000,000 3 160,000 4 315,000 19 1,475,000

รวม 28 2,900,000 18 2,490,000 4 315,000 50 5,705,000

รวม 3 ปี 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558  ถึง  พ.ศ. 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนิน

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560ปี 2558



 

 
 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

          แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1  การพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม 9 7,730,400  -  -  -  - 9 7,730,400

          แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2  การส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 22 2,450,000 8 2,085,000 1 30,000 30 4,565,000

          แนวทางการพัฒนาท่ี 4.3  การเพ่ิมช่องทางในการรับข้อมูล ข่าวสาร 4 717,500 4 625,000  -  - 8 1,342,500

          แนวทางการพัฒนาท่ี 4.4  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 29 1,920,900 8 460,000 1 70,000 16 2,450,900

          แนวทางการพัฒนาท่ี 4.5  การพัฒนาการศึกษา 15 8,779,020 4 2,565,000 1 2,500,000 20 13,844,020

รวม 79 21,597,820 24 5,735,000 3 2,600,000 83 29,932,820

รวม 3 ปี 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558  ถึง  พ.ศ. 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนิน

ยุทธศาสตร์
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560



 

 
 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

          แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1  การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากร 1 20,000 1 40,000  -  - 2 60,000

                                                    ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

          แนวทางการพัฒนาท่ี 5.2  การจัดระบบนิเวศ 10 2,930,000 2 100,000  -  - 12 3,030,000

          แนวทางการพัฒนาท่ี 5.3  การบ าบัดและจัดเก็บขยะ 2 400,000 1 100,000 2 700,000 5 1,200,000

รวม 13 3,350,000 4 240,000 2 700,000 19 4,290,000

รวม 3 ปี 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558  ถึง  พ.ศ. 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนิน

ยุทธศาสตร์
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560



 

 
 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

          แนวทางการพัฒนาท่ี 6.1   การพัฒนาการเมือง 5 185,000  -  - 3 180,000 8 365,000

          แนวทางการพัฒนาท่ี 6.2   การพัฒนาการบริหาร 28 1,840,750 8 5,615,000 6 676,000 42 8,131,750

รวม 33 2,025,750 8 5,615,000 9 856,000 50 8,496,750

รวม 3 ปี 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558  ถึง  พ.ศ. 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนิน

ยุทธศาสตร์
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

 



 

 
 

ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมูท่ี่ 1 บ้านตาเนิน

 1-1 โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง  - กอ่สร้างถนน คสล.สายบ้าน 75,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม นายเจริญ แกว้ก าเนิด ถงึบ้าน (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย นางรอด มาดสันเทียะ ที่ไดรั้บการ

 - กอ่สร้างถนน คสล.ซอยบ้าน 75,000 พัฒนา

นายอินถงึบ้านนางอ านวย (งบ อบต.)

 - กอ่สร้างถนน คสล.สายบ้าน 80,000

นายวุ้น จานนอก (งบ อบต.)

 - กอ่สร้างถนน คสล.สายหนองชา้ง 50,000

(งบ อบต.)

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

            แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  

ที่

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศใน

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมูท่ี่ 2 บ้านหนองขาม

 1-2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล./ เพ่ือให้ประชาชน หมูท่ี่ 2 ได้ กอ่สร้างถนน คสล./ลาดยาง สายแยก 20,000,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

ลาดยาง มเีส้นทางคมนาคมภายใน  ทล.2180 - บ้านหนองขาม (งบ อบจ.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

หมูบ่้านไดส้ะดวกย่ิงขึน้ ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

 1-3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล./ เพ่ือให้ประชาชน หมูท่ี่ 2 ได้ กอ่สร้างถนน คสล .ภายในหมูบ่้าน จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 2 มเีส้นทางคมนาคมภายใน มดีงันี้ กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

หมูบ่้านไดส้ะดวกย่ิงขึน้  - สายหน้าวัดหนองขาม - บ้าน 550,000 ที่ไดรั้บการ

นางดอกไม ้ ว่องไว (งบ อบต.) พัฒนา

 - สายแยกหนองเบ็น - นายค าแหง 550,000

(งบ อบต.)

 - สายบ้านนายยงยุทธ - บ้านนาย 550,000

ด า (งบ อบต.)

 - สายบ้านนายวอน -บ้านนาย 200,000

สมจิตร (งบ อบต.)

ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

วัตถปุระสงค์

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-4 โครงการลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือความสะดวกในการขน ถนนลงลกูรังเพ่ือการเกษตร หมูท่ี่ 2 จ านวนการ ประชาชนขนสง่ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 2 พืชผลทางการเกษตร ดงันี้ กอ่สร้างถนน และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

 - สายหลงัวัดหนองขาม - ทางรถไฟ 125,000 ที่ไดรั้บการ

(งบ อบต.) พัฒนา

 - สายบ้านนายเกษม - สามแยกห้วย 215,000

แมใ่หญ่ (งบ อบต.)

 1-5 โครงการกอ่สร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือความสะดวกในการขน กอ่สร้างถนนเพ่ือการเกษตร สาย 150,000 จ านวนการ ประชาชนขนสง่ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนโยธา

เกษตร หมูท่ี่ 2 พืชผลทางการเกษตร  ทางรถไฟ - คลองบง (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

 1-6 โครงการกอ่สร้างถนนเพ่ือการ เพ่ือความสะดวกในการขน กอ่สร้างถนนเพ่ือการเกษตร 200,000 จ านวนการ ประชาชนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ส่วนโยธา

เกษตร หมูท่ี่ 2 พืชผลทางการเกษตร  - สายสายรอบหมูบ่้าน (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

 1-7 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือความสะดวกในการ ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน 100,000 จ านวนการ สญัจรไปมาภายในหมู่บา้นสะดวก ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 2 คมนาคม หมูท่ี่  2 (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน

ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมูท่ี่ 3 บ้านโนนไร่

 1-8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบ เพ่ือความสะดวกในการ ระยะทาง ประมาณ 300 ม. 650,000 จ านวนการ สญัจรไปมาภายในหมู่บา้นสะดวก ส่วนโยธา

 หมูบ่้าน (หมูท่ี่ 3) คมนาคม ( งบ อบต.) กอ่สร้างถนน

ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

 1-9 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือความสะดวกในการขน ระยะทาง ประมาณ 2,000 ม. 150,000 จ านวนการ ประชาชนขนสง่ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนโยธา

ลงลกูรังถนนสายคลองแมใ่หญ่ พืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

 1-10 โครงการกอ่สร้างถนนลกูรังยกร่องพูนดิน  เพ่ือความสะดวกในการขน กอ่สร้างถนนลกูรังยกร่องพูนดนิ 200,000 จ านวนการ ประชาชนขนสง่ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 3 พืชผลทางการเกษตร สายหน้าบ้านนายณรงค ์โพธิ-์ ทางรถไฟ (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

 1-11 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังสาย เพ่ือความสะดวกในการ ซ่อมแซมถนนลกูรังสายบ้านโนนไร่ 200,000 จ านวนการ ประชาชนขนสง่ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนโยธา

บ้านโนนไร่ - หนองสโน หมู่ที่ 3 คมนาคม ถงึหนองสโน  หมูท่ี่  3 (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

ที่ วัตถปุระสงค์โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-12 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือความสะดวกในการ ระยะทาง ประมาณ 5 กม. 25,000,000 จ านวนการ ประชาชนขนสง่ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนโยธา

บ้านโนนไร่ ถงึ บ้านตาเนิน คมนาคม (งบ อบจ.) กอ่สร้างถนน และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

 1-13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมคีวาม พ้ืนผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 5,500,000 จ านวนการ ประชาชนทัง้ 2 ต าบลมีถนน ส่วนโยธา

สายบ้านโนนไร่ ต าบลตาเนิน -  สะดวกในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ (อบจ.) กอ่สร้างถนน เพ่ือขนส่งพืชผลทางการเกษตร

เชือ่มต่อบ้านขีเ้หล็ก ต าบลกะฮาด ผลผลติทางการเกษตร 2,000 เมตร ที่ไดรั้บการ การสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว

อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชยัภูมิ และการสัญจรไปมา พัฒนา ย่ิงขึน้

หมูท่ี่ 4 บ้านหนองโพธ์ิ

 1-14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล./ เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างถนน คสล./ลาดยาง สายแยก 20,000,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

ลาดยาง หมูท่ี่  4 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม  ทล.2180 - บ้านหนองขาม (งบ อบจ.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

 1-15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน 1,760,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 4 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม (งบ อบจ.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ท่ีได้รับการพัฒนา

 1-16 โครงการลงถนนลูกรังสายวัดปูา เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ระยะทางประมาณ 800 เมตร 50,000 จ านวนถนนลูกรังท่ี ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

ถงึล าห้วยเสียว  หมูท่ี่  4 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม (งบ อบต.) ได้รับการพัฒนา ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-17 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ซ่อมแซมถนนลกูรังสายหนองโพธิ์ 70,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 4 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม ถงึถนนเลยีบคลองล าห้วยเสียว (งบ อบต.) ถนนลกูรัง ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

หมูท่ี่ 5 บ้านหัวบึง

 1-18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่ 5 ได้ ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนน คสล. 200,000 จ านวนการ มีถนนท่ีมีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่  5 เส้นทางคมนาคมภายในหมู่ (เดมิ)ของหมูบ่้าน (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ภายในหมู่บ้านที่สะดวกมากย่ิงขึ้น

บ้านไดส้ะดวกย่ิงชึน้ ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

 1-19 โครงการสร้างถนน คสล. จาก เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ระยะทางประมาณ 180 เมตร 396,000 จ านวนการกอ่ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

สามแยกบ้านนายนุย โหมนอก คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม กว้าง 4 เมตร (งบ อบต.) สร้างถนนที่ไดไ้ปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

ถงึ บ้านนายโหล คุม้ตาเนิน และสะดวกสบาย รับการพัฒนา

 1-20 โครงการสร้างถนน คสล. จาก เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ระยะทางประมาณ 170 เมตร 280,500 จ านวนการกอ่ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

สามแยกบา้นนายฉนุ แขดสนัเทยีะ คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม กว้าง 3 เมตร (งบ อบต.) สร้างถนนที่ไดไ้ปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

ถงึบ้านนายเจริญ ฆ้องนอก และสะดวกสบาย รับการพัฒนา

 1-21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือความสะดวกในการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหัวบึง-หนอง 200,000 200,000 200,000 จ านวนการกอ่ เพ่ิมมาตรฐานให้ถนนเพ่ือใชใ้น ส่วนโยธา

ถนนลกูรัง  หมูท่ี่ 5 คมนาคม ประดูปุ่ม ลงลูกรังขนาด 4.00x2,000x (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สร้างถนนที่ไดก้ารคมนาคม

0.20 เมตร พร้อมปรับเกรดให้เรียบ รับการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-22 โครงการสร้างถนน คสล. รอบ เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ระยะทางประมาณ 970 ม. 2,134,000 จ านวนการกอ่ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

หมูบ่้านสายนอก คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม กว้าง 4 ม. สูง  จากถนนลาดยาง (งบ อบจ.) สร้างถนนที่ไดไ้ปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย บ้านนายโหล คุม้ตาเนิน และทุกซอย รับการพัฒนา

ในหมูบ่้านหัวบึง

 1-23 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หมู่ที่ 5 เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี 5 ได้มี กอ่สร้างถนน คสล. ทุกตรอก ซอย 1,200,000 จ านวนการกอ่ มีถนนท่ีมีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม ส่วนโยธา

เส้นทางคมนาคมภายในหมู่ ภายในหมูบ่้าน ขนาดความกว้าง (งบ อบต.) สร้างถนนที่ไดภ้ายในหมู่บ้านที่สะดวกมากย่ิงขึ้น

บ้านไดส้ะดวกย่ิงขึน้ 4 ม. ยาว 350 ม. และขนาดความกว้าง รับการพัฒนา

3 ม. ยาว 315 ม.

 1-24 โครงการกอ่สร้างสะพาน ถนน เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 3,500 เมตร 3,500,000 จ านวนสะพานประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

เพ่ือการเกษตรสายท่าขา้ม หมูท่ี่ 5คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม (งบ อบจ.) ที่ไดรั้บการ ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย พัฒนา

 1-25 โครงการกอ่สร้างถนนยกร่อง เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ขนาดกว้าง 5  ม. ยาว  500 เมตร 100,000 จ านวนสะพานประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

พูนดินเพ่ือการเกษตรสายนาบึง คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม (งบ อบต.) ที่ไดรั้บการ ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

ติดล าห้วยยาง(จากถนนลาดยาง และสะดวกสบาย พัฒนา

ถงึหนองประดูปุู่ม) หมูท่ี่ 5

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

 

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-26 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างถนน คสล.   หมูท่ี่  5  ดงันี้

หมูท่ี่ 5 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม  - จากบ้านนายสะอ้ิง  ค้าโค - สายรอบนอก 200,000 จ านวนสะพานประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

และสะดวกสบาย (งบ อบต.) ที่ไดรั้บการ ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

 - จากนางนอง แดงค า - สายรอบนอก 200,000 พัฒนา

(งบ อบต.)

 - จากบ้านนายโหล คุม้ตาเนิน - บ้าน 200,000

นายยนต์ ต้านกลางดอน (งบ อบต.)

 - จากบ้านนางประคอง กว้างนอก - 200,000

นายลาบ  โพธิน์อก (งบ อบต.)

หมูท่ี่ 6 บ้านหนองแขม

 1-27 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .หมู่ที่ 6 เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่ 6 ได้ กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน จ านวนการ มีถนนที่มีมาตรฐานใชใ้นการ ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน เส้นทางคมนาคมภายในหมู่ ดงันี้ กอ่สร้างถนน คมนาคมภายในหมู่บ้านท่ีสะดวก

บ้านไดส้ะดวกย่ิงขึน้  - สายบ้านนายคมสันต์ 100,000 ที่ไดรั้บการ มากย่ิงขึน้

(งบ อบต.) พัฒนา

 - สายบ้านนายมนทิน 100,000

(งบ อบต.)

 - สายหนองแขม - บ้านนายมนูญ 100,000

(งบ อบต.)

โครงการ/กิจกรรมที่ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-28 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .หมู่ที่ 6 เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่ 6 ได้  - สายบ้านนายสอง - บ้านนายบุญ 150,000 จ านวนการ มีถนนที่มีมาตรฐานใชใ้นการ ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน เส้นทางคมนาคมภายในหมู่ (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน คมนาคมภายในหมู่บ้านท่ีสะดวก

บ้านไดส้ะดวกย่ิงขึน้ ที่ไดรั้บการ มากย่ิงขึน้

พัฒนา

 1-29 โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือความสะดวกในการ ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรนา 100,000 จ านวนการ ประชาชนขนสง่ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนโยธา

นานายณัฐนัย - นานายเน่ือง หมู่ท่ี 6 สัญจรและขนพืชผลทาง นายณัฐนัย - นานายเนื่อง (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

การเกษตร ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

 1-30 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรสายโรงเรียน 150,000 จ านวนการ ประชาชนขนสง่ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนโยธา

สายโรงเรียน - โรงสีชมุชน สัญจรและขนพืชผลทาง ถงึโรงสีชมุชน (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

หมูท่ี่ 6 การเกษตร ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

 1-31 โครงการยกร่องพูนดินถนนเลยีบ เพ่ือความสะดวกในการ ยกร่องพูนดนิถนนเลยีบล าคลอง 150,000 จ านวนการ ประชาชนขนสง่ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนโยธา

ล าคลองล าห้วยยางจากสะพานเข้า สัญจรและขนพืชผลทาง ล าห้วยยางจากสะพานเขา้หมูบ่้าน (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

หมู่บ้าน-นาผู้ใหญ่ชว่ย-นานายเสาร์ การเกษตร ถงึนาผู้ใหญ่ชว่ยถงึนานายเสาร์ ที่ไดรั้บการ

หมูท่ี่  6 พัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมูท่ี่ 7 บ้านโนนคูณ

 1-32 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หมู่ที่ 7 เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี 7 ได้มี กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมบู้าน จ านวนการ มีถนนท่ีมีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม ส่วนโยธา

เส้นทางคมนาคมภายใน ดงันี้ กอ่สร้างถนน ภายในหมู่บ้านที่สะดวกมากย่ิงขึ้น

หมูบ่้านไดส้ะดวกย่ิงขึน้ กอ่สร้างถนน คสล.สายบ้าน 4,500,000 ที่ไดรั้บการ

 โนนคณู - ดอนเมอืงพรม (งบ อบจ.) พัฒนา

 1-33 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หมู่ที่ 7 เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี 7 ได้มี กอ่สร้างถนน คสล.สายทางเขา้ 550,000 จ านวนการ มีถนนท่ีมีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม ส่วนโยธา

เส้นทางคมนาคมภายใน ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านโกรกกลุา (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ภายในหมู่บ้านที่สะดวกมากย่ิงขึ้น

หมูบ่้านไดส้ะดวกย่ิงขึน้ ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

 1-34 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หมู่ที่ 7 เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี 7 ได้มี กอ่สร้างถนน คสล.สายบ้าน 800,000 จ านวนการ มีถนนท่ีมีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม ส่วนโยธา

เส้นทางคมนาคมภายใน ภายในหมูบ่้าน (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ภายในหมู่บ้านที่สะดวกมากย่ิงขึ้น

หมูบ่้านไดส้ะดวกย่ิงขึน้ ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

 1-35 ถนนยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ถนนยกร่องพูนดฃินถนนเพ่ือการเกษตรสาย 400,000 จ านวนถนนที่ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

สายโนนคูณ-ตลุกน้ าโตน หมูท่ี ่7 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม สายโนนคณู-ตลกุน้ าโตน หมูท่ี่ 7 (งบ อบต.) ได้รับการซ่อม ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย แซม

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์ที่

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-36 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หมู่ที่ 7 เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี 7 ได้มี กอ่สร้างถนน คสล.รอยต่อบ้าน 250,000 จ านวนการ มีถนนท่ีมีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม ส่วนโยธา

เส้นทางคมนาคมภายใน โนนคณู - บ้านหนองแขม (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ภายในหมู่บ้านที่สะดวกมากย่ิงขึ้น

หมูบ่้านไดส้ะดวกย่ิงขึน้ ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

 1-37 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่ 7 ได้ กอ่สร้างถนนเพ่ือการเกษตรสายแยก 130,000 จ านวนการ ประชาชนได้ใชเ้ส้นทางขนส่งผล ส่วนโยธา

สายแยกดอนเมอืงพรม - ไร่ ไดม้คีวามสะดวกในการขน ดอนเมอืงพรม - ไร่นางหลงมา (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

นางหลงมา   หมูท่ี่  7 ผลผลติทางการเกษตรได้ ที่ไดรั้บการ

สะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ พัฒนา

 1-38 ปรับปรุงถนนลกูรังสายโนนคณู - เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่ 7 ได้ ปรับปรุงถนนลกูรังสายโนนคณู 85,000 จ านวนการ ประชาชนได้ใชเ้ส้นทางขนส่งผล ส่วนโยธา

คลองหนองไผ่  หมูท่ี่  7 ไดม้คีวามสะดวกในการขน ถงึคลองหนองไผ่ (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

ผลผลติทางการเกษตรได้ ที่ไดรั้บการ

สะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ พัฒนา

 1-39 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หมู่ที่ 7 เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี 7 ได้มี กอ่สร้างถนน คสล. สายหน้าวัดโนนคณู 800,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

เส้นทางคมนาคมภายใน ขนากกว้าง 5 เมตร ยาว 280 ม. (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

หมูบ่้านไดส้ะดวกย่ิงขึน้ ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-40 โครงการกอ่สร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่ 7 ได้ ถนนเขา้พ้ืนที่การเกษตร ภายในเขต 300,000 จ านวนการ ประชาชนได้ใชเ้ส้นทางขนส่งผล ส่วนโยธา

ยกร่องพูนดนิ  หมูท่ี่  7 ไดม้คีวามสะดวกในการขน บ้านโนนคณู ระยะทางประมาณ (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

ผลผลติทางการเกษตรได้  2,000 ม. (พร้อมวางท่อระบายน้ า ที่ไดรั้บการ

สะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ และลงลกูรัง) พัฒนา

 1-41 ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรัง เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรังจาก 300,000 จ านวนการ ประชาชนได้ใชเ้ส้นทางขนส่งผล

หมูท่ี่ 7 และขนพืชผลทางการเกษตร นาพ่อใหญ่เสริฐ ถงึนาพ่อใหญ่นา (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก ส่วนโยธา

ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

หมูท่ี่ 8 บ้านโกรกกุลา

 1-42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่ 8 ได้ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายหนูชัย 400,000 จ านวนการ เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวก ส่วนโยธา

บ้านายหนูชัย - บ้านพ่อทองสุข แตงทรัพย์ มคีวามสะดวกในการ ถงึบ้านพ่อทองสุข แตงทรัพย์ (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ย่ิงขึ้น และท าใหป้ระชาชนมีความ

หมูท่ี่ 8 บ้านโกรกกลุา คมนาคม การขนส่ง การ ที่ไดรั้บการ รวดเร็วในการเดินทาง การขนสง่ผล

เดนิทางไปในที่ต่างๆ ได้ พัฒนา ผลติทางการเกษตร

 1-43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่ 8 ได้ ก่อสร้างถนน คสล. จากโกรกกุลา ถึง 18,000,000 จ านวนการ เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวก ส่วนโยธา

โกรกกลุา - หนองผักชี มคีวามสะดวกในการ หนองผักชี (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ย่ิงขึ้น และท าใหป้ระชาชนมีความ

หมูท่ี่ 8 คมนาคม การขนส่ง การ ที่ไดรั้บการ รวดเร็วในการเดินทาง การขนสง่ผล

เดนิทางไปในที่ต่างๆ ได้ พัฒนา ผลติทางการเกษตร

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-44 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่ 8 ได้ กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน 500,000 จ านวนการ เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวก ส่วนโยธา

 ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 8 มคีวามสะดวกในการ หมูท่ี่ 8 (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ย่ิงขึ้น และท าใหป้ระชาชนมีความ

คมนาคม การขนส่ง การ ที่ไดรั้บการ รวดเร็วในการเดินทาง การขนสง่ผล

เดนิทางไปในที่ต่างๆ ได้ พัฒนา ผลติทางการเกษตร

 1-45 ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรังจาก เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรังจาก 250,000 จ านวนการ ประชาชนขนส่งผลผลติ ส่วนโยธา

โกรกกลุา-ชลประทาน หมูท่ี่ 8 และขนพืชผลทางการเกษตร โกรกกลุา-ชลประทาน หมูท่ี่ 8 (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ทางการเกษตรและสญัจรไป

ที่ได้รับการ มาสะดวกและรวดเร็ว

พัฒนา

 1-46 โครงการลงลกูรังหนองปลากัง้ เพ่ือความสะดวกในการขน ลงลกูรังสายหนองปลากัง้จาก 200,000 จ านวนการ ประชาชนขนส่งผลผลติ ส่วนโยธา

หมูท่ี่  8 พืชผลทางการเกษตร นานาวิรัตน์ จิวอยู่ถงึนานายวิวัฒน์ (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ทางการเกษตรและสญัจรไป

ตุสันเทียะ ที่ไดรั้บการ มาสะดวกและรวดเร็ว

พัฒนา

 1-47 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเรียบคลอง เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ซ่อมแซมปรับปรุงถนนเรียบคลอง 200,000 จ านวนการ ประชาชนขนส่งผลผลติ ส่วนโยธา

หนองเลียบจากนานางบุญ ลานอก คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม หนองเลยีบจากนานางบุญ ลานอก (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ทางการเกษตรและสญัจรไป

ถงึนานายสุเนตร  หมูท่ี่  8 และสะดวกสบาย ถงึนานายสุเนตร ที่ไดรั้บการ มาสะดวกและรวดเร็ว

พัฒนา

 1-48 โครงการลงลกูรังถนนเพ่ือการ เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ลงลกูรังถนนเพ่ือการเกษตรภายใน 100,000 จ านวนการ ประชาชนขนส่งผลผลติ ส่วนโยธา

เกษตรภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี่  8 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม หมูบ่้าน หมูท่ี่  8 (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ทางการเกษตรและสญัจรไป

และสะดวกสบาย ทีไ่ด้รับการพัฒนามาสะดวกและรวดเร็ว

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมูท่ี่ 9 บ้านสามหลักพัฒนา

 1-49 ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการเกษตรสาย 180,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

นานายเส็ง - หนองตอ คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม นานายเส็ง -หนองตอ (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ท่ีได้รับการ

พัฒนา

 1-50 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเรไร 300,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

สายบ้านนางเรไร - วัด คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม ถงึวัด (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ท่ีได้รับการ

พัฒนา

 1-51 ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการเกษตรสาย 200,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

สายสวนนายอ้อย - ท านบพัฒนา คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม สวนนายอ้อย - ท านบพัฒนา (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ท่ีได้รับการ

พัฒนา

 1-52 ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการเกษตรสาย 250,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

บ้านน้อยหนองแดง คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม บ้านน้อยหนองแดง (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ท่ีได้รับการ

พัฒนา

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-53 ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการเกษตรสาย 250,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

บ้านน้อยหนองแดง คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม บ้านน้อยหนองแดง (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ท่ีได้รับการ

พัฒนา

 1-54 ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการเกษตรสาย 270,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

สวนนายสันเชือ่มบ้านน้อยหนองแดง คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม นายสันเชือ่มบ้านน้อยหนองแดง (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

หมูท่ี่ 9 และสะดวกสบาย ท่ีได้รับการ

พัฒนา

 1-55 ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการเกษตรสาย 300,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

สายหนองกระทุ่มดาน หัวสวนนางเรไร คา้โค คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม นายสัน - สวนนายมานิตย์ ฤทธิก์ าลงั (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

ถงึไร่นายสมหมาย มุง่อุ่นกลาง และสะดวกสบาย ท่ีได้รับการ

หมูท่ี่ 9 พัฒนา

 1-56 ยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังสายหนองระกอ เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ยกร่องพูนดินพร้อมลงลกูรังสายหนองระกอ 300,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

ถงีบ้านน้อยหนองแดง คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม ถงีบ้านน้อยหนองแดง (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

ต าบลรังงาม หมูท่ี่ 9 และสะดวกสบาย ระยะทาง   1,600 ม. ท่ีได้รับการ

พัฒนา

ที่

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

 

 

 



 

 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมูท่ี่ 10 บ้านเนินทอง

 1-57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน 400,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 10 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม  - ซอยบ้านนายพีรศกัดิ ์- วัดเนินทอง (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ท่ีได้รับการ

พัฒนา

 1-58 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน 200,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 10 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม  - สายบ้านนายเย็น คา้ขา้ว - บ้าน (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย นายเย่ียม  แกว้ก าเนิด ท่ีได้รับการ

พัฒนา

 1-59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างถนน  คสล.สายหนองขาม 20,000,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

บ้านหนองขาม  หมูท่ี่  10 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม จากสามแยกตาเนิน - ละหาน-บ้าน (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย หนองขาม ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

 1-60 ยกร่องพูนดนิภายในหมูบ่้าน เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ถนนยกร่องพูนดนิภายในหมูบ่้าน 150,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 10 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม จากสถานีรถไฟ - นานายลอย ฤทธิ์ก าลงั (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-61 ถนน คสล. จากโรงส-ีทางรถไฟ เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. จากโรงสี-ทางรถไฟ(แยก อบต.) 1,600,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

(แยก อบต.) หมูท่ี่ 10 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม ระยะทางความกว้าง 5 ม. ยาว 560 ม. (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ที่ไดรั้บการ

พัฒนา

หมูท่ี่ 11 บ้านบึงสง่า

 1-62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี 11 ได้มี กอ่สร้างถนนภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 11 200,000 จ านวนการ มีถนนท่ีมีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม ส่วนโยธา

เส้นทางคมนาคมภายใน (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ภายในหมู่บ้านที่สะดวกมากย่ิงขึ้น

หมูบ่้านไดส้ะดวกย่ิงขึน้ ท่ีได้รับการ

พัฒนา

 1-63 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรังพร้อม 250,000 จ านวนการ ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม ส่วนโยธา

พร้อมปรับเกรดทุกสาย คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม ปรับเกรดทุกสาย (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ทีส่ะดวกสบาย และมีความรวดเร็ว

หมูท่ี่ 11 และสะดวกสบาย ท่ีได้รับการ ในการเดนิทาง

พัฒนา

 1-64 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน เพ่ือความสะดวกในการ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย 14,000,000 จ านวนการ ประชาชนทัง้ 2 ต าบลมีถนน ส่วนโยธา

ลาดยางสายบ้านตาเนิน ต าบลตาเนิน - คมนาคม และเดนิทางของ ตาเนิน- บึงสง่า - บ้านช่อระกา หมู่ที่ 11 (งบ อบจ.) กอ่สร้างถนน เพ่ือขนส่งพืชผลทางเกษตร

เชื่อมต่อบ้านช่อระกา ต าบลช่อระกา ประชาชนผู้เดนิทางสัญจร พ้ืนผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง ท่ีได้รับการ และการสัญจรไปมาสะดวก

อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ไปมา ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางประมาณ พัฒนา รวดเร็วย่ิงขึน้

3,500 เมตร

โครงการ/กิจกรรมที่ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-65 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือความสะดวกในการ กอ่สร้างภนนลาดยางสยตาเนิน 14,000,000 จ านวนการ ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม ส่วนโยธา

ตาเนินถงึบ้านชอ่ระกา   คมนาคม และเดนิทางของ ถงึบ้านชอ่ระกา ระยะทาง 3,000 (งบ อบจ.) กอ่สร้างถนน ทีส่ะดวกสบาย และมีความรวดเร็ว

หมูท่ี่  11 ประชาชนผู้เดนิทางสัญจร เมตร ท่ีได้รับการ ในการเดนิทาง

ไปมา พัฒนา

 1-66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทวี - 200,000 จ านวนการ ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม ส่วนโยธา

นายทวี - หนองเรือ หมูท่ี่  11 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม หนองเรือ ระยะทางความกว้าง (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ทีส่ะดวกสบาย และมีความรวดเร็ว

พร้อมวางท่อ และสะดวกสบาย  3 เมตร ยาว 1,000 เมตร ท่ีได้รับการ ในการเดนิทาง

พัฒนา

 1-67 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ซ่อมแซมถนนลกูรัง ดงันี้ จ านวนการ ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม ส่วนโยธา

หมูท่ี่  11 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม นามกิง่ถงึนานางละมนุ ชมดา่นกลาง 200,000 กอ่สร้างถนน ทีส่ะดวกสบาย และมีความรวดเร็ว

และสะดวกสบาย นามกิง่ถงึนานางละมนุ ชมดา่นกลาง (งบ อบต.) ท่ีได้รับการ ในการเดนิทาง

 - สายทางเขา้วัดป่าหนองปือถงึนา 200,000 พัฒนา

นายทุ่ม ชมกลางดอน (งบ อบต.)

 - สายจากนานายแถม แขดสันเทียะ 200,000

ถงึ นานายสมนึก  ฤทธิก์ าลงั (งบ อบต.)

 - ถนนสายคลองบง 200,000

(งบ อบต.)

 - นานายบุญเหลือถึงนานายประเสริฐ์ 200,000

(งบ อบต.)

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - นานายสามถงึนานายเหลอืง 200,000 ส่วนโยธา

คุม้ตาเนิน (งบ อบต.)

หมูท่ี่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์

 1-68 ก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมวางท่อ เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ 400,000 จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

ระบายน้ า หมูท่ี่ 12 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม ระบายน้ าสายหน้าวัดบึงบริบูรณ์ (งบ อบต.) กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ถงึบ้านนายหลวย ท่ีได้รับการ

พัฒนา

 1-69 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 12 เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน จ านวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม ดงันี้ กอ่สร้างถนน ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย  - สายบ้านนายปูุน - บ้านนายส่าง ต้านกลางดอร 250,000 ท่ีได้รับการ

เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง (งบ อบต.) พัฒนา

 - สายบ้านนางไผ่ - วัดปูาเนินทอง 200,000

(งบ อบต.)

 - สายหน้าวัดปูาเนินทอง - ล าห้วยยาง 1,500,000

ถงึ หนองไขเ่น่า (งบ อบต.)

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 



 

 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-70 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 156,000 จ านวนการกอ่ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 12 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม ภายในหมูบ่้าน (งบ อบต.) สร้างถนนที่ไดไ้ปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย รับการพัฒนา

 1-71 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ปรับปรุงซ่อมปซมถนนเพ่ือการเกษตร 150,000 จ านวนการกอ่ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

สายบ้านหนองไขเ่น่า - ทางรถไฟ คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม สายบ้านหนองไขเ่น่า - ทางรถไฟ (งบ อบต.) สร้างถนนที่ไดไ้ปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

หมูท่ี่ 12 และสะดวกสบาย รับการพัฒนา

 1-72 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร จ านวนการกอ่ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 12 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม ดงันี้ สร้างถนนที่ไดไ้ปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย  - สายล าห้วยยางตอนกลางถงึหนอง 150,000 รับการพัฒนา

ไขเ่น่า (งบ อบต.)

 - จากนานายยังถงึบึงปืด 150,000

(งบ อบต.)

 - จากบึงปื้ถงึทางรถไฟ 150,000

(งบ อบต.)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมูท่ี่ 13 บ้านราชภูมิ

 1-73 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่  13 ได้ กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน 1,500,000 จ านวนการก่อ มีถนนที่มีมาตรฐานใชใ้นการ ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 13 เส้นทางคมนาคมภายในหมู่ ถงึถนนลาดยาง (งบ อบต.) สร้างถนนทีไ่ด้ คมนาคมภายในหมู่บ้านท่ีสะดวก

บ้านไดส้ะดวกย่ิงขึน้ รับการพัฒนา มากย่ิงขึน้

 1-74 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลกูรัง เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน 100,000 จ านวนถนนที่ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

รอบหมูบ่้าน หมูท่ี่ 13 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม (งบ อบต.) ได้รับการปรับปรุง ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ซ่อมแซม

 1-75 ลงลูกรังเสริมไหล่ทางภายในหมูบ่้าน เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ลงลกูรังเสริมไหลท่างภายในหมูบ่้าน 32,000 จ านวนถนนที่ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 13 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม ระยะทาง 1,600 ม. (งบ อบต.) เสริมไหล่ทาง ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย

 1-76 ถนนยกร่องพูนดินภายในหมู่บ้าน – เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ถนนยกร่องพูนดนิภายในหมูบ่้าน – 150,000 จ านวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

หนองเรือ  หมูท่ี่ 13 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม หนองเรือ (งบ อบต.) สร้างถนนทีไ่ด้ ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย รับการพัฒนา

 1-77 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ซ่อมแซมถนน  คสล.ภายในหมูบ่้าน 900,000 จ านวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 13 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม (งบ อบต.) สร้างถนนทีไ่ด้ ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย รับการพัฒนา

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์ที่

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมูท่ี่ 14 บ้านเนินเพชร

 1-78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้าน 150,000 จ านวนการกอ่ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม จากสระหนองฉมินอ้ย - บา้นนายช านาญ (งบ อบต.) สร้างถนนทีไ่ด้ ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ดอกสันเทียะ รับการพัฒนา

 1-79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้าน 1,100,000 จ านวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม จากรอบสระหนองฉมิน้อย (งบ อบต.) สร้างถนนทีไ่ด้ ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย รับการพัฒนา

 1-80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้าน 150,000 จ านวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม จากถนนสาธารณะถงึบ้านพ่ออ้าด กิง่นอก (งบ อบต.) สร้างถนนทีไ่ด้ ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย รับการพัฒนา

 1-81 กอ่สร้างถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างถนนเพ่ือการเกษตร 200,000 จ านวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

หน้าบ่อขยะ - โนนขีก้ลิง้ คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม หน้าบ่อขยะ - โนนขีก้ลิง้ (งบ อบต.) สร้างถนนทีไ่ด้ ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

หมูท่ี่ 14 และสะดวกสบาย รับการพัฒนา

 1-82 กอ่สร้างถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างถนนเพ่ือการเกษตร 200,000 จ านวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

จากสระหนองฉิมน้อย -ทางรถไฟ คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม จากสระหนองฉมิน้อย -ทางรถไฟ (งบ อบต.) สร้างถนนทีไ่ด้ ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

หมูท่ี่ 14 และสะดวกสบาย รับการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-83 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมเีส้นทาง ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน 100,000 จ านวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่  14 คมนาคมใชอ้ย่างเหมาะสม (งบ อบต.) สร้างถนนทีไ่ด้ ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย รับการพัฒนา

โครงการถนน ลาดยาง

 1-84  โครงการกอ่สร้างถนนลาด เพ่ือให้ประชาชนมคีวาม พ้ืนผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง 20,000,000 จ านวนการก่อ ประชาชนเดินทางสะดวกรวดเร็ว ส่วนโยธา

ยางสาย ทล. 2180 หมูท่ี่ 10 สะดวกในการขนส่ง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ (อบจ.) สร้างถนนทีไ่ด้ ในการคมนาคมต่าง ๆ

บ้านเนินทอง ต าบลตาเนิน ผลผลติทางการเกษตร 5,100 เมตร รับการพัฒนา

เชือ่มต่อบ้านดอนเปลา้ และการสัญจรไปมา

ต าบลบ้านเหลื่อม อ าเภอบ้านเหลื่อม

จังหวัดนครราชสีมา

รวมทั้งสิ้น                              84 โครงการ

จ านวนโครงการสะสม          84 โครงการ

แนวทางที่ 1.1

ด าเนินการเอง                         74  โครงการ

อุดหนุน                                  10  โครงการ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

 

 

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-85 โครงการปฺองกนัและแกไ้ข เพ่ือปฺองกนัอุบัติเหตุทาง จัดซื้อปฺายจราจรจัดกจิกรรมรณรงค์ 70,000 70,000 70,000 ระดบัความ ประชาชนปลอดภัยจาการ ส านักปลดั

สาธารณภัยและอุบัติเหตุ ท้องถนนและอ านวยความ และประชาสัมพันธ์ในการปฺองกนั (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ส าเร็จของ ใชถ้นนและลดอุบัตเหตุ

 สะดวกให้กบัประชาชน และลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ โครงการ

ประชาชนในต าบล ชว่งเทศกาล  

 ปีละ 2  คร้ัง

 1-86 โครงการตีเส้นชอ่งทางจราจร เพ่ือปฺองกนัอุบัติเหตุทาง ตีเส้นชอ่งทางถนนสายหลกั ตาเนิน 100,000 จ านวนประชาชน ประชาชนปลอดภัยจาการ ส่วนโยธา

ท้องถนนและอ านวยความ ชอ่ระกา และทาสี (งบ อบต.) ที่ใชบ้ริการ ใชถ้นนและลดอุบัตเหตุ

สะดวกให้กบัประชาชน ระยะทาง 3.447 ก.ม.

 1-87 ติดต้ังกระจกส่องปฺองกนัอุบัติเหตุ เพ่ือปฺองกนัอุบัติเหตุทาง ติดต้ังกระจกส่องที่ลบัภายในหมูบ่้าน 50,000 ระดบัความ ประชาชนปลอดภัยจาการ ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 1-14 ท้องถนนและอ านวยความ ตามตรอก ซอย ต่างๆ (งบ อบต.) ส าเร็จของ ใชถ้นนและลดอุบัตเหตุ

สะดวกให้กบัประชาชน โครงการ

 1-88 โครงการติดต้ังเคร่ืองหมาย เพ่ือปฺองกนัอุบัติเหตุทาง   ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 120,000 จ านวนไฟ ประชาชนปลอดภัยจาการ ส่วนโยธา

จราจร หมู ่1 - 14 ท้องถนน   ติดต้ังปฺายสัญญาณจราจร (งบ อบต.) จราจร ใชถ้นนและลดอุบัตเหตุ

           แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  การพัฒนาระบบจราจร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข็มแข็งและย่ังยืน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-89 โครงการซ่อมแซมโคมไฟ เพ่ือให้หลอดไฟใชก้ารได้ ซ่อมแซมโคมไฟส่องถนน ทัง้  14  หมูบ่้าน 70,000 70,000 70,000 จ านวนประชาชน ประชาชนปลอดภัยจาการ ส่วนโยธา

ส่องถนน หมู ่1 - 14 โดยการจัดซ้ือวัสดุ 70%  และจ้างแรงงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา ใชถ้นนและลดอุบัตเหตุ

ในท้องถิน่  30 % ได้รับความสะดวก 

 1-90 โครงการจัดท าปฺายเคร่ืองหมาย เพ่ือให้ประชาชน หรือผู้ใช้ จัดท าปฺายเคร่ืองหมายจราจรบริเวณ 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน ผู้ใชถ้นนทุกท่านได้ประโยขน์ ส่วนโยธา

จราจร หมูท่ี่  1-14 ถนนทั่วไปไดร้ะมดัระวัง รร.ตาเนินราษฎรวิทยาคาร และ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา จากการท าปฺายเตือนและ

ในการใชร้ถใชถ้นนและ ตลาดชมุชนตาเนิน หมูท่ี่  1,5,10, ได้รับความสะดวก สามารถลดอุบัติเหตุได้

เพ่ือเป็นการเตือนผู้ขบัขี่ 11,12,14

ทั้งหลาย

 1-91 โครงการร่วมใจ  สวมหมวกนิรภัย เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ มปีระชาชนเขา้ร่วมการรณรงค์ 40,000 ระดบัความ ประชาชนมีความปลอดภัย ส่วนโยธา

ขาดเขม็ขดัขบัอย่างมวิีนัย ทางถนน การปฏบิัติตามกฎหมายจราจร (งบ อบต.) ส าเร็จของ ในการเดนิทางสัญจร

ประมาณ 2,000 คนพร้อมจัดท า โครงการ

สติกเกอร์รณรงคค์วามปลอดภัย

 1-92 โครงการปฺองกนัและลดอุบัติเหตุ เพ่ือปฺองกนัอุบัติเหตุทาง มกีารก าหนดจุดตรวจและแต่งต้ังเจ้าหนา้ 35,000 35,000 35,000 จ านวนผู้ ประชาชนปลอดภัยจาก ส านักปลดั

ทางถนนในชว่งเทศกาล ท้องถนนและอ านวยความ ท่ีปฺองกันและลดอบัติเหตุทางถนนในช่วง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมโครงการ การใชถ้นนและลดอุบัตเหตุ

สงกรานต์และปีใหม่ สะดวกให้กบัประชาชน เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-93 โครงการจัดท าสติกเกอร์สะท้อน เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ใช้ถนน จัดท าสติกเกอร์สะท้อนแสงให้กบั 15,000 จ านวนประชาชน ผู้ใช้ถนนท่ัวไปได้ระมัดระวัง ส่วนโยธา

แสง ทัว่ไปได้ระมัดระวังในการใช้รถ รถทุกชนิดที่สัญจรผ่านภายใน (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา ในการใชร้ถใชถ้นนและ

ใชถ้นนและเพ่ือเป็นการเตือน 14 หมูบ่้าน ได้รับความสะดวก เพ่ือเป็นการเตือนผู้ขบัขี่

ผู้ขบัขีท่ั้งหลาย ทั้งหลาย

รวมทั้งสิ้น                         9   โครงการ

จ านวนโครงการสะสม    93  โครงการ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1

แนวทางที่ 1.2

ด าเนินการเอง                   9   โครงการ

อุดหนุน                            -    โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ไฟฟ้าสาธารณะ
 1-94 โครงการขยายไฟฟฺาสาธารณะ เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ติดต้ังไฟฺฟฺาสาธารณะ ทั้ง 14 หมูบ่้าน 200,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

แรงต่ า หมูท่ี่ 1 - 14 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง (งบ อบต.) การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ไฟฟฺาสาธารณะ

ให้ครบทุกครัวเรือน

 1-95 โครงการขยายเขตไฟฟฺา เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาแรงต่ าจ านวน 3 จุด 102,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

สาธารณะแรงต่ า  หมูท่ี่  1 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง (งบ อบต.) การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ไฟฟฺาสาธารณะ

ให้ครบทุกครัวเรือน

 1-96 โครงการขยายเขตไฟฟฺา เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาแรงสายตาเนิน- 150,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

สาธารณะแรงสูง หมูท่ี่  1 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง บ้านโนนคณู (งบ อบต.) การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ไฟฟฺาสาธารณะ

ให้ครบทุกครัวเรือน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

           แนวทางการพัฒนาที่ 1.3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข็มแข็งและย่ังยืน

งบประมาณและที่มา

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-97 โครงการขยายไฟฟฺา เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะแรงต่ า 250,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

สาธารณะแรงต่ า หมูท่ี่ 2 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง จ านวน 8 ต้น ในหมูท่ี่  2 (งบ อบต.) การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ไฟฟฺาสาธารณะ

ให้ครบทุกครัวเรือน

 1-98 โครงการขยายไฟฟฺาสาธารณะ เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะแรงต่ า 250,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

แรงต่ า หมูท่ี่ 4 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง จ านวน 8 ต้น ในหมูท่ี่  4 (งบ อบต.) การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ไฟฟฺาสาธารณะ

ให้ครบทุกครัวเรือน

 1-99 โครงการขยายไฟฟฺาสาธารณะ เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะแรงต่ า 170,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

แรงต่ า หมูท่ี่ 4 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง จ านวน 5 ต้น ในหมูท่ี่  4 (งบ อบต.) การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ไฟฟฺาสาธารณะ

ให้ครบทุกครัวเรือน

 1-100 โครงการขยายไฟฟฺาสาธารณะ เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะแรงต่ า 1,500,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

แรงต่ า หมูท่ี่ 4 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง ไปสู่เมรุปูาชา้ (งบ อบต.) การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ไฟฟฺาสาธารณะ

ให้ครบทุกครัวเรือน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-101 โครงการขยายเขตจ าหน่าย เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาจากบ้านนายโหล 170,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

ไฟฟฺาสาธารณะ  หมูท่ี่  5 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง คุม้ตาเนิน ถงึคลองท่าขา้ม (งบ อบต.) การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ไฟฟฺาสาธารณะ

ให้ครบทุกครัวเรือน

 1-102 โครงการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟฺาแสงสว่าง เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ติดต้ังไฟฺฟฺาสาธารณะทุกซอย 200,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

สาธารณะภายใน  หมูท่ี่ 5 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง (งบ อบต.) การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ไฟฟฺาสาธารณะ

ให้ครบทุกครัวเรือน

 1-103 โครงการขยายไฟฟฺาสาธารณะ เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายไฟฟฺาแรงต่ า สายโนนคณู - 300,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

แรงต่ า หมูท่ี่ 7 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง ดอนเมอืงพรม (งบ อบต.) การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ไฟฟฺาสาธารณะ

ให้ครบทุกครัวเรือน

 1-104 โครงการขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะ เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาแรงต่ า 170,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

แรงต่ า  หมูท่ี่  9 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง (งบ อบต.) การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ไฟฟฺาสาธารณะ

ให้ครบทุกครัวเรือน

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-105 โครงการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟฺา เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟฺาสาธารณะ จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

สาธารณะ หมูท่ี่ 11 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง ดงันี้ การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

 - จากบ้านก านันชนิ นามกิง่ - นา 2,000,000 ไฟฟฺาสาธารณะ

นายไสว หลอ่นกลาง (งบ อบต.) ให้ครบทุกครัวเรือน

 -จากหนองปืด - ทางเข้าบ้านหนองปรือ

 -จากบ้านนางแถม - หนองเรือ

 1-106 โครงการขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะ เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺารอบหมูบ่้าน 200,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

แรงต่ า  หมูท่ี่  12 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง จากบ้านนายสงบ  - บ้านนายส ารอง (งบ อบต.) การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

 - พลคราม ไฟฟฺาสาธารณะ

ให้ครบทุกครัวเรือน

 1-107 โครงการขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะ เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺารอบหมูบ่้าน 200,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

แรงต่ า  หมูท่ี่  12 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง จากบ้านนายสี - นายสมนึก  ฤทธิ์ก าลงั (งบ อบต.) การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ไฟฟฺาสาธารณะ

ให้ครบทุกครัวเรือน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-108 โครงการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟฺาสาธารณะ เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาจากหน้าวัด - หน้าบ้าน 200,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

 หมูท่ี่  13 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง นายจ านงค์ (งบ อบต.) การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ไฟฟฺาสาธารณะ

ให้ครบทุกครัวเรือน

 1-109 โครงการขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะ เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะแรงต่ า 90,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

แรงต่ า หมูท่ี่ 13 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง รอบทั้งหมูบ่้าน (งบ อบต.) การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ไฟฟฺาสาธารณะ

ให้ครบทุกครัวเรือน

 1-110 โครงการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟฺา เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟฺาสาธารณะ จ านวนปริมาณ ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

สาธารณะ หมูท่ี่ 11 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง ดงันี้ การขยายเขต ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

 - จากนานายบุญเหลอืถงึ 200,000 ไฟฟฺาสาธารณะ

นานายประเสริฐ์ (งบ อบต.) ให้ครบทุกครัวเรือน

 -จากนานายสามถงึนานายเหลอืง 200,000

คุม้ตาเนิน (งบ อบต.)

ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

วัตถปุระสงค์

 

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

การตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ

 1-111 โครงการติดต้ังหมอแปลงไฟฟฺา เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟฺา  หมูท่ี่ 1 450,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

หมูท่ี่  1 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ได้รับความสะดวก 

และปลอดภัย 

 1-112 โครงการติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก  - ติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

สาธารณะ  หมูท่ี่  1 ในการใชไ้ฟฟฺาสาธารณะ จ านวน 3 จุด ดงันี้ ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

 - สายบ้านนายสถาพร สงคราม ถงึ 100,000 ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

บ้านนายทิ้ง  ปราบโจร (งบ อบต.) และปลอดภัย 

 - สายเมอืงพรหม - โนนคณู

 - สายบ้านนายทีว ครองตาเนิน

 1-113 โครงการติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟฺาสาธารณะภายในหมูบ่้าน 100,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ปลอดภัยและความสะดวก หมูท่ี่ 2 (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

ที่ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-114 โครงการติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟฺาสาธารณะหมูท่ี่  3   จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

 ในหมูบ่้าน  หมูท่ี่  3 ปลอดภัยและความสะดวก จ านวน  4  จุด ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน  - บ้าน ส.อบต.จ าลอง 100,000 ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

 - บ้านนางบุญเที่ยง (งบ อบต.) และปลอดภัย 

 - บ้านนางเหมอืน

 - บ้านนางสามารถ

 1-115 โครงการติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ติดต้ังไฟฟฺาสาธารณะตามเส้นทาง 50,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี่  4 ในการใชไ้ฟฟฺาสาธารณะ ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 4 (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

ได้รับความสะดวก 

และปลอดภัย 

 1-116 โครงการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟฺา เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ด าเนินการเปลีย่นหมอ้แปลงไฟฟฺา 450,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 4 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ได้รับความสะดวก 

และปลอดภัย 

 1-117 โครงการติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ  50,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

สาธารณะภายในหมู่บ้าน   หมู่ที ่ 5 ปลอดภัยและความสะดวก หมูท่ี่  5 (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

 



 

 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-118 โครงการติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ  50,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

สาธารณะภายในหมู่บ้าน   หมู่ที ่ 6 ปลอดภัยและความสะดวก หมูท่ี่  6 (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

 1-119 โครงการติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ  50,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

หมูท่ี่  7 ในการใชไ้ฟฟฺาสาธารณะ หมูท่ี่ 7 (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

 1-120 โครงการติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะภายใน  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่างรอบหมูบ่้าน 50,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

หมูบ่้าน หมูท่ี่  8 ในการใชไ้ฟฟฺาสาธารณะ หมูท่ี่ 8 (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

 1-121 โครงการติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ  50,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

สาธารณะภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่10 ปลอดภัยและความสะดวก ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 10 (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-122 โครงการติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ  50,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

สาธารณะภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่11 ปลอดภัยและความสะดวก ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 11 (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

 1-123 โครงการติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟฺาสาธารณะหมูท่ี่  12 50,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

สาธารณะ  2จุด  หมูท่ี่ 12 ปลอดภัยและความสะดวก  -จากบ้านนายหลวย - บ้านนางไผ่ (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน  -จากบ้านนายปุูน - บ้านนางจิราภรณ์ ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

 1-124 โครงการติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ  50,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

สาธารณะภายในหมูบ่้าน  ปลอดภัยและความสะดวก ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 12 (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

หมูท่ี่ 12 ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

 1-125 โครงการติดต้ังไฟฟฺาสาธารณะ  4  จุด  เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟฺาสาธารณะหมูท่ี่  13 50,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 13 ปลอดภัยและความสะดวก (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ได้รับความสะดวก 

และปลอดภัย จากแสงสว่างตามเส้นทาง

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-126 ขยายไฟฟฺาพร้อมติดต้ังหม้อแปลง เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ขยายไฟฟฺาพร้อมติดต้ังหมอ้แปลง 500,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

2 เฟช เป็น 3 เฟช หมูท่ี่ 14 ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง 2 เฟช เป็น 3 เฟช หมูท่ี่ 14 (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ได้รับความสะดวก 

และปลอดภัย 

 1-127 โครงการติดต้ังไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ติดต้ังไฟฟฺาสาธารณะในหมูบ่้าน 50,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

หมูท่ี่  14 ในการใชไ้ฟฟฺาสาธารณะ (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

 1-128 ไฟฟฺาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา ด าเนินการ 15  จุด 30,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

หมูบ่้าน ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

 1-129 ไฟฟฺาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา ด าเนินการ 11  จุด 30,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

หมูบ่้าน ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์ที่

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-130 ไฟฟฺาส่องสว่างภายในมูบ่้าน หมูท่ี ่8 เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา ด าเนินการ 15  จุด 30,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

หมูบ่้าน ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

 1-131 ไฟฟฺาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา ด าเนินการติดต้ังไฟชะโงกรอบหมู่บ้าน 150,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

หมูบ่้าน ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

 1-132 ไฟฟฺาสอ่งสว่างภายในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 11 เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา ด าเนินการจ านวน 11 จุด 200,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

หมูบ่้าน ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

 1-133 ไฟฟฺาสอ่งสว่างภายในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 12 เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา ด าเนินการรอบหมูบ่้าน 300,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

หมูบ่้าน ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

วัตถปุระสงค์

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-134 ไฟฟฺาสอ่งสว่างภายในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 13 เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา ด าเนินการรอบหมูบ่้าน 30,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

หมูบ่้าน ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

 1-135 ไฟฟฺาสอ่งสว่างภายในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 14 เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา ด าเนินการรอบหมูบ่้าน 150,000 จ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน ส่วนโยธา

ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

หมูบ่้าน ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย 

 1-136 โครงการซ่อมแซมไฟฟฺาทุกหมู่บ้าน เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ซ่อมแซมไฟฟฺาทุกหมูบ่้าน 150,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ได้รับความสะดวก 

และปลอดภัย 

 1-137 โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟฺาแรงสูง เพ่ือแกไ้ขปัญหากระแส ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟฺาแรงสูงท่ีท าการ 300,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมกีระแสไฟฟฺา ส่วนโยธา

ณ ที่ท าการ อบต. ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง อบต.ตาเนิน (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา ใชเ้พียงพอในการด ารงชพี

ได้รับความสะดวก 

และปลอดภัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

การขยายเขตประปา

 1-138 โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ า เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตจ าหน่ายประปา  หมูท่ี่  1 400,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมนี้ าอุโภค ส่วนโยธา

ประปา หมูท่ี่ 1 บริโภค ใหบ้ริการประชาชน จากสายบ้านนายสอ (งบ อบต.) การขยายเขต บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ ประปาให้ครบ

ทุกครัวเรือน 
 1-139 โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ า เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตจ าหน่ายประปา  หมูท่ี่  2 400,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมนี้ าอุโภค ส่วนโยธา

ประปา  หมูท่ี่  2 บริโภค ใหบ้ริการประชาชน สายหนองเบ็น - บ้านนายก าแหง (งบ อบต.) การขยายเขตประปา บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ ให้ครบทุกครัวเรือน 

 1-140 โครงการขยายเขตประปา  หมู่ท่ี  5 เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตประปาจากหน้าบ้าน 500,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมนี้ าอุโภค ส่วนโยธา

บริโภค ใหบ้ริการประชาชน นายยนต์ ต้านกลางดอน บริเวณถนน (งบ อบต.) การขยายเขตประปา บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ ลาดยางถงึบ้านนายจารึก คา้โค ให้ครบทุกครัวเรือน 

 1-141 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตประปาสายนอก  หมูท่ี่ 6 5,000,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมนี้ าอุโภค ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 6 บริโภค ใหบ้ริการประชาชน (งบ อบจ.) การขยายเขตประปา บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ ให้ครบทุกครัวเรือน 

 1-142 ซ่อมแซมบ ารุงระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ซ่อมแซมบ ารุงระบบประปาหมูบ่้าน 120,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมนี้ าอุโภค ส่วนโยธา

และขยายเขตประปาหมูบ่้าน บริโภค ใหบ้ริการประชาชน และขยายเขตประปาหมูบ่้าน ในจุดที่ (งบ อบต.) การขยายเขตประปา บริโภคอย่างเพียงพอ

หมูท่ี่ 8 อย่างเพียงพอ ขยายยังไมถ่งึ ให้ครบทุกครัวเรือน 

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรมที่



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-143 โครงการเปลีย่นท่อประปา เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค เปลี่ยนท่อประปา  ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  9 400,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมนี้ าอุโภค ส่วนโยธา

หมูบ่้าน หมูท่ี่  9 บริโภค ใหบ้ริการประชาชน สายหน้าวัด (งบ อบต.) การขยายเขตประปา บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ ให้ครบทุกครัวเรือน 

 1-144 โครงการเจาะบ่อบาดาลประปา เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค เจาะบ่อบาดาลประปา  หมูท่ี่  9 400,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมนี้ าอุโภค ส่วนโยธา

หมูบ่้าน หมูท่ี่  9 บริโภค ใหบ้ริการประชาชน (งบ อบต.) บ่อบาดาล บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ

 1-145 โครงการขยายเขตจ าหนา่ยประปา  เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตจ าหน่ายประปา  หมูท่ี่  10 500,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมนี้ าอุโภค ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 10 บริโภค ใหบ้ริการประชาชน จากบ้านนายพิพัฒน์ - อบต. (งบ อบต.) การขยายเขตประปา บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ ให้ครบทุกครัวเรือน 

 1-146 โครงการขยายเขตจ าหนา่ยประปา  เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตจ าหน่ายประปา จ านวน 2 จุด จ านวนปริมาณ ประชาชนมนี้ าอุโภค ส่วนโยธา

หมูท่ี่  11 บริโภค ใหบ้ริการประชาชน ดงันี้ การขยายเขตประปา บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ  - จากบ้านนางกองแกว้ -นานายไสว 500,000 ให้ครบทุกครัวเรือน 

หลอ่นกลาง (งบ อบต.)

 - จากบ้านนางแถม - หนองเรือ

 - จากนานายบุญเหลอืถงึ 200,000

นานายประเสริฐ์ (งบ อบต.)

 -จากนานายสามถงึนานายเหลอืง 200,000

คุม้ตาเนิน (งบ อบต.)

ที่ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-147 โครงการขยายเขตประปา  หมู่ที่  12 เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตประปาจากหน้าวัดบึงบริบูรณ์ - 250,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมนี้ าอุโภค ส่วนโยธา

บริโภค ใหบ้ริการประชาชน นายลอง แลกสันเทียะ ถงึ (งบ อบต.) การขยายเขต บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ บ้านนางไผ่ ชอบรักษ์ ประปาให้ครบ

ทุกครัวเรือน 

 1-148 โครงการขยายเขตประปา  หมู่ท่ี  13 เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตประปารอบหมูบ่้าน 200,000 จ านวนปริมาณ ประชาชนมนี้ าอุโภค ส่วนโยธา

บริโภค ใหบ้ริการประชาชน (งบ อบต.) การขยายเขต บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ ประปาให้ครบ

ทุกครัวเรือน 
 1-149 โครงการกอ่สร้างประปา เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตประปาจากบ้านนางละมลู 400,000 จ านวนการได้ ประชาชนมนี้ าอุโภค ส่วนโยธา

 หมูท่ี่  14 บริโภค ใหบ้ริการประชาชน ชมดา่นกลาง - บ้านนายช ูผันสันเทียะ (งบ อบต.) รับการบริการ บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ สาธารณะ

การก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม
 1-150 กอ่สร้างท่อลอดเหลีย่ม หมูท่ี่  6 เพ่ือให้ประชาชนหมู่ที่ 6 มี กอ่สร้างท่อลอดเหลีย่มถนนสาย 400,000 จ านวนผู้ใชบ้ริการ เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร ส่วนโยธา

ระบบการระบายน้ าที่ดีและ หนองแขม - โนนคณู (งบ อบต.) ระบายน้ าทีมี่คณุภาพในการระบาย

มีความสะดวกในการระบายน้ า น้ าที่สะดวกย่ิงขึน้

โครงการ/กิจกรรมที่ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-151 วางท่อทางน้ าเขา้ - ออก สระหลวง เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี 7  มี วางท่อทางน้ าเขา้ - ออก   หมูท่ี่ 7 150,000 จ านวนผู้ใชบ้ริการ เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 7 ระบบการระบายน้ าที่ดีและ (งบ อบต.) ระบายน้ าทีมี่คณุภาพในการระบาย

มีความสะดวกในการระบายน้ า น้ าที่สะดวกย่ิงขึน้

 1-152 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.  หมู่ท่ี  9 เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี 9  มี กอ่สร้างท่อลอดเหลีย่ม คสล .  จ านวน 1 จุด 300,000 ร้อยละของความ เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร ส่วนโยธา

ระบบการระบายน้ าที่ดีและ สายบ้านสามหลกัพัฒนา - หนองตอ (งบ อบต.) พึงพอใจผู้ใช้ ระบายน้ าทีมี่คณุภาพในการระบาย

มีความสะดวกในการระบายน้ า บริการ น้ าที่สะดวกย่ิงขึน้

 1-153 วางทอ่ทางทศิตะวันออกของบงึปดื เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ที่ 10  มี วางท่อทางทิศตะวันออกของบึงปืด 300,000 ร้อยละของความ เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร ส่วนโยธา

ถงึคลองบง  หมูท่ี่ 11 ระบบการระบายน้ าที่ดีและ ถงึคลองบง  ระยะทาง 300 เมตร (งบ อบต.) พึงพอใจผู้ใช้ ระบายน้ าทีมี่คณุภาพในการระบาย

มีความสะดวกในการระบายน้ า บริการ น้ าที่สะดวกย่ิงขึน้

 1-154 ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม คสล.  ระบาย เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ที่ 12  มี ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม คสล.  ระบายน้ า 250,000 ร้อยละของความ เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร ส่วนโยธา

น้ า หมูท่ี่ 12 ระบบการระบายน้ าที่ดีและ สายล าห้วยยาง(นานายยัง) ถงึบึงปืด (งบ อบต.) พึงพอใจผู้ใช้ ระบายน้ าทีมี่คณุภาพในการระบาย

มีความสะดวกในการระบายน้ า บริการ น้ าที่สะดวกย่ิงขึน้

 1-155 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายล าหว้ยยาง เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี 13 มี กอ่สร้างท่อลอดเหลีย่ม  หมูท่ี่ 13 1,500,000 ร้อยละของความ เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 13 ระบบการระบายน้ าที่ดีและ สายล าห้วยยาง จ านวน  4  จุด (งบ อบต.) พึงพอใจผู้ใช้ ระบายน้ าทีมี่คณุภาพในการระบาย

มีความสะดวกในการระบายน้ า บริการ น้ าที่สะดวกย่ิงขึน้

 1-156 โครงการวางท่อสะพานข้ามคลอง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กอ่สร้างสะพานขา้มคลอง 50,000 จ านวนสะพาน ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

ระหว่างบึงบริบูรณ์ถึงประตูหน้า คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม (งบ อบต.) ทีไ่ด้รับการ ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว

โรงเรียน หมูท่ี่ 5 และสะดวกสบาย พัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

วัตถปุระสงค์



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-157 ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มล าห้วยยาง เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี  5 มี กอ่สร้างท่อลอดเหลีย่ม  หมูท่ี่ 5 1,500,000 ร้อยละของความ เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร ส่วนโยธา

จุดท่าขา้ม  หมูท่ี่  5 ระบบการระบายน้ าที่ดีและ ล าห้วยยางจุดท่าขา้ม (งบ อบจ.) พึงพอใจผู้ใช้ ระบายน้ าทีมี่คณุภาพในการระบาย

มีความสะดวกในการระบายน้ า กว้าง 30 เมตร บริการ น้ าที่สะดวกย่ิงขึน้

1-158 วางท่อขนาด 40x100 ยาว 60 เมตร เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี 13 มี วางท่อขนาด 40x100 ยาว 60 เมตร 250,000 ร้อยละของความ เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร ส่วนโยธา

จากนานางชลอ มีเคา้ถงึนานายเสน่ห์ ระบบการระบายน้ าที่ดีและ จากนานางชลอ มเีคา้ถงึนานายเสน่ห์ (งบ อบต.) พึงพอใจผู้ใช้ ระบายน้ าทีมี่คณุภาพในการระบาย

แกว้ถาวร  หมูท่ี่ 13 มีความสะดวกในการระบายน้ า แกว้ถาวร  หมูท่ี่ 13 บริการ น้ าที่สะดวกย่ิงขึน้

 1-159 วางท่อ PVC จากบึงปืดถงึไร่ เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี 12 มี วางท่อ PVC จากบึงปืดถงึไร่ 500,000 ร้อยละของความ เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร ส่วนโยธา

นายประกอบ คา้โค หมูท่ี่ 12 ระบบการระบายน้ าที่ดีและ นายประกอบ คา้โค หมูท่ี่ 12 (งบ อบต.) พึงพอใจผู้ใช้ ระบายน้ าทีมี่คณุภาพในการระบาย

มีความสะดวกในการระบายน้ า บริการ น้ าที่สะดวกย่ิงขึน้

การขยายเขตคู่สายโทรศพัท์
 1-160 โครงการขยายเขตคู่สายโทรศัพท์ หมู่ท่ี 9 เพ่ือความสะดวกในการ ขยายคูส่ายโทรศพัท์บ้าน 2 หมูบ่้าน 300,000 ร้อยละของความ การติดต่อสื่อสารมคีวาม ส่วนโยธา

ติดต่อสื่อสาร บ้านหนองแขม,สามหลกัพัฒนา (งบ อบต.) พึงพอใจผู้ใช้ สะดวกย่ิงขึน้

บริการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-161 โคงการขยายคู่สายโทรศัพท์ หมู่ท่ี  7,8 เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ ขยายคูส่ายโทรศพัท์บ้าน 2 หมูบ่้าน 40,000 ร้อยละของความ ประชาชนมคีวามสะดวก ส่วนโยธา

สื่อสารย่ิงขึน้ บ้านโนนคูณ,โกรกกุลา ระยะทาง 7 กม. (งบ อบต.) พึงพอใจผู้ใช้ ในการติดต่อ

บริการ

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมร่องระบายน้ าเสีย

 1-162 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าท้ิง เพ่ือใหม้ีการระบายน้ าเน่าเสีย ก่อสร้างร่องระบายน้ าทิง้ จ านวน 2 จุด 500,000 จ านวนก่อสร้าง ประชาชนมกีารระบายน้ าที่ดี ส่วนโยธา

หมูท่ี่  1 และปฺองกนัน้ าท่วมขงั ดงันี้ (งบ อบต.) ร่องระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย และการล าเลยีงน้ าเสีย

 - ร่องระบายน้ าทิ้งบ้านนายทองดี

สีดาวงษ์ ถงึซอยศาลา SML

 - ร่องระบายน้ าทิ้งสายหนองชา้ง ถงึ

บ้านนางพนม พ่อน้ าแดง

 1-163 ก่อสร้างร่องระบายน้ ารอบหมู่บ้าน เพ่ือใหม้ีการระบายน้ าเน่าเสีย ปรับปรุงร่องระบายน้ า คสล. กว้าง 0.40 3,000,000 จ านวนก่อสร้าง ประชาชนมกีารระบายน้ าที่ดี ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 5 และปฺองกนัน้ าท่วมขงั เมตร ระยะทาง 300 เมตร (งบ อบจ.) ร่องระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย และ

การล าเลยีงน้ าเสีย

 1-164 กอ่สร้างร่องระบายน้ า เพ่ือใชร้ะบายน้ าที่ท่วมขงั ก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้าน 200,000 จ านวนก่อสร้าง  - ประชาชนได้ใชร้างระบายน้ าเสยี ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 5 ภายในหมูบ่้าน นายสมจิตร ขามจัตุรัสถึงบ้านนายลาบ (งบ อบต.) ร่องระบายน้ า น้ าทว่มขงั อย่างถกูสขุลกัษณะ

โพธิน์อก ปลอดภัยต่อสขุภาพ

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์ที่

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-165 ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพ่ือใหม้ีการระบายน้ าเน่าเสีย ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. กว้าง 0.40 300,000 จ านวนก่อสร้าง ประชาชนมกีารระบายน้ าที่ดี ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 6 และปฺองกนัน้ าท่วมขงั เมตร จ านวน 1  จุด (งบ อบต.) ร่องระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย และ

1) จากบ้านนางวรรณพร - บ้านนางชิด การล าเลยีงน้ าเสีย

วลยัศรี สองขา้งทาง

 1-166 กอ่สร้างร่องระบายน้ าเสียภาย เพ่ือใหม้ีการระบายน้ าเน่าเสีย ปรับปรุงร่องระบายน้ า คสล. กว้าง 0.40 3,000,000 จ านวนก่อสร้าง ประชาชนมกีารระบายน้ าที่ดี ส่วนโยธา

ในหมูบ่้านพร้อมวางท่อ หมูท่ี่ 7 และปฺองกนัน้ าท่วมขงั เมตร ระยะทาง 300 เมตร (งบ อบจ.) ร่องระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย และการล าเลยีงน้ าเสีย

 1-167 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี  9 เพ่ือใชร้ะบายน้ าที่ท่วมขงั วางท่อระบายน้ าลงสระภูเที่ยง 200,000 จ านวนก่อสร้าง ประชาชนมกีารระบายน้ าที่ดี ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน (งบ อบต.) ร่องระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย และการล าเลยีงน้ าเสีย

 1-168 กอ่สร้างร่องระบายน้ า หมูท่ี่  10 เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี 10 ร่องระบายน้ ากลางหมูบ่้าน 2,000,000 จ านวนก่อสร้าง ประชาชนมกีารระบายน้ าที่ดี ส่วนโยธา

ได้มีร่องระบายน้ าในการล า (งบ อบต.) ร่องระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย และการล าเลยีงน้ าเสีย

เลยีงน้ า การระบายน้ า

 1-169 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า หมูท่ี่ 11 เพ่ือใชร้ะบายน้ าที่ท่วมขงั บริเวณบ้าน ส.อบต.สิริญากร-ถงึ 1,500,000 จ านวนก่อสร้าง ประชาชนในหมู่บ้านมีรางระบายน้ า ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน บ้านยายทุเรียน (งบ อบต.) ร่องระบายน้ า ภายในหมู่บ้านเพ่ือไม่ให้เกดิน้ าท่วมขงั

 1-171 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า หมูท่ี่ 11 เพ่ือใชร้ะบายน้ าที่ท่วมขงั จากบ้านอวิรุต จานนอก - ทางเข้าบ้าน 300,000 จ านวนก่อสร้าง ประชาชนในหมู่บ้านมีรางระบายน้ า ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน นายบุญเลศิ  (งบ อบต.) ร่องระบายน้ า ภายในหมู่บ้านเพ่ือไม่ให้เกดิน้ าท่วมขงั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-171 โครงการขดุลอกร่องระบายน้ า เพ่ือใชร้ะบายน้ าที่ท่วมขงั ขดุลอกร่องระบายน้ า ดงันี้ 60,000 จ านวนชดุลอก ประชาชนในหมู่บ้านมีรางระบายน้ า ส่วนโยธา

หมูท่ี่  11 ภายในหมูบ่้าน  - จากบ้านนางถอ่ม ถงึบ้านนางแถม (งบ อบต.) ร่องระบายน้ า ภายในหมู่บ้านเพ่ือไม่ให้เกดิน้ าท่วมขงั

 - จากบ้านนางส าเภา ถงึ นานายสาม

 1-172 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า หมูท่ี่ 12 เพ่ือใชร้ะบายน้ าที่ท่วมขงั กอ่สร้างร่องระบายน้ าจากบ้านนาย 700,000 จ านวนก่อสร้าง ประชาชนในหมู่บ้านมีรางระบายน้ า ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน อ๊อด วรกลุ - บ้านนางฉวี โพธิน์อก (งบ อบต.) ร่องระบายน้ า ภายในหมู่บ้านเพ่ือไม่ให้เกดิน้ าท่วมขงั

ขนาดความยาว 300 ม.
 1-173 โครงการขยายชอ่งระบายน้ าสาธารณะ เพ่ือใชร้ะบายน้ าที่ท่วมขงั ขยายช่องระบายน้ าสาธารณะล าห้วยยาง 250,000 จ านวนชอ่ง ประชาชนในหมู่บ้านมีรางระบายน้ า ส่วนโยธา

ล าห้วยยาง หมูท่ี่ 12 ภายในหมูบ่้าน (งบ อบต.) ระบายน้ า ภายในหมู่บ้านเพ่ือไม่ให้เกดิน้ าท่วมขงั

 1-174 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ าท้ิง หมู่ท่ี 12 เพ่ือใชร้ะบายน้ าที่ท่วมขงั กอ่สร้างร่องระบายน้ าทิง้ปัม๊น้ ามันชมุชน 250,000 จ านวนก่อสร้าง ประชาชนในหมู่บ้านมีรางระบายน้ า ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน ถงึบ้านนายเลศิ  ลายสันเทียะ (งบ อบต.) ร่องระบายน้ า ภายในหมู่บ้านเพ่ือไม่ให้เกดิน้ าท่วมขงั

 1-175 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าหมู่ท่ี 12 เพ่ือใชร้ะบายน้ าที่ท่วมขงั กอ่สร้างร่องระบายน้ าจากบึงปืดถงึ 500,000 จ านวนก่อสร้าง ประชาชนในหมู่บ้านมีรางระบายน้ า ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่้าน หนองหญ้าปฺอง ถงึทางรถไฟ (งบ อบต.) ร่องระบายน้ า ภายในหมู่บ้านเพ่ือไม่ให้เกดิน้ าท่วมขงั

ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

วัตถปุระสงค์

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 1-176 ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพ่ือใชร้ะบายน้ าที่ท่วมขงั ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน 200,000 จ านวนก่อสร้าง  - ประชาชนได้ใชร้างระบายน้ าเสยี ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 14 ภายในหมูบ่้าน (แบบมฝีาปิด) (งบ อบต.) ร่องระบายน้ า น้ าทว่มขงั อย่างถกูสขุลกัษณะ

ปลอดภัยต่อสขุภาพ

 1-177 กอ่สร้างร่องระบายน้ า เพ่ือใชร้ะบายน้ าที่ท่วมขงั กอ่สร้างรางระบายน้ าจากบ้าน 200,000 จ านวนก่อสร้าง  - ประชาชนได้ใชร้างระบายน้ าเสยี ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 14 ภายในหมูบ่้าน นายถวัลย์ ตากิม่นอก - ถงึสระ (งบ อบต.) ร่องระบายน้ า น้ าทว่มขงั อย่างถกูสขุลกัษณะ

หนองฉมิน้อย ปลอดภัยต่อสขุภาพ

 1-178 กอ่สร้างร่องระบายน้ า เพ่ือใชร้ะบายน้ าที่ท่วมขงั ก่อสร้างรางระบายน้ าจากสามแยกบ้าน 200,000 จ านวนก่อสร้าง  - ประชาชนได้ใชร้างระบายน้ าเสยี ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 14 ภายในหมูบ่้าน นายค ารณ โพธิน์อก ถึงสามแยกบ้าน (งบ อบต.) ร่องระบายน้ า น้ าทว่มขงั อย่างถกูสขุลกัษณะ

นางอรวรรณ อิสลา ปลอดภัยต่อสขุภาพ

 1-179 กอ่สร้างร่องระบายน้ า เพ่ือใชร้ะบายน้ าที่ท่วมขงั ก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้าน 200,000 จ านวนก่อสร้าง  - ประชาชนได้ใชร้างระบายน้ าเสยี ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 14 ภายในหมูบ่้าน นางสาวสายใจถึงสระหนองฉิมน้อย (งบ อบต.) ร่องระบายน้ า น้ าทว่มขงั อย่างถกูสขุลกัษณะ

ปลอดภัยต่อสขุภาพ

จ านวนโครงการสะสม     178   โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

อุดหนุน                              4    โครงการ

ด าเนินการเอง                   81  โครงการ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1

รวมทั้งสิ้น                         85     โครงการ

แนวทางที่ 1.3

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

การก่อสร้างฝาย

 2-1 โครงการกอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ า เพ่ือให้ประชาชนมสีถาน กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ าสายโกรก จ านวนฝายที่ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

หมูท่ี่  1 ที่เกบ็น้ าไว้ใชใ้นการเกษตร มะเคร็ง  จ านวน 2 จุด ดงันี้ ไดรั้บการพัฒนา มาตรฐานในการเกบ็น้ า

อุปโภคและบริโภค  - สายนางแจ่ม แกว้พลยั 550,000 ที่ไดม้าตรฐาน ไว้ใชใ้นชว่งฤดแูลง้

(งบ อบต.)

 - สายนายอูด วงควั์งจันทร์ 550,000

(งบ อบต.)

 2-2 โครงการกอ่สร้างฝาย คสล. คลองบง เพ่ือให้ประชาชนมสีถาน ก่อสร้างฝาย(คสล.) คลองลงตอนบน 450,000 จ านวนฝายที่ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

ตอนบน  หมูท่ี่  2 ที่เกบ็น้ าไว้ใชใ้นการเกษตร (งบ อบต.) ไดรั้บการพัฒนา มาตรฐานในการเกบ็น้ า

อุปโภคและบริโภค ที่ไดม้าตรฐาน ไว้ใชใ้นชว่งฤดแูลง้

 2-3 โครงการซ่อมแซมฝาย คสล. ล าห้วย เพ่ือให้ประชาชนมสีถาน ซ่อมแซมฝาย คสล. ล าห้วยยาง 650,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

ยางตอนลา่ง  หมูท่ี่  2 ที่เกบ็น้ าไว้ใชใ้นการเกษตร ตอนลา่ง  หมูท่ี่  2 (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มาตรฐานในการเกบ็น้ า

อุปโภคและบริโภค ที่ไดรั้บการพัฒนา ไว้ใชใ้นชว่งฤดแูลง้

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า

           แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งเก็บกักน้ า
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 2-4 โครงการกอ่สร้างฝาย  หมูท่ี่  3 เพ่ือให้ประชาชนมสีถาน กอ่สร้างฝาย  มข.27  สันฝายสูง 480,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

ที่เกบ็น้ าไว้ใชใ้นการเกษตร 2.5 ม. ผนังขา้ง 3.5 ม. ความ (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มาตรฐานในการเกบ็น้ า

อุปโภคและบริโภค กว้าง 12 ม. จุดนานางสามารถ ที่ไดรั้บการพัฒนา ไว้ใชใ้นชว่งฤดแูลง้

ละหานนอก

 2-5 กอ่สร้างฝายละหานลกูนก เพ่ือให้ประชาชนมสีถาน กอ่สร้างฝูายละหานลกูนก 30,000,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

เพ่ือควบคมุระดบัน้ า หมูท่ี่ 3 ที่เกบ็น้ าไว้ใชใ้นการเกษตร เพ่ือควบคมุระดบัน้ า (งบ อบจ.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มาตรฐานในการเกบ็น้ า

อุปโภคและบริโภค ขนาดความกว้าง 30 ม. ที่ไดรั้บการพัฒนา ไว้ใชใ้นชว่งฤดแูลง้

 2-6 กอ่สร้างฝาย คสล. กกัเกบ็น้ า เพ่ือให้ประชาชนมสีถาน กอ่สร้างฝาย คสล. กกัเกบ็น้ า 1,000,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

ล าห้วยเสียว  หมูท่ี่ 4 ที่เกบ็น้ าไว้ใชใ้นการเกษตร ล าห้วยเสียว (นานางกว้าง) (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มาตรฐานในการเกบ็น้ า

อุปโภคและบริโภค ขนาดความกว้าง 25 ม. สูง 1.80 ม. ที่ไดรั้บการพัฒนา ไว้ใชใ้นชว่งฤดแูลง้

 2-7 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ าล าห้วยยาง เพ่ือให้ประชาชนมสีถาน กอ่สร้างฝายน้ าลน้ห้วยยาง 1,400,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

 หมูท่ี่ 5 ที่เกบ็น้ าไว้ใชใ้นการเกษตร หมูท่ี่ 5 (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มาตรฐานในการเกบ็น้ า

ที่ไดรั้บการพัฒนา

 2-8 กอ่สร้างฝายน้ าลน้ห้วยยาง เพ่ือให้ประชาชนมสีถาน กอ่สร้างฝายน้ าลน้ ห้วยยางจุด 880,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

 หมูท่ี่ 6 ที่เกบ็น้ าไว้ใชใ้นการเกษตร นานางเชดิ (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มาตรฐานในการเกบ็น้ า

อุปโภคและบริโภค ที่ไดรั้บการพัฒนา ไว้ใชใ้นชว่งฤดแูลง้

 2-9 โครงการกอ่สร้างฝาย  หมูท่ี่  8 เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่ 8 กอ่สร้างฝาย มข.27 สันฝายสูง 2.5 ม. 480,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

มีสถานท่ีเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ผนังขา้ง 3.5 ม. ความกว้าง 12 ม. (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มาตรฐานในการเกบ็น้ า

เกษตร อุปโภค และบริโภค บริเวณหนองเลยีบ ที่ไดรั้บการพัฒนา ไว้ใชใ้นหน้าแลง้

ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

วัตถปุระสงค์



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 2-10 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ า เพ่ือให้ประชาชนมสีถาน ซ่อมแซมคลองส่งน้ าหนองลยีบ 650,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

หนองลยีบ หมูท่ี่ 8 ที่เกบ็น้ าไว้ใชใ้นการเกษตร (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มาตรฐานในการเกบ็น้ า

อุปโภคและบริโภค ที่ไดรั้บการพัฒนา ไว้ใชใ้นชว่งฤดแูลง้

 2-11 โครงการกอ่สร้างฝาย  หมูท่ี่  8 เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่ 8 กอ่สร้างฝาย จ านวน  2 จุด 1,200,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

มีสถานท่ีเก็บน้ าไว้ใช้ในการ  - นางเตือนใจ ไทยจันอัด (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มาตรฐานในการเกบ็น้ า

เกษตร อุปโภค และบริโภค  - นายกรุเมต  เขจรกลาง ที่ไดรั้บการพัฒนา ไว้ใชใ้นหน้าแลง้

 2-12 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ าล าห้วยเสียว เพ่ือให้ประชาชนมสีถาน กอ่สร้างฝายกกัเกบ็ ล าห้วยเสียว 650,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

ตอนลา่ง หมูท่ี่ 10 ที่เกบ็น้ าไว้ใชใ้นการเกษตร ตอนลา่งขนาดความกว้าง 15 ม. (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มาตรฐานในการเกบ็น้ า

อุปโภคและบริโภค ที่ไดรั้บการพัฒนา ไว้ใชใ้นชว่งฤดแูลง้

 2-13 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ าล าห้วยยาง เพ่ือให้ประชาชนมสีถาน กอ่สร้างฝายกกัเกบ็ ล าห้วยเสียว 650,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

ตอนกลางทิศเหนือทางรถไฟ ที่เกบ็น้ าไว้ใชใ้นการเกษตร ตอนลา่งขนาดความกว้าง 15 ม. (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มาตรฐานในการเกบ็น้ า

หมูท่ี่ 10 อุปโภคและบริโภค ที่ไดรั้บการพัฒนา ไว้ใชใ้นชว่งฤดแูลง้

 2-14 กอ่สร้างฝายกัน้น้ าคลองล า เพ่ือให้ประชาชนมสีถาน กอ่สร้างฝายกัน้น้ าคลองล า 1,200,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

ห้วยยางตอนกลางจุดนา ที่เกบ็น้ าไว้ใชใ้นการเกษตร ห้วยยางตอนกลาง (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มาตรฐานในการเกบ็น้ า

นายสมร เกสันเทียะ หมูท่ี่ 11 อุปโภคและบริโภค ขนาดความกว้าง 30 ม. ที่ไดรั้บการพัฒนา ไว้ใชใ้นชว่งฤดแูลง้

 2-15 กอ่สร้างฝาย คสล. ล าห้วย เพ่ือให้ประชาชนมสีถาน ก่อสร้างฝาย คสล. ล าห้วยโกรกมะเคร็ง 650,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

โกรกมะเคร็งตอนลา่ง หมูท่ี่ 14 ที่เกบ็น้ าไว้ใชใ้นการเกษตร ตอนลา่ง   จ านวน 2 ตัว (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มาตรฐานในการเกบ็น้ า

อุปโภคและบริโภค ที่ไดรั้บการพัฒนา ไว้ใชใ้นหน้าแลง้

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์ที่

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 2-16 กอ่สร้างฝาย คสล. ล าห้วย เพ่ือให้ประชาชนมสีถาน ก่อสร้างฝาย คสล. ล าห้วยโกรกมะเคร็ง 650,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

โกรกมะเคร็งตอนลา่ง หมูท่ี่ 14 ที่เกบ็น้ าไว้ใชใ้นการเกษตร ตอนลา่ง ขนาดความกว้าง 15 ม. (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มาตรฐานในการเกบ็น้ า

อุปโภคและบริโภค ที่ไดรั้บการพัฒนา ไว้ใชใ้นหน้าแลง้

 2-17 ซ่อมแซมฝาย คสล. ล าห้วย เพ่ือให้ประชาชนมสีถาน ซ่อมแซมฝาย คสล. ล าหว้ยโกรกมะเคร็ง 300,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าไดด้ ีและมี ส่วนโยธา

โกรกมะเคร็งตอนลา่ง หมูท่ี่ 14 ที่เกบ็น้ าไว้ใชใ้นการเกษตร ตอนลา่ง (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มาตรฐานในการเกบ็น้ า

อุปโภคและบริโภค ที่ไดรั้บการพัฒนา ไว้ใชใ้นชว่งฤดแูลง้

 2-18 โครงการซ่อมแซมฝาย 14 หมูบ่้าน เพ่ือใหป้ระชาชนทุกหมู่บ้าน ซ่อมแซมปรังปรุงฝาย 10 แห่ง 400,000 ร้อยละของการ ฝายกกัเกบ็น้ าได้ดี และมมีาตรฐาน ส่วนโยธา

มีสถานท่ีเก็บน้ าไว้ใช้ในการ (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า ในการเกบ็น้ าไว้ใชใ้นชว่งฤดแูลง้

เกษตร อุปโภค และบริโภค ที่ไดรั้บการพัฒนา

 2-19 โครงการคลองส่งน้ าดว้ยไฟฟฺา  เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่ 2,3,4 ก่อสร้างทางส่งน้ าคอนกรีตจากกะฮาด 13,000,000 ร้อยละของการ สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้ าท่ี ส่วนโยธา

หมูท่ี่  2,3,4 มนี้ าใชใ้นการท าการเกษตร ระยะทาง  5,000  เมตร (งบ อบจ.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า ประชาชนจะใช้ในการท าการเกษตร

ที่ไดรั้บการพัฒนา

 2-20 โครงการคลองส่งน้ าดว้ยไฟฟฺา เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่  10 กอ่สร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเชือ่ม 13,000,000 ร้อยละของการ สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้ าท่ี ส่วนโยธา

หมูท่ี่  10 มนี้ าใชใ้นการท าการเกษตร ต่อต าบลกะฮาดระยะทาง 5,000 เมตร (งบ อบจ.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า ประชาชนจะใช้ในการท าการเกษตร

ที่ไดรั้บการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 2-21 โครงการคลองส่งน้ าคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่  6 กอ่สร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตจาก 13,000,000 ร้อยละของการ สามารถบรรเทาการ ส่วนโยธา

หมูท่ี่  6 มนี้ าใชใ้นการท าการเกษตร ชลประทานบ้านหนองแขม หมูท่ี่ 6 ชลประทาน เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า ขาดแคลนน้ าที่ประชาชน

ระยะทาง  2,000 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ที่ไดรั้บการพัฒนา จะใชใ้นการท าการเกษตร

 2-22 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า หมู่ท่ี  4 เพ่ือให้ประชาชน หมู่ที่ 4 และ กอ่สร้างคลองส่งน้ าเขา้ชลประทาน 13,000,000 ร้อยละของการ สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้ าท่ี ส่วนโยธา

พ้ืนท่ีไกล้เคียงมีน้ าใช้ในการ ชลประทาน เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า ประชาชนจะใช้ในการท าการเกษตร

ท าการเกษตร จังหวัดชัยภูมิ ที่ไดรั้บการพัฒนา

 2-23 โครงการคลองส่งน้ าคอนกรีต หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี  - กอ่สร้างคลองส่งน้ าจากหน้าบ้าน 500,000 ร้อยละของการ ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ นางทุเรียน - นานายสงัด กนักลางดอน (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค ที่ไดรั้บการพัฒนา ตลอดทั้งปี

 - กอ่สร้างคลองส่งน้ าจากบึงปืด ถงึ 500,000

นานายยัง ต้านกลางดอน (งบ อบต.)

 2-24 โครงการคลองส่งน้ าคอนกรีต หมู่ท่ี 12 เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี กอ่สร้างคลองส่งน้ าจากบึงปืด ถงึพ้ืนที่ 3,000,000 ร้อยละของการ ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ การเกษตร ประมาณ 1,000 เมตร ชลประทาน เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค จังหวัดชยัภูมิ ที่ไดรั้บการพัฒนา ตลอดทั้งปี

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรมที่ วัตถปุระสงค์

 

 

 



 

 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 2-25 โครงการคลองส่งน้ าคอนกรีต หมู่ท่ี 12 เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ก่อสร้างคลองส่งน้ าจากตาน้ าบึงบริบูรณ์- 500,000 ร้อยละของการ ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ ล าห้วยยางตอนกลาง ระยะทาง (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค ประมาณ 500 เมตร ที่ไดรั้บการพัฒนา ตลอดทั้งปี

 2-26 โครงการคลองส่งน้ าคอนกรีต  หมู่ที ่ 14 เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่  14 ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตหินดาด 7,000,000 ร้อยละของการ ส่งน้ าไปกักเก็บเพ่ือใช้ในการ ส่วนโยธา

มนี้ าใชใ้นการท าการเกษตร จาก 3 แยก ป้ัมน้ ามัน - หนองฉิมน้อย ชลประทาน เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า อุปโภคและบริโภคและใช้ในการ 

 ระยะทาง 700 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ที่ไดรั้บการพัฒนา เกษตร

 2-27 ซ่อมแซมปรับปรุงตาน้ า หมูท่ี่ 6 เพ่ือให้ประชาชนหมูท่ี่  6 กอ่สร้างตาน้ าให้สูงขึน้ 200,000 ร้อยละของการ สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้ าท่ี ส่วนโยธา

มนี้ าใชใ้นการท าการเกษตร (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า ประชาชนจะใช้ในการท าการเกษตร

ที่ไดรั้บการพัฒนา

 2-28 โครงการพัฒนาบึงละหานลกูนก เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงละหาน ปรับปรุงพ้ืนทีจ่นสามารถให้บริการได้ 15,000,000 ร้อยละของการ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ส่วนโยธา

เพ่ือการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ ลกูนกเป็นแหลง่ท่องเที่ยว มีการสร้างอาคารถาวรมีหอ้งน้ าและสุขา (งบ อบจ.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า มีความปลอดภัยสะอาดปราศจาก

และจุดบริการด้านการท่องเที่ยว มีปฺายแสดงนิทรรศการ และจุดท่องเที่ยว ที่ไดรั้บการพัฒนา วัชพืชและเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ี

และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าคญั

 2-29 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ าบึงปืด เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี กอ่สร้างคลองส่งน้ าพร้อมวางท่อ 500,000 ร้อยละของการ ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

ลงหนองขา้วเมา้พร้อมวางท่อ PVC แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ PVC (งบ อบต.) เพ่ิมพ้ืนท่ีแหลง่น้ า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หน้า 40 ทางทิศตะวันออกของบึงปืด ส าหรับการอุปโภค ที่ไดรั้บการพัฒนา ตลอดทั้งปี

(ทีท่ออยู่แลว้)ถงึคลองบง

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

 



 

 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

จ านวนโครงการสะสม     207 โครงการ

แนวทางที่ 2.1

ด าเนินการเอง                   21   โครงการ

อุดหนุน                                 8  โครงการ

รวมทั้งสิ้น                           29   โครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

การขดุลอกคลอง สระน้ า 650,000 จ านวนคลองส่ง

 2-30 โครการขดุลอกเมอืงพรหม เพ่ือให้ประชาชน ขดุลอกคลองเมอืงพรหม (ห้วย (งบ อบต.) น้ าที่ไดรั้บการ ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

(ห้วยโกรกมะเคร็ง) หมูท่ี่ 1 มีน้ าใชใ้นการท าการเกษตร โกรกมะเคร็ง) พัฒนา อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ตลอดทั้งปี

 2-31 โครงการขดุลอกหนองมก็  หมูท่ี่ 2 เพ่ือให้ประชาชน ขดุลอกคลองหนองเมก็ หมูท่ี่ 2 500,000 จ านวนคลองส่ง

 มีน้ าใชใ้นการท าการเกษตร (งบ อบต.) น้ าที่ไดรั้บการ สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้ าที่ ส่วนโยธา

พัฒนา ประชาชนจะใชใ้นการท าการเกษตร

 2-32 โครงการขดุลอกสระน้ า สระวัด เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุลอกสระน้ าสาธารณะมพ้ืีนที่ 2 ไร่ 120,000 จ านวนสระน้ า ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 3 แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ ลกึ 3.5 เมตร (งบ อบต.) ที่ไดรั้บการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค พัฒนา ตลอดทั้งปี

บริโภค ที่เพียงพอ

วัตถปุระสงค์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า

           แนวทางการพัฒนาที่ 2.2  การขุดเจาะแหล่งน้ า

ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 2-33 โครงการขดุลอกคลองลงละหาน เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุลอกคลองลงละหาน 300,000 จ านวนคลองส่ง ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

 หมูท่ี่ 3 แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ หมูท่ี่ 3 (งบ อบต.) น้ าที่ไดรั้บการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค พัฒนา ตลอดทั้งปี

บริโภค ที่เพียงพอ

 2-34 ขดุลอกหนองสระน้ าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุลอกสระน้ าสาธารณะ 300,000 จ านวนหนองน้ า ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

(จ านวน 15 ไร่) หมูท่ี่ 3 แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ จ านวน 15 ไร่ (งบ อบต.) ที่ไดรั้บการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค พัฒนา ตลอดทั้งปี

บริโภค ที่เพียงพอ

 2-35 โครงการขดุลอกล าห้วยเสียว หมูท่ี่ 4 เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุลอกล าห้วยเสียว 1,600,000 จ านวนหนองน้ า ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ (งบ อบจ.) ที่ไดรั้บการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค พัฒนา ตลอดทั้งปี

บริโภค ที่เพียงพอ

 2-36 โครงการขดุคลองไส้ไกจ่าก เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุลอกคลองไส้ไก่ 800,000 จ านวรคลอง ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

ท่าขา้ม ถงึ หมูบ่้าน แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ กว้าง 3 เมตร ลกึ 1.50 เมตร  (งบ อบต.) ไส้ไกท่ี่ไดรั้บ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมูท่ี่ 5  ส าหรับการอุปโภค ยาว 1,000 เมตร การพัฒนา ตลอดทั้งปี

บริโภค ที่เพียงพอ

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์ที่

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 2-37 โครงการขดุลอกหนอง  หมูท่ี่  5 เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุลอกหนองประดูปุ่ม มพ้ืีน 1,200,000 จ านวนหนองน้ า ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ ที่ประมาณ 19  ไร่ (งบ อบจ) ที่ไดรั้บการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค พัฒนา ตลอดทั้งปี

บริโภค ที่เพียงพอ

 2-38 โครงการขดุลอกสระหนองแขม เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุลอกล าสระหนองแขม 15,000,000 จ านวนหนองน้ า ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

หมูท่ี่  6 แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ (งบ อบจ.) ที่ไดรั้บการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค พัฒนา ตลอดทั้งปี

บริโภค ที่เพียงพอ

 2-39 โครงการขดุลอกล าห้วยยาง เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุลอกล าห้วยยางตอนบน - 15,000,000 จ านวนหนองน้ า ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

 หมูท่ี่ 6 แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ ชลประทานดอนกระดกู (งบ อบจ.) ที่ไดรั้บการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค พัฒนา ตลอดทั้งปี

บริโภค ที่เพียงพอ

 2-40 โครงการขดุลอกคลองสระน้ า เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุลอกคลองสระน้ าชลประทาน 15,000,000 จ านวนหนองน้ า ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

ชลประทาน หมูท่ี่ 6 แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ เนื้อที่ 80ไร่ (งบ อบจ.) ที่ไดรั้บการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค พัฒนา ตลอดทั้งปี

บริโภค ที่เพียงพอ

งบประมาณและที่มา

วัตถปุระสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 2-41 โครงการขดุลอกสระหลวง เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุลอกล าสระหนองแขม 15,000,000 จ านวนหนองน้ า ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

หมูท่ี่  7 แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ (งบ อบจ.) ที่ไดรั้บการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค พัฒนา ตลอดทั้งปี

บริโภค ที่เพียงพอ

 2-42 โครงการขดุลอกคลองหนองเรียบ เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุลอคลองคลองหนองเรียบ 450,000 จ านวนหนองน้ า ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 8 แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ (งบ อบต.) ที่ไดรั้บการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค พัฒนา ตลอดทั้งปี

 2-43 โครงการขดุลอกคลองจากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุลอคลองจากบ้านนายสะอ้ิง - 250,000 จ านวนหนองน้ า ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

นายสะอ้ิง - ลงบึงบริบูรณ์ หมูท่ี่ 11 แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้  ลงบึงบริบูรณ์ (งบ อบต.) ที่ไดรั้บการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค พัฒนา ตลอดทั้งปี

 2-44 ขดุคลองไส้ไกร่ะบายน้ าเขา้สู่พ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุคลองไส้ไกร่ะบายน้ าเขา้สู่พ้ืนที่ 300,000 จ านวนคลอง ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

การเกษตร แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ การเกษตรกว้าง 6 เมตร ลกึ 2 เมตร (งบ อบต.) ไส้ไกท่ี่ไดรั้บ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมูท่ี่ 11 ส าหรับการอุปโภค ยาว 300 เมตร การพัฒนา ตลอดทั้งปี

 2-45 ขดุลอกล าห้วยยาง(สระน้ างาม) เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุลอกล าห้วยยาง(สระน้ างาม) 2,000,000 จ านวนล าห้วย ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

ถงึนานายส าราญ เคนสันเทียะ หมู่ท่ี 13 แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ ขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 1,000 ม. (งบ อบจ.) ที่ไดรั้บการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค พัฒนา ตลอดทั้งปี

ที่ วัตถปุระสงค์โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 2-46 ขดุลอกล าห้วยยาง(สายนาดี) เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุลอกล าห้วยยาง(สายนาดี) 1,860,000 จ านวนล าห้วย ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 13 แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้  ขนาดกว้าง 25 ม.ยาว 930 ม. (งบ อบจ.) ที่ไดรั้บการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค พัฒนา ตลอดทั้งปี

 2-47 ขดุลอกล าห้วยยาง เพ่ือให้ประชาชนไดม้ี ขดุลอกล าห้วยยาง 1,600,000 จ านวนล าห้วย ประชาชนมนี้ าส าหรับ ส่วนโยธา

(แยกสายโกรกผักหวาน) หมูท่ี่ 13 แหลง่เกบ็กกัน้ าใช้ (แยกสายโกรกผักหวาน) (งบ อบจ.) ที่ไดรั้บการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค  ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว 800 ม. พัฒนา ตลอดทั้งปี

 2-48 ขดุลอกคลองโกรกมะเคง็ หมทูี่ 14 เพ่ือให้ประชาชน ขดุลอกคลองโกรกมะเคง็ 3,000,000 จ านวนคลอง สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้ าที่ ส่วนโยธา

มีน้ าใชใ้นการท าการเกษตร ระยะทาง  1,500  เมตร (งบ อบจ.) ที่ไดรั้บการ ประชาชนจะใชใ้นการท าการเกษตร

พัฒนา

รวมทั้งสิ้น                         19   โครงการ

วัตถปุระสงค์

จ านวนโครงการสะสม     226 โครงการ

ด าเนินการเอง                  9   โครงการ

อุดหนุน                            10   โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

แนวทางที่ 2.2

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2

งบประมาณและที่มา

 

 

 

 

 



 

 
 

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพ

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาศักยภาพภาพและขึดความสามารถด้านการเกษตร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 3-1 โครงการส่งเสริมการเลีย้งไกพั่นธุ์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ กลุม่เลีย้งไกพั่นธุไ์ข ่หมูท่ี่ 1-14 200,000 ร้อยละของราย ประชาชนมรีายไดเ้พ่ิม ส านักปลดั

ไข่ ประชาชนมรีายไดเ้พ่ิมขึน้ (งบ อบต.) ได้เกษตรกรที่เขา้ มากขึน้

ร่วมโครงการ

เลีย้งไก่พันธุไ์ข่

 3-2 โครงการส่งเสริมการเลีย้งจ้ิงหรีด เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ กลุม่เลีย้งจ้ิงหรีด  หมูท่ี่ 1-14 200,000 ร้อยละของราย ประชาชนมรีายไดเ้พ่ิม ส านักปลดั

ประชาชนมรีายไดเ้พ่ิมขึน้ (งบ อบต.) ได้เกษตรกรที่เขา้ มากขึน้

ร่วมโครงการ

เลีย้งจ้ิงหรีด

 3-3 โครงการส่งเสริมและจัดต้ังกลุม่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ ส่งเสริมและจัดต้ังกลุม่แปรรูปอาหาร 50,000 ร้อยละของราย ประชาชนมรีายไดเ้พ่ิม ส านักปลดั

แปรรูปอาหารเพ่ือจ าหน่าย ประชาชนมรีายไดเ้พ่ิมขึน้ เพ่ือจ าหน่าย หมูท่ี่  1 (งบ อบต.) ได้เกษตรกรที่ มากขึน้

(ปลาร้าบอง) เข้าร่วมโครงการ

แปรรูปอาหาร

           แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  การส่งเสริมอาชีพและการลงทนุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 3-4 โครงการจัดฝึกอบรมอาชพีที่ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้ จัดฝึกอบรมศกึษาดงูานกลุม่ที่สนใจ 200,000 จ านวนผู้เขา้ ประชาชนมทีางเลอืกใน ส านักปลดั

สนใจให้ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่้าน จัดศกึษาการท าอาชพีให้ ในการฝึกทกัษะพัฒนาอาชพีใหเ้กดิความ (งบ อบต.) ร่วมการอบรม การประกอบอาชีพเพ่ิมมาก

ตนเอง ช านาญน าไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ ขึ้นและกระตุ้นใหเ้กิดรวม

และเป็นการขยายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง กลุม่

ผลติภัณฑ์

 3-5 โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ เพ่ือส่งเสริมสินคา้ของ โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ 60,000 ร้อยละของผลผลิต ประชาชนมทีางเลอืกใน ส านักปลดั

แกก่ลุม่อาชพี ผลติสินคา้ กลุม่อาชพี แกก่ลุม่ผู้ผลติสินคา้ (งบ อบต.) ผู้ผลติสินคา้ การประกอบอาชีพเพ่ิมมาก

14  หมูบ่้าน จ านวน  3  กลุม่ ขึ้นและกระตุ้นใหเ้กิดรวม

กลุม่

 3-6 โครงการกลุม่อาชพีเสริม เพ่ือสนับสนุนกลุม่อาชพี สนับสนุนกลุม่อาชพีหรือ 80,000 ร้อยละของรายได้ ครัวเรือนมรีายไดเ้พ่ิม ส านักปลดั

หรือเกษตรกรที่จัดต้ัง เกษตรกรที่จัดต้ังกลุม่เพ่ือ (งบ อบต.) เกษตรกรเพ่ิม มากขึน้และมอีาชพีเสริม

กลุม่เพ่ือประกอบอาชพี ประกอบอาชพี จ านวน 4 กลุม่ ขึน้

กลุม่ละ 20,000 บาท

 3-7 โครงการกลุม่เศรษฐกจิชมุชน เพ่ือให้ประชาชนมอีาชพี สนับสนุนกลุม่อาชพีต่างๆ 1,400,000 ร้อยละของราย ประชาชนมรีายไดเ้พ่ิม ส านักปลดั

และรายไดเ้พ่ิมมากขึน้ หมูท่ี่ 1 - 14 (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร มากขึน้

เพ่ิมขึน้

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 3-8 โครงการส่งเสริมกลุม่อาชพีเย็บผ้า  เพ่ือส่งเสริมสินคา้ใน สนับสนุนกลุม่อาชพี 50,000 ร้อยละของผลผลิต ประชาชนมอีาชพีในการ ส านักปลดั

หมูท่ี่  1 หมูบ่้านพัฒนาให้เป็น เย็บผ้าของ หมูบ่้าน จ านวน 1 กลุม่ (งบ อบต.) กลุม่เย็บผ้า หารายไดใ้ห้ตนเอง

สินคา้โอท็อปและสร้าง

รายไดใ้ห้แกค่รอบครัว

 3-9 โครงการสนับสนุนกลุม่อาชพี   เพ่ือส่งเสริมสินคา้ใน โครงการสนับสนุนกลุม่อาชพี 50,000 ร้อยละของราย ประชาชนมอีาชพีในการ ส านักปลดั

เย็บปัก ที่นอนเสื่อพับหมูท่ี่  2 หมูบ่้านพัฒนาให้เป็น เย็บปักที่นอน  เสื่อพับ  หมูบ่้าน (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร หารายไดใ้ห้ตนเอง

สินคา้โอท็อปและสร้าง  จ านวน 1 กลุม่ เพ่ิมขึน้

รายไดใ้ห้แกค่รอบครัว

 3-10 โครงการส่งเสริมอาชพีทอเสื่อ  เพ่ือส่งเสริมสินคา้ใน สนับสนุนกลุม่อาชพีทอเสื่อ 20,000 ร้อยละของราย ประชาชนมอีาชพีในการ ส านักปลดั

หมูท่ี่ 1-14 หมูบ่้านพัฒนาให้เป็น หมูท่ี่  1-14 (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร หารายไดใ้ห้ตนเอง

สินคา้โอท็อปและสร้าง เพ่ิมขึน้

รายไดใ้ห้แกค่รอบครัว

 3-11 โครงการท าหมีพ้ื่นบ้านหมูท่ี่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ ราษฎรมอีาชพีเสริมหลงัเกบ็เกีย่ว 20,000 ร้อยละของราย ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมมากขึน้ ส านักปลดั

หมูท่ี่ 1-14 ประชาชนมรีายไดเ้พ่ิมขึน้ ผลผลติ งบ อบต ไดข้องเกษตรกร

เพ่ิมขึน้

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 3-12 โครงการสนับสนุนงบประมาณกลุม่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ กลุม่เลีย้งหม ูหมูท่ี่ 1-14 200,000 ร้อยละของราย ประชาชนมอีาชพีในการ ส านักปลดั

เลีย้งหม ูหมูท่ี่ 1-14 ประชาชนมรีายไดเ้พ่ิมขึน้ (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร หารายไดใ้ห้ตนเอง

เพ่ิมขึน้

 3-13 โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ กลุม่จักรสาน หมูท่ี่ 1-14 140,000 ร้อยละของราย ประชาชนมอีาชพีในการ ส านักปลดั

กลุม่จักสานหมูท่ี่ 1-14 ประชาชนมรีายไดเ้พ่ิมขึน้ (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร หารายไดใ้ห้ตนเอง

เพ่ิมขึน้

 3-14 โครงการสนับสนุนกลุม่ปลกูต้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ กลุม่ปลกูต้นดาวเรือง หมูท่ี่ 1-14 140,000 ร้อยละของราย ประชาชนมอีาชพีในการ ส านักปลดั

ดาวเรือง หมูท่ี่ 1-14 ประชาชนมรีายไดเ้พ่ิมขึน้ (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร หารายไดใ้ห้ตนเอง

เพ่ิมขึน้

 3-15 โครงการสนับสนุนกลุม่ปลกูผัก เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ กลุม่ปลกูผัก หมูท่ี่ 1-14 140,000 ร้อยละของราย ประชาชนมอีาชพีในการ ส านักปลดั

หมูท่ี่ 1-14 ประชาชนมรีายไดเ้พ่ิมขึน้ (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร หารายไดใ้ห้ตนเอง

เพ่ิมขึน้

 3-16 โครงการส่งเสริมการแปรรูป เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ ราษฎรมอีาชพีเสริมหลงัเกบ็เกีย่ว 50,000 ร้อยละของราย ครัวเรือนท าการเกษตรมี ส านักปลดั

ผลผลติทางการเกษตร หมู ่1 - 14 ประชาชนมรีายไดเ้พ่ิมขึน้ ผลผลติ ทั้ง 14 หมูบ่้าน (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร รายไดเ้พ่ิมขึน้

เพ่ิมขึน้

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์ที่

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 3-17 โครงการสนับสนุนกลุม่เตาเผา เพ่ือสนับสนุนเทคนิค กลุม่เตาเผาถา่นถงั หมูท่ี่ 11,12,14 70,000 ร้อยละของราย ประชาชามคีวามรู้ในการ ส านักปลดั

ถา่นถงั หมูท่ี่ 11,12,14 การจัดท าเตาเผาถา่น (ขนาดบรรจุ 200 ลติร) (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร จัดท าเตาเผาถา่น

ที่มคีณุภาพ เพ่ิมขึน้

 3-18 โครงการเลีย้งปลาในกระชงั เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชพี โครงการเลีย้งปลาในกระชงั   จ านวน 60,000 ร้อยละของราย ประชาชนมีรายไดจ้ากการเลี้ยง ส านักปลดั

หมทูี่ 3,11,6 และสร้างรายไดใ้ห้แก่ 3  หมูบ่้าน (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร ปลาในกระชงั

เกษตรกรในต าบล เพ่ิมขึน้

 3-19 โครงการส่งเสริมและจัดต้ังกลุม่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมและการจัดต้ังกลุม่ท าไม้เสียบ 50,000 ร้อยละของราย ประชาชนมอีาชพีในการ ส านักปลดั

ท าไมเ้สียบลกูชิน้ และสร้างรายไดใ้ห้แก่ ลกูชิน้ หมูท่ี่ 2 (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร หารายไดใ้ห้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล เพ่ิมขึน้

 3-20 โครงการเลีย้งกุง้  หมูท่ี่ 3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชพี โครงการเลีย้งปลากุง้  หมูท่ี่  3 50,000 ร้อยละของราย ประชาชนมีรายไดจ้ากการเลี้ยง ส านักปลดั

และสร้างรายไดใ้ห้แก่ (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร กุง้

เกษตรกรในต าบล เพ่ิมขึน้

 3-21 โครงการส่งเสริมการเลีย้งปลา เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมการเลีย้งปลา 60,000 ร้อยละของราย ประชาชนมอีาชพีในการ ส านักปลดั

หมูท่ี่ 1 -14 และสร้างรายไดใ้ห้แก่ ทั้ง 14 หมูบ่้าน (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร หารายไดใ้ห้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล เพ่ิมขึน้

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 3-22 โครงการส่งเสริมการเลีย้งหมู เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมการเลีย้งหมู 60,000 ร้อยละของราย ประชาชนมอีาชพีในการ ส านักปลดั

หมูท่ี่ 1 -14 และสร้างรายไดใ้ห้แก่ ทั้ง 14 หมูบ่้าน (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร หารายไดใ้ห้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล เพ่ิมขึน้

 3-23 โครงการส่งเสริมการปลกูขา่และตะไคร้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมการปลกูขา่และตะไคร้ 50,000 ร้อยละของราย ประชาชนมอีาชพีในการ ส านักปลดั

หมูท่ี่   1-14 และสร้างรายไดใ้ห้แก่ ทั้ง 14 หมูบ่้าน (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร หารายไดใ้ห้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล เพ่ิมขึน้

 3-24 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมและสนับสนุนการปลกูมะนาว 50,000 ร้อยละของราย ประชาชนมอีาชพีในการ ส านักปลดั

ปลกูมะนาว หมูท่ี่  1-14 และสร้างรายไดใ้ห้แก่ ทั้ง 14 หมูบ่้าน (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร หารายไดใ้ห้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล เพ่ิมขึน้

 3-25 โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟฺา 200,000 ร้อยละของราย ประชาชนมอีาชพีในการ ส านักปลดั

เห็ดนางฟฺา  หมูท่ี่ 1-14 และสร้างรายไดใ้ห้แก่ ทั้ง 14 หมูบ่้าน (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร หารายไดใ้ห้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล เพ่ิมขึน้

 3-26 โครงการส่งเสริมกลุม่ท าขนมเปียะ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมการท าขนมเปียะ 50,000 ร้อยละของราย ประชาชนมอีาชพีในการ ส านักปลดั

หมูท่ี่ 1-14 และสร้างรายไดใ้ห้แก่ ทั้ง 14 หมูบ่้าน (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร หารายไดใ้ห้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล เพ่ิมขึน้

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 3-27 โครงการส่งเสริมการเลีย้งโคเนื้อ - เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมการเลีย้งโคเนื้อ - กระบือ 60,000 ร้อยละของผลผลิต ประชาชนมอีาชพีในการ ส านักปลดั

กระบือ หมูท่ี่ 1-14 และสร้างรายไดใ้ห้แก่ ทั้ง 14 หมูบ่้าน (งบ อบต.) กลุม่เลีย้งโค - หารายไดใ้ห้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล กระบือ

 3-28 โครงการจ้างนักเรียน นักศกึษา เพ่ือเป็นการจัดหางาน นักเรียน นักศกึษา ในต าบลที่ 50,000 จ านวนนักเรียน นักเรียน นักศึกษา ท่ีว่างงาน ส านักปลดั

ท างานในชว่งปิดภาคเรียน แนะแนวอาชพี จ้างแรงาน ว่างงานในชว่งปิดภาครี่ยน (งบ อบต.) ที่เขา้ร่วมโครงการ ในช่วงปิดภาคเรียนมีงานท า 

ในต าบล นักเรียน นักศกึษาใน และมรีายไดเ้สริม

ชว่งปิดภาคเรียนให้มี

รายไดเ้สริม

 3-29 ฝึกอบรมวิชาชพีผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุไดม้อีาชพี ผู้สูงอายุทั้ง  14  หมูบ่้าน 50,000 ร้อยละรายได้ กลุม่ผู้สูงอายุไดม้รีายได้ ส านักปลดั

เสริมพัฒนารายไดใ้ห้กบั (งบ อบต.) ของผู้สูงอายุ เสริมและหารายไดใ้ห้กบั

ตนเอง เพ่ิมขึน้ ตนเอง

 3-30 โครงการพัฒนากลุม่ส่งเสริม เพ่ือให้กลุม่สตรีมรีาย กลุม่สตรีทั้ง 14 หมูบ่้าน 140,000 ร้อยละของราย กลุม่สตรีมรีายไดเ้สริม ส านักปลดั

อาชพีสตรี เสริมส าหรับใชจ่้าย (งบ อบต.) ไดข้องเกษตรกร ไว้ใชจ่้ายภายในครัวเรือน

ภายในครัวเรือน เพ่ิมขึน้ มากขึน้และเหลอืเพ่ือเกบ็

 3-31 โครงการเขา้ร่วมโครงการคาราวาน เพ่ือเป็นการขยายโอกาส เข้าร่วมโครงการคาราวานแก้จนร่วมกับ 50,000 ระดบัความ ประชาชนในต าบลไดรั้บ ส านักปลดั

แกจ้นร่วมกบัจังหวัด อ าเภอ และ สร้างรายได ้ลดรายจ่าย จังหวัด อ าเภอและหน่วยงานอ่ืนที่ (งบ อบต.) ส าเร็จของ บริการดา้นต่างๆ 

หน่วยงานอ่ืนที่เกีย่วขอ้ง และส่งเสริมให้ประชาชน เกีย่วขอ้ง โครงการ จากโครงการฯ

มงีานท า

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รวมทั้งสิ้น                         31   โครงการ

จ านวนโครงการสะสม     257 โครงการ

แนวทางที่ 3.1

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3

ด าเนินการเอง                   31   โครงการ

อุดหนุน                              -      โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพ

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาศักยภาพภาพและขึดความสามารถด้านการเกษตร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 3-32 โครงการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีที่ เพ่ือลดต้นทุนการผลติและ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้และรวมกลุ่มจัดหา 50,000 ระดบัความ ผลผลติต่อไร่เพ่ิมขึน้และ ส านักปลดั

เหมาะสมกบัพืช ใชวั้ตถดุบิในชมุชนที่มตีาม ปัยจัยการผลติ (งบ อบต.) ส าเร็จของ ต้นทุนต่อไร่ลดลง กก.ศนูย์ฯ

1.1 การใชส้ารสกดัจากพืชสมมุไพร ธรรมชาติทดแทนที่ไม่ โครงการ

1.2 การปฺองกนัก าจัดศตัรูพืชแบบ ท าลายสิ่งแวดลอ้ม

ผสมผสาน

 3-33 โครงการฝึกอบรมแนวคดิเศรษฐกจิ เพ่ือให้เกษตรกรเรียนรู้ถงึ จัดฝึกอบรมแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียง 50,000 จ านวนผู้เขา้ ลดคา่ใชจ่้ายเพ่ิมรายได้ ส านักปลดั

พอเพียง การด าเนินชวิีตแบบพอ ทัศนศกึษาดงูานเกีย่วกบัการเกษตร (งบ อบต.) ร่วมอบรม ภายในครัวเรือน

เพียงและส่งเสริมการท าการ ทฤษฎใีหม่

เกษตรแบบผสมผสาน

 3-34 โครงการผลติขา้วอินทรีย์ เพ่ือใหร้าษฎรค านึงถึงพิษภัย ฝึกอบรมเกษตรกร 100,000 ร้อยละผลผลิต ลดปัญหาราคาขา่วตกต่ า ส านักปลดั

ของสารเคมแีละมแีหลง่ขา้ว จัดท าแปลงผลติและขยายพันธุ์ (งบ อบต.) ขา้วอินทรีย์ และการใชส้ารเคมีและผู้ผลติ กก.ศนูย์ฯ

พันธุด์จีากศนูย์ฯขา้วชมุชน ทั้ง 14 หมูบ่้าน ขา้วอินทรีย์เพ่ิมขึน้

งบประมาณและที่มา

วัตถปุระสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

           แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  การพัฒนาการเกษตร

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 3-35 โครงการส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน เพ่ือมแีหลง่ขา้วพันธุด์ใีน ฝึกอบรมเกษตรกร 200,000 ร้อยละผลผลิต ผลิตจ าหน่ายเมล็ดพันธุข์้าว ส านักปลดั

(ขา้วขาวมะล ิ105 ) ท้องถิน่และสร้างแหลง่ส ารอง จัดท าแปลงผลติและขยายพันธุ์ (งบ อบต.) ขา้วหอมมะลิ ขาวดอกมะลิ 105 กระจาย กก.ศนูย์ฯ

ขา้วพันธุด์ใีนชมุชน ในชมุชน

 3-36 โครงการส่งเสริมการใชปุ้๋ยอินทรีย์ เพ่ือฝึกอบรมและจัดท า ปัจจัยการผลติมรีาคาถกู 100,000 ร้อยละผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตเพ่ิมผลผลิต ส านักปลดั

อัดเมด็ แปลงสาธิตการใชปุ้๋ยอิน ต้นทุนการผลติต่ าและดนิมสีภาพดขีึน้ (งบ อบต.) การใชปุ้๋ย ต่อไร่สงูขึ้นลดปญัหามลพิษ กก.ศนูย์ฯ

ทรีย์อัดเมด็ อินทรีย์ และสิ่งแวดลอ้มในชมุชน

 3-37 โครงการส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์-ชวีภาพ เพ่ือให้ประชาชนหันมา จัดอบรมประชาชนผู้สนใจ 15,000 ร้อยละผลผลิต กลุ่มเกษตรกรมีปุ๋ยอินทรีย์ ส านักปลดั

ต าบลตาเนิน ใชปุ้๋ยชวีภาพมากขึน้ ทั้ง 14 หมูบ่้าน โดยด าเนินกจิกรรม (งบ อบต.) การใชปุ้๋ย ปุ๋ยชวีภาพที่มคีณุภาพไว้

อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี อินทรีย์ ใชภ้ายในกลุม่ของตนเอง

 3-38 โครงการสนับสนุนกลุม่ผสม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน กลุม่ผสมปุ๋ยเคมเีต็มสูตร 100,000 ร้อยละผลผลิต ประชาชนมคีวามรู้ในการ ส านักปลดั

ปุ๋ยเคมเีต็มสูตร หมูท่ี่ 12 ผสมปุ๋ยเคมทีี่มคีณุภาพ หมูท่ี่ 12 (งบ อบต.) ปุ๋ยเคมี ผสมปุ๋ยเคมทีี่มคีณุภาพ

ไว้ใชภ้ายในครัวเรือน

 3-39 โครงการปรับปรุงบ ารุงดนิ เพ่ือจัดท าแปลงสาธิต ลดต้นทุนการผลติฟ้ืนฟูสภาพดนิ 70,000 ระดบัความ ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงมีการใช้ ส านักปลดั

6.1 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว และจัดฝึกอบรม /ปรับปรุงสภาพดนิลดสารพิษตกขา้ง (งบ อบต.) ส าเร็จของ สารสกัดธรรมชาติเพ่ิมขึ้นมีการใช้ปุย๋ กก.ศนูย์ฯ

6.2 ส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชวีภาพ ในดนิ โครงการ อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมขึน้แมลง

6.3 สง่เสริมการปลกูพืชตระกลูถัว่เพ่ือบ ารุงดิน ทีเ่ปน็ประโยชน์ตามธรรมชาติเพ่ิม

จ านวนมากขึน้

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 3-40 โครงการส่งเสริมการผลติพืชผัก เพ่ือจัดท าแปลงสาธิต ลดต้นทุนการผลติ 10,000 ร้อยละผลผลิต ปัญหาสารพิษตกคา้งลดลง ส านักปลดั

ปลอดภัยจากสารพิษ และจัดฝึกอบรม ลดปัญหาสารพิษตกคา้งในพืชผักและ (งบ อบต.) ของการผลิตพืชผัก มีการใชส้ารสกัดธรรมชาติเพ่ิมขึ้น กก.ศนูย์ฯ

ผลผลติ ปลอดสารพิษ มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

เพ่ิมขึน้

 3-41 โครงการจัดท าแปลงสาธิตปลกู  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ จัดท าแปลงสาธิตปลกูมนั 100,000 ร้อยละของผล เป็นการพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุ  ส านักปลดั 

มนัส าปะหลงัพันธุด์ี แจกจ่ายให้แกป่ระชาชน ส าปะหลงัพันธุด์ี (งบ อบต.) ผลติมันส าปะหลงั มนัส าปะหลงัและขยายพันธุ์

ต่อไร่เพ่ิมขึน้ ให้ดขีึน้ กก.ศนูย์ฯ

 3-42 โครงการจัดท าแปลงสาธิตการปลกู เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ จัดท าแปลงสาธิตการปลกูอ้อย 100,000 ร้อยละของผล เป็นการพัฒนาและปรับปรุง  ส านักปลดั 

อ้อยพันธุด์ทีี่เหมาะสมในท้องถิน่ แจกจ่ายให้แกป่ระชาชน พันธุด์ี (งบ อบต.) ผลติอ้อย พันธ์ุอ้อยและขยายพันธ์ุให้ กก.ศนูย์ฯ

ต่อไร่เพ่ิมขึน้ ดขีึน้

 3-43 โครงการสนับสนุนกลา้ยางนา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน สนับสนุนพันธุก์ลา้ยางนาตามหัวไร่ 50,000 ร้อยละของผล ประชาชนเกิดจิตส านึกในการ  ส านักปลดั 

หมูท่ี่ 11 อนุรักษ์ยางนาในพ้ืนที่ ปลายนาหมูท่ี่ 11 (งบ อบต.) ผลติยาง อนุรักษ์ไม้ยางนาและร่วมกนั กก.ศนูย์ฯ

ต่อไร่เพ่ิมขึน้ ปลูกปูาเพ่ือลดภาวะโลกร้อน

 3-44 โครงการจัดหาเมลด็พันธุพื์ชและ เพ่ือส่งเสริมการปลกูพืช จัดซื้อเมลด็พันธุแ์ละพันธุพื์ชทางการ 140,000 ระดับความส าเร็จ ราษฎรมอีาชพีในการหาราย  ส านักปลดั 

พันธุพื์ชทางการเกษตร เกษตรไดม้พัีนธุพื์ชที่ดไีว้เป็นพันธุ์ (งบ อบต.) ของโครงการ ได้ใหต้นเองและครอบครัว กก.ศนูย์ฯ

พืชต่อไป 14 กลุม่ๆละ

20 รวม 280 คน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

วัตถปุระสงค์

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 3-45 โครงการสนับสนุนพันธุพื์ชทาง เพ่ือส่งเสริมการปลกูพืช จัดซื้อเมลด็พันธุแ์ละพันธุท์างการ 100,000 ร้อยละของ ราษฎรมอีาชพีในการหาราย  ส านักปลดั 

การเกษตรเพ่ือปลกูบ ารุงดนิ เกษตรไดม้พัีนธุพื์ชที่ดไีว้เป็นพันธุ์ (งบ อบต.) รายได้ประชากร ได้ใหต้นเองและครอบครัว กก.ศนูย์ฯ

พืช ทั้ง 14 หมูบ่้าน เพ่ิมขึน้

 3-46 โครงการส่งเสริมและการผลิตพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ กลุม่เกษตรกรผู้ปลกูขา้ว 100,000 ร้อยละของการ   กลุม่เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึน้  ส านักปลดั 

ขา้วพันธุด์ี ครอบครัวเกษตรกร (งบ อบต.) ผลผลติขา้ว ให้แก่ครอบครัว กก.ศนูย์ฯ

 3-47 โครงการจัดต้ังศนูย์อาสาสมคัร เพ่ือให้มปีศสุัตว์ไว้ประจ า จัดต้ังศนูย์อาสาสมคัรปศสุัตว์ 30,000 ร้อยละความ สัตว์เลี้ยงของประชาชนทั่วไป ส านักปลดั

ต าบลตาเนิน ณ อบต.ตาเนิน ที่หมูบ่้านในการรัษาโรค ต าบลตาเนิน ณ อบต.ตาเนิน (งบ อบต.) พึงพอใจของ ไม่มีโรคติดต่อและมีสายพันธ์

ในสัตว์ ผู้ใชบ้ริการ ท่ีดีในการเลี้ยงสามารถขาย

ไดร้าคา

 3-48 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัคซีน    เพ่ือให้ศนูย์อาสาสมคัร จัดซื้อเวชภัณฑ์ วัคซีน วัสดุ 80,000 ร้อยละความ สัตว์เลี้ยงของประชาชนใน ส านักปลดั

 วัสดอุุปกรณ์ ต าบลตาเนิน ปศสุัตว์ประจ าต าบล อุปกรณ์  เชน่  ยา  วัคซีน  เขม็ฉดียา (งบ อบต.) พึงพอใจของ ต าบลได้รับการช่วยเหลือและ

ไดม้เีคร่ืองมอืที่ทันสมยั ไซริงค์ อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ของ ผู้ใชบ้ริการ ไมม่โีรคติดต่อ

และใชไ้ดท้ันเหตุการณ์ ศนูย์อาสาสมคัรปศสุัตว์

 3-49 โครงการลดการใชส้ารเคมี เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่้าน 50,000 จ านวนผู้เขา้ ประชาชนมคีวามรู้ใน ส านักปลดั

ในกลุม่อาชพีเกษตรกร เกีย่วกบัการใชส้ารเคมี (งบ อบต.) ร่วมอบรม การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง

และการปฺองกนัจาก

สารเคมี

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 3-50 โครงการอบรมการปรับปรุงพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาการใชป้ระโยชน์ ประชากรต าบลตาเนิน ทั้ง 14 หมูบ่้าน  60,000 สัดส่วนของพ้ืน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการใช้ ส านักปลดั

ดนิเคม็ ที่ดนิในพ้ืนที่ดนิเคม็ให้ (งบ อบต.) ที่การเกษตร ประโยชน์ทีด่ินในพ้ืนทีด่ินเค็ม

มศีกัยภาพ ของต าบล ให้สามารถปลูกพืชและให้ 

เพ่ิมขึน้ ผลผลิตได้

 3-51 โครงการส่งเสริมการใช้ปุย๋เคมีในนา เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต กลุม่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ านวน 3 หมูบ่้าน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึน้ให้แก่ ส านักปลดั

ขา้วอย่างเหมาะสม ข้าวให้แก่เกษตรกร กลุม่ละ 30 ราย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใชปุ้๋ยเคมี ครอบครัว กก.ศนูย์ฯ

 3-52 โครงการการส่งเสริมใชปุ้๋ย การใช้ปุย๋ทีไ่ม่ตรงกับความ เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ 44,000 44,000 44,000 ร้อยละความ เกษตรกรมีความรู้เร่ืองการ ส านักปลดั

มนัส าปะหลงัตามคา่วิเคราะห์ดนิ ต้องการพืชเป็นหลัก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พึงพอใจของ ใช้ปุย๋มันส าปะหลังมากขึน้ กก.ศนูย์ฯ

ผู้เขา้ร่วม

โครงการ

 3-53 โครงการการฝึกอบรมการเพาะ เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ 19,000 19,000 19,000 ร้อยละความ เกษตรกรมีความรู้เร่ืองการ ส านักปลดั

เห็ดฟางในตะกร้า เกีย่วกับการเพาะเห็ดฟาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พึงพอใจของ ใช้ปุย๋มันส าปะหลังมากขึน้ กก.ศนูย์ฯ

ในตะกร้า ผู้เข้าร่วมโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 3-54 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกษตรกรมคีวามรู้ กลุม่เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละความ เกษตรกรมคีวามรู้เร่ืองการ ส านักปลดั

การผลติอ้อย เกีย่วกบัการผลติอ้อยที่มี พึงพอใจของ ผลติอ้อยให้มคีณุภาพ กก.ศนูย์ฯ

 - ส่งเสริมการผลิตพันธุอ้์อยพันธุด์ี คณุภาพ 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วม

ที่เหมาะสมในท้องถิน่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการ

 -ส่งเสริมการไถระเบิดดนิตาม 100,000 100,000 100,000

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

 - ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน 100,000 100,000 100,000

โดยการใชปุ้๋ยพืชสด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

 3-55 โครงการกอ่สร้างเรือนเพาะช า เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่้าน 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความ สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ ส านักปลดั

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เกษตรกร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พึงพอใจของ ของต าบลดีขึ้นและไม่เกิดภาวะ

ผู้ใช้บริการ ความแหง้แล้ง

แนวทางที่ 3.2

อุดหนุน                              -      โครงการ

ด าเนินการเอง                  24   โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

รวมทั้งสิ้น                        24   โครงการ

จ านวนโครงการสะสม     281  โครงการ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชพี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ  จ านวน  803    คน           6,296,400 ร้อยละของผู้สูง ผู้สูงอายุมีชีวิตและความเป็นอยู่ ส่วนสวัสดกิาร

ผู้สูงอายุ 14  หมูบ่้าน ผู้สูงอายุ (งบ อบต.) อายุมคีณุภาพ ที่ดขีึน้ สังคม

(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ชวิีตที่ดขีึน้

 4-2 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชพีผู้พิการ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ผู้พิการ  จ านวน  197    คน              1,182,000 ร้อยละของผู้พิการ ผู้พิการมชีวิีตและความเป็นอยู่ ส่วนสวัสดกิาร

14  หมูบ่้าน ผู้พิการ (งบ อบต.) มชีวิีตที่ดขีึน้ ที่ดขีึน้ สังคม

(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

 4-3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชพี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ผู้ติดเชือ้เอดส์  จ านวน  14  คน         84,000 ร้อยละของผู้ ผู้ติดเชือ้เอดส์มชีวิีตและ ส่วนสวัสดกิาร

ผู้ติดเชือ้เอดส์ 14  หมูบ่้าน ผู้ติดเชือ้เอดส์ (งบ อบต.) ติดเชื้อมีชีวิตที่ดีขึ้น ความเป็นอยู่ที่ดขีึน้ สังคม

 4- 4 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ เพ่ือให้การสงเคราะห์แก่ กลุม่ผู้ดอ้ยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติ 20,000 ระดบัความ กลุม่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ ส่วนสวัสดกิาร

ผู้ประสบภัยพิบัติอ าภอเนินสง่า ผู้ประสบภัยพิบัติในเขต ในเขตอ าเภอเนินสง่า (งบ อบต.) ส าเร็จของ ภัยพิบัติในเขตอ าเภอเนินสง่า สังคม

อ าเภอเนินสง่า (อุดหนุนอ าเภอเนินสง่า) โครงการ ไดรั้บความชว่ยเหลอือย่างเร่งดว่น

 4-5 โครงการดแูลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เพ่ือเป็นการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ปูวยเอดส์ 20,000 จ านวนประชา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปูวยเอดส์ ส่วนสวัสดกิาร

ผู้ปูวยเอดส์ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูง หมูท่ี่ 1 -14 (งบ อบต.) กรมสีุขภาพที่ มขีวัญและก าลงัใจในการดแูล สังคม

อายุ ผู้พิการ ผู้ปูวยเอดส์ ดขีึน้ สุขภาพ

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

           แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  การพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม

ที่ วัตถปุระสงค์

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-6 โครงการดแูลผู้สูงอายุ  ผู้ปูวยเร้ือรัง เพ่ือเป็นการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ปูวยเร้ือรัง หมูท่ี่ 1 -14 20,000 จ านวนประชา ผู้สูงอายุ ผู้ปูวยเร้ือรัง ส่วนสวัสดกิาร

โดยภาคเีครือขา่ย และส่งเสริมสุขภาพผู้สูง (งบ อบต.) กรมสีุขภาพที่ มขีวัญและก าลงัใจในการดแูล สังคม

อายุ ผู้ปูวยเร้ือรัง ดขีึน้ สุขภาพ

 4-7 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองกนัหนาว/เส้ือกนั เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่้าน 78,000 จ านวน ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ส่วนสวัสดกิาร

หนาวเพ่ือชว่ยเหลอืผู้ประสบภัย ของประชาชนที่ประสบภัยหนาว (งบ อบต.) ประชากรที่เข้าร่วม และสามารถตอบสนองความ สังคม

หนาวต าบลตาเนิน โครงการ ต้องการของประชาชนได้

ทันท่วงที

 4-8 โครงการยกส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมและปรับเปลีย่น ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  จ านวน  50  คน 20,000 จ านวนผู้ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการมสีุขภาพจิต ส่วนสวัสดกิาร

ศกัยภาพผู้สูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (งบ อบต.) เขา้ร่วมอบรม ที่ด ีสามารถอยู่ในสังคมอย่างมี สังคม

ดกูารดแูลสุขภาพและสภาวะจิตที่ดี และผู้พิการให้มีสุขภาพที่ ความสุขรวมถงึไดรั้บการดจูาก

พึงประสงค์โดยผสมผสาน ครอบครัวและชมุชน

การดูแลสุขภาพทัง้กาย

และจิตใจ

 4-9 โครงการยกระดบัคณุภาพชวิีตของ เพ่ือให้ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  จ านวน 30  คน 10,000 จ านวนผู้เขา้  -ผู้พิการ/ผู้ดอ้ยโอกาสมคีวามรู้ ส่วนสวัสดกิาร

ผู้พิการและผู้ดอ้ยโอกาส ได้รับความรู้ในการประกอบ (งบ อบต.) ร่วมอบรม ทักษะในการประกอบอาชพี สังคม

อาชีพเพ่ิมพูนรายได้แก่  -สามารถน าความรู้ไปประกอบ

ครอบครัว อาชพีเสริมเพ่ิมรายได้แกค่รอบครัว

วัตถปุระสงค์ที่

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รวมทั้งสิ้น                           9   โครงการ

ที่

ด าเนินการเอง                     7   โครงการ

อุดหนุน                              2    โครงการ

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

แนวทางที่ 4.1

งบประมาณและที่มา

จ านวนโครงการสะสม    290   โครงการ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-10 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชน จัดการออกก าลงักายเนื่องในกจิ 30,000 ร้อยละของ ประชาชนทัว่ไปทีม่าออก ส่วนสวัสดกิาร

และออกก าลงักาย หันมาออกก าลงักายเพ่ือ กรรมเทศกาล และวันส าคญัให้ (งบ อบต.) ผู้ออกก าลังกาย ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง สังคม

สุขภาพ กบัประชาชนจ านวน 3 โครงการ มากขึน้

 4-11 โครงการสนับสนุนเคร่ืองเสียง เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชน 1.1 จัดซื้อเคร่ืองเสียงส าหรับการออก 700,000 ร้อยละของ ประชาชนทัว่ไปทีม่าออก ส่วนสวัสดกิาร

ส าหรับการออกก าลงักายเต้น หันมาออกก าลงักายเพ่ือ ก าลงักายเต้นแอโรบิคให้กบัหมู่ (งบ อบต.) ผู้ออกก าลังกาย ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง สังคม

แอโรบิคให้ทั้ง 14  หมูบ่้าน สุขภาพ บ้านๆ ละ 1 ชดุ ทั้ง 14 หมูบ่้าน มากขึน้

และ อบต.ตาเนิน 1.2 จัดซื้อเคร่ืองเสียงส าหรับการออก 30,000

ก าลงักายเต้นแอโรบิคให้กบั อบต. (งบ อบต.)

ตาเนิน จ านวน  1 ชดุ 

 4-12 โครงการจัดการแขง่ขนักฬีา เพ่ือให้ครอบครัวมคีวาม ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่้าน 30,000 จ านวนผู้เข้า เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวมี ส่วนสวัสดกิาร

ครอบครัวในชมุชน สามคัคี (งบ อบต.) ร่วมกิจกรรม ความรักอบอุ่นและเกิดสามัคคี สังคม

 4-13 โครงการลานกฬีาและสนาม เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชน กอ่สร้างลานกฬีา พร้อมอุปกรณ์ให้ 200,000 จ านวนลาน ประชาชนทัว่ไปทีม่าออก ส่วนโยธา

เดก็เลน่ หันมาออกก าลงักายเพ่ือ หมู่บ้าน และชุมชน จ านวน 14 หมู่บ้าน (งบ อบต.) กีฬา ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 

สุขภาพ มากขึน้

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

           แนวทางการพัฒนาที่ 4.2  การส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

งบประมาณและที่มา

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-14 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่ เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชน รดน้ าหลวงพ่อใหญ่ในงานเทศกาล 10,000 ร้อยละความส าเร็จ ประชาชนร่วมมอืกนัรณรงค์ ส่วนการศกึษา

รดน้ าหลวงพ่อใหญ่ในงานเทศกาล ชว่ยกนัท านุบ ารุงศาสนา สงกรานต์ หมูท่ี่ 4 (งบ อบต.) ของผู้ร่วมงาน การรักษาบ ารุงศาสนา และ  ศาสนา

สงกรานต์ หมูท่ี่ 4 และประเพณี วัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรมให้คงไว้ และวัฒนธรรม

ที่ดงีามไว้

 4-15 โครงการแผ่นดนิธรรมแผ่นดนิทอง เพ่ือรณรงคห์ลกัคณุธรรม หมูท่ี่ 1-14 140,000 ร้อยละความส าเร็จ เกดิความสามคัคภีายใน ส่วนการศกึษา

 หมูท่ี่ 1-14 ภายในหมูบ่้าน (งบ อบต.) ของผู้ร่วมงาน หมูบ่้าน  ศาสนา

และวัฒนธรรม

 4-16 โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมที่ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณธรรม สนับสนุนการปฏบิัติธรรมใน 20,000 ร้อยละความส าเร็จ ประชาชนไดพั้ฒนาบ ารุง ส่วนการศกึษา

ส านักปฏบิัติธรรม หมูท่ี่ 10 จริยธรรมและเยาวชนใน ส านักปฏบิัติธรรม หมูท่ี่ 10 (งบ อบต.) ของผู้ร่วมงาน ศาสนาและคณุธรรมใน  ศาสนา

ท้องถิน่ การด าเนินชวิีตประจ าวัน และวัฒนธรรม

 4-17 โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมคณุธรรม ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมให้กบั 40,000 ร้อยละความส าเร็จ ไดพั้ฒนาบ ารุงศาสนาและ ส านักปลดั

ให้กบับุคลากร จริยธรรมให้กบับุคลากร บุคลากรของอบต.ตามวันส าคญั  (งบ อบต.) ของผู้ร่วมงาน จริยธรรมคณุธรรมใน

ของอบต.และสมาชิกอบต. ทางศาสนา การด าเนินชวิีตประจ าวัน

 4-18 โครงการสวนพักผ่อนและ เพ่ือสนับสนุนการเล่นกีฬา กอ่สร้างสวนสาธารณะส าหรับให้ 300,000 ร้อยละความพึงพอ ประชาชนให้ความสนใจใน ส่วนโยธา

ออกก าลงักาย และออกก าลงักายในกบั ประชาชนออกก าลงักาย ณ ที่ท าการ (งบ อบต.) ใจผู้ใชบ้ริการ การมาออกก าลงักายกันมากขึน้

เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพ อบต. จ านวน 1 แห่ง

ติด  จัดซื้อชดุส าหรับนั่งพักผ่อนส าหรับ

ประชาชน จ านวน 5 ชดุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-19 โครงการจัดท าสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนา เพ่ือเป็นการพัฒนาเดก็อีก กอ่สร้างสนามเดก็เลน่ จ านวน 2 สนาม 400,000 จ านวนสนาม มีเด็กให้ความสนใจในการเข้า ส่วนโยธา

เดก็เลก็อบต.ตาเนิน ทางดา้นการกฬีา พร้อมอุปกรณ์ (งบ อบต.) เดก็เลน่ มาเลน่ในสนามเดก็เลน่อยู่

เป็นประจ า

 4-20 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา เพ่ือสนับสนุนการเล่นกีฬา กอ่สร้างสนามเอนกประสงค ์ 1,500,000 จ านวนลาน ประชาชนไดม้สีนามกฬีา ส่วนโยธา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ,3,4,9,11,12,13 ให้กบัเยาวชน จ านวน 5 สนาม (อบจ.) กีฬาเอนกประสงค์ ออกก าลงักายอย่างพอเพียง

และทั่วถงึ

 4-21 โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชนได้ สนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 5,000 จ านวนผู้ใช้ ประชาชนทั่วไปที่มาออก ส่วนสวัสดกิาร

กลุม่ออกก าลงักาย ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ (คา่น้ า,คา่ไฟ) ให้กบักลุม่ออกก าลงักาย (งบ อบต.) บริการ ก าลงักายมสีุขภาพแขง็แรง สังคม

เต้นแอโรบิค หมูท่ี่ 4 ท าให้ร่างกายแขง็แรง เต้นแอโรบิค ประจ าหมูบ่้าน หมูท่ี่ 4 และหนัมาออกก าลงักายมากขึ้น

 4-22 โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ เพ่ือเป็นการส่งเสริม ประชาชนเขา้ร่วมกจิกรรม 20,000 จ านวนผู้เขา้ ประชาชนมีการออกก าลังกาย ส่วนสวัสดกิาร

การเล่นกีฬาของประชาชน (งบ อบต.) ร่วมกจิกรรม เพ่ิมมากขึน้ สังคม

 4-23 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กฬีา เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์กฬีา 140,000 ร้อยละความพึงพอ มอุีปกรณ์กฬีาเพ่ือใชใ้น ส่วนการศกึษา

ทั้ง 14  หมูบ่้าน การเล่นกีฬาของประชาชน (งบ อบต.) ใจผู้ใชบ้ริการ การออกก าลงักาย ศาสนาวัฒนธรรม

 4-24 โครงการจัดการแขง่ขนักฬีาต้าน เพ่ือส่งเสริมการเลน่กฬีา ราษฎรทั้ง 14 หมูบ่้าน เขา้ร่วมแขง่ขนั 30,000 จ านวนผู้เขา้ ราษฎรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง ส่วนการศกึษา

ยาเสพติด ของประชาชน กฬีา (งบ อบต.) ร่วมกจิกรรม และหันมาเลน่กฬีามากขึน้ ศาสนาวัฒนธรรม

 4-25 โครงการส่งแสริมวัฒนธรรมและ เพ่ือเป็นการส่งเสริมภูมิ ส่งเสริมดา้นวัฒนธรรมท้องถิน่ 30,000 ระดบัความ ราษฎรมจิีตส านึกในการ ส่วนการศกึษา

ภูมปิัญญาท้องถิน่ ปัญญาชาวบ้าน (งบ อบต.) ส าเร็จของ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่  ศาสนา

โครงการ และวัฒนธรรม

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรมที่ วัตถปุระสงค์



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-26 โครงการส่งเสริมการแขง่ขนักฬีา เพ่ือส่งเสริมการเลน่กฬีา สมาชกิ อบต. 4 ต าบลเขา้ร่วมการ 300,000 ระดบัความ สมาชกิ อบต. ส านักปลดั

อบต.สัมพันธ์ระดบัอ าเภอ ของสมาชกิ พนักงาน แขง่ขนักฬีา (งบ อบต.) ส าเร็จของ มสีุขภาพที่แงแรง ส่วนสวัสดกิาร

และจังหวัด และลกูจ้าง โครงการ สังคม

 4-27 โครงการส่งเสริมพลศกึษา  กฬีา   เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่้าน 100,000 ระดบัความ ประชาชนมีการออกก าลังกาย ส่วนการศกึษา

นันทนาการ และสุขภาพ ประชาชนได้เล่นกีฬาและ (งบ อบต.) ส าเร็จของ เพ่ิมมากขึน้  ศาสนา

การออกก าลังกายเพ่ือ โครงการ และวัฒนธรรม

สุขภาพเพ่ิมมากขึน้

 4-28 โครงการ To Be Number One เพ่ือเป็นการพัฒนาสุขภาพ เดก็  เยาวชน และประชาชนทุกระดบั 20,000 ระดบัความ เดก็  เยาวชน และประชาชน ส านักปลดั

และส่งเสริมการกฬีา เพ่ือ ในต าบล (งบ อบต.) ส าเร็จของ ทุกระดบัมสีุขภาพและ ส่วนสวัสดกิาร

สร้างโอกาสให้เยาวชนได้ โครงการ พลานามยัที่ดี สังคม

พัฒนาทักษะดา้นกฬีาเพ่ือ

หลกีเลีย่งการหมกมุน่และ

มัว่สุมสิ่งอบายมขุและ

ยาเสพติด

 4-29 โครงการส่งเสริมการออกก าลงักาย เพ่ือให้ผู้สูงอายุมกีาร  ผู้สูงอายุ หมูท่ี่ 1 -14 20,000 ระดบัความ ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง ส่วนสวัสดกิาร

ผู้สูงอายุ ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ (งบ อบต.) ส าเร็จของ และหันมาเลน่กฬีามากขึน้ สังคม

ท าให้ร่างกายแขง็แรง โครงการ

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-30 โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ าด าหวั เพ่ือเป็นการสืบสาน ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่บริการ 150,000 ระดบัความ ลกูหลานได้แสดงออกต่อบุพการี ส่วนการศกึษา

วันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ ประเพณีรดน้ าด าหัวและ อบต.ตาเนิน (งบ อบต.) ส าเร็จของ ผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ในชมุชน  ศาสนา

ระดบัต าบลในเขตต าบลตาเนิน ประเพณีสงกรานต์ของ และพนักงานส่วนต าบล โครงการ และเป็นการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม

ไทยให้คงสืบไป ท้องถิน่อันดีงามให้สืบทอดต่อไป

 4-31 โครงการบวชชพีราหมณ์ เพ่ือพัฒนาจิตใจให้มคีวาม ประชาชนต าบลตาเนินเขา้ร่วม 20,000 ระดบัความ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความ ส่วนการศกึษา

รู้เร่ืองธรรมะและมีทัศนคติ กจิกรรม (งบ อบต.) ส าเร็จของ รู้และความสามารถน าไป  ศาสนา

ที่ถกูต้อง โครงการ ปฎบิัติดว้ยตนเองได้ และวัฒนธรรม

 4-32 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการ เพ่ือส่งเสริมความเป็น ผู้ปกครองและเดก็นักเรียน 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เดก็มคีวามสามคัค ีมรีะเบียบ ส่วนการศกึษา

แขง่ขนักฬีาเยาวชนในพ้ืนที่ ระเบียบวินัย ปลกูฝังการ ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ในต าบลตาเนิน (งบ อบต.) โครงการ รู้จักมนี้ าใจนักกฬีา รู้แพ้  ศาสนา

ต าบลตาเนิน เล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้ชนะ รู้อภัย และวัฒนธรรม

 4-33 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานกฬีา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงลาน 10,000 จ านวนลาน เดก็  เยาวชน  และประชาชน ส่วนการศกึษา

หมูบ่้าน ให้เดก็ เยาวชนและ กีฬาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อบต.ตาเนิน (งบ อบต.) กฬีา ในพ้ืนที่ไดอ้อกก าลงักาย  ศาสนา

ประชาชนในพ้ืนที่ ไดร่้วม ทั้ง 14 หมูบ่้าน เพ่ือให้ประชาชน/ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และวัฒนธรรม

กนัออกก าลงักาย ใชเ้วลา เยาวชนไดม้ลีานกฬีาท ากจิกรรม ห่างไกลจากอบายมขุและสิ่ง

ว่างให้เกดิประโยชน์ ออกก าลงักายร่วมกนั เสพติด

ห่างไกลจากอบายมขุและ

สิ่งเสพติด

วัตถปุระสงค์ที่

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-34 โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิต เพ่ือพัฒนาเดก็ไทยอย่าง โรงเรียนบ้านโกรกกลุา 30,000 ระดบัความ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่วนการศกึษา

ส านึกความเป็นไทย ย่ังยืน (งบ อบต.) ส าเร็จของ ในชวิีตประจ าวัน  ศาสนา

โครงการ และวัฒนธรรม

 4-35 โครงการประเพณีลอยกระทง เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่ ประชาชนในเขตต าบลตาเนิน 100,000 ระดบัความ อนุรักษ์ไว้ซึง่ประเพณีวัฒนธรรม ส่วนการศกึษา

(งบ อบต.) ส าเร็จของ ท้องถิน่  ศาสนา

โครงการ และวัฒนธรรม

 4-36 โครงการแห่เทียนเขา้พรรษา เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี ประชาชนในเขตต าบลตาเนิน 50,000 ระดบัความ อนุรักษ์ไว้ซึงประเพณีวัฒนธรรม ส่วนการศกึษา

ท้องถิน่ (งบ อบต.) ส าเร็จของ ท้องถิน่ในศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่  ศาสนา

โครงการ และวัฒนธรรม

 4-37 โครงการกอ่พระเจดย์ีทราย เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี ประชาชนในเขตต าบลตาเนิน 20,000 ระดบัความ อนุรักษ์ไว้ซึงประเพณีวัฒนธรรม ส่วนการศกึษา

ท้องถิน่ (งบ อบต.) ส าเร็จของ ท้องถิน่ในศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่  ศาสนา

โครงการ และวัฒนธรรม

 4-38 โครงการแขง่ขนักฬีาต้าน เพ่ือส่งเสริมการออก พนักงาน  ผู้น าท้องถิน่เขา้ร่วมการ 150,000 ร้อยละของ พนักงานและผู้น าท้องถิน่มี ส่วนการศกึษา

ยาเสพติด ก าลงักาย แขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด (งบ อบต.) ความพึงพอใจ สุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์  ศาสนา

ผู้ร่วมการ และวัฒนธรรม

แขง่ขนั

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รวมทั้งสิ้น                          29     โครงการ

แนวทางที่ 4.2

ด าเนินการเอง                   28      โครงการ

จ านวนโครงการสะสม      319  โครงการ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4

อุดหนุน                                1       โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-39 โครงการกอ่สร้างที่อ่านหนังสือ เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บรู้ สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ 14 หมูบ่้าน 420,000 ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนมทีี่ส าหรับอ่าน ส่วนโยธา

ประจ าหมูบ่้าน ขา่วสาร  ขอ้มลูต่างๆ (งบ อบต.) ของผู้ใช้บริการ หนังสือเพ่ิมพูนความรู้

 4-40 โครงการหนังสือพิมพ์และวารสาร เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บรู้ จัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ให้กบั 97,500 ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนพนักงานลกูจ้างได้ ส านักปลดั

ขา่วสาร  ขอ้มลูต่างๆ หมูบ่้าน 14 หมูแ่ละที่ท าการ อบต. (งบ อบต.) ของผู้ใช้บริการ อ่านเพ่ิมพูนความรู้

 4-41 โครงการส่งเสริมสนับสนุน  เพ่ือให้ความรู้เกีย่วกบั จัดประชมุประชาคมต าบล  จ านวน 140,000 จ านวนผู้เขา้ ประชาชนไดรั้บความรู้เร่ือง ส านักปลดั

การอบรมประชมุสัมมนาและ การท าประชาคม และ 2 คร้ัง สนับสนุนประชาคม (งบ อบต.) ร่วมโครงการ การท าประชาคม 

จัดกจิกรรมให้ความรู้กบัประชาชน เป็นการรวมกลุม่ประชาคม สัมมนาให้กบัผู้แทนชมุชน 

การประชมุประชาคม จ านวน 2 คร้ังจัดประชมุประชาชน

ทั้ง 14 หมูบ่้าน

 4-42 โครงการกอ่สร้างเวทีการแสดง เพ่ือจะไดม้เีวทีในการจัดกจิ กอ่สร้างหรือจัดท าเวทีเพ่ือใชใ้น 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนมสีถานที่ในการ ส่วนโยธา

ปราศรัย/ เสวนาและจัดกจิกรรม กรรมอบรมในวาระต่างๆ กจิกรรมแสดงการปราศรัยและ (งบ อบต.) ของผู้ใช้บริการ จัดกจิกรรมต่างๆ อย่าง

ประจ าต าบล ในโอกาสวันส าคญัจ านวน 1 เวที พร้อมเพรียง

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

           แนวทางการพัฒนาที่ 4.3  การเพ่ิมช่องทางในการรับข้อมูล ข่าวสาร

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 



 

 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-43 โครงการปรับปรุง บ ารุงรักษา เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ อุดหนุนหมูบ่้านในการจัดหาอุปกรณ์ 250,000 ร้อยละความ ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าว ส านักปลดั

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้มลูขา่วสารให้ประชาชน หอกระจายขา่ว และบ ารุงรักษา (งบ อบต.) พึงพอใจของ สารอย่างรวดเร็วและเขา้ใจ

ขอ้มลูขา่วสาร ไดรั้บทราบขา่วสารอย่างทั่วถงึ จ านวน  14 หมูบ่้าน ผู้ใชบ้ริการ ในขา่วสารนั้น

 4-44 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชใ้นการประชา- จัดท าเว๊ปไซต์ต าบลและเชา่พ้ืนที่ 25,000 ร้อยละความ ประชาชนรับทราบขอ้มลู ส านักปลดั

ส าหรับบุคลากรและประชาชน สัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสารให้ เว๊ปไซต์ต าบล (งบ อบต.) พึงพอใจของ ข่าวสารอย่างรวดเร็วและเข้าใจใน

ประชาชนไดรั้บทราบ ผู้ใชบ้ริการ ขา่วสารนั้น อย่างทั่วถงึ

ขา่วสารอย่างทั่วถงึ

 4-45 โครงการจัดท าปฺายสือ่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือใชใ้นการประชา- จัดท าปฺายสื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 60,000 ร้อยละความ ประชาชนรับทราบขอ้มลู ส านักปลดั

ขอ้มลูขา่วสาร สัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสารให้ เผยแพร่ ขอ้มลูขา่วสารของอบต. (งบ อบต.) พึงพอใจของ ขา่วสารอย่างรวดเร็วและ และส่วนโยธา

ประชาชนไดรั้บทราบ ประจ าหมูบ่้านทั้ง 14 หมูบ่้าน ผู้ใชบ้ริการ เขา้ใจในขา่วสารนั้น 

ขา่วสารอย่างทั่วถงึ อย่างทั่วถงึ

 4-46 โครงการขยายหอกระจายขา่ว เพ่ือใชใ้นการประชา- ขยายหอกระจายขา่ว หมูท่ี่ 9 200,000 ร้อยละความ ประชาชนรับทราบขอ้มลู ส านักปลดั

ประจ าหมูบ่้าน หมูท่ี่ 9 สัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสารให้ (งบ อบต.) พึงพอใจของ ขา่วสารอย่างรวดเร็วและ และส่วนโยธา

ประชาชนไดรั้บทราบ ผู้ใชบ้ริการ เขา้ใจในขา่วสารนั้น 

ขา่วสารอย่างทั่วถงึ อย่างทั่วถงึ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุน                              -    โครงการ

รวมทั้งสิ้น                           8   โครงการ

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

จ านวนโครงการสะสม    327  โครงการ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4

ด าเนินการเอง                    8   โครงการ

โครงการ/กิจกรรมที่

แนวทางที่ 4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-47 โครงการจัดหาวัสด ุสาธารณสุข เพ่ือปฺองโรคที่มไีดท้ันท่วงที่ 1.1 น้ ายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท 100,000 จ านวนผู้ใช้ สามารถกนัโรคในสัตว์ ส านักปลดั

ปฺองกนัโรคในคนและสัตว์ ส าหรับก าจัดและปฺองกนัการแพร่ (งบ อบต.) บริการ และสามารถควมคมุได้

ระบาดของยุงจ านวน 2 คร้ัง

1.2 จัดซ้ือวัคซีนปฺองกันโรคพิษสุนัขบ้า

จ านวน 1 คร้ัง

1.3 จัดซื้อหรือสนับสนุนเวชภัณฑ์

ให้แกส่าธารณสุข ประจ า 14 หมูบ่้าน

ปีละ  1  คร้ัง

1.4 จัดซื้อชดุตรวจหาสารตกคา้งใน

อาหารที่ตลาดร้านคา้ จ านวน 2 ชนิด

รวม 15 ชดุ
 1.5 จัดซื้อยาปอฺงกนัการระบาดไขห้วัดนก

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

           แนวทางการพัฒนาที่ 4.4  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-48 โครงการสนับสนุนการจัดหาเคร่ือง เพ่ือให้ทุกหมูบ่้านใชด้แูล จัดหาเคร่ืองมอืในการตรวจโรค 140,000 จ านวนผู้ใช้ ประชาชนได้รู้จักการดูแลและ ส านักปลดั

มอืตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจเองภายในหมูบ่้านใน จ านวน  14  เคร่ือง ให้กบัหมูบ่้าน (งบ อบต.) บริการ รักษาเอง

และผู้มอีายุ 40 ปีขึน้ไป การปฺองกนัและรักษาตนเอง

 4-49 โครงการฝึกอบรมผู้น าและเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนรู้จักใชเ้วลา ผู้น า เยาวชน ทั้ง  14  หมูบ่้าน 20,000 จ านวนผู้เขา้ กลุม่เยาวชนได้น าความรู้ไป ส านักปลดั

ทัศนศกึษาดงูานในต าบล ให้เป็นประโยชน์ (งบ อบต.) ร่วมอบรม ใชใ้ห้เกดิประโยชน์

 4-50 โครงการเคร่ืองตรวจเบาหวาน เพ่ือให้ทุกหมูบ่้านใชด้แูล จัดหาเคร่ืองมอืในการตรวจโรค 70,000 จ านวนผู้ใช้ ประชาชนได้รู้จักการดูแลและ ส านักปลดั

โรคหัวใจแบบดจิิตอลเคร่ืองวัด ตรวจเองภายในหมูบ่้านใน จ านวน  14  เคร่ือง ให้กบัหมูบ้าน อบต.,สาธารณสุข บริการ รักษาเอง

ความดันในกลุม่ อสม. จ านวน 14 หมู่บ้าน การปฺองกนัและรักษาตนเอง

 4-51 โครงการปฺองกนั รณรงค ์และ เพ่ือปฺองกนัเยาวชนให้ สนับสนุนและอุดหนุนรวมพลงัในการ 240,000 จ านวนผู้เขา้ ชมุชนเขม้แขง็คอยระวังไม่ไห้ ส านักปลดั

ปราบปรามยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด ปฺองกนัและปราบปรามยาเสพติด (งบ อบต.) ร่วมอบรม มยีาเสพติดเขา้มาใน

จ านวน 2 กลุม่ หมูบ่้านและให้รู้ถงึพิษอัน

 จัดกจิกรรมรวมพลงัในการรณรงค์ ร้ายแรงทีเ่กิดจากยาเสพติด

และปฺองกนัยาเสพติด 

จ านวน 2 กจิกรรม จัดท าปฺายประชา-

สัมพันธ์และรณรงคเ์กีย่วกบั

ยาเสพติด  จ านวน 2 คร้ัง ๆ  ละ 3 แห่ง

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 

 



 

 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-52 โครงการจัดอบรมเยาวชนชดุ เพ่ือปฺองกนัเยาวชนให้  เยาวชนหมูบ่้านละ 10 คน 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม การรณรงค์คร้ังนีไ้ด้ผลการ ส านักปลดั

ปฺองกนัยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด จ านวน 14 หมูบ่้าน (งบ อบต.) อบรม ตอบรับเป็นอย่างดี

 4-53 โครงการผู้ประสานพลงัแผ่นดนิ เพ่ือเป็นการปฺองกนัและ ผู้ประสานพลงัแผ่นดนิ ระดบัหมูบ่้าน 140,000 จ านวนหมู่บ้าน หมูบ่้านปลอดยาเสพติด ส านักปลดั

ปราบปรามปัญหา ทั้ง 14 หมูบ่้าน (งบ อบต.) ทั้ง 14 หมู่

ยาเสพติด

 4-54 โครงการฝึกซ้อมแผนปฺองกนัภัย เพ่ือฝึกอบรมทบทวน อปพร.และชดุปฏบิัติการต่างๆ ของ 150,000 จ านวนผู้เขา้ มีความพร้อม ความช านาญ มี ส านักปลดั

ฝูายพลเรือน (อปพร.)และฝึกซ้อมแผน ต. ตาเนินไดอ้บรมและฝึกซ้อม (งบ อบต.) ร่วมอบรม ประสบการณ์ในการรับมอืกบัภัย

การปฺองกนัและระงับภัยที่ แผนปฺองกนัภัย ที่อาจจะเกดิขึน้

อาจจะเกดิขึน้

 4-55 กอ่สร้างป้อมยามและจุดบริการ เพ่ือเป็นจุดตรวจและจุด ก่อสร้างป้อมยาม ขนาดกว้าง 7.60 เมตร 350,000 จ านวนอาคาร  - ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ส านักปลดั

ประชาชน บริการประชาชนใน ยาว 15.20 เมตร ตามแบบที ่อบต . (งบ อบต.) ทีก่่อสร้าง และบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็น

เทศกาลต่างๆ  ก าหนด (สถานทีด่ าเนินการที่ ศูนย์ฐานข้อมูลในการปฏิบัติ

ท าการ อบต.ตาเนิน) หน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4-56 โครงการโรงเรียนสีขาว เพ่ือให้โรงเรียนในต าบล โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ในเขตพ้ืนที่เป็น 20,000 ร้อยละผลส าเร็จ เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส านักปลดั

เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด (งบ อบต.) ของโครงการ ห่างไกลยาเสพติด

 4-57 โครงการปฺองกนั บ าบัด รักษา ฟ้ืนฟู เพ่ือเป็นการปฺองกนัและลด เยาวชนและประชาชนกลุม่เสี่ยงที่ 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เยาวชนและประชาชนผู้ติดสาร ส านักปลดั

ผู้ใชส้ารเสพติด จ านวนผู้ใชส้ารเสพติด เขา้ท าพันธสัญญากบัอ าเภอ งบ อบต อบรม เสพติดไดรั้บการบ าบดัรักษา

งบประมาณและที่มา

วัตถปุระสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

 



 

 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
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 4-58 โครงการสนับสนุนศนูย์พัฒนา เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ ประชาชน  14  หมูบ่้าน 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชน  14  หมูบ่้านมี ส านักปลดั

ครอบครัวในชมุชน ต าบลตาเนิน สร้างครอบครัวให้อบอุ่น (งบ อบต.) โครงการ ครอบครัวท่ีอบอุ่นและเข้มแข็ง

และเขม้แขง็

 4-59 โครงการควบคมุและปฺองกนั เพ่ือเป็นการควบคมุและ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และอบรม 50,000 ร้อยละความส าเร็จ ผู้ปวูยหรือผู้ติดเชื้อไดรั้บการ ส านักปลดั

โรคเอดส์ ปฺองกนัโรคเอดส์ แกนน าสาธารณสุขประจ าครอบครัว (งบ อบต.) ของโครงการ ดูแลและผู้ปูวยโรคเอดส์ใน

14 หมูบ่้าน ต าบลลดลง

 4-60 โครงการรณรงคเ์พ่ือสร้างจิตส านึก เพ่ือให้ประชาชนมสีุขภาพ ประชาชน  14  หมูบ่้าน 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชน  14  หมูบ่้านมี ส านักปลดั

ในการปฺองกนัและแกไ้ขปัญหา ที่ดี (งบ อบต.) โครงการ สุขภาพแขง็แรง

สุขภาพ

 4-61 โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการเพ่ือ เพ่ือเป็นการปฺองกนัและ อุดหนุนการปฏบิัติงานระดบัอ าเภอ 20,000 จ านวนผู้เขา้ ประชาชน  14  หมูบ่้าน ส านักปลดั

ประสิทธิภาพผู้ประสานพลงั ปราบปรามปัญหา (งบ อบต.) ร่วมอบรม มีกระบวนการในการแกไ้ข

แผ่นดนิเอาชนะยาเสพติดระดบัอ าเภอ ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดตามยุทธ-

ศาสตร์ร้ัวชมุชน

 4-62 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือให้ทุกหมูบ่้านใชด้แูล อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานระดับหมู่บ้าน 210,000 จ านวนผู้เขา้ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ส านักปลดั

ระดบัหมูบ่้าน ภายในหมูบ่้านใน ทั้ง 14 หมูบ่้าน (งบ อบต.) ร่วมโครงการ ระดบัหมูบ่้าน

การปฺองกนัและพัฒนาตนเอง

โครงการ/กิจกรรมที่ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-63 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ เพ่ือขบัเคลือ่นกระบวนการ อุดหนุนการปฏบิัติงานระดบัอ าเภอ 10,000 ระดับผลการ ประชาชน  14  หมูบ่้าน ส านักปลดั

ด าเนินตามนโยบาย (งบ อบต.) ปฎบิัติ มคีวามพึงพอใจ นโยบาย

กระทรวงมหาดไทยดา้น การจัดระเบียบสังคม 

การปฺองกนัและแกไ้ข เกดิความผาสุกในครอบครัว

ปัญหายาเสพติด และมคีวามปลอดภัยในชวิีต 

ร่างกาย และทรัพย์สินมากย่ิงขึ้น

 4-64 โครงการควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก เพ่ือปฺองกนัโรคไขเ้ลอืด ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่้าน 50,000 ร้อยละของ ประชาชนรู้จักวิธีการปฺองกัน ส านักปลดั

ออก (งบ อบต.) ผู้เจ็บปูวย ควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก

 4-65 โครงการควบคมุโรคติดต่อและไม่ เพ่ือปฺองกนัและควบคมุโรค ควบคมุโรคติตต่อและไมติ่ดต่อ 50,000 จ านวนผู้เขา้ ประชาชนรู้จักวิธีการปฺองกัน ส านักปลดั

ติดต่อภายในหมูบ่้าน ติดต่อและไมติ่ดต่อให้กบั ทั้ง 14 หมูบ่้าน (งบ อบต.) ร่วม และควบคมุโรคติดต่อและไม่

ประชาชน ติดต่อ

 4-66 โครงการพัฒนาชมุชนหน้าบ้าน เพ่ือพัฒนาชมุชนให้ พัฒนาหมูบ่้านให้น่าอยู่ ทั้ง 14 หมูบ่้าน 50,000 ชมุชนมีสภาพ ประชาชนดแูลรักษาความ ส่วนสวัสดิการ

น่ามอง  รักษาความสะอาดภายใน (งบ อบต.) แวดลอ้มที่ดี สะอาดภายในหมูบ่้าน สังคม

หมูบ่้าน

 4-67 โครงการส่งเสริมสุขภาพในชมุชน เพ่ือส่งเสริมให้มคีวามรู้ใน ส่งเสริมสุขภาพในชมุชนทั้ง 14 50,000 ร้อยละของ มีความรู้ความสามารถในการ ส านักปลดั

การดแูลสุขภาพของ หมูบ่้าน (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม สร้างเสริมสุขภาพ

ประชาชนในชมุชนไดถ้กูต้อง

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-68 โครงการบริการที่เป็นมติรส าหรับ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทศันคติและ กลุม่วัยรุ่นและเยาวชน 50,000 จ านวนผู้เขา้ เยาวชนมคีวามรู้ ทศันคติ และมทีกัษะ ส านักปลดั

วัยรุ่นและเยาวชน ทักษะของเยาชนในการดูแล ในพ้ืนที่ต าบลตาเนิน (งบ อบต.) ร่วมกจิกรรม ในการประกอบพฤติกรรมทาง

สุขภาพทางเพศและสามารถ เพศทีม่ีสุขภาวะ และ อยู่ร่วม

อยู่ร่วมกบัผู้ติดเชือ้ และ กับผู้ติดเชือ้เอดส์ได้อย่างปกติ

ผู้ปูวยเอดส์ไดอ้ย่างปกติ

 4-69 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ในเขตพ้ืนที่ 50,000 จ านวนผู้เขา้ เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส านักปลดั

(อสม.น้อย) ของชุมชนในการพัฒนา ต าบลตาเนิน (งบ อบต.) ร่วมกจิกรรม และห่างไกลจาก

สุขภาพนักเรียน บุคลากร ยาเสพติด

ในโรงเรียน และชุมชน

 4-70 โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรม เพ่ือให้กลุม่เสี่ยงดงักลา่วมี กลุม่เสี่ยงโรคต่าง ๆ 50,000 ร้อยละของ กลุม่เสีย่งมีการปรับเปลีย่น ส านักปลดั

ดา้นสุขภาพของกลุม่เสี่ยงต่าง ๆ ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั (งบ อบต.) กลุม่เสี่ยง พฤติกรรมสุขภาพทีเ่หมาะสม

การดแูลสุขภาพตนเอง

 4-71 โครงการฟ้ืนฟูผู้ปูวยนอนติดเตียง เพ่ือสร้างเสริมการมีส่วนร่วม ผู้ปูวยนอนติดเตียงในเขตพ้ืนที่ 20,000 จ านวนผู้ปูวยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล ส านักปลดั

ของชมุชนและองคก์รชมุชน ต าบลตาเนิน (งบ อบต.) ติดเตียง และฟ้ืนฟูผู้ปูวยนอนติดเตียง

ในการดูแล

 4-72 โครงการสนับสนุนกองทุน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ ประชาชน  14  หมูบ่้าน 50,000 จ านวนผู้เขา้ ประชาชน  14  หมูบ่้านมี ส านักปลดั

สวัสดกิารชมุชนต าบลตาเนิน สร้างครอบครัวให้อบอุ่น (งบ อบต.) ร่วมกองทุน ครอบครัวท่ีอบอุ่นและเข้มแข็ง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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 4-73 โครงการต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรัก สร้างการมีส่วนร่วมของ หญิงต้ังครรภ์  หญิงหลงัคลอดที่ม ี 30,000 ร้อยละของหญิง ชุมชนมีระบบการดูแล เฝฺาระวัง ส านักปลดั

แห่งครอบครัว ท้องถิน่ ชุมชน เพ่ือปกปฺอง เดก็แรกเกดิ – 6 เดอืน (งบ อบต.) ต้ังครรภ์ อนามัยแม่และเด็กทีม่ี

ส่งเสริม สนับสนุน การเลีย้ง ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิด

ลูกด้วยนมแม่ ต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่ง

ครอบครัว

 4-74 โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือบริการทางการแพทย์ จัดต้ังหน่วยกูช้พีพร้อมให้บริการ 10,000 จ านวนผู้ ประชาชนสามารถเรียกใช้ ส านักปลดั

(EMS) ประจ าต าบล ส าหรับผู้ปูวยฉุกเฉินและ ฃประชาชน  24  ชัว่โมง  1 ต าบล (งบ อบต.) ใชบ้ริการ บริการประชาชนตลอด 24

ประสบอุบัติเหตุได้บริการ 1 หน่วยกูช้พี ชัว่โมง  โดยประชาชนได้รับ

ทีม่ีมาตรฐานอย่างทัน บริการจาก อบต.อย่างรวดเร็ว

ท่วงที

 4-75 โครงการฝึกอาชีพอบรมการพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพใน สมาชกิองคก์รสตรีในชมุชน ทั้ง 10,000 จ านวนผู้เขา้ องค์กรสตรีทุกระดับมีความ ส่วนสวัสดิการ

สตรีและครอบครัวในพ้ืนทีต่ าบล การพัฒนาตนเองของสตรี 14  บ้าน  จ านวน  30  คน (งบ อบต.) ร่วมอบรม เข้มแข็งพร้อมเป็นฐานขับ สังคม

ตาเนิน เคลือ่นให้เกิดการพัฒนาและ

พร้อมช่วยเหลือสังคมและ

การแก้ไขปัญหาสังคมใน

ทุก ๆ ด้าน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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 4-76 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฺองกัน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ด าเนินการฝึกซ้อมการปฺองกันภัยทาง 20,000 จ านวนผู้เขา้ ประชาชนกลุม่เปฺาหมายทีเ่ข้า ส านักปลดั

ภัยทางถนนและอัคคภัีย มีความรู้เกีย่วกับการปฺองกัน ท้องถนนให้แก่ อปพร.หรือผู้น าชุมชน (งบ อบต.) ร่วมอบรม รับการอบรมมีความรู้ความเข้า

ภัยทางถนนและอัคคีภัย และประชาชนทัว่ไป ใจเกีย่วกับกฎจราจร สามารถ

ปฺองกันตามท้องถนนและปฺอง

กันอัคคีภัยภายในชุมชนได้

 4-77 โครงการสภาเยาวชนต าบลตาเนิน เพ่ือเปิดเวทีสาธารณะให้ กลุม่เด็ก เยาวชน  ในต าบลตาเนิน 10,000 จ านวนผู้เขา้ เด็ก เยาวชนในต าบลตาเนิน ส่วนสวัสดิการ

กลุม่เด็ก เยาวชนในต าบล (งบ อบต.) ร่วมอบรม กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดง สังคม

ตาเนินได้แสดงความรู้ ออกในสิง่ทีส่ร้างสรรค์

ความสามารถในการเป็น

กลไกร่วมกันพัฒนาชุมชน

ต่อไป

 4-78 โครงการบ าบัดทุกขบ์ ารุงสุข เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ การบ ารุงทุกข์ บ ารุงสุข ทีเ่ห็นเป็น 10,000 จ านวนผู้เขา้ ประชาชนมีส่วนส่งเสริม ส านักปลดั

แบบ ABC เรียนรู้และการมีส่วนร่วม รูปธรรม อาทิ เช่น การปลดหนี้ (งบ อบต.) ร่วมอบรม กระบวนการเรียนรู้และการมี

ของชุมชนในการพัฒนา การเพ่ิมรายได้ ครอบครัวอบอุ่น ส่วนร่วมของชุมชนในการ

และแก้ไขปัญหาของตนเอง ความสามัคคีในชุมชนและสังคม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของ

ต้ังแต่ระดับครัวเรือนหมูบ่้าน เข้มแข็ง ตนเอง

หรือชุมชนในต าบลตาเนิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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 4-79 โครงการบ้านเทิดไท้องคร์าชนั เพ่ือสนับสนุนจัดให้มีการ พิจารณาปลูกบ้านเทิดไท้ให้ผู้ยากไร้ 100,000 จ านวนบ้าน เป็นการเฉลิมพระเกียรติ ส่วนสวัสดิการ

สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ภายในต าบลตาเนิน (งบ อบต.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังคม

ผู้ยากไร้หรือยากจน และประชาชนผู้ได้รับการ

สงเคราะหมี์คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

 4-80 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมเด็กระดับปฐมวัย 30,000 จ านวนผู้เข้า เด็กปฐมวัยได้ศึกษาแหล่ง ส่วนการศึกษา

เพ่ือการเรียนรู้ รู้นวัตกรรมระดับปฐมวัยจาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ (งบ อบต.) ร่วมอบรม เรียนรู้จากสถานทีจ่ริงและ  ศาสนา

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จ านวน 104  คน ผู้ปกครอง  ครูผู้ดูแลเด็ก ได้ และวัฒนธรรม

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ให้กับเด็กปฐมวัย

 4-81 โครงการเยาวชนปฺองกนัภัย เพ่ือให้ความรู้และฝึกทักษะ กลุม่เด็กเยาวชนในพ้ืนทีต่ าบลตาเนิน 50,000 จ านวนผู้เข้า เด็กเยาวชนได้รับการเรียนรู้ ส านักปลดั

ในการปฺองกันภัยประเภท (งบ อบต.) ร่วมอบรม และฝึกทักษะในการปฺองกัน

ต่าง ๆ ภัย

 4-82 โครงการอบรมทอเสื่อจากต้นกก เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ ประชาชนทัง้ 14 หมูบ่้าน 32,900 จ านวนชุมชน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ ส่วนสวัสดิการ

และทักษะทีไ่ด้จากการ (งบ อบต.) ท่ีเข้ารับการ เพ่ิมประสบการณ์อาชีพที่ สังคม

อบรมไปใช้ในชีวิต อบรม ตนสนใจ

 4-83 โครงการส่งเสริมการจัดท าแปลง เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรทีอ่ยู่ เกษตรกรผู้สนใจในพ้ืนทีต่ าบลต 70,000 จ านวนเกษตรกร เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ส านักปลดั

เรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในพ้ืนทีท่ีม่ีศักยภาพในการ าเนินเข้าร่วมโครงการ (งบ อบต.) ผู้ผลิตข้าว เพ่ิมขึน้อินทรีย์มีรายได้

ท าเกษตรอินทรีย์ หอมมะลิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-84 โครงการจ้างเหมาฉดีวัคซีนปฺองกนั เพ่ือรณรงคป์ฺองกนั จ านวน 14 หมูบ่้าน 8,000 ร้อยละความ ปฺองกนัการเกดิโรคพิษ ส านักปลดั

โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า (งบ อบต.) พึงพอใจในการ สุนัขบ้า

ใช้บริการ

อุดหนุน                              -    โครงการ

จ านวนโครงการสะสม     365  โครงการ

แนวทางที่ 4.4

ด าเนินการเอง                    38   โครงการ

รวมทั้งสิ้น                         38   โครงการ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-85 โครงการสนับสนุนทุนด าเนินชวิีต เพ่ือส่งเสริมดา้นการศกึษา นักเรียนทีเ่รียนดีแต่ยากจนในต าบล 35,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนมีทุนในการศึกษาเล่าเรียน ส านักปลดั

ให้กบัเดก็นักเรียน ของเดก็นักเรียนที่เรียนดี ตาเนิน (งบ อบต.) ที่รับทุน

แต่ยากจน

 4-86 โครงการสนับสนุนบุคลากร วัสด ุ เพ่ือให้เดก็นักเรียนไดม้สีื่อ นักเรียนของโรงเรียนในต าบลตาเนิน 150,000 จ านวนสื่อการ นักเรียนมสีื่อการเรียนที่มี ส่วนการศกึษา

อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้ การเรียนที่มมีาตรฐาน (งบ อบต.) เรียนการสอน มาตรฐานทันสมยั  ศาสนา

โรงเรียน และวัฒนธรรม

 4-87 โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนแก่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ นักเรียนของศูนย์การเรียนชุมชน 20,000 จ านวนสื่อการ ศนูย์การเรียนชมุชนมสีื่อการ ส่วนการศกึษา

ศนูย์การเรียนชมุชนต าบลตาเนิน ประชาชนไดม้สีื่อการ (งบ อบต.) เรียนการสอน เรียนการสอนที่ทันสมยั  ศาสนา

เรียนที่ไดม้าตรฐาน และวัฒนธรรม

 4-88 โครงการสนับสนุนวัสด ุอุปกรณ์ เพ่ือให้เดก็ไดม้สีื่อ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 20,000 จ านวนสื่อการ ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็มสีื่อ ส่วนการศกึษา

และสื่อการเรียนการสอนให้ การเรียนที่มมีาตรฐาน (งบ อบต.) เรียนการสอน การเรียนที่มมีาตรฐาน ทันสมยั  ศาสนา

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ และวัฒนธรรม

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

           แนวทางการพัฒนาที่ 4.5  การพัฒนาการศึกษา

ที่ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม

 

 

 



 

 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-89 โครงการจัดต้ังศนูย์ศนูย์พัฒนา เพ่ือให้มศีนูย์ฯที่จะรองรับ เด็กก่อนวัยเรียน อายุต้ังแต่ 3 - 4 ขวบ 2,500,000 จ านวนศนูย์ เดก็ไดเ้ตรียมความพร้อมและ ส่วนโยธา

เดก็เลก็กอ่นวัยเรียน หมู ่2 เดก็เพียงพอและเคร่ืองมอื ขนาดความกว้าง 10 ม. ยาว 25 ม. (งบ อบจ.) พัฒนาเดก็เลก็ รับการพัฒนา อย่างทั่วถงึ

อุปกรณ์เพียงพอ

 4-90 โครงการจัดต้ังศนูย์ศนูย์พัฒนา เพ่ือให้มศีนูย์ฯที่จะรองรับ เด็กก่อนวัยเรียน อายุ ต้ังแต่ 3 - 4 ขวบ 2,500,000 จ านวนศนูย์ เดก็ไดเ้ตรียมความพร้อมและ ส่วนโยธา

เดก็เลก็กอ่นวัยเรียน หมู ่7 เดก็เพียงพอและเคร่ืองมอื ขนาดความกว้าง 10 ม. ยาว 25 ม. (งบ อบจ.) พัฒนาเดก็เลก็ รับการพัฒนา อย่างทั่วถงึ

อุปกรณ์เพียงพอ

 4-91 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เดก็ไดม้สีุขภาพที่ดี นักเรียนของโรงเรียนในต าบลตาเนิน 3,040,000 จ านวนนักเรียน เดก็นักเรียนมสีุขภาพที่ดไีดรั้บ ส่วนการศกึษา

ให้กบัโรงเรียนและศนูย์พัฒนา จากการรับประทานอาหาร และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (งบ อบต.) ประทานอาหารที่มปีระโยชน์  ศาสนา

เดก็เลก็ ที่มปีระโยชน์ และวัฒนธรรม

 4-92 โครงการสนับสนุนอาหาร เพ่ือให้เดก็ไดม้สีุขภาพที่ดี นักเรียนของโรงเรียนในต าบลตาเนิน 1,294,020 จ านวนนักเรียน เดก็นักเรียนมสีุขภาพที่ดไีดรั้บ ส่วนการศกึษา

เสริม(นม) ให้กบัโรงเรียนและ จากการรับประทานอาหาร และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (งบ อบต.) ประทานอาหารที่มปีระโยชน์  ศาสนา

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ เสริมที่มปีระโยชน์ และวัฒนธรรม

 4-93 โครงการสนับสนุนกจิกรรมของ เพ่ือเป็นการสนับสนุน นักเรียนของโรงเรียนในต าบลตาเนิน 30,000 ร้อยละผลส าเร็จ นักเรียนไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ส่วนการศกึษา

นักเรียน(งานวันเดก็แห่งชาติ) กจิกรรมของทางโรงเรียน และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (งบ อบต.) ของงาน ที่เป็นประโยชน์ และสร้าง  ศาสนา

ความสามคัคี และวัฒนธรรม

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์ที่

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-94 โครงการจัดอบรมเตรียมความพร้อม เพ่ือเป็นการเตรียมความ โรงเรียนในพ้ืนทีต่ าบลตาเนิน 10,000 จ านวนผู้เขา้ เยาวชนที่จบการศกึษาและ ส านักปลดั

ให้แกเ่ดก็ที่จบการศกึษาภาคบังคบั พร้อมให้แกเ่ดก็ที่จบการ (งบ อบต.) ร่วมโครงการ ผู้ที่ไมไ่ดศ้กึษาต่อมคีวามรู้

และไมไ่ดศ้กึษาต่อ ศกึษาภาคบังคบัและไมไ่ด้ ความเขา้ใจและมคีวามพร้อม

ศกึษาต่อให้มคีวามรู้ความ ในการที่จะเขา้สู่ตลาดแรงงาน

เขา้ใจ และมคีวามพร้อมใน

การที่จะเขา้สู่ตลาดแรงงาน

 4-95 โครงการจัดซื้อรถยนต์ส าหรับรับ เพ่ืออ านวยความสะดวก เด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน 750,000 จ านวนผู้ใช้ เป็นการลดภาระคา่ใชจ่้าย ส่วนการศกึษา

ส่งเดก็กอ่นวัยเรียนและนักเรียน แกเ่ดก็กอ่วัยเรียน/นักเรียน ต าบลตาเนิน (งบ อบต.) บริการ แกผู้่ปกครอง  ศาสนา

และลดภาระคา่จ่ายของ และวัฒนธรรม

ผู้ปกครอง

 4-96 โครงการส่งเสริมการอ่านออก เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนทัง้ 14 หมูบ่้าน 20,000 จ านวนผู้เขา้ ประชาชนสามารถอ่านออก ส่วนการศกึษา

เขยีนได้ มกีารอ่านออก เขยีนได้ (งบ อบต.) ร่วมโครงการ เขยีนไดอ้ย่างคลอ่ง  ศาสนา

และวัฒนธรรม

 4-97 โครงการสายใยสัมพันธ์ครู นักเรียน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ผู้ปกครอง  นักเรียนและบุคลากรใน 15,000 จ านวนผู้เขา้ เดก็เลก็ที่จบการศกึษามคีวาม ส่วนการศกึษา

ผู้ปกครอง อบต.ตาเนิน ระหว่างครูผู้ดแูลเดก็ ส่วนการศึกษา จ านวน   95  คน (งบ อบต.) ร่วมกจิกรรม ภูมิใจในการเรียนในสถานศึกษา  ศาสนา

นักเรียนและผู้ปกครอง และสร้างความสัมพันธ์อันดี และวัฒนธรรม

ส าหรับผู้ที่เกีย่วขอ้ง

โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่

 

 



 

 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-98 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้ จัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย อบต. 30,000 จ านวนผู้เขา้ เดก็ปฐมวัยที่เขา้ร่วมกจิกรรม ส่วนการศกึษา

จัดกจิกรรมส าหรับเดก็ปฐมวัยของ เดก็ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก ่ ตาเนิน จ านวน 3 ศูนย์ (งบ อบต.) ร่วมกจิกรรม ทุกคนมพัีฒนาการครบทั้ง 4  ศาสนา

ศนุย์พัฒนาเดก็เลก็ในสังกดั ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้น (ร่างกาย อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม

อบต.ตาเนิน ดา้นสังคมและดา้นสติ สติปัญญา)

ปัญญา

 4-99 โครงการจัดหาวัสดุส่ือ/หนังสือประจ า เพ่ือสนับสนุนการจัดหา/ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 40,000 ระดับความส าเร็จ นักเรียนมสีื่อการเรียนที่มี ส่วนการศกึษา

ห้องสมดุโรงเรียนเพ่ือพัฒนาวิชาการ ซื้อวัสดสุื่อเพ่ือพัฒนาดา้น (งบ อบต.) ของงานดา้น มาตรฐานทันสมยั  ศาสนา

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยา วิชาการ วิชาการ และวัฒนธรรม

 4-100 โครงการปรับปรุงโรงเรือนปุ๋ยหมกั เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้ทั้งภาย โรงเรียนบ้านหนองขาม 30,000 ร้อยละความพึงพอ นักเรียนไดใ้ชเ้วลาว่างให้ ส่วนการศกึษา

โรงเรียนบ้านหนองขาม ในและภายนอกโรงเรียน (งบ อบต.) ใจของผู้ใชบ้ริการ เกดิประโยชน์  ศาสนา

และวัฒนธรรม

 4-101 โครงการก่อสร้างโรงเรือนเลีย้งเป็ด เพ่ือให้นักเรียนมแีหลง่ โรงเรือนเลีย้งเป็ดเทศ 30,000 จ านวนผู้เขา้ ครูและนักเรียนมแีหลง่เรียนรู้ ส่วนการศกึษา

เทศ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน เรียนรู้ที่ไดม้าตรฐาน โรงเรียนบ้านหนองแขม (งบ อบต.) ร่วมกจิกรรม งานเกษตรที่ไดม้าตรฐาน  ศาสนา

โรงเรือนและส่งเสริมอาหารกลางวัน และวัฒนธรรม

โรงเรียนบ้านหนองแขม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-102 โครงการจัดหาวัสดุส่ือ/หนังสือประจ า เพ่ือสนับสนุนการจัดหา/ โรงเรียนบ้านโกรกกลุา 50,000 ระดับความส าเร็จ นักเรียนมสีื่อการเรียนที่มี ส่วนการศกึษา

ห้องสมดุโรงเรียนเพ่ือพัฒนาวิชาการ ซื้อวัสดสุื่อเพ่ือพัฒนาดา้น (งบ อบต.) ของงานดา้น มาตรฐานทันสมยั  ศาสนา

วิชาการ วิชาการ และวัฒนธรรม

ด าเนินการเอง                     16    โครงการ

อุดหนุน                               2    โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

จ านวนโครงการสะสม        383   โครงการ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4  แนวทางที่ 4.5

รวมทั้งสิ้น                           18  โครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

  5-1 โครงการรณรงคป์ลกูจิตส านึกและ เพ่ือปลกูจิตส านึกและ ประชาชนและเยาวชน 20,000 จ านวนผู้รับ ประชาชนและเยาวชน ส านักปลดั

สร้างความตระหนักในการร่วม สร้างความตระหนักใน  14  หมูบ่้าน (งบ อบต.) การอบรม 14 หมูบ่้านมจิีตส านึกในการมี

คดิร่วมท าในการอนุรักษ์ทรัพยากร การมสี่วนร่วมในการ ส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม

 5-2 โครงการอบรมเยาวชนและ เพ่ือปลกูจิตส านึกและสร้าง เยาวชนและประชาชน 40,000 จ านวนผู้รับ เยาวชนและประชาชน  ส านักปลดั

ประชาชนเพ่ือสร้างอาสาสมคัร ความตระหนักในการมสี่วน  14  หมูบ่้าน (งบ อบต.) การอบรม จ านวน 140 คนเขา้รับ

เครือขา่ยดแูลรักษาและอนุรักษ์ ร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ การอบรม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และสิ่งแวดลอ้ม

อุดหนุน                              -    โครงการ

รวมทั้งสิ้น                           2   โครงการ

จ านวนโครงการสะสม    385  โครงการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

           แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่   7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5

แนวทางที่ 5.1

ด าเนินการเอง                     2   โครงการ

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 5-3 โครงการปลกูต้นไม้ เพ่ือบ ารุงรักษาธรรมชาติ สถานกิจกรรมปลกูต้นไม้  ตามข้างทาง 50,000 ชมุชนมสีภาพ เป็นร่มเงาแกผู้่เดนิทางไปมา ส านักปลดั

ที่ราชการ วัด โรงเรียน จ านวน 2 คร้ัง (งบ อบต.) แวดลอ้มที่ดี ไดเ้ป็นอย่างดแีละร่มร่ืน

 5-4 โครงการปลกูปูาเฉลมิพระเกยีรติ เพ่ือเป็นการปลกูปูาเพ่ิมเติม จ านวน  100  ไร่ 100,000 ชมุชนมสีภาพ ปลกูปูา  จ านวน  100 ไร่ ส านักปลดั

(งบ อบต.) แวดลอ้มที่ดี

 5-5 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ เพ่ือปรับสภาพแวดลอ้ม จ านวน  20 ไร่ 50,000 ชมุชนมสีภาพ ปรับปรุงภูมทิัศน์ ส านักปลดั

ให้เหมาะสม (งบ อบต.) แวดลอ้มที่ดี จ านวน 20  ไร่

 5-6 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ หมูท่ี่ 1 เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ด าเนินการในหมูท่ี่ 1 150,000 ชมุชนมสีภาพ ภูมทิัศน์ภายในหมูบ่้านสะอาด ส านักปลดั

ภายในหมูบ่้าน (งบ อบต.) แวดลอ้มที่ดี สวยงาม

 5-7 ปรับปรุงภูมทิัศน์ถนนรอบหนองเมก็เพ่ือความสวยงามและ ด าเนินการในหมูท่ี่ 2 200,000 ชมุชนมสีภาพ ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ ส านักปลดั

เพ่ือใชเ้ป็นสถานที่ออกก าลงักาย เป็นสถานที่พักผ่อนออก (งบ อบต.) แวดลอ้มที่ดี ร่วมกนัในการพักผ่อน

หมูท่ี่ 2 ก าลงักายส าหรับชมุชน

 5-8 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์รอบ เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ด าเนินการในหมูท่ี่ 1,5,11,12 1,000,000 ชมุชนมสีภาพ ภูมทิัศน์รอบบึงบริบูรณ์สะอาด ส านักปลดั

บึงบริบูรณ์ รอบบึงบริบูรณ์ (งบ อบต.) แวดลอ้มที่ดี สวยงาม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

           แนวทางการพัฒนาที่ 5.2  การจัดระบบนิเวศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่   7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

งบประมาณและที่มา

 



 

 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 5-9 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์รอบ เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ด าเนินการในหมูท่ี่ 8 1,000,000 ชมุชนมสีภาพ ภูมทิัศน์รอบบึงบริบูรณ์สะอาด ส านักปลดั

บึงบ้านโกรกกลุา หมูท่ี่ 8 รอบบึงบ้านโกรกกลุา (งบ อบต.) แวดลอ้มที่ดี สวยงาม

 5-10 โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แกไ้ข เพ่ือแกไ้ขปัญหาลดภาวะ ในเขตพ้ืนที่ต าบลตาเนิน 50,000 ชมุชนมสีภาพ ประชาชนมจิีตส านึกในการ ส านักปลดั

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอ้มและ โลกร้อน (งบ อบต.) แวดลอ้มที่ดี อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม

ทรัพยากรธรรมชาติ

 5-11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท าความ เพ่ือปรับปรุงภูมทิัศน์และ ด าเนินการส ารวจสระน้ าในเขต 50,000 ชมุชนมสีภาพ ภูมทิัศน์รอบสระน้ าสาธารณะ ส านักปลดั

สะอาดสระน้ าสาธารณะประจ า ท าความสะอาดสระน้ า ต าบลตาเนินเพ่ือด าเนินกจิกรรม (งบ อบต.) แวดลอ้มที่ดี สวยงามและมสีระน้ าที่สะอาด

หมูบ่้าน สาธารณะในต าบลตาเนิน ตามโครงการ ในการรองรับน้ าส าหรับอุปโภค

บริโภค

 5-12 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม โรงเรียนบ้านสามหลกั 30,000 โรงเรียนมี นักเรียนมสีภาพแวดลอ้มที่ดี ส่วนการศกึษา

และแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษา รอบโรงเรียน (งบ อบต.) สภาพแวดลอ้ม ในการเรียน  ศาสนา

ที่ดี และวัฒนธรรม

 5-13 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ ศพด. เพ่ือส่งเสริมบรรยาการที่ ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ อบต.ตาเนิน 150,000 ศพด.อบต.ตาเนิน นักเรียนมสีภาพแวดลอ้มที่ดี ส่วนการศกึษา

อบต.ตาเนิน เอ้ือต่อการเรียนรู้ (งบ อบต.) มสีภาพแวด ในการเรียน  ศาสนา

ลอ้มที่ดี และวัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 5-14 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ ศพด. เพ่ือส่งเสริมบรรยาการที่ ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านโกรกกลุา 200,000 ศพด.อบต.ตาเนิน นักเรียนมสีภาพแวดลอ้มที่ดี ส่วนการศกึษา

โกรกกลุา เอ้ือต่อการเรียนรู้ (งบ อบต.) มสีภาพแวด ในการเรียน  ศาสนา

ลอ้มที่ดี และวัฒนธรรม

 5-15 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์รอบ เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ด าเนินการในหมูท่ี่ 10 1,000,000 ชมุชนมสีภาพ ภูมทิัศน์รอบบึงบริบูรณ์สะอาด ส านักปลดั

บึงปืด  หมูท่ี่  10 รอบบึงปืด (งบ อบต.) แวดลอ้มที่ดี สวยงาม

ด าเนินการเอง                     13   โครงการ

อุดหนุน                                -    โครงการ

รวมทั้งสิ้น                           13   โครงการ

จ านวนโครงการสะสม     398 โครงการ

วัตถปุระสงค์

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5

แนวทางที่ 5.2

ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 5-16 โครงการก าจัดขยะมลูฝอย เพ่ือความสะอาดของสิ่ง 1.1 ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จ านวน 2  คร้ัง 300,000 ขีดความสามารถ การจัดการระบบการทิ้ง ส านักปลดั

แวดลอ้มและรักษาธรรม 1.2 คดัแยกขยะเพ่ือใชป้ระโยชน์ (งบ อบต.) ในการก าจัดขยะ ขยะเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก

ชาติ และขดุฝังกลบอย่างถกูหลกัวิชาการ ชุมชน ย่ิงขึน้

 5-17 โครงการจัดซื้อถงัขยะชมุชน เพ่ือเป็นที่จัดเกบ็ขยะ จัดซื้อถงัขยะเพ่ือแจกจ่ายประชาชน 100,000 จ านวนถงัขยะ ประชาชนมถีงัขยะ ส านักปลดั

หมูท่ี่ 1-14 14 หมูบ่้าน (งบ อบต.)

 5-18 โครงการส่งเสริมธนาคารขยะ เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ จ านวน  2  แห่ง 100,000 จ านวนผู้เขา้ ประชาชนไดท้ราบถงึ ส านักปลดั

ภายในหมูบ่้าน จากการจ าหน่ายขยะ (งบ อบต.) ร่วมโครงการ ประโยชน์จากขยะและท าให้

มรีายไดเ้พ่ิมขึน้

 5-19 โครงการจัดซื้อรถดดูสิ่งปฏกิลู เพ่ือใชใ้นการดดูสิ่งปฏกิลู จัดซื้อรถดดูสิ่งปฏกิลู  1  คนั 600,000 ร้อยละผู้ใช้ อบต. มรีถดดูสิ่งปฏกิลู ส านักปลดั

(งบ อบจ.) บริการ

 5-20 โครงการท าความสะอาดร่อง เพ่ือเป็นการรักษาความ ท าความสะอาดร่องระบายน้ าภายใน 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมกีารจัดระบบ ส านักปลดั

ระบายน้ าภายในหมูบ่้าน สะอาดภายในหมูบ่้าน หมูบ่้าน หมูท่ี่ 1 (งบ อบต.) กจิกรรม รักษาความสะอาดในหมู่

บ้าน

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่   7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

           แนวทางการพัฒนาที่ 5.3  การบ าบัดและจัดเก็บขยะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รวมทั้งสิ้น                           5   โครงการ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

จ านวนโครงการสะสม     403   โครงการ

แนวทางที่ 5.3

ด าเนินการเอง                    4   โครงการ

อุดหนุน                              1    โครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 6-1 โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ่้าน เพ่ือเป็นการปรึกษาหารือ จัดเวทีประชาคมมูบ่้าน/ต าบล 50,000 จ านวนผู้เขา้ อบต.สามารถรับรู้ถงึปัญหา ส านักปลดั

/ต าบล กนัในการแกไ้ขปัญหาของ (งบ อบต.) ร่วมประชาคม ต่างๆ และสามารถรับรู้ถึงปัญหา

ต าบล ความต้องการต่างๆ และ

สามารถแกไ้ขปัญหาของต าบล

 6-2 โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกบั เพ่ือให้ราษฎรมคีวามรู้ จัดการอบรม  ผู้เขา้ร่วมอบรม 200 คน 80,000 จ านวนผู้เขา้ ผู้เขา้ร่วมการอบรมมคีวามรู้ ส านักปลดั

การเลอืกต้ัง เกีย่วกบัการเลอืกต้ัง (งบ อบต.) ร่วมอบรม เกีย่วกบัการเลอืกต้ังมากขึน้

 6-3 โครงการรณรงค ์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ราษฎรมคีวามรู้ รณรงค ์ประชาสัมพันธ์ การมสี่วน 50,000 จ านวนปฺาย ประชาชนในต าบลตาเนินมี ส านักปลดั

การมสี่วมร่วมในการเลอืกต้ัง เกีย่วกบัการเลอืกต้ัง ร่วมในการเลอืกต้ัง (งบ อบต.) ประชาสมัพนธ์ ความรู้เกีย่วกบัการเลอืกต้ัง

มากขึน้

 6-4 โครงการอบรมราษฎร์รัฐรวมใจใส่ เพ่ือให้พนักงานและ พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน 40,000 จ านวนผู้เขา้ พนักงานและประชาชนมี ส านักปลดั

ใจเรียนรู้กฏ ประชาชนมคีวามรู้เกีย่วกบั จ านวน  80  คน (งบ อบต.) ร่วมอบรม ความรู้เกีย่วกบัการกฏหมาย

กฎหมาย

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

           แนวทางการพัฒนาที่ 6.1   การพัฒนาการเมือง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 6-5 โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกบั เพ่ือเพ่ิมความรู้เกีย่วกบั จัดการอบรมให้ความรู้เกีย่วกบั 50,000 จ านวนผู้เขา้ ประชาชนมคีวามรู้เกีย่วกบั ส านักปลดั

ประชาธิปไตยและเครือขา่ย ประชาธิปไตยและเครือขา่ย ประชาธิปไตยและเครือขา่ยประชารัฐ (งบ อบต.) ร่วมอบรม ประชาธิปไตยมากขึน้

ประชารัฐ ประชารัฐ

 6-6 โครงการราษฎร์รัฐรวมใจ เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภา พนักงาน 20,000 จ านวนผู้เขา้ การปฏิบัติงานของพนักงาน ส านักปลดั

ท้องถิน่ใสสะอาด ของพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ห้ เจ้าหน้าที่และประชาชนในพ้ืนที่ (งบ อบต.) ร่วมอบรม เป็นไปด้วยความถูกต้องชอบ

เป็นไปตามธรรมาภิบาล ด้วยกฏหมาย ตามหลัก

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ธรรมาภิบาลประชาชนมี

ของประชาชนในการรับรู้ สว่นร่วมในการรับรู้ขอ้มลูขา่วสาร

ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วน การบริหารจัดการและการ

ร่วมการบริหารจัดการและ ตรวจสอบ

การตรวจสอบ

 6-7 โครงการราษฎร์รัฐรวมใจท้องถิน่ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ดา้น พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน 40,000 จ านวนเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และประชาชนมี ส านักปลดั

กฎหมายให้กบัเจ้าหน้าที่ (งบ อบต.) และประชาชน ความรู้ระเบียบกฎหมายเพ่ิมขึน้

และประชาชน ทีเ่ข้าร่วมการ

อบรม

 6-8 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม                เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมคดิ ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่้าน 35,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมสีว่นร่วมในการพัฒนา ส านักปลดั

ของชุมชนในการจัดท าแผน  ร่วมท าและร่วมพัฒนาต าบล (งบ อบต.) ที่เขา้ร่วมการ โดยร่วมกันคิด ร่วมกันวาง

พัฒนาต าบล สง่เสริมประชาคมให้เขม้แขง็ จัดท าแผน แผนพัฒนาท้องถิน่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 



 

 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการสะสม    411 โครงการ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

แนวทางที่ 6.1

ด าเนินการเอง                     8   โครงการ

อุดหนุน                              -    โครงการ

รวมทั้งสิ้น                          8  โครงการ

งบประมาณและที่มา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 6-9 โครงการอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ จัดการส่งอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 500,000 จ านวนผู้เขา้ พนักงานส่วนต าบล และ ส านักปลดั

แกพ่นักงานส่วนต าบลและ แกพ่นักงานส่วนต าบลและ ในการปฏบิัติงานและศกึษาต่อใน (งบ อบต.) ร่วมอบรม สมาชกิมปีระสิทธิภาพใน

สมาชกิ อบต. สมาชกิ อบต. ระดบัที่สูงขึน้ การท างานมากขึน้

 6-10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในการเกบ็ขอ้มลู 30,000 ร้อยละขอ้มลู มีข้อมูลส าหรับการบริหารงาน ส านักปลดั

เกบ็ขอ้มลูต าบล ในการจัดเกบ็ขอ้มลูต าบล ของต าบล (งบ อบต.) ที่จัดเกบ็ ต่อไป

 6-11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดท าระบบแผนที่ภาษีและ 200,000 จ านวนผู้เสีย มีความสะดวกรวดเร็วใน ส านักปลดั

การจัดเกบ็ภาษี ในการจัดเกบ็ภาษี ทะเบียนภาษี (งบ อบต.) ภาษี การจัดเก็บภาษี

 6-12 โครงการกอ่สร้างอาคารที่ท าการ เพ่ือความเป็นสัดส่วน กอ่สร้างอาคารที่ท าการ อบต. 5,000,000 จ านวนอาคาร มีสถานทีท่ างานทีเ่ป็นสัดส่วน ส านักปลดั

อบต. ในการปฏบิัติงาน ตาม แบบ อบต. 2 ชัน้ (งบ อบต.) ที่ส าเร็จ

 6-13 โครงการจัดท าวารสาร อบต. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ จัดท าวารสาร อบต. 50,000 จ านวนผู้ไดรั้บ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ส านักปลดั

ขา่วสารเกีย่วกบั อบต. (งบ อบต.) วารสาร การด าเนินงานของ อบต. 

มากขึน้

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

           แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   การพัฒนาการบริหาร

ที่ โครงการ/กิจกรรม

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 6-14 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ที่ท าการ เพ่ือให้มภูีมทิัศน์ที่ด ีและ ปรับปรุงภูมทิัศน์ที่ท าการ อบต. 100,000 อบต.มสีภาพ เกิดประสิทธิภาพในการ ส านักปลดั

อบต.ตาเนิน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ (งบ อบต.) แวดลอ้มที่ดี ปฎิบัติงานมากขึน้

ในการปฏบิัติงานย่ิงขึน้

 6-15 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการเพ่ิม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง 105,000 จ านวนผู้ใช้ ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไป ส านักปลดั

ประสิทธิภาพใน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชดุ และ (งบ อบต.) คอมพิวเตอร์ ด้วยความสะดวก

การปฏบิัติงาน เคร่ืองพร้ินเตอร์สี 1 เคร่ือง

 6-16 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการเพ่ิม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 70,000 ร้อยละผู้ใช้ ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไป ส่วนโยธา

ประสิทธิภาพใน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชดุ (งบ อบต.) คอมพิวเตอร์ ด้วยความสะดวก

การปฏบิัติงาน

 6-17 จัดซื้อรถจักรยานยนต์  - เพ่ือใชใ้นการอ านวยความ จัดซือ้รถจักรยายนต์ จ านวน 1 คัน ส าหรับ 70,000 จ านวนผู้ใช้  -การปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนโยธา

สะดวกในการปฏบิัติงาน เป็นพาหนะในการอ านวยความสะดวก (งบ อบต.) คอมพิวเตอร์ สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

ราชการ ในการปฏิบัติราชการ ภารกิจส่วนโยธา ต่อการบริการประชาชน

  6-18 โครงการการจัดงานพระราชพิธี เพ่ือถวายความจงรักภักดี อุดหนุนการจัดงานจัดงานพระราชพิธี 8,000 ร้อยละความ การจัดงานพระราชพิธี ส านักปลดั

รัฐพิธีและงานพิธี ถวายเป็นราชสักการะใน รัฐพิธีและงานพิธีอ าเภอเนินสง่า (งบ อบต.) ส าเร็จของงาน รัฐพิธีและงานพิธีบรรลุผล

วโรกาสวันเฉลมิพระชนม

พรราพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวฯ

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรมที่

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 6-19 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือให้ชมุชนมผู้ีน าที่มี ผู้น าชมุชน ทั้ง 14 หมูบ่้าน 30,000 ร้อยละทีเ่พ่ิมขึน้ ชมุชนมผู้ีน าที่มคีวามรู้ ส านักปลดั

ผู้น าชมุชน ความรู้ ความสามารถในการ (งบ อบต.) ของการบริหาร ความสามารถในการ

บริหารจัดการชมุชน จัดการชุมชน บริหารจัดการชมุชน

 6-20 โครงการจัดท าปฺาย ศพด.อบต. เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของหน่วย ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ อบต.ตาเนิน 50,000 จ านวนปฺายที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศกึษา

ตาเนิน งาน  องคก์ร  หรือ (งบ อบต.) ติดต้ัง อบต.ตาเนิน มปีฺายเ    ศาสนา

สถานศกึษา ประจ าสถานศกึษา และวัฒนธรรม

 6-21 โครงการจ้างเหมาติดต้ังมุง้ลวด เพ่ือปฺองกนัแมลงซึ่งเป็น ติดต้ังมุง้ลวด ประตูหน้าต่าง 30,000 จ านวนศูนย์ฯที่ ผลการติดต้ังมุ้งลวด ประตูหน้าต่าง  ส่วนการศกึษา

ประตูหน้าต่าง  ศพด.บ้าน พาหะของโรคต่าง ๆ ใน ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านโกรกกลุา (งบ อบต.) ได้รับการพัฒนา ศพด.บ้านโกรกกุลา  สามารถปฺองกัน  ศาสนา

โกรกกลุา ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้าน แมลงท่ีเป็นพาหะน าโรคชนิดต่าง  ๆ  และวัฒนธรรม

โกรกกลุา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6-22 โครงการติดต้ังเสาธงหน้าอาคาร  เพ่ือปลูกฝังความรักชาติให้เกิด ติดต้ังเสาธงหน้าอาคาร ศพด. 50,000 ร้อยละความพึงพอ ปลกูฝังจริยธรรม คณุธรรมส่วนการศกึษา

ศพด. กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการ  -ศพด.อบต.ตาเนิน (งบ อบต.) ใจของผู้ใชบ้ริการ นักเรียนเหมาะสมกบัเป็น  ศาสนา

ศึกษาชุมชน และประชาชน  - ศพด.บ้านโกรกกลุา สถานที่ราชการ และวัฒนธรรม

ทัว่ไป

 6-23 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้แก่ จัดส่ง พนักงาน พนักงานจ้างเข้ารับ 300,000 300,000 300,000 จ านวนพนักงาน พนักงานและลกูจ้างมี ส านักปลัด

การฝึกอบรม จากหน่วยงานต่าง ๆ บุคลากรของเพนักงานส่วน การฝึกอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีเ่ข้ารับการ ความรู้มากขึน้ กองคลัง,

ต าบล อบรม สว่นการศึกษาฯ

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่มา

วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 6-24 โครงการกอ่สร้างปฺาย ศพด.บ้าน เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ อบต.ตาเนิน 50,000 จ านวนปฺายที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ อบต.ตาเนิน ส่วนการศกึษา

โกรกกลุา องคก์ร  หรือสถานศกึษา (งบ อบต.) ติดต้ัง มปีฺายเป็นเอกลกัษณ์      ศาสนา

ประจ าสถานศกึษา และวัฒนธรรม

 6-25 โครงการจัดซื้อเคร่ืองชัง่ดจิิตอล  เพ่ือวัดพัฒนาการทางดา้น คร่ืองชัง่ดจิิตอล  จ านวน 3 เคร่ือง 60,000 จ านวนเคร่ืองชัง่ เดก็ไดรั้บการส่งเสริมดา้น ส่วนการศกึษา

ศพด.3  ศนูย์ สุขภาพร่างกายให้มี (งบ อบต.) สุขภาพอย่างถกูต้อง  ศาสนา

ความถกูต้อง และวัฒนธรรม

 6-26 จัดซื้อ/จัดจ้างท าโต๊ะรับประทาน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ จัดซื้อหรือจัดจ้างเหมาท าโต๊ะรับ 60,000 จ านวนโต๊ะ เดก็เลก็มโีต๊ะส าหรับนั่งรับ ส่วนการศกึษา

อาหารส าหรับเดก็เลก็ทั้ง 3 ศนูย์ กบัเดก็เลก็มโีต๊ะส าหรับ ประทานอาหารส าหรับเดก็เลก็ (งบ อบต.) รับประทาน ประทานอาหารกลางวันที่  ศาสนา

รับประทานอาหาร จ านวน 3 ชดุ อาหาร สะดวกสบาย และวัฒนธรรม

 6-27 โครงการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  เพ่ือให้ มสีภาพเหมาะสม ศพด.บ้านโกรกกลุา 60,000 จ านวนเคร่ือง ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากร ส่วนการศกึษา

ศพด.บ้านโกรกกลุา ต่อการปฏบิัติงาน (งบ อบต.) ปรับอากาศ และผู้มาติดต่อประสานงาน  ศาสนา

มคีวามพึงพอใจร้อยละ 80 และวัฒนธรรม

 6-28 โครงการติดต้ังถงัดบัเพลงิประจ า  เพ่ือปฺองกนัอัคคภัียเบื้องต้น จัดหาถงัดบัเพลงิติดต้ัง 20,000 จ านวนถงั ปฺองกนัการเกดิภัยจาก ส่วนการศกึษา

ศพด.บ้านโกรกกลุา  ในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ทั้ง (งบ อบต.) ดับเพลิง อัคคภัีย  ศาสนา

ศพด.บ้านหนองขาม สองแห่ง และวัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 6-29 โครงการติดต้ังระบบสัญญาณ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทาง ติดต้ังระบบสัญญาณ 40,000 ร้อยละของ เป็นแหล่งค้นคว้าอย่างไร้พรมแดน ส่วนการศกึษา

อินเตอร์เน็ต  การศกึษาไดรั้บกาติดต่อ อินเตอร์เน็ต  ศพด.โกรกกลุาและ (งบ อบต.) ความพึงพอใจ ของประชาชน เยาวชน  ศาสนา

สื่อสารอย่างกว้างขวาง ศพด.บ้านหนองขาม ผู้ใช้บริการ และวัฒนธรรม

 6-30 โครงการจัดส่งบุคลากรฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้ดแูลเดก็มคีวามรู้ บุคลาการทางการศกึษาไดเ้ขา้รับ 20,000 จ านวนบุคลากร เดก็ปฐมวัยไดรั้บการพัฒนาส่วนการศกึษา

เกีย่วกบัการศกึษาปฐมวัย เกีย่วกบัเดก็ปฐมวัย การอบรม (งบ อบต.) ทีเ่ข้ารับการ ตรงตามศกัยภาพ  ศาสนา

อบรม และวัฒนธรรม

 6-31 โครงการจัดซื้อแท้งคน์้ า เพ่ือให้ ศพด. อบต.ตาเนิน แท้งคน์้ า ขนาดความจุ 2,500 ลติร 19,000 ร้อยละของ พัฒนาน้ าบริโภคสู่เกณฑ์ ส่วนการศกึษา

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ อบต.ตาเนิน บริการน้ าบริโภคที่สะอาด จ านวน 1 หลงั (งบ อบต.) ความพึงพอใจ มาตรฐานคณุภาพน้ า  ศาสนา

ปลอดภัยให้ครอบคลมุ ผู้ใช้บริการ บริโภค และวัฒนธรรม

ชมุชนอย่างเพียงพอ

 6-32 โครงการจัดซื้อปั้มน้ าอัติโนมติั เพ่ือให้สามารถสูบจ่ายน้ า ปั๊มน้ าอัติโนมติั ศพด. อบต.ตาเนิน 5,000 จ านวนปั๊มน้ า เพ่ือสูบจ่ายน้ าเพียงพอต่อ ส่วนการศกึษา

 ให้เพียงพอต่อการใชง้าน (งบ อบต.) การใชง้าน  ศาสนา

และวัฒนธรรม

 6-33 โครงการจัดซือ้เตียงเหล็กพร้อมที่ เพ่ือใชเ้ป็นเตียงพยาบาล ศพด.อบต.ตาเนิน 50,000 จ านวนผู้ใช้ ศพด.มเีตียงพยาบาลใชใ้น ส่วนการศกึษา

นอนสุขภาพ 3 ฟุต ส าหรับเดก็ ศพด.บ้านโกรกกลุา (งบ อบต.) บริการ การดแูลเดก็  ศาสนา

และวัฒนธรรม

 6-34 โครงการจัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการเพ่ิม ศพด.อบต.ตาเนิน 75,000 จ านวนผู้ใช้ ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไป ส่วนการศกึษา

ประสิทธิภาพใน ศพด.บ้านหนองขาม (งบ อบต.) คอมพิวเตอร์ ดว้ยความสะดวก  ศาสนา

การปฏบิัติงาน ศพด.บ้านโกรกกลุา และวัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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 6-35 โครงการจัดซื้อตู้เหลก็เกบ็ เพ่ือใชเ้กบ็เอกสาร วัสดสุื่อ  - ตู้เกบ็เอกสาร ศพด.อบต.ตาเนิน 32,000 จ านวนตู้ มตู้ีเกบ็เอกสาร วัสด ุสื่อ ส่วนการศกึษา

เอกสาร การเรียนการสอน จ านวน 4 หลงั (งบ อบต.) ที่ใชใ้นการ การเรียนการสอน  ศาสนา

 - ตู้เก็บเอกสาร ศพด.บ้าหนองขาม 20,000 เกบ็เอกสาร และวัฒนธรรม

2 บาน จ านวน 2 หลงั (งบ อบต.)

 6-38 โครงการจัดซื้อเคร่ืองเลน่ DVD เพ่ือใชเ้ป็นสื่อการเรียนการ  -ศพด.อบต.ตาเนิน จ านวน 1 เคร่ือง 15,000 จ านวนเคร่ือง ครูมีการใช้สือ่ในการเรียน ส่วนการศกึษา

สอนส าหรับเดก็  - ศพด.บ้าหนองขาม จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) เลน่ การสอนพร้อมทัง้มีอุปกรณ์ใน  ศาสนา

 - ศพด.บ้าโกรกกุลา จ านวน 1 เคร่ือง การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ และวัฒนธรรม

ทันสมัย

 6-36 โครงการจัดซื้อทีวี LED เพ่ือใชเ้ป็นสื่อการเรียน ทีวี LED ขนาด 32 นิ้ว 14,000 จ านวนกี่ ครุภัณฑ์ทีวีสีสามารถน าเสนอ ส่วนการศกึษา

ขนาด 32 นิ้ว การสอนที่ทันสมยั ศพด.อบต.ตาเนิน (งบ อบต.) เคร่ือง ขอ้มลูการปฏบิัติงาน  ศาสนา

และวัฒนธรรม

 6-37 โครงการจัดซื้อเคร่ืองเลน่สนาม เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ เคร่ืองเลน่สนาม 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ นักเรียนมสีุขภาพทางกาย ส่วนการศกึษา

ศพด.บ้านหนองขาม ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ (งบ อบต.) ของผู้ใช้บริการ จิตใจ อารมณ์ และสังคม  ศาสนา

สังคม  และสติปัญญาของเด็ก เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และวัฒนธรรม

 6-38 โครงการจัดซื้อตู้ขนาด 16 ชอ่ง เพ่ือใชเ้กบ็เอกสาร วัสดสุื่อ ตู้ขนาด 16 ชอ่ง จ านวน 2 หลงั 6,000 จ านวนตู้ที่ มตู้ีเกบ็เอกสาร วัสด ุสื่อ ส่วนการศกึษา

การเรียนการสอน (งบ อบต.) ใช้เก็บเอกสาร การเรียนการสอน  ศาสนา

และวัฒนธรรม

วัตถปุระสงค์โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

ที่

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
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 6-39 โครงการจัดซื้อกระติกน้ าร้อน เพ่ือเป็นการดแูลสุขภาพ กระติกน้ าร้อน จ านวน 1 เคร่ือง 900 จ านวน นักเรียนทีสุขลักษณะทีด่ี และ ส่วนการศกึษา

เดก็ ถกูสุขลกัษณะ (งบ อบต.) กระติกน้ าร้อน มสีุขภาพแขง็แรง  ศาสนา

และวัฒนธรรม

 6-40 โครงการจัดซื้อเคร่ืองอบไฟฟฺา เพ่ือเป็นการดแูลสุขภาพ เคร่ืองอบไฟฟฺาไมโครเวฟ 3,000 จ านวนเคร่ือง นักเรียนทีสุขลักษณะทีด่ี และ ส่วนการศกึษา

ไมโครเวฟ ของเดก็นักเรียน จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) อบไมโครเวฟ มสีุขภาพแขง็แรง  ศาสนา

และวัฒนธรรม

 6-41 โครงการจัดซื้อชัน้หรือกลอ่งเกบ็ เพ่ือใชเ้ป็นที่เกบ็ถาด ชัน้หรือกลอ่งเกบ็ถาดอาหาร 2,000 จ านวนชัน้ เพ่ือใชเ้ป็นที่เกบ็อาหาร ส่วนการศกึษา

ถาดอาหารเดก็อนุบาล อาหารของเดก็ (งบ อบต.) เก็บอาหาร ส าหรับเดก็นักเรียน  ศาสนา

และวัฒนธรรม

 6-42 โครงการก่อสร้างศาลาทีพั่กส าหรับ เพ่ือเป็นทีพั่กผู้ปกครองมุม ขนาด ความกว้าง 4 เมตร x 4 เมตร 200,000 ร้อยละของ ผู้ปกครองและเดก็เยาวชน ส่วนการศกึษา

ผู้ปกครอง ผู้ปกครองระหว่างรอ (งบ อบต.) ความพึงพอใจ และมทีี่พักรอระหว่างรับเดก็  ศาสนา

รับ - ส่งเดก็ ผู้ใช้บริการ กลบับ้าน และวัฒนธรรม

 6-43 โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วน เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนา อุดหนนุนองค์การบริหารส่วนต าบล 37,000 ร้อยละของ เป็นแหล่งรวบรวมศูนย์ข้อมูล ส านักปลดั

ต าบลหนองฉมิ ส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์รวม หนองฉิม (งบ อบต.) ความพึงพอใจ ขา่วสาร

ข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ

 6-44 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านงาน เพ่ือพัฒนาความรู้เกีย่วกับงาน พนักงนส่วนต าบล, 20,000 ร้อยละของ พนักงานมคีวามเขา้ใจเกีย่ว ส านักปลดั

ธุรการให้กับบุคลากร อบต.ตาเนิน สารบรรณทีถู่กต้อง สมาชกิ อบต.และก านัน (งบ อบต.) ความพึงพอใจ กบังานสารบรรณที่ถกูต้อง

ตามระเบียบ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใช้บริการ

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 6-45 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพิอให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล.  หลงั อบต. 100,000 จ านวนถนนที่ ประชาชนมเีส้นทาง ส่วนโยธา

หลงั อบต.ไปโรงจอดรถ คมนาคมใช้อย่างสะดวก (งบ อบต.) ได้รับการพัฒนา คมนาคมที่สะดวก

 6-46 โครงการจัดภูมิทัศน์ อบต.ตาเนิน เพ่ือจัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม อบต.ตาเนิน 50,000 ร้อยละของ ภูมทิัศน์รอบอบต.ตาเนิน ส านักปลดั

องคก์ารบริหารส่วนต าบล (งบ อบต.) ความพึงพอใจ สวยงาม

ให้น่าอยู่ ผู้ใช้บริการ

 6-47 โครงการปรับปรุงลานกฬีา เพ่ือปรับปรุงสนามกฬีาให้ สนามกฬีา อบต.ตาเนิน 100,000 ร้อยละของ อบต.ตาเนิน มสีนามกฬีา ส่วนโยธา

ไดม้าตรฐาน (งบ อบต.) ความพึงพอใจ ที่ไดม้าตรฐานและสามารถ

ผู้ใช้บริการ ใชป้ระโยชน์ได้

 6-48 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพิอให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล.  ขา้ง  อบต. 400,000 จ านวนถนนที่ ประชาชนมเีส้นทาง ส่วนโยธา

ขา้ง อบต. (ขา้ง รพสต.) คมนาคมใช้อย่างสะดวก (งบ อบต.) ได้รับการพัฒนา คมนาคมที่สะดวก

 6-49 โครงการจัดท าปฺาย อบต. เพ่ืออ านวยความสะดวก ปฺาย อบต.ตาเนิน ภาษาอังกฤษ 50,000 จ านวนปฺาย เพ่ืออ านวยความสะดวก ส านักปลดั

(ภาษาอังกฤษ) ให้กบัชาวต่างชาติ (งบ อบต.) ที่ไดจั้ดท า ให้กบัชาวต่างประเทศ 

 6-50 โครงการจัดท าปฺายบอกทาง เพ่ือบอกทางและประชาสัมพันธ์ ปฺายบอกทางและปฺายสถานทีส่ าคัญ 30,000 จ านวนปฺาย เพ่ืออ านวยความสะดวก ส านักปลดั

และปฺายสถานที่ส าคญั สถานที่ส าคญัให้กบั (งบ อบต.) ที่ไดจั้ดท า ให้กบัชาวต่างประเทศ 

นักท่องเที่ยว

 6-51 โครงการซ่อมแซมเทพ้ืน เพ่ืออ านวยความสะดวก เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็ 100,000 ร้อยละของ ประชาชนที่มาติดต่องาน ส่วนโยธา

คอนกรีตเสริมหลก็ดา้นหน้า ให้กบัประชาชนที่ติดต่องาน หน้า อบต. (งบ อบต.) ความพึงพอใจ ไดรั้บความสะดวกและ

อบต. ผู้ใช้บริการ มคีวามพึงพอใจ

ที่

งบประมาณและที่มา

วัตถปุระสงค์

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 6-45 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพิอให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล.  หลงั อบต. 100,000 จ านวนถนนที่ ประชาชนมเีส้นทาง ส่วนโยธา

หลงั อบต.ไปโรงจอดรถ คมนาคมใช้อย่างสะดวก (งบ อบต.) ได้รับการพัฒนา คมนาคมที่สะดวก

 6-46 โครงการจัดภูมิทัศน์ อบต.ตาเนิน เพ่ือจัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม อบต.ตาเนิน 50,000 ร้อยละของ ภูมทิัศน์รอบอบต.ตาเนิน ส านักปลดั

องคก์ารบริหารส่วนต าบล (งบ อบต.) ความพึงพอใจ สวยงาม

ให้น่าอยู่ ผู้ใช้บริการ

 6-47 โครงการปรับปรุงลานกฬีา เพ่ือปรับปรุงสนามกฬีาให้ สนามกฬีา อบต.ตาเนิน 100,000 ร้อยละของ อบต.ตาเนิน มสีนามกฬีา ส่วนโยธา

ไดม้าตรฐาน (งบ อบต.) ความพึงพอใจ ที่ไดม้าตรฐานและสามารถ

ผู้ใช้บริการ ใชป้ระโยชน์ได้

 6-48 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพิอให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล.  ขา้ง  อบต. 400,000 จ านวนถนนที่ ประชาชนมเีส้นทาง ส่วนโยธา

ขา้ง อบต. (ขา้ง รพสต.) คมนาคมใช้อย่างสะดวก (งบ อบต.) ได้รับการพัฒนา คมนาคมที่สะดวก

 6-49 โครงการจัดท าปฺาย อบต. เพ่ืออ านวยความสะดวก ปฺาย อบต.ตาเนิน ภาษาอังกฤษ 50,000 จ านวนปฺาย เพ่ืออ านวยความสะดวก ส านักปลดั

(ภาษาอังกฤษ) ให้กบัชาวต่างชาติ (งบ อบต.) ที่ไดจั้ดท า ให้กบัชาวต่างประเทศ 

 6-50 โครงการจัดท าปฺายบอกทาง เพ่ือบอกทางและประชาสัมพันธ์ ปฺายบอกทางและปฺายสถานทีส่ าคัญ 30,000 จ านวนปฺาย เพ่ืออ านวยความสะดวก ส านักปลดั

และปฺายสถานที่ส าคญั สถานที่ส าคญัให้กบั (งบ อบต.) ที่ไดจั้ดท า ให้กบัชาวต่างประเทศ 

นักท่องเที่ยว

 6-51 โครงการซ่อมแซมเทพ้ืน เพ่ืออ านวยความสะดวก เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็ 100,000 ร้อยละของ ประชาชนที่มาติดต่องาน ส่วนโยธา

คอนกรีตเสริมหลก็ดา้นหน้า ให้กบัประชาชนที่ติดต่องาน หน้า อบต. (งบ อบต.) ความพึงพอใจ ไดรั้บความสะดวกและ

อบต. ผู้ใช้บริการ มคีวามพึงพอใจ

งบประมาณและที่มา

วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 6-52 โตรงการเทพ้ืนคอนกรีตเสริม เพ่ือปฺองกันน้ าท่วมขังบริเวรที่ เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็ 100,000 ร้อยละของ ประชาชนที่มาติดต่องาน ส่วนโยธา

เหลก็โรงจอดรถยนต์ จอดรถและมีความเหมาะสม พร้อมวางท้อระบายน้ า (งบ อบต.) ความพึงพอใจ ไดรั้บความสะดวกและ

อบต.ตาเนิน ในการใช้งานมากย่ิงขึน้ ผู้ใช้บริการ มคีวามพึงพอใจ

 6-53 โครงการกอ่สร้างห้องน้ าตลาด เพ่ืออ านวยความสะดวกกับผู้มา ห้องน้ าตลาดชมุชน 100,000 ร้อยละของ ประชาชนที่มาซื้อของที่ ส่วนโยธา

ชมุชน ใช้บริการตลาดชุมชน (งบ อบต.) ความพึงพอใจ ตลาดไดรั้บความสะดวก

ผู้ใช้บริการ และมคีวามพึงพอใจ

 6-54 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า เพ่ือใชร้ะบายน้ าที่ท่วมขงั ร่องระบายน้ าตลาดชมุชน 400,000 ร้อยละของ ตลาดชมุชนมีรางระบายน้ า ส่วนโยธา

ตลาดชมุชน ภายในตลดชมุชน (งบ อบต.) ความพึงพอใจ นเพ่ือไมใ่ห้เกดิน้ าท่วมขงั

ผู้ใช้บริการ

 6-55 โครงการเทพ้ืนคอนกรีตตลาด เพ่ืออ านวยความสะดวกกับผู้มา เทพ้ืนคอนกรีตตลาดชมุชน 350,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความพึงพอใจ ส่วนโยธา

ชมุชน ใช้บริการตลาดชุมชน (งบ อบต.) ความพึงพอใจ และไดรั้บความสะดวก

ผู้ใช้บริการ

 6-66 จัดซื้อกลอ้งประมวลผล เพ่ือใชส้ าหรับวัดคา่มมุ กลอ้งประมวลผล 300,000 ร้อยละของ มคีวามแมน่ย าในการใช้ ส่วนโยธา

และระยะ ให้มคีวามแมน่ย า (งบ อบต.) ความพึงพอใจ ส าหรับวัดคา่มมุและระยะ

ผู้ใช้บริการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รวมทั้งสิ้น                         49  โครงการ

จ านวนโครงการสะสม    460 โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

อุดหนุน                                 -   โครงการ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6

แนวทางที่ 6.2

ด าเนินการเอง                     49   โครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4-86 โครงการสนับสนุนทุนด าเนินชวิีต เพ่ือส่งเสริมดา้นการศกึษา นักเรียนที่เรียนดแีต่ยากจนในต าบล 35,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนมีทุนในการศึกษาเล่าเรียน ส านักปลดั

ให้กบัเดก็นักเรียน ของเดก็นักเรียนที่เรียนดี ตาเนิน (งบ อบต.) ที่รับทุน

แต่ยากจน

 4-87 โครงการสนับสนุนบุคลากร วัสด ุ เพ่ือให้เดก็นักเรียนไดม้สีื่อ นักเรียนของโรงเรียนในต าบลตาเนิน 150,000 จ านวนส่ือการ นักเรียนมสีื่อการเรียนที่มี ส่วนการศกึษา

อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้ การเรียนที่มมีาตรฐาน (งบ อบต.) เรียนการสอน มาตรฐานทันสมยั  ศาสนา

โรงเรียน และวัฒนธรรม

 4-88 โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนแก่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ นักเรียนของศนูย์การเรียนชมุชน 20,000 จ านวนส่ือการ ศนูย์การเรียนชมุชนมสีื่อการ ส่วนการศกึษา

ศนูย์การเรียนชมุชนต าบลตาเนิน ประชาชนไดม้สีื่อการ (งบ อบต.) เรียนการสอน เรียนการสอนที่ทันสมยั  ศาสนา

เรียนที่ไดม้าตรฐาน และวัฒนธรรม

 4-89 โครงการสนับสนุนวัสด ุอุปกรณ์ เพ่ือให้เดก็ไดม้สีื่อ เดก็นักเรียนศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ฯ 20,000 จ านวนส่ือการ ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็มสีื่อ ส่วนการศกึษา

และสื่อการเรียนการสอนให้ การเรียนที่มมีาตรฐาน (งบ อบต.) เรียนการสอน การเรียนที่มมีาตรฐาน ทันสมยั  ศาสนา

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ และวัฒนธรรม

 4-90 โครงการกอ่สร้างศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ เพ่ือมสีถานที่ส าหรับใชเ้ป็น ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ ตามแบบ อบต. 780,000 จ านวนศนูย์ มศีนูย์พัฒนาเดก็เลก็ต าบล ส่วนโยธา

ต าบลตาเนิน ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ (งบ อบต.) พัฒนาเดก็เลก็ ตาเนิน 1 หลงั

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

           แนวทางการพัฒนาที่ 4.5  การพัฒนาการศึกษา

ที่ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

โครงการ/กิจกรรม

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 


