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จากการกาหนดวิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ที่ว่า “การศึกษาเป็นเลิศ
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ของตนเอง มีคุณภาพ ยั่งยืน และเข้มแข็งไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยตัวของหมู่บ้านเองในทุกๆ
ด้าน ส่งข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายละเอียดของข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นร่างแผนพัฒนาต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ใน
การจัดการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาตาบล
ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนตาบลตาเนิน มุ่งพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ควบคู่กันไปให้ครอบคลุม โดยเฉพาะอาชีพหลักที่ส่วนมาก
ประชาชนประกอบอาชีพทางด้านการผลิต (เกษตรกรรม) ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตั้งแต่ปัจจัย
การผลิตไปจนถึงความเป็นอยู่ให้ก้าวหน้า และยั่งยืนตามวิสัยทัศน์การพัฒนาตาบลให้ครบถ้วน
ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการพัฒนาตาบล แผนพัฒนา
สามปี องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ประจาปี พ .ศ. 2558 - 2560 จะเป็นเครื่องมือทางการบริหาร และ
เป็นวิธีที่ดีที่จะนาไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ การพัฒนาตาบล ดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา
2.1 สภาพทั่วไป
2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ
2.3 สภาพทางสังคม
2.4 การบริการพื้นฐาน
2.5 ศักยภาพในตาบล
2.6 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่าน
3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 สรุปการติดตามแผนพัฒนาสามปี (ประจาปี 2556 - 2558)
ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
4.4 กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาอาเภอ
4.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
ส่วนที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา
5.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
5.2 รายละเอียดโครงการ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ก
ข
1-1
1-2
1-3
1-5
2-6
2-8
2-9
2-10
2-10
2-13
3-16
3-18
4-35
4-37
4-45
4-55
4-60
5-64
5-70
5-111
5-135
5-148
5-176
5-182

ส่วนที่ 6

การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
6.1 แนวทางการดาเนินงานการติดตามแผนและประเมินผล
6.2 แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
6.3 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ

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

6-167
6-168
6-193

ส่วนที่ 1
บทนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ
.ศ. 2548
กาหนดให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาสามปี “แผนพัฒนาสามปี ” หมายความว่า แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็น
การกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรั บพัฒนาท้องถิ่น โดยจะเป็นเครื่องมือทางการ
บริหารและเป็นวิธีที่ดีที่สุดเป็นแนวทางในการพัฒนาท้ องถิ่น ในการจัดทาแผนตามขั้นตอน กระบวนการ เพื่อ
เสนอจากค ณะกรรมการต่าง ๆ จนถึงประกาศใช้ แผนพัฒนาจากชุมชนจะเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อจัดทาร่างแผนให้เป็นไปตามนโยบ ายวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตอีกสามปี
ข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภา พและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสนองตอบต่อปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องโดยมีแนวทางที่สอดคล้องนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอาเภอ และกาหนดแผนงาน โครงการด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้อ งกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะทาให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความราบรื่นมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
“แผนพัฒนาสามปี ” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลัก ษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนทุกปี
การวางแผน หมายถึง การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทาอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด และใครเป็น
ผู้ดาเนินการหรือรับผิดชอบ การวางแผนประกอบด้วยลักษณะสาคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ
1) เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคต
2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิด และการตัดสินใจ
3) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ
การวางแผนพัฒนา หมายถึง การวางแผนโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐา นและการเมือง การบริหาร ทั้งนี้ โดยการนาประเด็นหลักการพัฒนา หมายถึง
ปัญหาความต้องการ นโยบาย หรือคาสั่ง และศักยภาพ มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการแก้ไขปัญหา สนองตอบควา มต้องการ นโยบาย และพัฒนาศักยภาพ แล้วจึงกาหนดออกมาในรูปของ
แผนงาน และโครงการ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขสภาพต่าง ๆ ให้ดีขึ้น

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี พ.ศ. 2558 – 2560 เป็นแผนพัฒนา มีระยะเวลา 3 ปี
จึงเป็นเอกสารที่ระ บุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ วิธีดาเนินการ สถานที่ป ฏิบัติงาน ระยะเวลาของกิจกรรม
งานโครงการที่จัดทา ขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี เพื่อให้การดาเนินกิจการนั้น ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึ งการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัดให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
เนื่องจากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กล่าวคือ เป็นก ารนาแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
สรุป
รวบรวมไว้เป็นวิสัยทัศน์ที่มีภารกิจต้องพิจารณาดาเนินการแต่ละปีสาหรับสามปีโดยจะมีรายละเอียดและ
ลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ในลักษณะที่จะนาไปบรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณประจาปี
และสามารถ
นาไปปฏิบั ติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณประจาปีและสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันที นอกจากนี้แผนงานและ
โครงการที่บรรจุในเอกสารแผนพัฒนาสามปีควรต้องมีสภาพความพร้อมดังนี้
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรศึกษาความเป็นไปได้ของแผนและ
โครงการหรือพิจารณาและประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงานและโครงการ
2. มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายงานทางเทคนิค
3. มีรายละเอียดในด้านค่าใช้จ่ายของแผนงานและโครงการ
ดังนั้น แผนพัฒนาสามปี จึงมีลักษณะสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา
จังหวัด อาเภอ
2. เป็นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาสามปี และวัตถุประสงค์ของสาขาการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของปีที่จะดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการในสามปี
4. เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา 5 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนา กับ
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี พ.ศ. 2558-2560 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณ ประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล 5 ปีแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาตินโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนาอาเภอ และจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. เพื่อแสดงจุดหมาย และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปีให้ สอดคล้อง
และสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสามปี

1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี ประจาปี พ.ศ. 2558 - 2560 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตาเนิน มีความสอดคล้องกับการจั ดทาแผนพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นขั้นตอนของการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการจัดทาข้อบัญญัติ งบประมาณประจาปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดประเด็นหลักการพัฒนา
จากการที่ได้มีการกาหนดประเด็นหลักการพัฒนาในขั้นตอนที่สามของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาแล้วนั้น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้อง ถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะนา
ประเด็นหลักดังกล่าวมาพิจารณา เพื่อกาหนดเป็นประเด็นหลักที่จะนามาจัดทาแผนพัฒนาระยะสามปี
ในการพิจารณ าว่าจะหยิบยกประเด็กหลักใดมาใช้ จะต้องพิจารณาโดยใช้หลักการต่างๆ ได้แก่
(SWOT Analysis) วิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กรจะทาให้ทราบว่าองค์กรท้องถิ่นมีจุดแข็งและ
จุดอ่อนอะไรบ้ าง มีโอกาสอะไรบ้างที่เอื้ออานวยให้ เกิดความสาเร็จในการพัฒนาท้องถิ่ น
มีอุปสรรค
อะไรบ้างที่ไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์ทรัพยากร (Resources Analysis) รวมทั้งการ
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis)ในห้วงระยะเวลาของกาจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดโครงการ/กิจกรรม
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาเบื้องต้นในประเด็นต่อไปนี้
- ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
- พิจารณาทบทวนว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขไปแล้วอย่างไรหรือไม่
- จัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่
- ในปีงบประมาณต่อไปจะให้ความสาคัญกับปัญหาใดมากที่สุดและรองลงมา
เนื่องจากการจัดทาแผนพัฒนาสามปี มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นภาพของการทางานในระยะปานกลางที่
ท้องถิ่นจะดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของท้องถิ่น และจะสามารถให้เห็นภาพของการ
บูรณาการ
งานด้านต่าง ๆ ดังนั้นในการพิจารณากาหนดโครงการ / กิจกรรม จะเริ่มจ ากการนายุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา และเป้าหมายการพัฒนามากาหนดโครงการ
(Program) การพัฒน า เพื่อนาไปพิจารณา
กาหนดกิจกรรม (Activity) ต่อไป
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาโดยมีการกาหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาแผนงาน
/โครงการมาพิจารณาจัดทา
รายละเอียด โดยมีส่วนสาคัญอย่างน้อยประกอบด้วย
1.) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมหลัก ๆ ของแผนงาน / โครงการ

2.) พื้นที่ดาเนินการ
3.) งบประมาณที่ใช้ (ถ้าเป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องอาจมีแผนงานใช้เงินต่อเนื่องได้ 2-3 ปี)
ขั้นตอนที่ 3 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจะนาร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามเค้าโครงที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและ
ปรับปรุงก่อนนาเสนอต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ จะต้องนาเสนอต่อสภาท้องถิ่ นเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ แล้วจึงนาไปประกาศใช้ ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นกับสภาท้องถิ่นมีความขัดแย้งกัน จะต้องส่ง
ร่างแผนฯ พร้อมเหตุผลของแต่ละฝ่าย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดถือ
เป็นที่สิ้นสุด ในกรณีขององค์การบริห ารส่วนตาบล อานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นของนายอาเภอ เมื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี และประกาศใช้แล้วแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ประกอบด้วยสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนา
อาเภอ คณะกรรมก ารประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ
พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเป็น ขั้นตอนที่สาคัญของการนาแผนไปสู่ปฏิบัติ ซึ่งการติดตามผลจะทาให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผน และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป สาหรับการประเมินผลซึ่งควรเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
มากกว่าเน้นกระบวนการ กล่าวคือ ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น
จาเป็นต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม / งาน ที่ต้องการบรรลุให้ชัดเจน และจัดทา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด เช่น อบ
ต. มีโครงการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กที่อยู่ในศูนย์ฯ มีสุขภาพอนามัยที่ดีตาม
เกณฑ์ที่กาหนด การจัดทาตัวชี้วัดจะเน้นที่สุขภาพอนามัยของเด็กว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้หรือไม่
ประการใด
ในขั้นตอนนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องแต่งตั้ง “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น” คณะกรรมการฯ ต้องดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีการรายงานผลการติดตามให้
ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1.5 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีจะเป็นเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาขององค์กร เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการพัฒนาท้องถิ่น ช่วยก่อเกิดประโยชน์และผลดีต่อท้องถิ่นและ
ประชาชนอย่างทั่วถึง สรุปดังนี้

(1.) ทาให้เกิดการประสานงานการดาเนินการพัฒนาในเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบ ระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทาให้สามารถแก้ไขปัญหาความซ้าซ้อน
ความขัดแย้ง ตลอดจนเป็นการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร
(2.) องค์การบริหารส่วนตาบ ล มีทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน สนองตอบต่อนโยบายในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3.) ทาให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และควบคุมการดาเนินงาน กิจกรรม
โครงการต่างๆ อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
2.1 สภาพทั่วไป
1) ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอาเภอเนินสง่า ระยะห่าง
จากอาเภอเนินสง่า 2 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือจด

ตาบลกะฮาด อาเภอเนินสง่า

จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้จด

กิ่งอาเภอพระทองคา

จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออกจด

ตาบลช่อระกา อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตกจด

ตาบลหนองฉิม อาเภอเนินสง่า

จังหวัดชัยภูมิ

2) เนื้อที่
เนื้อที่ทั้งหมดของตาบลตาเนินมีประมาณ 35,903 ไร่ หรือประมาณ 57.4448 ตารางกิโลเมตร
(625 ไร่ เท่ากับ 1 ตารางกิโลเมตร)
3) ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตาบลตาเนิน เป็นที่สูงทางด้านทิศใต้ ระดับความสูง
จากระดับน้าทะเลประมาณ 230 เมตร และระหว่างกลางของตาบลระดับความสูงประมาณ 220 เมตร
ลาดต่าลงมาทางด้านทิศเหนือระดับความสูงประมาณ 200 เมตร และเป็นลูกคลื่นตอนตื้นสลับเพียง
บางส่วน มีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ คือ บึงละหานลูกนก อยู่ทางตอนเหนือของตาบลตาเนินไหล
จากทางตอนใต้มาทางด้านทิศเหนือของตาบล มีเส้นทางคมนาคมที่สาคัญ คือ ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 2180 ตัดผ่านตอนเหนือของของตาบล และมีทางรถไฟกรุงเทพฯ – หนองคาย ตัดผ่าน
ตอนกลางของตาบลในแนว ออก-ตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เป็นดินปนทราย มีดินเหนียวเป็น
บางส่วน พื้นที่เหมาะสมสาหรับการปลูกข้าวและพืชไร่ โดยดูลักษณะโครงสร้างของดิน และความ
สมบูรณ์ของดิน
4) การปกครอง มีจานวน หมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
จานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเต็มทั้งหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-14
หมู่ที่ 1 บ้านตาเนิน
ชื่อ นางสมสมร
แก้วพลัย
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ชื่อ นายเซียมฟรอย จันทรญานนท์
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านโนนไร่

ชื่อ นายณรงค์

โพธิ์นอก

ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ ชื่อ นายสุดใจ

รายนอก

ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง

เหิมขุนทด

ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

ชื่อ นายฐิติพงษ์

หมู่ที่ 6 บ้านหนองแขม ชื่อ นายสังคม

หวังเลี้ยงกลาง ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7 บ้านโนนคูณ

ชื่อ นายพงศ์สิริ

ออสันเทียะ

หมู่ที่ 8 บ้านโกรกกุลา

ชื่อ นายชูชาติ

หวังกล่อมกลาง ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9 บ้านสามหลักพัฒนา

ชื่อ นายประจักษ์

แก่กลาง

ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10 บ้านเนินทอง

ชื่อ นายบุญเหลือ

เปียกสันเทียะ ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11 บ้านบึงสง่า

ชื่อ นายชิน

นามกิ่ง ตาแหน่ง กานันตาบลตาเนิน

หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์

ชื่อ นายบุญช่วย

ศรีธรรมม ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 13 บ้านราชภูมิ

ชื่อ นายบารุง

หมู่ที่ 14 บ้านเนินเพชร

ชื่อ นายธีรพล

ยิ่งสันเทียะ ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
กิ่งนอก

ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

มีจานวนพื้นที่ตามลาดับหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14
5)

มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่

1,226
3,153
2,730
2,560
2,050
4,580
2,038
2,015
5,130
1,956
2,649
2,040
2,500
1,276

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

ประชากร
- ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ประชากรทั้งสิ้น ณ เดือน พฤษภาคม 2557 จานวน 6,769 คน
แยกเป็น

ชาย 3,397 คน
หญิง 3,372 คน

- ข้อมูล จปฐ. ปี 2557 จานวน 5,551 คน
แยกเป็น

ชาย 2,782 คน
หญิง 2,769 คน

ข้อมูลประชากร
หมู่ที่

ชื่อบ้าน

เปรียบเทียบจานวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์ /จปฐ.
ชาย

หญิง

รวม

จานวนครัวเรือน

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

96

64

74

59

154

92

50

44

246

210

253

201

484

386

145

130

3,337

2,782

3,348 2,769

6,685

4,898

1,929

1,707

๑๓ ราชภูมิ
๑๔ เนินเพชร
รวม
ที่มา

: ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อาเภอเนินสง่า ณ เดือน พฤษภาคม 2557
: ฐานข้อมูล จปฐ. ปี 2557

2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพหลักของประชากรทั้งตาบล คือ ทานา ทาสวน ทาไร่ เลี้ยงสัตว์
นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ อาชีพรับจ้าง และค้าขาย
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ปั้มน้ามันหัวจ่าย
ปั้มหลอด
โรงสี

6
13
11

แห่ง
แห่ง
แห่ง

2.3 สภาพทางสังคม
1) การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน

5
3
14

แห่ง
แห่ง
แห่ง

2) ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ประเภทของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ
หมู่ที่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
(คน)
(คน)
(คน)
1. บ้านตาเนิน
72
13
2
2. บ้านหนองขาม
91
23
3
3. บ้านโนนไร่
38
11
4. บ้านหนองโพธิ์
51
18
3
5. บ้านหัวบึง
98
15
6. บ้านหนองแขม
42
17
3
7. บ้านโนนคูณ
49
11
8. บ้านโกรกกุลา
63
11
9. บ้านสามหลักพัฒนา
45
23
1
10. บ้านเนินทอง
61
10
1
11. บ้านบึงสง่า
61
19
12. บ้านเนินสมบูรณ์
58
9
13. บ้านราชภูมิ
18
7
14. บ้านเนินเพชร
47
10
1
รวม
794
197
14
ที่มา : สานักปลัด งานสวัสดิการสังคม อบต. ตาเนิน เมื่อ 6 มิถุนายน

รวม
(คน)
87
117
49
72
113
62
60
74
69
72
80
67
25
58
1,005

2557

3) สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด
สานักสงฆ์
ศาลตาปู่

3) สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจาตาบล/หมู่บ้าน
สถานพยาบาลเอกชน
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

1

แห่ง

7
2
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง

2

แห่ง

3

แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 100
4)

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น

700

คน

51

คน

ผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับหมู่บ้าน ๆ ละ 25 คน

325

คน

หน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตาบลตาเนิน (OTOS)

10

คน

หน่วยกู้ชีพ

10

คน

2

คน

กลุ่ม อปพร.

หน่วยผจญเพลิง

1 รุน่

2.4 การบริการพื้นฐาน
1) การคมนาคม
มีถนนกรมทางหลวง (ลาดยางผิวแอสฟัลต์) จานวน 1 สาย จากบ้านค่าย – ตาเนิน
2) การโทรคมนาคม
ที่ทาการไปรษณีย์ (เอกชน)
1
แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
14
ตู้
3) การไฟฟ้า (ชัยภูมิ)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า (ที่ไฟฟ้าเข้าถึง) จานวน 14 หมู่บ้าน จานวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 1,630 ครัวเรือน
4) แหล่งน้าธรรมชาติ
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 ศักยภาพในตาบล
1) ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภา อบต. ตาเนิน
1. นางวิไล
คาจันทร์ดี
ประธานสภา อบต. ตาเนิน
2. นางสิริญากร
หมั่นคา
รองประธานสภา อบต. ตาเนิน
3. นายปณวัฒน์
ประกายเพชร
เลขนุการสภา อบต. ตาเนิน
4. นายทองดี
สีดาวงศ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
5. นายภคิน
คาจันทร์ดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
6. นายจาปา
ศรีวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
7. นายมนตรี
คลองหนองขาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
8. นายชัชวาล ย์
โพธิ์นอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

9. นายกุล
10. นายชาน
11. นายเพิกศักดิ์
12. นางลออ
13. นางราตรี
14. นายว่อน
15. นายนิธิสา
16. นายสมยศ
17. นางมานะ
18. นายอุทัย
19. นายณรงค์
20. นางละเอียด
21. นายเชิง
22. นายแถม
23. นายอุทัย
24. นายเวิน
25. นายมานิตย์
26. นายทัศนัย
27. นายอุบล
28. นางสาวกัญญา
29. นายสุทน
ฝ่ายบริหาร อบต. ตาเนิน
1. นางอุไร

ละหานนอก
ยางธิสาร
สีมะยา
ฤทธิ์กาลัง
ทองสาย
แขนสันเทียะ
สิงห์จันทร์
เก่งนอก
สงพะเนาว์
วังสันเทียะ
พิมพ์กลาง
แก่กลาง
ปราบโจร
แขตสันเทียะ
คาดี
ผ่องศรี
ฤทธิ์กาลัง
สุขประสาร
ยิ่งสันเทียะ
ศรีนอก
เคนสันเทียะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่

3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
12
12
13
13
14

โคคาลา

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน

2. นายนิยม

แก้วถาวร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน

3. นายสมจิตร

กว้างนอก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน

4. นางสาวสีวิกา

ศรีวงษ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน

จานวนบุคลากร พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง มีจานวน 37 คน

ตาแหน่งในสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 17 คน
1. นายปณวัฒน์

ประกายเพชร ปลัด อบต.ตาเนิน

2. นายสมโภชน์

พรโสภิณ

หัวหน้าสานักปลัด

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. จ่าเอกพงศกร

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

คาจันทร์ดี

พนักงานขับรถยนต์

17. นายสนธยา

หล่าบุตรศรี

คนงานประจารถขยะ

18. นายอัคราช

โพยนอก

คนงานประจารถขยะ

ตาแหน่งในส่วนการคลัง จานวน 6 คน
1. นายชูวิทย์

พิมสิม

ผู้อานวยการกองคลัง

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

ตาแหน่งในส่วนโยธา จานวน 5 คน
1. นายอานาจ

ป้อพันธ์ดุง

หัวหน้าส่วนโยธา

2. นายวรวิทย์

เสมียนชัย

นายช่างโยธา

3. นายมานพ

แก้วพลัย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

4. นายอนุรักษ์

หวังเชิดกลาง

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

5. นายวุฒิชัย

วิสุทธิสาย

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ตาแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน 9 คน
1. นางปิยาภรณ์

กกกลาง

นักวิชาการศึกษา

2. นางพรทิพย์

คีรีนิล

ครูผู้ดูแลเด็ก

3. นางเรณู

กาละ

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

4. นางสาวทิตยา

เขยนอก

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

5. นางสาวศุภจิรา

สมศรี

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

6. นางสาวจิราวรรณ

คาจันทร์ดี

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

37

คน

รวม

2.6 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ 2557
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลเก็บเอง

18,490,637.95 บาท
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

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

\

2.7 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ 2576 (ยอดสรุปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – เดือนพฤษภาคม 2557)
รายการ

งบประมาณ

รับจริง

คงหลือ

ก. รายได้ภาษีอากกร
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีบารุงท้องที่

12,347,700.00 7,966,500.51
126,700.00

74,814.29 -

51,885.71

34,703.00

14,703.00

1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

20,000.00

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

-

-

-

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

150,300.00

134,515.00

2.1 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจร

2,500.00

2.2 ค่าธรรมเนียมขนถ่ายเก็บขยะ

1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน

-

14,425.82

1,200.00

-

1,300.00

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

200.00

-

-

200.00

65,000.00

58,020.00

-

6,980.00

2,500.00

15,010.00

100.00

30.00

-

70.00

75,000.00

58,935.00

-

16,065.00

500.00

-

-

500.00

ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

2.5 ค่าธรรมเนียมการค้าที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ
2.6 ค่ากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.7 ค่าปรับผิดสัญญา
2.8 ค่าปิดประกาศโอนมรดก
2.9 ค่าธรรมเนียมตลาด
2.10 ค่าปรับอื่นๆ

12,510.00

รายการ
ค. หมวดรายได้จากทรัพย์

งบประมาณ

รับจริง

คงหลือ

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
4.1 ค่าขายแบบแปลน
4.2 เงินที่มีผู้อุทิศให้
4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จ. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

90,000.00

32,691.50

80,000.00

28,500.00 -

10,000.00

51,500.00

4,191.50 -

5,808.50

9,300,000.00 10,293,715.00
9,300,000.00 10,293,715.00
22,000,000.00 18,490,637.95

993,715.00
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
การทาประชาพิจารณ์ การจัดทาแผนพัฒนา มีความเข้มแข็งขึ้น บริหารงานแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และบริการที่รวดเร็ว
 ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีการ
ผลิตผลทางการเกษตรที่มีความ
หลากหลาย เช่น ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง โคกระบือ สุกร ไก่ ปลา เป็นต้น
 มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในชุมชน
 มีสถานที่และทรัพยากรธรรมชาติมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการสร้างงาน
และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
 มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและที่จะพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อป ในหลายหมู่บ้าน
 มีการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมเกษตรทางเลือกหรือเกษตรผสมผสาน
 มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อปท . / และส่วนราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 มีความสงบไม่มีปัญหาด้ายความปลอดภัย และมลพิษที่ก่อให้เกิดโทษ
 ผู้นาท้องถิ่นให้ความสาคัญต่อกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 อบต.ตาเนิน มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
 ได้รับการบริการรับส่งผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินอย่างรวดเร็วเร่งด่วน
(2) จุดอ่อน (W : Weakness)
 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัยขาดการพัฒนาด้าน
คุณภาพ และการตลาด
 การผลิตในภาคเกษตรกรรม การส่งเสริมและการพัฒนาในด้านคุณภาพมีประสิทธิภาพในการผลิต
ต่า ขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
 ประชาชนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการประกอบอาชีพและไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการประกอบ
วิสาหกิจชุมชน

 แหล่งน้าตามธรรมชาติและที่ของส่วนตัวมีน้อย ไม่เพียงพอและตื้นเขิน
 ภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 คุณภาพการศึกษาไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถปรับตัวรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
วิทยาการสมัยใหม่
 ตาบลตาเนิน กาลังเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
(3) โอกาส (O : Opportunity)
 พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
 นโยบายจัดตั้งกองทุนส่งเ สริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบวิสาหกิจชุมชน ใน
หลายรูปแบบ
 การกระจายอานาจและงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
 มีกฎหมายปฏิรูปการศึกษา และสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิรูประบบ
ราชการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานของรัฐ
 ใกล้แหล่งรับซื้อพืชผลทางการเกษตร
 มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับท้องถิ่นอื่นที่สะดวกสบาย สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุน
ทางเศรษฐกิจ
(4) อุปสรรค (T : Threat)
 ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการถ่ายโอนการกระจายอานาจไม่เหมาะสมสอดคล้องกับจานวน
บุคลากรและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่จานวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้อง
รับผิดชอบ
 ราคาน้ามันเชื้อเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาสู งขึ้นส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตและคุณภาพการผลิต
 การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เพียงพอและทั่วถึง
 ด้านภูมิศาสตร์มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งน้าท่วม และดินเค็ม
 แหล่งน้าตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้าเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ตลอดฤดูกาลผลิต
 ท้องถิ่น /อปท. มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนจากัด จึงไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
 ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างบรรทุกดิน หิน เกินค่าน้าหนักมาตรฐาน วิ่งเร็ว เครื่องยนต์ เสียง
ดัง ทาดินร่วง ถนนพัง ฯลฯ

3.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 )
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ได้ดาเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปี
2556 โดยเก็บข้อมูลการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสาร
การรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร และนามาสรุปเป็นภาพรวมของการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล โดยดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งสรุปผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดังนี้

แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทาการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ประเด็นการประเมิน

มีการดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ



4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



5. มีการจัดทาประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น






7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล



8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน



9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น







ไม่มี
การดาเนินงาน

14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา



15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด



16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา



17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์



18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์



19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่



แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลา
ในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.
2.

ชื่อองค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
รายงานสรุปแผน 3 ปี อบต. ตาเนิน
ปีงบประมาณ 2556
ปีที่ 2556
ยุทธศาสตร์

จานวน คิดเป็น
โครงการ ร้อยละ

งบตามแผน

ปีที่ 2557
คิดเป็น จานวน คิดเป็น
ร้อยละ โครงการ ร้อยละ

งบตามแผน

ปีที่ 2558
คิดเป็น จานวน คิดเป็น
ร้อยละ โครงการ ร้อยละ

งบตามแผน

รวม
คิดเป็น จานวน คิดเป็น
ร้อยละ โครงการ 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 การพัฒนาด้านแหล่งน้า

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

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

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

173

100.00

150,250,500.00 100.00

62

5 การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6 การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร
รวม

264

100.00 253,689,385.00 100.00

100.00 62,015,000.00 100.00

499

100.00 465,954,885.00 100.00

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2556 (ช่วงไตรมาส ที่ 2 , 3 , 4)
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ โครงการ ตามแผนดาเนินงานประจาปี 2556
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ

โครงการที่อยู่

โครงการที่ยัง

โครงการที่มี

ทั้งหมด

ที่แล้วเสร็จ

ระหว่างดาเนินการ

ไม่ดาเนินการ

การยกเลิก

ที่บรรจุในแผน

ยุทธศาสตร์

ดาเนินงานปี 2556
จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

14

92.86

-

-

0

0

-

-

14

100

1.2 พัฒนาระบบจราจร

1

50

-

-

1

50

-

-

2

100

1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

4

100

-

-

-

-

-

-

4

100

0

0

-

-

1

-

-

-

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1 ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน

3

75

-

-

1

25

-

-

4

100

3.2 พัฒนาการเกษตร

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

4.1 งานสวัสดิการสังคม

2

100

-

-

-

-

-

-

2

100

4.2 ส่งเสริมการกีฬาศาสนาวัฒนธรรม

3

60

-

-

2

40

-

-

5

100

4.3 การเพิ่มช่องทางในการรับรู้

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

4.4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

8

53.33

-

-

7

46.67

-

-

15

100

4.5 พัฒนาการศึกษา

6

66.67

-

-

3

33.33

-

-

9

100

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

5.2 การจัดระบบนิเวศ

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

5.3 การบาบัดและจัดเก็บขยะ

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบารุง

รักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้า

2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้า
2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม

แหล่งกักเก็บน้า
2.2 การขุดเจาะแหล่งน้า
3. ด้านเศรษฐกิจ

4. ด้านสังคม

ข้อมูลข่าวสาร

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม
5.1 สร้างจิตสานึกและตระหนัก

ในการจัดการทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ

โครงการที่อยู่

โครงการที่ยัง

โครงการที่มี

ทั้งหมด

ที่แล้วเสร็จ

ระหว่างดาเนินการ

ไม่ดาเนินการ

การยกเลิก

ที่บรรจุในแผน

ยุทธศาสตร์

ดาเนินงานปี 2556
จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

6.1 พัฒนาการเมือง

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

6.2 พัฒนาการบริหาร

2

66.67

-

-

1

33.33

-

-

3

100

49

75.38

-

-

16

24.62

-

-

65

100

6. การพัฒนาการเมือง การบริหาร

รวม

ตารางที่ 2 แสดงจานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2556- 2558 ) ที่มีเป้าหมายในการ

ดาเนินการ ในปีงบประมาณ 2556 และจานวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
โครงการตาม ประมาณการ โครงการที่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แผนพัฒนา

ในแผนฯ

ดาเนินการ

ปี 2556

ปี 2556

จริง

งบประมาณ
รายจ่ายปี 2556

คิดเป็น
ร้อยละ
โครงการ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน

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

131

164,323,000

19

1,548,293.94

14.50

2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้า

21

29,140,000

0

0

0

2.2 การขุดเจาะแหล่งน้า

30

40,840,000

0

0

0

รวม

51

69,980,000

0

0

0

3.1 ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน

12

1,250,000

3

43,300

25.00

3.2 พัฒนาการเกษตร

9

820,000

1

40,000

11.11

21

2,070,000

4

83,300

19.04

ทางเท้า ท่อระบายน้า

รวม
2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้า

3. ด้านเศรษฐกิจ

รวม

โครงการตาม ประมาณการ โครงการที่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แผนพัฒนา

ในแผนฯ

ดาเนินการ

ปี 2556

ปี 2556

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 การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

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

43

13,867,585

20

4,086,904.52

46.61

1

20,000

1

5,000

100.00

5.2 การจัดระบบนิเวศ

4

1,450,000

1

3,580

25.00

5.3 การบาบัดและจัดเก็บขยะ

2

400,000

1

39,900

50.00

7

1,870,000

3

48,480

42.85

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

รวมทั้งสิ้น

264

253,689,385

49

5,950,838.46

18.56

รวม
5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 สร้างจิตสานึกและตระในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม
6. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
ได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน จานวน 264 โครงการ โดยประมาณการใช้เงินงบประมาณไว้
253,689,385 บาท และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556 ได้ตั้งงบประมาณสาหรับ
โครงการพัฒนา (ดาเนินการจริง ) จานวน 49 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 5,950,838.46 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 18.56 ของโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ

ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์การนาโครงการไปสู่การปฏิบัติตามแผนการดาเนินงาน ปี 2556
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการที่ปรากฏในแผน

จานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ร้อยละตามความสาเร็จ

14

14

100.00

1.2 พัฒนาระบบจราจร

2

1

50.00

1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

4

4

100.00

1

0

0.00

0

0

0.00

3.1 ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน

4

3

75.00

3.2 พัฒนาการเกษตร

1

1

100.00

4.1 งานสวัสดิการสังคม

2

2

100.00

4.2 ส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม

5

3

60.00

4.3 การเพิ่มช่องทางในการรับรู้

1

1

100.00

4.4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

15

8

53.33

4.5 พัฒนาการศึกษา

9

6

66.66

1

1

100.00

5.2 การจัดระบบนิเวศ

1

1

100.00

5.3 การบาบัดและจัดเก็บขยะ

1

1

100.00

6.1 พัฒนาการเมือง

1

1

100.00

6.2 พัฒนาการบริหาร

3

2

100.00

65

49

75.38

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบารุง

รักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้า

2. การพัฒนาแหล่งน้า

2.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
แหล่งกักเก็บน้า
2.2 การพัฒนาขุดเจาะแหล่งน้า
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาด้านสังคม

ข้อมูลข่าวสาร

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรม

ชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 สร้างจิตสานึกและตระหนัก

ในการจัดการทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม

6. การพัฒนาการเมือง การบริหาร

รวม

ตารางที่ 4 สรุปโครงการตามข้อบัญญัติซึ่งมีการดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน ปี 2556
ผลการดาเนินงาน
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปรากฏตามแผน / ปี

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการยังไม่

อยู่ในแผน

ไม่อยู่ในแผน

เสร็จ

แล้วเสร็จ


(54,000.00)

-



-


(46,000.00)

-



-


100,000.00

-



-

(98,400.00)

100,000.00

-



-

(98,200.00)

66,000.00

-



-

(63,300.00)

(34,000.00)

-



-

-



-

-

-



-



-

หน้า

(98,500.00)

100,000.00

-



-

หน้า

(97,000.00)

(75,000.00)

-



-

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้า ท่อระบายน้า
1) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรสายเลียบคลองหนามแดง - บ้านหนองขาม
2) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย
หนองเบ็น-ละหานลูกนกบ้านหนองขาม
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้าน
โนนไร่
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองโพธิ์
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้าน
หัวบึง
6) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้าน
หนองแขม
8) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนอง
แขม-บ้านหนองรัง
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้าน
โกรกกุลา
10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11
บ้านบึงสง่า
11) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายลา
ห้วยยาง-บึงปื้ดทางรถไฟ หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์

แผนปี 56 ข้อ17
หน้า 70
แผนปี 56 ข้อ 16
หน้า 70
แผนปี 56 ข้อ 20
หน้า 71
แผนปี 56 ข้อ 30 หน้า
73
แผนปี 56 ข้อ 41 หน้า
74
แผนปี 56 ข้อ 38 หน้า
74
แผนปี 56 ข้อ 46 หน้า
76
(โครงการนอกแผนพัฒนา
สามปี 2556-2558 )
แผนปี 56 ข้อ 75 หน้า
82
แผนปี 56 ข้อ 119
91
แผนปี 56 ข้อ 123
92


58,000.00
(56,100.00)

(42,000.00)

100,000.00

ผลการดาเนินงาน
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปรากฏตามแผน / ปี

ดาเนินการ

ดาเนินการยัง

อยู่ในแผน

ไม่อยู่ใน

แล้วเสร็จ

ไม่แล้วเสร็จ


(25,000.00)

-



-


100,000.00

-



-

-



-

-



-


10,000.00



-

-



-

-



-

-



-

-



แผน

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ)
12) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรสายลาห้วยยางตอนกลางหมู่ที่ 12

แผนปี 56 ข้อ 124
หน้า 92

บ้านเนินสมบูรณ์
13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 13 บ้านราชภูมิ
14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 14 บ้านเนินเพชร

แผนปี 56 ข้อ 131
หน้า 94
แผนปี 56 ข้อ 142
หน้า 96

(98,300.00)

96,000.00

(92,200.00)

1.2) แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
15) โครงการรณรงค์ลดอุบัติทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
16) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันภัยและภัยพิบัติ

แผนปี 56 ข้อ 164
หน้า 101


50,000.00

(40,960.00)

แผนปี 56 ข้อ 165
หน้า 100

(00.00)

1.3 แนวทางการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค
17. โครงการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

แผนปี 56 ข้อ 215
หน้า

18. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ

จัตุรัส *
19. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอาเภอ
จัตุรัส *
20. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเนินเพชร

110

แผนปี 56 ข้อ 276-179
หน้า

104

แผนปี 56 ข้อ 218
หน้า

111

แผนปี 56 ข้อ 187-203
หน้า

108


50,000.00

(21,282.00)

450,000.00

(191,574.94)

352,000.00

(312,477.00)


(4,000.00)

ผลการดาเนินงาน
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปรากฏตามแผน / ปี

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการยังไม่

เสร็จ

แล้วเสร็จ

-


10,000.00

อยู่ในแผน

ไม่อยู่ในแผน



-

2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้า
2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่ง กักเก็บน้า
21. โครงการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์สถานที่

แผนปี 56 ข้อ 40 หน้า

ท่องเที่ยวสภาพแวดล้อมธรรมชาติฯ

129

(00.00)

(โครงกาพัฒนาบึงละหานลูกนกเพื่อการท่องเที่ยว
และอนุรักษ์)*
2.2 แนวทางการพัฒนาการขุดเจาะแหล่งน้า
-

-

-

-

-

-

แผนปี 56 ข้อ 16


10,000.00

-



-

-



-

140


(20,000.00)

แผนปี 56 ข้อ 17

-


10,000.00



-

-



-

-



-

-

-



3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและ การลงทุน
22. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทางานในช่วงปิด
ภาคเรียนและวันหยุด

หน้า 143

(9,600.00)
23. โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพที่สนใจให้ประชาชน

แผนปี 56 ข้อ 1 หน้า

ทั้ง 14 หมู่บ้าน
24. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุตาบล
ตาเนิน*

หน้า 143

(00.00)
25. โครงการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี**

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

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวตาบลตาเนิน

ทั่วไป ปรากฏใน


98,000.00

แผนงานสร้างความ

(79,920.00)

เข้มแข็งของชุมชน
(00252)

ผลการดาเนินงาน
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปรากฏตามแผน / ปี

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการยังไม่

อยู่ในแผน

ไม่อยู่ในแผน

เสร็จ

แล้วเสร็จ


65,000.00

-



-


10,000.00



-

4. การพัฒนาด้านสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม
28. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ

แผนปี 56 ข้อ 1-7

เอดส์ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์ถุงยังชีพแก่

หน้า 150

(67,500.00)

คนยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติในตาบลตาเนิน**
4.2 แนวทางการส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
29. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร

แผนปี 56 ข้อ 4-16

สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง*

หน้า 154

-

(00.00)
30. โครงการจัดงานกีฬาและการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาทุกระดับ

แผนปี 56 ข้อ 4-16
หน้า 154


100,000.00

-




10,000.00

-

(97,301.00)
31. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน*

-



(00.00)
32. โครงการส่งเสริมและทานุบารุงรักษาศาสนา 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

-



-


80,000.00



-



-

-



(58,400.00)
4.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
35. โครงการจัดอบรมเยาวชนชุดป้องกัน ยาเสพ
ติด*

แผนปี 56 ข้อ 39

-

หน้า 160

(00.00)
36. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ในเขตตาบลตาเนิน*

แผนปี 56 ข้อ 36

-

หน้า 159


30,000.00
(00.00)

37. โครงการฝึกอบรมซ้อมภัยทางถนนและอัคคีภัย*

-


20,000.00
(00.00)

ผลการดาเนินงาน
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปรากฏตามแผน / ปี

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการยังไม่

อยู่ในแผน

ไม่อยู่ในแผน

เสร็จ

แล้วเสร็จ


(150,000.00)

-



-


10,000.00

-



-

4.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต(ต่อ)
38. โครงการฝึกอบรมทบทวนซ้อมป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

แผนปี 56 ข้อ 41
หน้า 161

39.สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบล

แผนปี 56 ข้อ 45

ตาเนิน (โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวผูกผัน)

หน้า 161

(00.00)
40. โครงการจัดหาวัสดุ สาธารณสุขป้องกันโรคใน
คนและสัตว์*

ดาเนินกิจกรรมตามโครงการแต่ไม่ได้เบิกจ่าย
งบประมาณ
-



-

-

-



-



-

หน้า 160


(140,000.00)

แผนปี 56 ข้อ 38

-


15,000.00



-

แผนปี 56 ข้อ 34
หน้า 159


40,000.00
(31,070.00)

10,000.00

41.โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)
ประจาตาบล*

(5,640.00)
42. โครงการผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับหมู่บ้าน
43. โครงการป้องกัน รณรงค์และปราบปรามยาเสพ
ติดตาบลตาเนิน*

แผนปี 56 ข้อ 40

หน้า 160

(00.00)
44. โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์*

แผนปี 56 ข้อ 46
หน้า 161


10,000.00

-




27,500.00



-



-

-



-



-



(6,840.00)
45.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประสิทธิภาพ 25 ตาสับปะรด ผู้ประสานพลังแผน

แผนปี 56 ข้อ 48

-

หน้า 162

(00.00)

ดิน (อุดหนุนอาเภอเนินสง่า)
46. โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(อุดหนุนอาเภอเนินสง่า)

แผนปี 56 ข้อ 48

-

หน้า 162


9,000.00
(00.00)

47. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-

(อุดหนุนอาเภอเนินสง่า)


4,500.00
(00.00)

48. สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน/หมู่บ้านใน
ตาบลตาเนิน*
49. โครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชัน


(50,000.00)

100,000.00
(93,400.00)

-

ผลการดาเนินงาน
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปรากฏตามแผน / ปี

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการยัง

อยู่ในแผน

ไม่อยู่ในแผน

เสร็จ

ไม่แล้วเสร็จ


(20,000.00)

-



-

ทั่วไป ปรากฏใน


15,000.00

-

-



แผนงานการศึกษา

(10,450.00)

-



-



-



-


40,000.00



-

-



-

-



-

4.5 แนวทางการพัฒนาการศึกษา
50. โครงการวันเด็กแห่งชาติ

แผนปี 56 ข้อ 60
หน้า 165

51.โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย (โครงการ
นอกแผนพัฒนาสามปี 2556-2558)*

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
(00212)
52. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสาหรับ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

ทั่วไป ปรากฏใน


20,000.00

อบต.ตาเนิน (โครงการนอกแผนพัฒนาสามปี

แผนงานการศึกษา

(00.00)

2556-2558)*

ศาสนา วัฒนธรรม

-

และนันทนาการ
(00212)
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการนอก

ทั่วไป ปรากฏใน


30,000.00

แผนพัฒนาสามปี 2556-2558)*

แผนงานการศึกษา

(00.00)

53. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

-

ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
(00212)
54. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนปี 56 ข้อ 59
หน้า 164


1,198,120.00
(1,108,751.52)

55. โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อ

แผนปี 56 ข้อ 53

การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล

หน้า 163

-

(00.00)

ตาเนิน*
56.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก*
57. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
กลุ่มโรงเรียนตาบลตานเนิน 5 โรงเรียน

แผนปี 56 ข้อ 58
หน้า 168
แผนปี 56 ข้อ 58
หน้า 164


251,160.00
(163,170.00)

(1,518,400.00)

ผลการดาเนินงาน
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปรากฏตามแผน / ปี

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการยังไม่

อยู่ในแผน

ไม่อยู่ในแผน

เสร็จ

แล้วเสร็จ


(155,000.00)

-



-


(5,000.00)

-



-


5,000.00

-



-



-



-


(150,000.00)

-



-


15,000.00

-



-


8,000.00



-
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4.5 แนวทางการพัฒนาการศึกษา (ต่อ)
58. โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนให้โรงเรียน

แผนปี 56 ข้อ 51
หน้า 163

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
59. โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จ

พระ

แผนปี 56 ข้อ 1
หน้า 166

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
5.2 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบนิเวศ
60. โครงการรณรงค์ปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ*

แผนปี 56 ข้อ 4
หน้า 167

(3,580.00)
5.3 แนวทางการพัฒนาการบาบัดและจัดเก็บขยะ
61. โครงการซื้อถังขยะชุมชน

แผนปี 56 ข้อ 10
หน้า 169


48,700.00
(39,900.00)

6. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6.1 แนวทางการพัฒนาการเมือง
62.โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล(การ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ)*

แผนปี 56 ข้อ 1
หน้า 170


20,000.00
(18,980.00)

6.2 แนวทางการพัฒนาการบริหาร
63. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ส.อบต. พนักงานส่วนตาบล

แผนปี 56 ข้อ 5
หน้า 172

พนักงานจ้างและศึกษาดูงานนอกสถานที่
64. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลตาเนิน

แผนปี 56 ข้อ 11
หน้า 173

(14,880.00)
65. โครงการจัดงานพราราชพิธี รัฐ พิธี และงานพิธี

แผนปี 56 ข้อ 20
หน้า 174

(00.00)
รวม 65 โครงการ

รวมงบประมาณ

5,950,838.46
49 โครงการ

16

ผลการดาเนินงาน
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปรากฏตามแผน / ปี

ดาเนินการ

ดาเนินการยัง

แล้วเสร็จ

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
การดาเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริง
ของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นสุดไตรมาสงวดที่ 3 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. โครงการที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ
1.1

โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปี

จานวน 43 โครงการ ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ 11 โครงการ
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โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ

1.2

โครงการที่อยู่นอกแผนพัฒนาสามปี

11

โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ

จานวน 6 โครงการ ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ 5 โครงการ
1.3

ยอดวงเงินงบประมาณโครงการฯ ตามข้อบัญญัติ ที่สภา อบต

.ตาเนิน อนุมัติ

เป็นเงินจานวน 6,872,980 บาท มีการดาเนินการโอนลด/เพิ่ม ดังนี้
(1) โอนลดจานวน 21โครงการ คิดเป็นยอดเงิน จานวน 568,607.00 บาท
(2) โอนเพิ่มจานวน 4 โครงการ คิดเป็นยอดเงิน จานวน 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 ที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน อนุมัติ จานวน

65

โครงการจริง

จานวน 5,950,838.46 บาท และมียอดเงินคงเหลือ (6,321,673.00 - 5,950,838.46 = 370,834.54 บาท)
2. โครงการที่เบิกจ่ายงบจ่ายขาดเงินสะสม
-โครงการที่ได้รับงบประมาณ จานวน 51 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5,754,4000.00 บาท (เบิกจ่าย
เฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
3. โครงการเบิกจ่ายตามงบกลาง
- โครงการที่ได้รับงบประมาณ จานวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ63,517.00 บาท (เบิกจ่ายเฉพาะ
โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

สรุป รวมโครงการที่ดาเนินการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ตาบลตาเนินในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 มีจานวน 104 โครงกา ร รวมเงินวงงบประมาณเบิกจ่ายจริงทั้งสิ้นจานวน
11,768,755.46 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบหกสตางค์
)

สรุปโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตาบลประจาปี
*********************
ข้อบัญญัติงบประมาณ

จานวนโครงการ

ปรากฏในแผน

ไม่ปรากฏในแผน

65
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หมายเหตุ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจา
ปี 2556
สรุป
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี

2556 จานวน 65 โครงการ ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี จานวน 54 โครงการ ไม่ปรากฏในแผน จานวน 11 โครงการ จากจานวน 65 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ จานวน

49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75%

ไม่บรรลุผลตามแผน 16

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.62%
การคานวณร้อยละของสัดส่วน
จานวนโครงการในข้อบัญญัติที่เป็นไปตามแผนพัฒนา * 100% = %
จานวนโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนดาเนินงานประจาปีจะดาเนินการได้น้อยกว่าแผนพัฒนาสามปี
2. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงาน
3. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
..............................................................................................

ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ปัญหา และความต้องการของประชาชนสามารถสรุปผล
การวิเคราะห์จัดทาเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาตาบลตาเนิน ดังนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( พ.ศ. 2558 - 2560)
“ การศึกษาเป็นเลิศ เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1) การสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งสัญจรและลาเลียงพื
ชผลทางการผลิตจาก การ เกษตร
จะต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพื่อประชาชนจะได้ใช้สะดวก ไม่ชะงักหรือติดขัด เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัย
จากธรรมชาติ สามารถใช้สัญจรได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียหายต่อการประกอบอาชีพและคมนาคม
2) การปรับปรุงและพัฒนา แสงสว่างทุกหมู่บ้าน โดยดาเนินการ ขยายเขตไ ฟฟ้าให้ทั่วถึง เพื่อจะได้
ใช้ได้เต็มพื้นที่สาหรับชีวิตประจาวัน ของประชาชน และประกอบอา ชีพและบริเวณที่เป็นจุดล่อแหลม
ตามแหล่งต่างๆ ที่ความสว่างไม่เพียงพอจะต้องติดตั้งให้เพียงพอและทั่วถึ งทั้งในชุมชนและเส้นทาง การ
คมนาคม
3) ปรับปรุงและพั ฒนาระบบสาธารณูปโภค น้าอุปโภค – บริโภคที่สะอาด ก่อสร้าง พัฒนา
ปรับปรุง ขยายเขตทัง้ ประปาภูมภิ าค และหมูบ่ า้ นให้เพียงพอและทัว่ ถึง ก่อสร้างจัดหาภาชนะและซ่อมแซม
ให้ใช้การได้
4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ โทรศัพท์สาธารณะ และการขยายคู่สายโทรศัพท์ขอความ
ร่วมมือสนับสนนุงบประมาณติดตั้งขยายเขตและซ่อมแซมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้มี
ใช้อย่างพอเพียง
5) การพัฒนาศักยภาพ การประกอบอาชีพของเกษตรกร ที่ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยจัดฝึกอบรมอาชีพ สนับสนุนงบประมาณและตล าดจาหน่ายสินค้า ส่งเสริมชุมชนให้
ผลิตสินค้าตามที่ตลาดต้องการ
6) การพัฒนาการเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาบารุง ความอุดมสมบูรณ์ของ
แหล่งผลิต และการใช้ปุ๋ยสารอินทรีย์ ที่ผลิตจากวัตถุในชุมชน โดยการเรียนรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) การรวมกลุ่มของอาชีพต่างๆ การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ พลังมวลชน เยาวชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
คอยป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความปลอดภัย
8) ส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ให้ก้าวหน้าและแพร่หลาย
จัดตั้งกลุ่มขึ้นมารับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณ

9) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและการออกกาลังกาย จัดการแข่งขันกีฬาและการออกกาลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง จัดหาผู้ฝึกสอนกีฬา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องแก่เยาวชน เพื่อจะได้ก้าว
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การออกกาลังกายสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไปอย่างสม่าเสมอ
10) สร้างและจัดหาแหล่งน้าเพื่อการเพาะปลูก ก่อสร้าง ขุดลอก ซ่อมแซม ให้สามารถเก็บกักน้า
เพื่อการเกษตรยามขาดแคลน และนาน้าจากต้นน้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้พอเพียงและทั่วถึง
11) ปรับปรุงและพัฒนาระบบทางระบายน้าตามแหล่งน้าทีป่ ระชาชนใช้เป็นเส้นทางเข้าพืน้ ที่
การเกษตรชารุดหรือเสียหายบ่อยๆ จะต้องก่อสร้างเป็นอาคารหรือสะพานให้คงทนถาวร ทนสภาพ
การระบายน้าได้สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับประมาณน้าที่ไหลเข้า – ออก
12) ปรับปรุงพืน้ ที่ การเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสภาพดินเค็มให้มีความอุดม
สมบูรณ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13) การพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ของคนรุ่นเก่า ให้ถ่ายทอดแก่
คนรุ่นหลังโดยตั้งกลุ่มให้เรียนรู้และพัฒนาให้เป็นอาชีพและรายได้
14) การสร้างระบบการทาลายขยะและปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยให้รองรับปริมาณและให้เป็น
ระเบียบเรีย บร้อย รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกครัวเรือนได้ตระหนักถึงมลภาวะและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
15) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการระบายน้าตามหมูบ่ า้ นทีเ่ กิดท่วมขังในฤดูฝนตก ก่อสร้าง
รางระบายน้าหรือร่องระบายน้าให้ทันต่อปริมาณน้าใช้และน้าฝน
16)ส่งเสริมและสนับสนุน การปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ บริเวณที่
สาธารณประโยชน์ วัด สถานที่ราชการและที่ไร่นา สวน เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ร่มรื่น รักษาภูมิทัศน์
รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ
17) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาชั้ นประถม ให้ได้รับความ
รู้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปให้ทันสมัย สนับสนุนทุนการศึกษา จัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาการเรียน การสอน ตั้งแต่อนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน
วัสดุอุปกรณ์ การเรียน การศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
18) จัดทาสวนพักผ่อนสาธารณะและสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กและประชาชนทั่วไปได้มาพบปะและ
นันทนาการ
19) จัดสร้างเวทีสาธารณะเพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเป็นศูนย์รวมที่ถาวรของตาบลให้มี
มาตรฐานและการใช้งานหลายๆ โอกาส
20) ก่อสร้างศูนย์กิจกรรมรวมตา บลให้ครบวงจร เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของตาบลทุกๆ ด้านของทุก
หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้ทราบและโดยเฉพาะสินค้าชุมชนและบริการภูมิปัญญา
ที่จะสามารถทารายได้

21) จัดทาแหล่งธรรมชาติให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยปรับปรุงพัฒนาให้สามารถนาทรัพยากรที่ มี
อยู่ให้เป็นรายได้และเพิ่มอาชีพให้แก่คนในชุมชน
22) ปรับปรุงการบริการให้ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว และบริการด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้ประชาชนได้เรียนรู้ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ปรับปรุงสถานที่
ราชการให้สามารถให้บริการหลายๆ ด้าน ภูมิทัศน์ทั้งนอกและในอาคารสานักงานให้ดูเหมาะสมสะอาด
เรียบร้อยอยู่เสมอ
4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
เพื่อให้วิสัยทัศน์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2560) ที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้า
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. พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในตาบลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและสัญจรไปมา
สะดวก
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้าทางเท้า ท่อระบายน้า : ก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
2. การพัฒนาระบบจราจร : ส่งเสริมการป้องกันความปลอดภัยจากการใช้ถนนและลดอุบัติเหตุแก่
ประชาชน

3. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค : ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีน้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคพอเพียง
2. เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
เป้าหมายการพัฒนา
1. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร
2. ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้า
3. ให้ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งเก็บกักน้า : พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอ จัดสร้างระบบประปา
และขยายเขตประปาในหมู่บ้าน
2. การขุดเจาะแหล่งน้า : ขุดลอกแหล่งน้าตื้นเขิน ขุดลอกแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านประกอบธุรกิจในรูปของการจาหน่ายสินค้า และมีแหล่ง
รวบรวมผลผลิต
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบอาชีพและมีรายได้เหมาะสมต่อการครองชีพ
3. เพื่อแก้ไขการอพยพไปหางานทานอกหมู่บ้าน
เป้าหมายการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมทั้ง
สนับสนุนการดาเนินการโครงการตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพึ่งตนเอง
2. ส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์พืชที่จะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นดิน และสามารถให้ผลผลิตได้มาก
คุ้มทุน
3. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในตาบล
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน : ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายร้านค้าชุมชน ส่งเสริมหมู่บ้านพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองระดับตาบล

2. การพัฒนาการเกษตร : ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมายการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ส่งเสริมสุขภาพอานามัยของประชาชน การควบคุม
และรักษาโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สาหรับผู้ที่
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. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบารุงรักษาและและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน
2. เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนา
1. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม / บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ฟื้นฟูและ
พัฒนาป่าไม้ แหล่งน้าธรรมชาติเสื่อมโทรมและที่ดินมีปัญหาเสื่อมโทรม
2. การจัดระบบนิเวศ : อนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ พัฒนาบูรณะป่าไม้ และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิด
ประโยชน์ จัดระบบนิเวศรอบหมู่บ้านให้สวยงาม
3. การบาบัดและจัดเก็บขยะ : การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องหลักวิชาการ
สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน ให้ได้รับความสะดวก
เป้าหมายการพัฒนา
1. จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการเสนอความคิด และการมีส่วนร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางาน มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการฝึกอบรม
3. ให้บริการประชาชน ทั้งในและนอกสานักงาน รวมทั้งอานวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่อ
งานต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ออกแนะนาชี้แจ้งและตอบปัญหาข้อ
ซักถามเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาระบบการเมือง : ส่งเสริมความรู้การบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
การเลือกตั้งทุกระดับ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
2. การพัฒนาการบริหาร : พัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้ง
ระบบการการจัดเก็บภาษี การทากิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เกิด

ประสิทธิภาพครอบคลุมและทั่วถึง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพและมีขวัญ
กาลังใจที่ดี พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทั นสมัย รวดเร็ว ทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจ

4.2.1 แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
พัฒนา

การ

แนวทางการพัฒนา

1. ด้านโครงสร้าง

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน

พื้นฐาน

สะพาน ท่อระบายน้า

โครงการ
1.1.1 ก่อสร้างถนน

ร่องระบายน้า 1.1.2 ก่อสร้างร่องระบายน้า ท่อระบายน้า
รางระบายน้า
1.1.3 ก่อสร้างสะพาน
1.1.4 การปรับปรุงซ่อมแซมถนน
1.1.5 การปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้า
ท่อระบายน้า
1.1.6 การก่อสร้างทางดินกั้นน้า

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 จัดทาและก่อสร้างวัสดุ อุปกรณ์ เกาะ
กลางถนนบอกการแบ่งจราจร
1.2.4 จัดทาหรือจัดหาสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
1.2.5 จัดทาโครงการขับขี่ปลอดภัย

1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

1.3.1 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน
1.3.2 ขยายเขตจาหน่ายน้าประปา
1.3.3 ขยายเขตไฟฟ้า
1.3.4 ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ
1.3.5 ขยายคู่สายโทรศัพท์/ชุมสายโทรศัพท์

ยุทธศาสตร์

การ

แนวทางการพัฒนา

พัฒนา

โครงการ

2. ด้านการพัฒนาแหล่ง 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่ง

2.1.1 ก่อสร้างถังเก็บน้า

น้า

2.1.2 ก่อสร้างฝายเก็บกักน้า

เก็บกักน้า

2.1.3 ก่อสร้างคลองส่งน้า
2.1.4 ปรับปรุงซ่อมแซม ถังเก็บน้า ฝายน้า
ล้น คลองส่งน้า
2.1.5 ก่อสร้างประตูเปิด ปิดน้า
2.1.6 ก่อสร้างฝายน้าล้น
2.1.7 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด
2.2 การขุดเจาะแหล่งน้า

2.2.1 เจาะบ่อบาดาล
2.2.2 ขุดลอกแหล่งน้า สระน้า คลอง
2.2.3 ออกแบบบ่อบาดาล

3. ด้านเศรษฐกิจ

3.1 พัฒนาอาชีพและการลงทุน

3.1.1 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
3.1.2 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
3.1.3 สนับสนุนหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

3.2 พัฒนาการเกษตร

3.2.1 อบรมให้ความรู้
3.2.2 จัดตั้งกองทุนการเกษตร
3.2.3 การป้องกันกาจัดศัตรูพืช
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 อบรมธรรมะสาหรับประชาชนทุกวัย

ยุทธศาสตร์

การ

แนวทางการพัฒนา

พัฒนา

โครงการ
4.2.5 จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมตาบล
4.3.2 ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์

จัดหา

หนังสือพิมพ์และวารสาร
4.3.3 การจัดเวทีประชาคม
4.3.4 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ
4.3 การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล

4.3.1 ติดตั้งเสียงตามสาย

ซ่อมแซมหอ

ข่าวสาร

กระจายข่าวประจาหมู่บ้าน

4.4 การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ

4.4.1 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
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 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.5.4 สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
4.5.5 สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน

5. ด้านทรัพยากร-

5.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการ

5.1.1 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง

ธรรมชาติและ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

จิตสานึกให้อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม
5.1.2 อบรมเยาวชน ประชาชน เพื่อสร้าง
จิตสานึก

ยุทธศาสตร์
พัฒนา

การ

แนวทางการพัฒนา
5.2 การจัดระบบนิเวศ

โครงการ
5.2.1 การปลูกและบารุงรักษาต้นไม้
5.2.2 การปรับปรุงภูมิทัศน์

5.3 การบาบัดและจัดเก็บขยะ

5.3.1 การจัดหาที่รองรับขยะให้ชุมชน
5.3.2 จัดซื้อรถเก็บขยะ
5.3.3 ก่อสร้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ

6. ด้านการเมืองและการ 6.1 พัฒนาการเมือง

6.1.1 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การมีส่วน

บริหาร

ร่วมในการเลือกตั้ง
6.1.2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และการเมือง
6.1.3 จัดเวทีประชาคม
6.1.4

การเตรียมการเลือกตั้ง อบรม

คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
6.2 พัฒนาการบริหาร

6.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พนักงานลูกจ้าง
และสมาชิก อบต. ประชาคมหมู่บ้าน
6.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล
ตาบล
6.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
6.2.4 การจัดทาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์
6.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
องค์กรและการบริหารงานด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
6. 2 . 5 เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560)
4.3.1 ตาแหน่งการพัฒนา (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) จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(3) คนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
(4) สภาพพื้นที่ป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อย ๔๐ พื้นที่จังหวัด
4.3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI)
(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร
(2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม
(3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
(4) สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น
(5) จานวนชุมชนที่ดาเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4.3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและ
บริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
1) เป้าประสงค์
1.1) ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
1.2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
1.3) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
1.4) สินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2.1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตภาคการเกษตร
2.2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันสาปะหลังและอ้อย
2.3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้มาตรฐาน
2.4) ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
2.5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตร
3) กลยุทธ์และแนวทางพัฒนา
3.1) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
(1) การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข้งและยั่งยืน
(2) พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง
อ้อยโรงงาน พริก ยางพารา ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด
และเครือข่ายสินค้าเกษตร
(3) พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
(4) พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน
3.2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
(1) พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร
(2) พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ
(3) พัฒนาและส่งเสริมการทาเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
3.3) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคบริการ

(1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
(2) พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
1) เป้าประสงค์
1.1) จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
1.2) สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
1.3) แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2.1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว
2.2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
2.3) จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3) กลยุทธ์และแนวทาง
3.1) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วให้มีคุณภาพมาตรฐาน
(1) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด เพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนาของภาคอีสาน
(2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
ปรับปรุงมาตรฐานสิง่ อานวยความสะดวก ความปลอดภัย และ
สุขอนามัย ตลอดจนให้ความสาคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของ
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 เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ
3.3) ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ
วิสาหกิจชุมชน ให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
(2) สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม
(3) สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
(4) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จาหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
(5) การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
1) เป้าประสงค์
1.1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน
1.2) การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2.1) สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นจังหวัดเพิ่มขึ้น
2.2) สัดส่วนพื้นที่ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงสภาพสมบูรณ์
2.3) ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4) ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ
2.5) ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทน
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) ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้า และการใช้สารเคมีการเกษตรใน
พื้นที่ต้นน้าอย่างเข้มงวด
(4) พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาด
อินทรีย์วัตถุ และการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้าและองค์กรท้องถิ่นใน
การจัดการน้า และการจัดทาแผนบริหารจัดการน้าในแต่ละลุ่มน้าอย่าง

บูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัด /กลุ่ม
จังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้า
3.2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ
(1) พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิด
ความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม
(2) ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและ
การสร้างเครือข่ายด้าการอนุ
น รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกาจัดขยะมูลฝอย
และการจัดการน้าเสีชุยมชน
(4) ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการกาหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่อย่างมี
ส่วนร่วมในพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสาคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ให้คนกับป่าอยู่รวมกันอย่างยั่งยืน
(5) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดการองค์
การจั ความรู้
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยการอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพื้นบ้าน
เพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ตามแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(7) ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
หมาะสม
ที่เ
กับท้องถิ่นในการใช้พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูก

พืช พลังงานทดแทนในที่ดินรกร้าง เพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่ายด้าน
พลังงาน
3.3) การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(1) การจัดทาแผนที่ เพื่อบ่งชี้พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ตาบล
อาเภอ และจังหวัด โดยจัดลาดับความสาคัญพื้นที่เสี่ยง เพื่อกาหนด
แนวทางเฝ้าระวัง และแนวทางบรรเทาและป้องกันผลกระทบ
(2) พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิด
ภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการและ
สร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ
(3) พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยวางระบบเพื่อส่งเสริมการดาเนินงาน
ของภาคส่วนต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล
(4) สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มี
การเตรียมความพร้อม จัดทาแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการ
ซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่าเสมอ
(5) พัฒนาศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรั บมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
(6) การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้
ทุกภาคส่วนได้ทราบ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการ
ร่วมกันดาเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1) เป้าประสงค์
1.1) ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น
1.2) ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
1.3) สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2.1) ร้อยละประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ
2.2) ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึ ง
2.3) จานวนชุมชนที่ดาเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มสูงขึ้น
2.4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน
2.5) ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่
3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
3.1) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
(1) เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทนาใน
การปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน
และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่น และการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนาความรู้
(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 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสั งคม
(5) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน สามารถวางและจัดทาผังเมือง
การจัดบริการขั้นพื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมใน

พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความ
ต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
(6) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจาก
สภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภาวัฒนธรรมตาบล
(7) ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
ศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
(8) ขยายโอกาสการมีงานทาและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
(9) ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง
กีฬาและนันทนาการ
(10) ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนา
และนาวิทยาศาสตร์ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง
(11) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเป็น
ประจาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.2) การพัฒนาการศึกษา
(1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เพือ่ การมีงานทาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง
จิตสานึกค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
(2) สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการ
การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับ
คนทุกช่วงวัย
(3) ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามุ่งสู่สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
(4) สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้าง
หลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ
รวมทัง้ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ และช่วยเหลือ
ทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
(5) สนับสนุนสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/
วิสาหกิจชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่
ชุมชน รวมทั้งการรองรับและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน
(6) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
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 โดยเชื่อมโยงการดาเนินการร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(1) ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้าง
กลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้เกิ ดความสมัครสมาน
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(2) ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้นาชุมชนให้มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน
(3) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านและชุมชน
(4) ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
3.5) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(1) พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการ
ให้บริการเชิงรุก เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
(2) พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตสานึกสาธารณะ มาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และทัศนคติ ที่เอื้อต่อการบริการ
ประชาชน
(3) สร้างจิตสานึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติ
ราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทาแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของอาเภอในการ
ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ตาบล และอาเภอ ให้
สามารถเชื่อมโยงกับการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ระบบแผนและ

งบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน
(5) ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากล
และมีประสิทธิภาพ
3.6) การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สิน
(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก และพัฒนา
ระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
(2) เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุ กๆด้าน
ดาเนินการป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจน
บาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
(3) เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งและระงับข้อพิพาทเบื้องต้นรวมทั้งการรักษาความสงบ
เรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัย ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในพื้นที่
(4) คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภค
เชิงรุก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
อานวยความยุติธรรม
4.4 กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาอาเภอ
วิสัยทัศน์อาเภอเนินสง่า
“เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พันธกิจการพัฒนาอาเภอเนินสง่า
1.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้คน ชุมชน น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดารงชีวิต

1.3 พัฒนาคนให้มีความรู้ คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตนเองได้
2. เป้าประสงค์รวม
2.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.2 สนับสนุนให้คน ชุมชน น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
3.1เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 มีการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 คน ชุมชน น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3.3 แต่ละชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4. ประเด็นยุทธศาสตร์
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 1.18 ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ชลประทานโดยฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้าธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้าผิวดิน และใต้ดิน โดยดาเนินการ
ก่อสร้างระบบชลประทานขนาดกลาง และขนาดเล็ก ระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย และเพิ่มประสิทธิภาพการ
กระจายน้าโดยการพัฒนาระบบชลประทานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชลประทานระบบท่อ
(1) เป้าประสงค์
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้า เพื่อเพิ่มน้าต้นทุนแ

ละบรรเทาปัญหาน้าขาด

แคลน และอุทกภัยโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2. ภาคการเกษตรเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความ
เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของการเพิ่มพื้นที่แหล่งน้าใต้ดิน ผิวดิน และได้รับการพัฒนา
2. จานวนเส้นทาง ถนน สาหรับขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รับการพัฒนาที่ได้
มาตรฐาน
3. ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพิ่มขึ้น
4. ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตผลการเกษตรสาคัญ
6. จานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(3) แนวทางมาตรการการพัฒนาอาเภอ
(3.1) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
3.1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรไห้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างยั่งยืน
3.1.2 ฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานพัฒนา
แหล่งน้าผิวดิน ใต้ดิน โดยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดกลาง และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และ
เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้า
(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 การทาการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชน และการทาเกษตรยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
3.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบัน
เกษตรกร และพัฒนาการดาเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 2.1 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทย อย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 2.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิง
รุกเพื่อป้องกันปัญหาการป่วยและตามด้วยโรคอุบัติใหม่และระบาดซ้าในคนพร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถใน

การเฝ้าระวัง วินิจฉัยและดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบที่ประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกาลังกายและเล่นกีฬา
(1) เป้าประสงค์
1.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งทักษะชีวิต และมี
พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีหลักประกันความมั่นคงในการดารงชีวิต
1.2 ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
1.3 ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุม มีคุณภาพและเข้าถึงบริการได้
อย่างไม่เป็นอุปสรรค
1.4 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุมและ
ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก
1.5 เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกาลังกายเล่นกีฬาเป็นประจาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
(2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2.1 ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 ชุมชนมีสภาพแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการที่ดี
2.3 จานวนศูนย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนในอาเภอ
2.4 ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
(3) แนวทางมาตรการการพัฒนาอาเภอ
3.1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1.1 การปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้คนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต
3.1.2 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน สามารถจัดการบริการขั้นพื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน
3.1.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และ
ส่งเสริมการออม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดารงชีวิต

3.2 การพัฒนาการศึกษา
3.2.1 สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการ
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 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ
4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
และฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้างคว ามเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเสถียรภาพทางการเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลข้ อที่ 1.3 แก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
โดยยึดหลักการ “ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา ส่วนผู้ค้าคือผู้ที่ต้องรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม ”
และการลดปริมาณผู้เสพยา ป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
มีความเชื่อมโยงกับนโยบา ยรัฐบาลข้อที่ 8.1 สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนอาเภอ 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 ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม
2.2 ร้อยละที่ลดลงของจานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
2.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.4 ร้อยละความสาเร็จในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2.5 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(3) แนวทางมาตรการการพัฒนาอาเภอ
3.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.1.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน
3.1.2 พัฒนาองค์กรชุมชนและผู้นาชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน
3.1.3 เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย
กระบวนการแผนชุมชน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.2.1 ปรับปรุงรูปแบบของการให้บริการประชาชน อานวยความสะดวก ลด
ขั้นตอนการทางาน ทาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการให้บริการ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
3.2.2 ส่งเสริมให้มีการจัดทาแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเสริมสร้างการประสานและบูรณาการในระดับอาเภอเชื่อมโยงกับจังหวัดให้มีระบบแผนงาน
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
ดาเนินการป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
3.3.3 เพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน
อาสาสมัครชุมชนและประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสาธารณภัย
3.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.4.1 เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
3.4.2 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชน

การปลูกป่าไม้

เศรษฐกิจ อนุรักษ์บารุงดินและน้า เพื่อป้องกันการบุกรุกทาลายป่า เผาป่า และพื้นที่การเกษตร
4.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น (สมัยนางอุไร โคคาลา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน)

นโยบายในการบริหารงานราชการที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นแถลงต่อสภาสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตาเนิน ผู้ทรงเกียรติ และประชาชนชาวตาบลตาเนินได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์
ที่จะมุ่งในการพัฒนา มีดังต่อไปนี้

นโยบายข้อที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จะมุ่งเน้นการสร้างแล ะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิด พัฒนาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่างๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอานวยความสะดวกในชุมชน โดยดาเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านคมนาคม
1.1.1 สนับสนุนปรับปรุงและสร้างถนน
1.1.2 สนับสนุนปรับปรุงร่องระบายน้า และสร้างร่องระบายน้า
1.1.3 สนับสนุนการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร
1.2 ด้านไฟฟ้า
1.2.1 สนับสนุนติดตั้งและซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ
1.2.2 สนับสนุนปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างตามพื้นที่ที่จาเป็น
1.2.3 สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า
1.3 ด้านการสื่อสาร
1.3.1 สนับสนุนติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย หน่วยงาน ระดับหมู่บ้าน
ระดับตาบล
1.4 ด้านสาธารณูปโภคและแหล่งน้า
1.4.1 สนับสนุนการขยายท่อเมนประปาของส่วนภูมิภาค
1.4.2 สนับสนุนการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
1.4.3 สนับสนุนกานพัฒนาแหล่งน้าโดยการจัดหา ขุดลอกคูคลอง
คลองส่งน้า ลาห้วย และจัดสร้างฝายกักเก็บน้าไว้ใช้ตลอดปี
นโยบายข้อที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
มุ่งเน้นโครงการด้านการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มรายได้จากการ
ประกอบอาชีพ โดยมีกิจกรรมและโครงการดังนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าในตาบลเพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน
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 ซ่อมแซมแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.11 ส่งเสริมสนับสนุนการทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนและการใช้สารเคมี
2.12 ส่งเสริมสนับสนุนโรงงานปุ๋ยอัดเม็ด และปุ๋ยชีวภาพ
นโยบายข้อที่ 3 ด้านสังคม
มุ่งเน้นพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนภายในตาบลมี ความสมัครสมาน
สามัคคี จะปรับปรุง และจัดระเบียบการศึกษาสาธารณสุข วัฒนธรรม ประเพณี และสนับสนุนการ
ปรับปรุงชุมชนเพือ่ ให้เป็นสังคมคุณภาพ โดยจะดาเนินการดังนี้
3.1 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
3.1.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
วันสาคัญต่างๆ
3.1.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่
3.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมที่ดีงาม
3.1.4 ส่งเสริมและอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชน
3.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันประเพณี วันสาคัญต่างๆ
3.2 ด้านการศึกษา
3.2.1 สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.2.2 สนับสนุนอาหารกลาวันและอาหารเสริม นม สาหรับเด็กก่อนวัยเรียน
3.2.3 สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ
3.2.4 สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน เรียนดีแต่ยากจน
3.2.5 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน รองเท้า เสื้อผ้านักเรียน ตามความ
เหมาะสม
3.2.6 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหรือห้องสมุดประจาตาบล
เพื่อให้ชุมชนได้รับการศึกษาและได้ใช้บริการด้านสื่อต่าง ๆ

3.3 ด้านนันทนาการและกีฬา
3.3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
3.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทั่วไป กีฬาพื้นบ้านของประชาชน
3.3.3 สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการออกกาลังกายของประชาชน
3.3.4 จัดสร้างสนามกีฬาสาหรับออกกาลังกาย
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 ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
3.4.6 ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์สาหรับหอกระจายข่าว
3.4.7 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายประกาศประจาหมู่บ้าน
3.5 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.5.1 สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวกับงานบรรเทาสาธารณภัย
3.5.2 ส่งเสริมการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบรรเทา
สาธารณภัย
3.5.3 ส่งเสริมการจัดระเบียบจราจร
3.5.4 จัดทาป้ายจราจรตามถนนสายสาคัญ
3.5.5 จัดค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย
3.6 ด้านสาธารณสุข
3.6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อที่เกิดขึ้นภายในตาบล
3.6.2 ส่งเสริมการออกกาลังกาย
3.6.3 ส่งเสริมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด
3.6.4 สนับสนุนโครงการต่างๆ ของกลุ่ม อสม.
3.6.5 สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์พ่นน้ายาเคมีเพื่อป้องกันยุงลาย

3.6.6 สนับสนุนวัสดุสาหรับสัตว์ เช่น ยาฉีดป้องกันสาหรับสัตว์ เช่น สุนัข
แมว วัว ควาย เป็นต้น
นโยบายข้อที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม่บริเวณบ้านเรือนราษฎร
4.3 ส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งน้า และป่าไม้ในตาบล
4.4 จัดหาภาชนะสาหรับบรรจุขยะ
4.5 ส่งเสริมรณรงค์การกาจัดขยะมูลฝอย ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ และจัดระบบการ
จัดเก็บขยะที่ดี
4.6 ส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า
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 ซึ่งในการปฏิบัติตามแนวนโยบายนั้น ข้าพเจ้า
จะดาเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง และระยะยาว โดยจะประสานงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนและภาคประชาชน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
ยุทธศาสตร์

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า 33

98,042,000

23

24,781,000

7

2,830,000

63

125,653,000

ท่อระบายน้า
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การพัฒนาระบบจราจร

6

290,000

7

485,000

4

225,000

17

1,000,000

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

45

16,962,000

30

9,830,000

5

6,000,000

80

32,792,000

84

115,294,000

60

35,096,000

16

160

159,445,000

รวม

9,055,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
ยุทธศาสตร์

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งเก็บกักน้า

12

24,660,000

8

37,930,000

7

29,250,000

27

128,530,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การขุดเจาะแหล่งน้า

10

69,510,000

5

3,120,000

4

2,300,000

19

74,930,000

22

94,170,000

13

41,050,000

11

31,550,000

46

203,460,000

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
ยุทธศาสตร์

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การส่งเสริมอาชีพและการลงทุน

16

1,900,000

15

2,330,000

-

-

31

4,230,000

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การพัฒนาการเกษตร

12

1,000,000

3

160,000

4

315,000

19

1,475,000

28

2,900,000

18

2,490,000

4

315,000

50

5,705,000

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
ยุทธศาสตร์

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม

9

7,730,400

-

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม

22

2,450,000

8

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 การเพิ่มช่องทางในการรับข้อมูล ข่าวสาร

4

717,500

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

29

แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 การพัฒนาการศึกษา

รวม

-

-

-

9

7,730,400

2,085,000

1

30,000

30

4,565,000

4

625,000

-

-

8

1,342,500

1,920,900

8

460,000

1

70,000

16

2,450,900

15

8,779,020

4

2,565,000

1

2,500,000

20

13,844,020

79

21,597,820

24

5,735,000

3

2,600,000

83

29,932,820

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
ยุทธศาสตร์

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากร

1

20,000

1

40,000

-

-

2

60,000

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การจัดระบบนิเวศ

10

2,930,000

2

100,000

-

-

12

3,030,000

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 การบาบัดและจัดเก็บขยะ

2

400,000

1

2

700,000

5

1,200,000

13

3,350,000

4

19

4,290,000

ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

รวม

100,000

240,000

2

700,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
ยุทธศาสตร์

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 การพัฒนาการเมือง

5

185,000

-

-

3

180,000

8

365,000

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 การพัฒนาการบริหาร

28

1,840,750

8

5,615,000

6

676,000

42

8,131,750

33

2,025,750

8

9

856,000

50

8,496,750

รวม

5,615,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมูท่ ี่ 1 บ้านตาเนิน
1-1 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายเจริญ แก้วกาเนิด ถึงบ้าน
นางรอด มาดสันเทียะ
- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นายอินถึงบ้านนางอานวย
- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายวุ้น จานนอก
- ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองช้าง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
75,000
(งบ อบต.)
75,000
(งบ อบต.)
80,000
(งบ อบต.)
50,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร
ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ที่ได้รับการ
พัฒนา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมูท่ ี่ 2 บ้านหนองขาม
1-2 โครงการก่อสร้างถนน คสล./ เพื่อให้ประชาชน หมูท่ ี่ 2 ได้ ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง สายแยก 20,000,000
ลาดยาง
มีเส้นทางคมนาคมภายใน
ทล.2180 - บ้านหนองขาม
(งบ อบจ.)
หมูบ่ ้านได้สะดวกยิ่งขึน้
1-3 โครงการก่อสร้างถนน คสล./ เพื่อให้ประชาชน หมูท่ ี่ 2 ได้ ก่อสร้างถนน คสล .ภายในหมูบ่ ้าน
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 2
มีเส้นทางคมนาคมภายใน มีดงั นี้
หมูบ่ ้านได้สะดวกยิ่งขึน้
- สายหน้าวัดหนองขาม - บ้าน
นางดอกไม้ ว่องไว
- สายแยกหนองเบ็น - นายคาแหง
- สายบ้านนายยงยุทธ - บ้านนาย
ดา
- สายบ้านนายวอน -บ้านนาย
สมจิตร

550,000
(งบ อบต.)
550,000
(งบ อบต.)
550,000
(งบ อบต.)
200,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนการ
ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา
จานวนการ
ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1-4 โครงการลงลูกรังถนนเพือ่ การเกษตร เพื่อความสะดวกในการขน ถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 2
หมูท่ ี่ 2
พืชผลทางการเกษตร
ดังนี้
- สายหลังวัดหนองขาม - ทางรถไฟ
- สายบ้านนายเกษม - สามแยกห้วย
แม่ใหญ่
1-5 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการ เพื่อความสะดวกในการขน ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สาย
เกษตร หมูท่ ี่ 2
พืชผลทางการเกษตร
ทางรถไฟ - คลองบง

1-6 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการ เพื่อความสะดวกในการขน ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร
เกษตร หมูท่ ี่ 2

พืชผลทางการเกษตร

- สายสายรอบหมูบ่ ้าน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนการ
ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ส่วนโยธา

จานวนการ
ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

200,000

จานวนการ

ประชาชนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

(งบ อบต.)

ก่อสร้างถนน

และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

125,000
(งบ อบต.)
215,000
(งบ อบต.)
150,000
(งบ อบต.)

และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ส่วนโยธา

และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ส่วนโยธา

ที่ได้รับการ
1-7 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อความสะดวกในการ
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 2
คมนาคม

ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมูบ่ ้าน
หมูท่ ี่ 2

100,000
(งบ อบต.)

พัฒนา
จานวนการ
ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา

สัญจรไปมาภายในหมู่บา้ นสะดวก

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

สัญจรไปมาภายในหมู่บา้ นสะดวก

ส่วนโยธา

ประชาชนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ส่วนโยธา

หมูท่ ี่ 3 บ้านโนนไร่
1-8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบ เพื่อความสะดวกในการ
หมูบ่ ้าน (หมูท่ ี่ 3)
คมนาคม

ระยะทาง ประมาณ 300 ม.

1-9 โครงการก่อสร้างถนนเพือ่ การเกษตร เพื่อความสะดวกในการขน ระยะทาง ประมาณ 2,000 ม.
ลงลูกรังถนนสายคลองแม่ใหญ่ พืชผลทางการเกษตร

1-10

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกร่องพูนดิน

หมูท่ ี่ 3

เพื่อความสะดวกในการขน ก่อสร้างถนนลูกรังยกร่องพูนดิน
พืชผลทางการเกษตร
สายหน้าบ้านนายณรงค์ โพธิ-์ ทางรถไฟ

1-11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อความสะดวกในการ
บ้านโนนไร่ - หนองสโน หมู่ที่ 3 คมนาคม

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนไร่
ถึงหนองสโน หมูท่ ี่ 3

650,000
( งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

จานวนการ
ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา
จานวนการ
ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา
จานวนการ
ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา
200,000 จานวนการ
(งบ อบต.) ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา

และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ประชาชนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ส่วนโยธา

และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ประชาชนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1-12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อความสะดวกในการ
บ้านโนนไร่ ถึง บ้านตาเนิน
คมนาคม

ระยะทาง ประมาณ 5 กม.

1-13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีความ
สายบ้านโนนไร่ ตาบลตาเนิน - สะดวกในการขนส่ง
เชือ่ มต่อบ้านขีเ้ หล็ก ตาบลกะฮาด ผลผลิตทางการเกษตร
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ และการสัญจรไปมา
หมูท่ ี่ 4 บ้านหนองโพธิ์
1-14 โครงการก่อสร้างถนน คสล./ เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ลาดยาง หมูท่ ี่ 4
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย

พื้นผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ
2,000 เมตร

1-15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 4

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่ ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย
1-16 โครงการลงถนนลูกรังสายวัดปูา เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ถึงลาห้วยเสียว หมูท่ ี่ 4
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000,000
(งบ อบจ.)

5,500,000
(อบจ.)

ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง สายแยก 20,000,000
ทล.2180 - บ้านหนองขาม
(งบ อบจ.)

1,760,000
(งบ อบจ.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนการ
ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา
จานวนการ
ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ส่วนโยธา

จานวนการ
ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา
จานวนการ
ก่อสร้างถนน

ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ส่วนโยธา

ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ส่วนโยธา

จานวนถนนลูกรังที่ ประชาชนสามารถสัญจร

ส่วนโยธา

และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ประชาชนทัง้ 2 ตาบลมีถนน

ส่วนโยธา

เพือ่ ขนส่งพืชผลทางการเกษตร
การสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว
ยิง่ ขึน้

ที่ได้รับการพัฒนา

ระยะทางประมาณ 800 เมตร

50,000
(งบ อบต.)

ได้รับการพัฒนา

ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1-17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
หมูท่ ี่ 4
และสะดวกสบาย
หมูท่ ี่ 5 บ้านหัวบึง
1-18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 5

1-19 โครงการสร้างถนน คสล. จาก
สามแยกบ้านนายนุย โหมนอก
ถึง บ้านนายโหล คุม้ ตาเนิน
1-20 โครงการสร้างถนน คสล. จาก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองโพธิ์
ถึงถนนเลียบคลองลาห้วยเสียว

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย
เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
สามแยกบ้านนายฉุน แขดสันเทียะ คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
ถึงบ้านนายเจริญ ฆ้องนอก
และสะดวกสบาย
1-21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อความสะดวกในการ
ถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 5
คมนาคม

396,000
(งบ อบต.)

ระยะทางประมาณ 170 เมตร
กว้าง 3 เมตร

280,500
(งบ อบต.)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหัวบึง-หนอง
ประดูป่ ุม ลงลูกรังขนาด 4.00x2,000x
0.20 เมตร พร้อมปรับเกรดให้เรียบ

200,000
(งบ อบต.)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

จานวนการ มีถนนทีม่ ีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม
ก่อสร้างถนน ภายในหมู่บ้านที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
(งบ อบต.)
ที่ได้รับการ
พัฒนา
จานวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร
สร้างถนนที่ได้ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
รับการพัฒนา
จานวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร
สร้างถนนที่ได้ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
รับการพัฒนา
200,000 200,000 จานวนการก่อ เพิ่มมาตรฐานให้ถนนเพื่อใช้ใน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) สร้างถนนที่ได้การคมนาคม
รับการพัฒนา

ส่วนโยธา

200,000

ระยะทางประมาณ 180 เมตร
กว้าง 4 เมตร

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร
ถนนลูกรัง ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ที่ได้รับการ
พัฒนา

(งบ อบต.)

เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 5 ได้ ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนน คสล.
เส้นทางคมนาคมภายในหมู่ (เดิม)ของหมูบ่ ้าน
บ้านได้สะดวกยิ่งชึน้

ตัวชี้วัด
(KPI)

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1-22 โครงการสร้างถนน คสล. รอบ เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
หมูบ่ ้านสายนอก
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระยะทางประมาณ 970 ม.
กว้าง 4 ม. สูง จากถนนลาดยาง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,134,000
(งบ อบจ.)

บ้านนายโหล คุม้ ตาเนิน และทุกซอย

ในหมูบ่ ้านหัวบึง
1-23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชน หมูท่ ี่ 5 ได้มี ก่อสร้างถนน คสล. ทุกตรอก ซอย
1,200,000
เส้นทางคมนาคมภายในหมู่ ภายในหมูบ่ ้าน ขนาดความกว้าง
(งบ อบต.)
บ้านได้สะดวกยิ่งขึน้
4 ม. ยาว 350 ม. และขนาดความกว้าง
3 ม. ยาว 315 ม.
1-24 โครงการก่อสร้างสะพาน ถนน เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 3,500 เมตร 3,500,000
(งบ อบจ.)
เพื่อการเกษตรสายท่าข้าม หมูท่ ี่ 5คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย
1-25 โครงการก่อสร้างถนนยกร่อง เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 500 เมตร
100,000
พูนดินเพือ่ การเกษตรสายนาบึง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
(งบ อบต.)
ติดลาห้วยยาง(จากถนนลาดยาง และสะดวกสบาย
ถึงหนองประดูป่ ุูม) หมูท่ ี่ 5

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร
สร้างถนนที่ได้ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
รับการพัฒนา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

จานวนการก่อ มีถนนทีม่ ีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม ส่วนโยธา
สร้างถนนที่ได้ภายในหมู่บ้านที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
รับการพัฒนา
จานวนสะพานประชาชนสามารถสัญจร
ที่ได้รับการ ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา
จานวนสะพานประชาชนสามารถสัญจร
ที่ได้รับการ ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1-26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมูท่ ี่ 5

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 5 ดังนี้
200,000
(งบ อบต.)
- จากนางนอง แดงคา - สายรอบนอก 200,000
(งบ อบต.)
- จากบ้านนายโหล คุม้ ตาเนิน - บ้าน 200,000
นายยนต์ ต้านกลางดอน
(งบ อบต.)
- จากบ้านนางประคอง กว้างนอก 200,000
นายลาบ โพธิน์ อก
(งบ อบต.)
- จากบ้านนายสะอิง้ ค้าโค - สายรอบนอก

จานวนสะพานประชาชนสามารถสัญจร
ที่ได้รับการ ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

ส่วนโยธา

หมูท่ ี่ 6 บ้านหนองแขม
1-27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 6 ได้ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่ ้าน
ภายในหมูบ่ ้าน
เส้นทางคมนาคมภายในหมู่ ดังนี้
บ้านได้สะดวกยิ่งขึน้
- สายบ้านนายคมสันต์

100,000

- สายบ้านนายมนทิน

(งบ อบต.)
100,000

- สายหนองแขม - บ้านนายมนูญ

(งบ อบต.)
100,000
(งบ อบต.)

จานวนการ มีถนนที่มีมาตรฐานใช้ในการ ส่วนโยธา
ก่อสร้างถนน คมนาคมภายในหมู่บ้านที่สะดวก
ที่ได้รับการ มากยิ่งขึน้
พัฒนา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1-28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 6 ได้ - สายบ้านนายสอง - บ้านนายบุญ
ภายในหมูบ่ ้าน
เส้นทางคมนาคมภายในหมู่
บ้านได้สะดวกยิ่งขึน้

150,000
(งบ อบต.)

1-29 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร เพื่อความสะดวกในการ
นานายณัฐนัย - นานายเนื่อง หมู่ที่ 6 สัญจรและขนพืชผลทาง
การเกษตร

ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรนา
นายณัฐนัย - นานายเนื่อง

100,000
(งบ อบต.)

1-30 โครงการก่อสร้างถนนเพือ่ การเกษตร เพื่อความสะดวกในการ
สายโรงเรียน - โรงสีชมุ ชน
สัญจรและขนพืชผลทาง
หมูท่ ี่ 6
การเกษตร

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายโรงเรียน

150,000
(งบ อบต.)

1-31 โครงการยกร่องพูนดินถนนเลียบ เพื่อความสะดวกในการ
ลาคลองลาห้วยยางจากสะพานเข้า สัญจรและขนพืชผลทาง
หมูบ่ ้าน-นาผู้ใหญ่ชว่ ย-นานายเสาร์ การเกษตร
หมูท่ ี่ 6

ยกร่องพูนดินถนนเลียบลาคลอง
ลาห้วยยางจากสะพานเข้าหมูบ่ ้าน
ถึงนาผูใ้ หญ่ชว่ ยถึงนานายเสาร์

ถึงโรงสีชมุ ชน

150,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนการ มีถนนที่มีมาตรฐานใช้ในการ
ก่อสร้างถนน คมนาคมภายในหมู่บ้านที่สะดวก
ที่ได้รับการ มากยิ่งขึน้
พัฒนา
จานวนการ ประชาชนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ก่อสร้างถนน และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว
ที่ได้รับการ
พัฒนา
จานวนการ ประชาชนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ก่อสร้างถนน และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว
ที่ได้รับการ
พัฒนา
จานวนการ ประชาชนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ก่อสร้างถนน และสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว
ที่ได้รับการ
พัฒนา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีถนนทีม่ ีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม

ส่วนโยธา

หมูท่ ี่ 7 บ้านโนนคูณ
1-32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชน หมูท่ ี่ 7 ได้มี ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
เส้นทางคมนาคมภายใน
ดังนี้
หมูบ่ ้านได้สะดวกยิ่งขึน้
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
โนนคูณ - ดอนเมืองพรม
1-33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชน หมูท่ ี่ 7 ได้มี ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า
เส้นทางคมนาคมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา
หมูบ่ ้านได้สะดวกยิ่งขึน้

จานวนการ
ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา
จานวนการ
ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา
800,000 จานวนการ
(งบ อบต.) ก่อสร้างถนน

4,500,000
(งบ อบจ.)
550,000
(งบ อบต.)

1-34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชน หมูท่ ี่ 7 ได้มี ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
เส้นทางคมนาคมภายใน
ภายในหมูบ่ ้าน
หมูบ่ ้านได้สะดวกยิ่งขึน้

ภายในหมู่บ้านที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

มีถนนทีม่ ีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม

ส่วนโยธา

ภายในหมู่บ้านที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

มีถนนทีม่ ีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม

ส่วนโยธา

ภายในหมู่บ้านที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

ที่ได้รับการ
พัฒนา

1-35

ถนนยกร่องพูนดินถนนเพื่อการเกษตรสาย

สายโนนคูณ-ตลุกน้าโตน หมูท่ ี่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย

ถนนยกร่องพูนดฃินถนนเพื่อการเกษตรสาย

สายโนนคูณ-ตลุกน้าโตน หมูท่ ี่ 7

400,000
(งบ อบต.)

จานวนถนนที่ ประชาชนสามารถสัญจร
ได้รับการซ่อม ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

แซม

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1-36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชน หมูท่ ี่ 7 ได้มี ก่อสร้างถนน คสล.รอยต่อบ้าน
เส้นทางคมนาคมภายใน
โนนคูณ - บ้านหนองแขม
หมูบ่ ้านได้สะดวกยิ่งขึน้
1-37 โครงการก่อสร้างถนนเพือ่ การเกษตร เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 7 ได้
สายแยกดอนเมืองพรม - ไร่ ได้มคี วามสะดวกในการขน
นางหลงมา หมูท่ ี่ 7
ผลผลิตทางการเกษตรได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้
1-38 ปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนคูณ - เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 7 ได้
คลองหนองไผ่ หมูท่ ี่ 7
ได้มคี วามสะดวกในการขน

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายแยก
ดอนเมืองพรม - ไร่นางหลงมา

ปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนคูณ
ถึงคลองหนองไผ่

ผลผลิตทางการเกษตรได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้
1-39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชน หมูท่ ี่ 7 ได้มี ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดโนนคูณ
เส้นทางคมนาคมภายใน
ขนากกว้าง 5 เมตร ยาว 280 ม.
หมูบ่ ้านได้สะดวกยิ่งขึน้

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

250,000 จานวนการ
(งบ อบต.) ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา
130,000 จานวนการ
(งบ อบต.) ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา
85,000
จานวนการ
(งบ อบต.)
ก่อสร้างถนน

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีถนนทีม่ ีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม

ส่วนโยธา

ภายในหมู่บ้านที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

ประชาชนได้ใช้เส้นทางขนส่งผล

ส่วนโยธา

ผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

ประชาชนได้ใช้เส้นทางขนส่งผล

ส่วนโยธา

ผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

ที่ได้รับการ
พัฒนา
800,000 จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร
(งบ อบต.) ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ที่ได้รับการ
พัฒนา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1-40 โครงการก่อสร้างถนน
ยกร่องพูนดิน หมูท่ ี่ 7

เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 7 ได้ ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ภายในเขต
ได้มคี วามสะดวกในการขน บ้านโนนคูณ ระยะทางประมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรได้
2,000 ม. (พร้อมวางท่อระบายน้า
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้
และลงลูกรัง)
1-41 ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรัง เพื่อความสะดวกในการสัญจร ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรังจาก
หมูท่ ี่ 7
และขนพืชผลทางการเกษตร นาพ่อใหญ่เสริฐ ถึงนาพ่อใหญ่นา

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000 จานวนการ
(งบ อบต.) ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา
300,000 จานวนการ
(งบ อบต.) ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนได้ใช้เส้นทางขนส่งผล

ส่วนโยธา

ผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

ประชาชนได้ใช้เส้นทางขนส่งผล
ผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

ส่วนโยธา

หมูท่ ี่ 8 บ้านโกรกกุลา
1-42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 8 ได้ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายหนูชัย 400,000
บ้านายหนูชัย - บ้านพ่อทองสุข แตงทรัพย์ มีความสะดวกในการ
ถึงบ้านพ่อทองสุข แตงทรัพย์
(งบ อบต.)
หมูท่ ี่ 8 บ้านโกรกกุลา
คมนาคม การขนส่ง การ
เดินทางไปในที่ตา่ งๆ ได้

จานวนการ เพือ่ ให้การคมนาคมมีความสะดวก ส่วนโยธา
ก่อสร้างถนน ยิ่งขึ้น และทาให้ประชาชนมีความ
ที่ได้รับการ รวดเร็วในการเดินทาง การขนส่งผล
พัฒนา
ผลิตทางการเกษตร

1-43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 8 ได้ ก่อสร้างถนน คสล. จากโกรกกุลา ถึง 18,000,000
โกรกกุลา - หนองผักชี
มีความสะดวกในการ
หนองผักชี
(งบ อบต.)
หมูท่ ี่ 8
คมนาคม การขนส่ง การ
เดินทางไปในที่ตา่ งๆ ได้

จานวนการ เพือ่ ให้การคมนาคมมีความสะดวก ส่วนโยธา
ก่อสร้างถนน ยิ่งขึ้น และทาให้ประชาชนมีความ
ที่ได้รับการ รวดเร็วในการเดินทาง การขนส่งผล
พัฒนา
ผลิตทางการเกษตร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1-44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 8

เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 8 ได้ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่ ้าน
มีความสะดวกในการ
หมูท่ ี่ 8
คมนาคม การขนส่ง การ
เดินทางไปในที่ตา่ งๆ ได้
1-45 ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรังจาก เพื่อความสะดวกในการสัญจร ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรังจาก
โกรกกุลา-ชลประทาน หมูท่ ี่ 8 และขนพืชผลทางการเกษตร โกรกกุลา-ชลประทาน หมูท่ ี่ 8

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบ อบต.)

250,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนการ เพือ่ ให้การคมนาคมมีความสะดวก ส่วนโยธา
ก่อสร้างถนน ยิ่งขึ้น และทาให้ประชาชนมีความ
ที่ได้รับการ รวดเร็วในการเดินทาง การขนส่งผล
พัฒนา
ผลิตทางการเกษตร
จานวนการ ประชาชนขนส่งผลผลิต ส่วนโยธา
ก่อสร้างถนน ทางการเกษตรและสัญจรไป
ที่ได้รับการ
มาสะดวกและรวดเร็ว
พัฒนา

1-46 โครงการลงลูกรังหนองปลากัง้ เพื่อความสะดวกในการขน ลงลูกรังสายหนองปลากัง้ จาก
หมูท่ ี่ 8
พืชผลทางการเกษตร
นานาวิรัตน์ จิวอยู่ถงึ นานายวิวัฒน์
ตุสันเทียะ
1-47

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
หนองเลียบจากนานางบุญ ลานอก คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
ถึงนานายสุเนตร หมูท่ ี่ 8
และสะดวกสบาย

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนเรียบคลอง
หนองเลียบจากนานางบุญ ลานอก
ถึงนานายสุเนตร

1-48 โครงการลงลูกรังถนนเพื่อการ เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
เกษตรภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 8 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย

ลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตรภายใน
หมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 8

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเรียบคลอง

200,000 จานวนการ
(งบ อบต.) ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา
200,000 จานวนการ
(งบ อบต.) ก่อสร้างถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา
100,000 จานวนการ
(งบ อบต.) ก่อสร้างถนน

ประชาชนขนส่งผลผลิต

ส่วนโยธา

ทางการเกษตรและสัญจรไป

มาสะดวกและรวดเร็ว
ประชาชนขนส่งผลผลิต

ส่วนโยธา

ทางการเกษตรและสัญจรไป

มาสะดวกและรวดเร็ว
ประชาชนขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและสัญจรไป

ทีไ่ ด้รับการพัฒนามาสะดวกและรวดเร็ว

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมูท่ ี่ 9 บ้านสามหลักพัฒนา
1-49 ยกร่องพูนดินถนนเพือ่ การเกษตรสาย เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
นานายเส็ง - หนองตอ
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

ยกร่องพูนดินถนนเพื่อการเกษตรสาย

นานายเส็ง -หนองตอ

180,000
(งบ อบต.)

และสะดวกสบาย

จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา
ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ที่ได้รับการ
พัฒนา

1-50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางเรไร - วัด

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเรไร

ถึงวัด

300,000
(งบ อบต.)

และสะดวกสบาย

จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา
ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ที่ได้รับการ
พัฒนา

1-51 ยกร่องพูนดินถนนเพือ่ การเกษตรสาย เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
สายสวนนายอ้อย - ทานบพัฒนา คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย
1-52 ยกร่องพูนดินถนนเพือ่ การเกษตรสาย เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
บ้านน้อยหนองแดง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย

ยกร่องพูนดินถนนเพื่อการเกษตรสาย

สวนนายอ้อย - ทานบพัฒนา

200,000
(งบ อบต.)

จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา
ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ที่ได้รับการ

ยกร่องพูนดินถนนเพื่อการเกษตรสาย

บ้านน้อยหนองแดง

250,000
(งบ อบต.)

พัฒนา
จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา
ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ที่ได้รับการ
พัฒนา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)

1-53 ยกร่องพูนดินถนนเพือ่ การเกษตรสาย เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
บ้านน้อยหนองแดง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

ยกร่องพูนดินถนนเพื่อการเกษตรสาย

บ้านน้อยหนองแดง

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(บาท)
จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา
ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

250,000
(งบ อบต.)

และสะดวกสบาย

ที่ได้รับการ
พัฒนา

1-54 ยกร่องพูนดินถนนเพือ่ การเกษตรสาย เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
สวนนายสันเชือ่ มบ้านน้อยหนองแดง คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
หมูท่ ี่ 9

ยกร่องพูนดินถนนเพื่อการเกษตรสาย

นายสันเชือ่ มบ้านน้อยหนองแดง

และสะดวกสบาย

1-55 ยกร่องพูนดินถนนเพือ่ การเกษตรสาย เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
สายหนองกระทุ่มดาน หัวสวนนางเรไร ค้าโค คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

ยกร่องพูนดินถนนเพื่อการเกษตรสาย

นายสัน - สวนนายมานิตย์ ฤทธิก์ าลัง

300,000
(งบ อบต.)

พัฒนา
จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา
ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ที่ได้รับการ

หมูท่ ี่ 9
ยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังสายหนองระกอ

ถีงบ้านน้อยหนองแดง

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

ตาบลรังงาม หมูท่ ี่ 9

และสะดวกสบาย

ระยะทาง 1,600 ม.

ยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังสายหนองระกอ

จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา
ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ที่ได้รับการ

ถึงไร่นายสมหมาย มุง่ อุ่นกลาง และสะดวกสบาย
1-56

270,000
(งบ อบต.)

ถีงบ้านน้อยหนองแดง

พัฒนา
300,000 จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา
(งบ อบต.) ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ที่ได้รับการ

พัฒนา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)

หมูท่ ี่ 10 บ้านเนินทอง
1-57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 10

1-58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่ ้าน
400,000
- ซอยบ้านนายพีรศักดิ์ - วัดเนินทอง (งบ อบต.)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร
ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ที่ได้รับการ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่ ้าน
- สายบ้านนายเย็น ค้าข้าว - บ้าน

พัฒนา
จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร
ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย

นายเยี่ยม แก้วกาเนิด

ที่ได้รับการ

ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองขาม
จากสามแยกตาเนิน - ละหาน-บ้าน

พัฒนา
จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร
ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย
เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย

200,000
(งบ อบต.)

20,000,000
(งบ อบต.)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(บาท)

และสะดวกสบาย

1-59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
บ้านหนองขาม หมูท่ ี่ 10
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

1-60 ยกร่องพูนดินภายในหมูบ่ ้าน
หมูท่ ี่ 10

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

หนองขาม

ที่ได้รับการ

ถนนยกร่องพูนดินภายในหมูบ่ ้าน

พัฒนา
จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา
ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

150,000

จากสถานีรถไฟ - นานายลอย ฤทธิ์กาลัง (งบ อบต.)

ที่ได้รับการ
พัฒนา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1-61 ถนน คสล. จากโรงสี-ทางรถไฟ เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
(แยก อบต.) หมูท่ ี่ 10
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1,600,000
ระยะทางความกว้าง 5 ม. ยาว 560 ม. (งบ อบต.)

ถนน คสล. จากโรงสี-ทางรถไฟ(แยก อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา
ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ที่ได้รับการ
พัฒนา

หมูท่ ี่ 11 บ้านบึงสง่า
1-62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 11 ได้มี ก่อสร้างถนนภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 11 200,000
เส้นทางคมนาคมภายใน
(งบ อบต.)
หมูบ่ ้านได้สะดวกยิ่งขึน้

จานวนการ
ก่อสร้างถนน

มีถนนทีม่ ีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม

ส่วนโยธา

ภายในหมู่บ้านที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

ที่ได้รับการ
พัฒนา

1-63 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
พร้อมปรับเกรดทุกสาย
หมูท่ ี่ 11

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย

1-64 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน เพื่อความสะดวกในการ
ลาดยางสายบ้านตาเนิน ตาบลตาเนิน - คมนาคม และเดินทางของ
เชื่อมต่อบ้านช่อระกา ตาบลช่อระกา ประชาชนผูเ้ ดินทางสัญจร
อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ไปมา

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อม
ปรับเกรดทุกสาย

250,000
(งบ อบต.)

จานวนการ
ก่อสร้างถนน

ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม

ที่ได้รับการ

ในการเดินทาง

ทีส่ ะดวกสบาย และมีความรวดเร็ว

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย

14,000,000
ตาเนิน- บึงสง่า - บ้านช่อระกา หมู่ที่ 11 (งบ อบจ.)

พัฒนา
จานวนการ ประชาชนทัง้ 2 ตาบลมีถนน
ก่อสร้างถนน เพือ่ ขนส่งพืชผลทางเกษตร

พืน้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง

ที่ได้รับการ

และการสัญจรไปมาสะดวก

ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางประมาณ

พัฒนา

รวดเร็วยิง่ ขึน้

3,500 เมตร

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1-65 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อความสะดวกในการ
ตาเนินถึงบ้านช่อระกา
คมนาคม และเดินทางของ
หมูท่ ี่ 11
ประชาชนผูเ้ ดินทางสัญจร
ไปมา
1-66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
นายทวี - หนองเรือ หมูท่ ี่ 11 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
พร้อมวางท่อ
และสะดวกสบาย
1-67 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
หมูท่ ี่ 11
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ก่อสร้างภนนลาดยางสยตาเนิน
ถึงบ้านช่อระกา ระยะทาง 3,000
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทวี -

หนองเรือ ระยะทางความกว้าง
3 เมตร ยาว 1,000 เมตร

14,000,000 จานวนการ
(งบ อบจ.) ก่อสร้างถนน

200,000
(งบ อบต.)

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ดังนี้
นามกิง่ ถึงนานางละมุน ชมด่านกลาง 200,000
นามกิง่ ถึงนานางละมุน ชมด่านกลาง (งบ อบต.)
- สายทางเข้าวัดป่าหนองปือถึงนา
200,000
นายทุ่ม ชมกลางดอน
(งบ อบต.)
- สายจากนานายแถม แขดสันเทียะ
200,000
ถึง นานายสมนึก ฤทธิก์ าลัง
(งบ อบต.)
- ถนนสายคลองบง
200,000
(งบ อบต.)
- นานายบุญเหลือถึงนานายประเสริฐ์

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม

ส่วนโยธา

ทีส่ ะดวกสบาย และมีความรวดเร็ว

ที่ได้รับการ

ในการเดินทาง

พัฒนา
จานวนการ
ก่อสร้างถนน

ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม

ที่ได้รับการ

ในการเดินทาง

พัฒนา
จานวนการ
ก่อสร้างถนน

ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคม

ที่ได้รับการ

ในการเดินทาง

พัฒนา

200,000
(งบ อบต.)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ส่วนโยธา

ทีส่ ะดวกสบาย และมีความรวดเร็ว

ทีส่ ะดวกสบาย และมีความรวดเร็ว

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- นานายสามถึงนานายเหลือง
คุม้ ตาเนิน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

200,000
(งบ อบต.)

หมูท่ ี่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์
1-68 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ระบายน้า หมูท่ ี่ 12
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย
1-69 ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 12

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้าสายหน้าวัดบึงบริบูรณ์
ถึงบ้านนายหลวย

400,000
(งบ อบต.)

จานวนการ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา
ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ที่ได้รับการ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่ ้าน

พัฒนา
จานวนการ

คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

ดังนี้

ก่อสร้างถนน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย

- สายบ้านนายปุูน - บ้านนายส่าง ต้านกลางดอร

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

(งบ อบต.)
- สายบ้านนางไผ่ - วัดปูาเนินทอง
200,000
(งบ อบต.)
- สายหน้าวัดปูาเนินทอง - ลาห้วยยาง 1,500,000
ถึง หนองไข่เน่า
(งบ อบต.)

250,000

ที่ได้รับการ

พัฒนา

ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1-70 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 12

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพือ่ การเกษตร

ภายในหมูบ่ ้าน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สายบ้านหนองไข่เน่า - ทางรถไฟ คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

หมูท่ ี่ 12

จานวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร

(งบ อบต.)

สร้างถนนที่ได้ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 12

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

รับการพัฒนา

ปรับปรุงซ่อมปซมถนนเพื่อการเกษตร

สายบ้านหนองไข่เน่า - ทางรถไฟ

150,000

จานวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร

(งบ อบต.)

สร้างถนนที่ได้ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย

1-72 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

156,000

และสะดวกสบาย
1-71 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ส่วนโยธา

รับการพัฒนา

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพือ่ การเกษตร

จานวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร

คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

ดังนี้

สร้างถนนที่ได้ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย

- สายลาห้วยยางตอนกลางถึงหนอง
ไข่เน่า
- จากนานายยังถึงบึงปืด

150,000
(งบ อบต.)
150,000
(งบ อบต.)

- จากบึงปื้ถงึ ทางรถไฟ

150,000
(งบ อบต.)

รับการพัฒนา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมูท่ ี่ 13 บ้านราชภูมิ
1-73 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 13

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนการก่อ มีถนนที่มีมาตรฐานใช้ในการ

เส้นทางคมนาคมภายในหมู่ ถึงถนนลาดยาง

(งบ อบต.)

สร้างถนนทีไ่ ด้ คมนาคมภายในหมู่บ้านที่สะดวก

คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

และสะดวกสบาย
1-77 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 13
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

มากยิ่งขึน้
จานวนถนนที่ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

รับการพัฒนา

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน

100,000
(งบ อบต.)

คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

และสะดวกสบาย
1-76 ถนนยกร่องพูนดินภายในหมู่บ้าน – เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
หนองเรือ หมูท่ ี่ 13

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,500,000

และสะดวกสบาย
1-75 ลงลูกรังเสริมไหล่ทางภายในหมูบ่ ้าน เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
หมูท่ ี่ 13

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 13 ได้ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่ ้าน

บ้านได้สะดวกยิ่งขึน้
1-74 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
รอบหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 13

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ลงลูกรังเสริมไหล่ทางภายในหมูบ่ ้าน
ระยะทาง 1,600 ม.
ถนนยกร่องพูนดินภายในหมูบ่ ้าน –
หนองเรือ

ได้รับการปรับปรุง

ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ซ่อมแซม
จานวนถนนที่ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

32,000
(งบ อบต.)

เสริมไหล่ทาง ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

150,000
(งบ อบต.)

จานวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร
สร้างถนนทีไ่ ด้

ส่วนโยธา

ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

รับการพัฒนา

ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมูบ่ ้าน

900,000
(งบ อบต.)

จานวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร
สร้างถนนทีไ่ ด้
รับการพัฒนา

ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(บาท)

หมูท่ ี่ 14 บ้านเนินเพชร
1-78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย
1-79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย
1-80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
1-81 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร
หน้าบ่อขยะ - โนนขีก้ ลิง้
หมูท่ ี่ 14
1-82 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร

และสะดวกสบาย
เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน

จากสระหนองฉิมน้อย - บ้านนายชานาญ (งบ อบต.)

สร้างถนนทีไ่ ด้

ดอกสันเทียะ
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน

รับการพัฒนา

1,100,000

จานวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร

จากรอบสระหนองฉิมน้อย

(งบ อบต.)

สร้างถนนทีไ่ ด้

ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ส่วนโยธา

ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

รับการพัฒนา

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
จากถนนสาธารณะถึงบ้านพ่ออ้าด กิง่ นอก

จานวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร

150,000
(งบ อบต.)

สร้างถนนทีไ่ ด้

ส่วนโยธา

ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

รับการพัฒนา

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร
หน้าบ่อขยะ - โนนขีก้ ลิง้

และสะดวกสบาย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
จากสระหนองฉิมน้อย -ทางรถไฟ คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
หมูท่ ี่ 14
และสะดวกสบาย

จานวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา

150,000

200,000
(งบ อบต.)

จานวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร
สร้างถนนทีไ่ ด้

ส่วนโยธา

ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

รับการพัฒนา

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร
จากสระหนองฉิมน้อย -ทางรถไฟ

200,000 จานวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร ส่วนโยธา
(งบ อบต.) สร้างถนนทีไ่ ด้ ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
รับการพัฒนา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1-83 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 14
คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม
และสะดวกสบาย
โครงการถนน ลาดยาง
1-84 โครงการก่อสร้างถนนลาด เพื่อให้ประชาชนมีความ
ยางสาย ทล. 2180 หมูท่ ี่ 10
สะดวกในการขนส่ง
บ้านเนินทอง ตาบลตาเนิน
ผลผลิตทางการเกษตร
เชือ่ มต่อบ้านดอนเปล้า
และการสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมูบ่ ้าน

100,000
(งบ อบต.)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนการก่อ ประชาชนสามารถสัญจร
สร้างถนนทีไ่ ด้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

รับการพัฒนา
พืน้ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ

20,000,000
(อบจ.)

5,100 เมตร

รวมทั้งสิ้น
จานวนโครงการสะสม

จานวนการก่อ ประชาชนเดินทางสะดวกรวดเร็ว
สร้างถนนทีไ่ ด้ ในการคมนาคมต่าง ๆ
รับการพัฒนา

ตาบลบ้านเหลื่อม อาเภอบ้านเหลื่อม

จังหวัดนครราชสีมา
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 1.1
ดาเนินการเอง
74 โครงการ
อุดหนุน
10 โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

84 โครงการ
84 โครงการ

ส่วนโยธา

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่ องประชาชนให้เข็มแข็งและยัง่ ยืน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การพัฒนาระบบจราจร
ที่
1-85

1-86

1-87

1-88

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการปฺองกันและแก้ไข
เพื่อปฺองกันอุบัตเิ หตุทาง จัดซื้อปฺายจราจรจัดกิจกรรมรณรงค์ 70,000
70,000
70,000
ระดับความ ประชาชนปลอดภัยจาการ สานักปลัด
สาธารณภัยและอุบัตเิ หตุ
ท้องถนนและอานวยความ และประชาสัมพันธ์ในการปฺองกัน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สาเร็จของ ใช้ถนนและลดอุบัตเหตุ
สะดวกให้กบั ประชาชน และลดอุบัตเิ หตุทางถนนแก่
โครงการ
ประชาชนในตาบล ช่วงเทศกาล
ปีละ 2 ครั้ง
โครงการตีเส้นช่องทางจราจร
เพื่อปฺองกันอุบัตเิ หตุทาง ตีเส้นช่องทางถนนสายหลัก ตาเนิน
100,000
จานวนประชาชน ประชาชนปลอดภัยจาการ ส่วนโยธา
ท้องถนนและอานวยความ ช่อระกา และทาสี
(งบ อบต.)
ที่ใช้บริการ ใช้ถนนและลดอุบัตเหตุ
สะดวกให้กบั ประชาชน ระยะทาง 3.447 ก.ม.
ติดตัง้ กระจกส่องปฺองกันอุบัตเิ หตุ เพื่อปฺองกันอุบัตเิ หตุทาง ติดตัง้ กระจกส่องที่ลบั ภายในหมูบ่ ้าน 50,000
ระดับความ ประชาชนปลอดภัยจาการ ส่วนโยธา
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 1-14
ท้องถนนและอานวยความ ตามตรอก ซอย ต่างๆ
(งบ อบต.)
สาเร็จของ ใช้ถนนและลดอุบัตเหตุ
สะดวกให้กบั ประชาชน
โครงการ
โครงการติดตัง้ เครื่องหมาย
เพื่อปฺองกันอุบัตเิ หตุทาง
ติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
120,000
จานวนไฟ ประชาชนปลอดภัยจาการ ส่วนโยธา
จราจร หมู่ 1 - 14
ท้องถนน
ติดตัง้ ปฺายสัญญาณจราจร
(งบ อบต.)
จราจร
ใช้ถนนและลดอุบัตเหตุ

ที่
1-89

1-90

1-91

1-92

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการซ่อมแซมโคมไฟ
เพื่อให้หลอดไฟใช้การได้ ซ่อมแซมโคมไฟส่องถนน ทัง้ 14 หมูบ่ ้าน 70,000
70,000
70,000 จานวนประชาชน ประชาชนปลอดภัยจาการ ส่วนโยธา
ส่องถนน หมู่ 1 - 14
โดยการจัดซื้อวัสดุ 70% และจ้างแรงงาน (งบ อบต.)
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา ใช้ถนนและลดอุบัตเหตุ
ในท้องถิน่ 30 %
ได้รับความสะดวก
โครงการจัดทาปฺายเครื่องหมาย เพื่อให้ประชาชน หรือผูใ้ ช้ จัดทาปฺายเครื่องหมายจราจรบริเวณ
50,000
50,000
50,000 จานวนประชาชน ผู้ใช้ถนนทุกท่านได้ประโยขน์ ส่วนโยธา
จราจร หมูท่ ี่ 1-14
ถนนทั่วไปได้ระมัดระวัง รร.ตาเนินราษฎรวิทยาคาร และ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา จากการทาปฺายเตือนและ
ในการใช้รถใช้ถนนและ ตลาดชุมชนตาเนิน หมูท่ ี่ 1,5,10,
ได้รับความสะดวก สามารถลดอุบัตเิ หตุได้
เพื่อเป็นการเตือนผูข้ บั ขี่ 11,12,14
ทั้งหลาย
โครงการร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย เพื่อเป็นการลดอุบัตเิ หตุ มีประชาชนเข้าร่วมการรณรงค์
40,000
ระดับความ ประชาชนมีความปลอดภัย ส่วนโยธา
ขาดเข็มขัดขับอย่างมีวินัย
ทางถนน
การปฏิบัตติ ามกฎหมายจราจร
(งบ อบต.)
สาเร็จของ ในการเดินทางสัญจร
ประมาณ 2,000 คนพร้อมจัดทา
โครงการ
สติกเกอร์รณรงค์ความปลอดภัย
โครงการปฺองกันและลดอุบัตเิ หตุ เพื่อปฺองกันอุบัตเิ หตุทาง มีการกาหนดจุดตรวจและแต่งตั้งเจ้าหน้า 35,000
35,000
35,000
จานวนผู้ ประชาชนปลอดภัยจาก
สานักปลัด
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ท้องถนนและอานวยความ ที่ปฺองกันและลดอบัติเหตุทางถนนในช่วง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมโครงการ การใช้ถนนและลดอุบัตเหตุ
สงกรานต์และปีใหม่
สะดวกให้กบั ประชาชน เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1-93 โครงการจัดทาสติกเกอร์สะท้อน เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ใช้ถนน จัดทาสติกเกอร์สะท้อนแสงให้กบั
แสง
ทัว่ ไปได้ระมัดระวังในการใช้รถ รถทุกชนิดที่สัญจรผ่านภายใน
ใช้ถนนและเพื่อเป็นการเตือน 14 หมูบ่ ้าน
ผูข้ บั ขีท่ ั้งหลาย
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 1.2
ดาเนินการเอง
9 โครงการ
อุดหนุน
- โครงการ
รวมทั้งสิ้น
9 โครงการ
จานวนโครงการสะสม 93 โครงการ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนประชาชน

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผู้ใช้ถนนทั่วไปได้ระมัดระวัง

ส่วนโยธา

ที่สัญจรไปมา ในการใช้รถใช้ถนนและ
ได้รับความสะดวก เพื่อเป็นการเตือนผูข
้ บั ขี่
ทั้งหลาย

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่ องประชาชนให้เข็มแข็งและยัง่ ยืน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไฟฟ้าสาธารณะ
1-94 โครงการขยายไฟฟฺาสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ติดตัง้ ไฟฺฟฺาสาธารณะ ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
แรงต่า หมูท่ ี่ 1 - 14
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง

200,000
(งบ อบต.)

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ

จานวนปริมาณ

ส่วนโยธา

ให้ครบทุกครัวเรือน

1-95 โครงการขยายเขตไฟฟฺา
สาธารณะแรงต่า หมูท่ ี่ 1

เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาแรงต่าจานวน 3 จุด
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง

102,000
(งบ อบต.)

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ

จานวนปริมาณ

ส่วนโยธา

ให้ครบทุกครัวเรือน

1-96 โครงการขยายเขตไฟฟฺา
สาธารณะแรงสูง หมูท่ ี่ 1

เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาแรงสายตาเนินไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง บ้านโนนคูณ

150,000
(งบ อบต.)

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ

จานวนปริมาณ

ให้ครบทุกครัวเรือน

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1-97 โครงการขยายไฟฟฺา
สาธารณะแรงต่า หมูท่ ี่ 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะแรงต่า
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง จานวน 8 ต้น ในหมูท่ ี่ 2

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ

จานวนปริมาณ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ให้ครบทุกครัวเรือน

1-98 โครงการขยายไฟฟฺาสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะแรงต่า
แรงต่า หมูท่ ี่ 4
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง จานวน 8 ต้น ในหมูท่ ี่ 4

250,000 จานวนปริมาณ ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
(งบ อบต.) การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ

ส่วนโยธา

ให้ครบทุกครัวเรือน

1-99 โครงการขยายไฟฟฺาสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะแรงต่า
แรงต่า หมูท่ ี่ 4
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง จานวน 5 ต้น ในหมูท่ ี่ 4

170,000
(งบ อบต.)

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ

จานวนปริมาณ

ส่วนโยธา

ให้ครบทุกครัวเรือน

1-100 โครงการขยายไฟฟฺาสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะแรงต่า
แรงต่า หมูท่ ี่ 4
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง ไปสู่เมรุปูาช้า

1,500,000
(งบ อบต.)

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ

จานวนปริมาณ

ให้ครบทุกครัวเรือน

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1-101 โครงการขยายเขตจาหน่าย
ไฟฟฺาสาธารณะ หมูท่ ี่ 5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาจากบ้านนายโหล
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง คุม้ ตาเนิน ถึงคลองท่าข้าม

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
170,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ

จานวนปริมาณ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ให้ครบทุกครัวเรือน

1-102

โครงการขยายเขตจาหน่ายไฟฟฺาแสงสว่าง

สาธารณะภายใน หมูท่ ี่ 5

เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ติดตัง้ ไฟฺฟฺาสาธารณะทุกซอย
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง

200,000
(งบ อบต.)

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ

จานวนปริมาณ

ส่วนโยธา

ให้ครบทุกครัวเรือน

1-103 โครงการขยายไฟฟฺาสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายไฟฟฺาแรงต่า สายโนนคูณ แรงต่า หมูท่ ี่ 7
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง ดอนเมืองพรม

300,000
(งบ อบต.)

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ

จานวนปริมาณ

ส่วนโยธา

ให้ครบทุกครัวเรือน

1-104 โครงการขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาแรงต่า
แรงต่า หมูท่ ี่ 9

ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง

170,000

จานวนปริมาณ

(งบ อบต.)

การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ
ให้ครบทุกครัวเรือน

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา

ส่วนโยธา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2558

2559

2560

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1-105 โครงการขยายเขตจาหน่ายไฟฟฺา เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตจาหน่ายไฟฟฺาสาธารณะ
สาธารณะ หมูท่ ี่ 11

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยงาน

(KPI)

ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จานวนปริมาณ

ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง ดังนี้

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา

ส่วนโยธา

การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ

- จากบ้านกานันชิน นามกิง่ - นา

2,000,000

ไฟฟฺาสาธารณะ

นายไสว หล่อนกลาง

(งบ อบต.)

ให้ครบทุกครัวเรือน

200,000
(งบ อบต.)

จานวนปริมาณ

-จากหนองปืด - ทางเข้าบ้านหนองปรือ

-จากบ้านนางแถม - หนองเรือ
1-106 โครงการขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺารอบหมูบ่ ้าน
แรงต่า หมูท่ ี่ 12
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง จากบ้านนายสงบ - บ้านนายสารอง
- พลคราม

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ

ส่วนโยธา

ให้ครบทุกครัวเรือน

1-107 โครงการขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺารอบหมูบ่ ้าน
200,000
แรงต่า หมูท่ ี่ 12
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง จากบ้านนายสี - นายสมนึก ฤทธิ์กาลัง (งบ อบต.)

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ

จานวนปริมาณ

ให้ครบทุกครัวเรือน

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1-108

โครงการขยายเขตจาหน่ายไฟฟฺาสาธารณะ

หมูท่ ี่ 13

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาจากหน้าวัด - หน้าบ้าน 200,000
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง นายจานงค์
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ

จานวนปริมาณ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ให้ครบทุกครัวเรือน

1-109 โครงการขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟฺาสาธารณะแรงต่า
แรงต่า หมูท่ ี่ 13
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง รอบทั้งหมูบ่ ้าน

90,000
(งบ อบต.)

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ

จานวนปริมาณ

ส่วนโยธา

ให้ครบทุกครัวเรือน

1-110 โครงการขยายเขตจาหน่ายไฟฟฺา เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตจาหน่ายไฟฟฺาสาธารณะ
สาธารณะ หมูท่ ี่ 11
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง ดังนี้
- จากนานายบุญเหลือถึง
นานายประเสริฐ์
-จากนานายสามถึงนานายเหลือง
คุม้ ตาเนิน

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
การขยายเขต ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
ไฟฟฺาสาธารณะ

จานวนปริมาณ

200,000
(งบ อบต.)
200,000
(งบ อบต.)

ให้ครบทุกครัวเรือน

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

การติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ
1-111 โครงการติดตัง้ หมอแปลงไฟฟฺา เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟฺา หมูท่ ี่ 1
หมูท่ ี่ 1
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
ที่สัญจรไปมา ใช้เพียงพอในการดารงชีพ

จานวนประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัย
1-112 โครงการติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก - ติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ
สาธารณะ หมูท่ ี่ 1
ในการใช้ไฟฟฺาสาธารณะ จานวน 3 จุด ดังนี้
- สายบ้านนายสถาพร สงคราม ถึง
100,000
บ้านนายทิ้ง ปราบโจร
(งบ อบต.)
- สายเมืองพรหม - โนนคูณ
- สายบ้านนายทีว ครองตาเนิน
1-113 โครงการติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่าง เพือ่ ให้ประชาชนในหมูบ่ ้าน ติดตัง้ ไฟฟฺาสาธารณะภายในหมูบ่ ้าน 100,000
สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ปลอดภัยและความสะดวก หมูท่ ี่ 2
(งบ อบต.)
ในการสัญจรภายในหมูบ่ ้าน

จานวนประชาชน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

จานวนประชาชน

ที่
1-114

โครงการ/กิจกรรม

ติดตัง้ ไฟฟฺาสาธารณะหมูท่ ี่ 3
ปลอดภัยและความสะดวก จานวน 4 จุด
ในการสัญจรภายในหมูบ่ ้าน - บ้าน ส.อบต.จาลอง
- บ้านนางบุญเที่ยง
- บ้านนางเหมือน
- บ้านนางสามารถ
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ติดตัง้ ไฟฟฺาสาธารณะตามเส้นทาง
ในการใช้ไฟฟฺาสาธารณะ ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 4

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

โครงการติดตั้งไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ เพือ่ ให้ประชาชนในหมูบ
่ ้าน

ในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 3

1-115

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการติดตั้งไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ

ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 4

100,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนประชาชน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย

ส่วนโยธา

จานวนประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัย
1-116 โครงการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟฺา เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ดาเนินการเปลีย่ นหม้อแปลงไฟฟฺา
หมูท่ ี่ 4
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง

450,000
(งบ อบต.)

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
ที่สัญจรไปมา ใช้เพียงพอในการดารงชีพ

จานวนประชาชน

ส่วนโยธา

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัย
1-117 โครงการติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่าง เพือ่ ให้ประชาชนในหมูบ่ ้าน ติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ
สาธารณะภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 5 ปลอดภัยและความสะดวก หมูท่ ี่ 5
ในการสัญจรภายในหมูบ่ ้าน

50,000 จานวนประชาชน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
(งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1-118 โครงการติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่าง เพือ่ ให้ประชาชนในหมูบ่ ้าน ติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ
สาธารณะภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 6 ปลอดภัยและความสะดวก หมูท่ ี่ 6

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบ อบต.)

ในการสัญจรภายในหมูบ่ ้าน

1-119

1-120

หมูท่ ี่ 7

ติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ
ในการใช้ไฟฟฺาสาธารณะ หมูท่ ี่ 7

โครงการติดตั้งไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะภายใน

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก

50,000
(งบ อบต.)

โครงการติดตั้งไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก

หมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 8

ติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่างรอบหมูบ่ ้าน
ในการใช้ไฟฟฺาสาธารณะ หมูท่ ี่ 8

1-121 โครงการติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่าง เพือ่ ให้ประชาชนในหมูบ่ ้าน ติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ
สาธารณะภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 10 ปลอดภัยและความสะดวก ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 10
ในการสัญจรภายในหมูบ่ ้าน

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย
จานวนประชาชน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย
จานวนประชาชน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย
จานวนประชาชน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย
จานวนประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1-122 โครงการติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่าง เพือ่ ให้ประชาชนในหมูบ่ ้าน ติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ
สาธารณะภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 11 ปลอดภัยและความสะดวก ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 11

งบประมาณและที่มา
2558

2559

2560

(บาท)
50,000
(งบ อบต.)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธ์

หน่วยงาน

(KPI)

ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย
จานวนประชาชน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย
จานวนประชาชน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย
จานวนประชาชน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
จานวนประชาชน

ในการสัญจรภายในหมูบ่ ้าน

1-123 โครงการติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่าง เพือ่ ให้ประชาชนในหมูบ่ ้าน ติดตัง้ ไฟฟฺาสาธารณะหมูท่ ี่ 12
สาธารณะ 2จุด หมูท่ ี่ 12
ปลอดภัยและความสะดวก -จากบ้านนายหลวย - บ้านนางไผ่
ในการสัญจรภายในหมูบ่ ้าน -จากบ้านนายปุูน - บ้านนางจิราภรณ์

50,000
(งบ อบต.)

1-124 โครงการติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่าง เพือ่ ให้ประชาชนในหมูบ่ ้าน ติดตัง้ ไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ
สาธารณะภายในหมูบ่ ้าน
ปลอดภัยและความสะดวก ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 12
หมูท่ ี่ 12
ในการสัญจรภายในหมูบ่ ้าน

50,000
(งบ อบต.)

1-125 โครงการติดตั้งไฟฟฺาสาธารณะ 4 จุด เพือ่ ให้ประชาชนในหมูบ่ ้าน ติดตัง้ ไฟฟฺาสาธารณะหมูท่ ี่ 13
หมูท่ ี่ 13
ปลอดภัยและความสะดวก

50,000
(งบ อบต.)

ในการสัญจรภายในหมูบ่ ้าน

ตัวชี้วัด

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัย จากแสงสว่างตามเส้นทาง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1-126 ขยายไฟฟฺาพร้อมติดตัง้ หม้อแปลง เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ขยายไฟฟฺาพร้อมติดตัง้ หม้อแปลง
2 เฟช เป็น 3 เฟช หมูท่ ี่ 14
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง 2 เฟช เป็น 3 เฟช หมูท่ ี่ 14

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
ที่สัญจรไปมา ใช้เพียงพอในการดารงชีพ

จานวนประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัย
1-127

โครงการติดตั้งไฟฟฺาส่องสว่างสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก

หมูท่ ี่ 14

ติดตัง้ ไฟฟฺาสาธารณะในหมูบ่ ้าน

ในการใช้ไฟฟฺาสาธารณะ

1-128 ไฟฟฺาส่องสว่างภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา

50,000
(งบ อบต.)

ดาเนินการ 15 จุด

30,000
(งบ อบต.)

ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน

หมูบ่ ้าน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน

ส่วนโยธา

จานวนประชาชน

จานวนประชาชน

ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก

จากแสงสว่างตามเส้นทาง

และปลอดภัย
1-129 ไฟฟฺาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา
ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน

หมูบ่ ้าน

ดาเนินการ 11 จุด

30,000
(งบ อบต.)

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย
จานวนประชาชน

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1-130 ไฟฟฺาส่องสว่างภายในมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 8 เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการ 15 จุด

ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
(งบ อบต.)

หมูบ่ ้าน
1-131 ไฟฟฺาส่องสว่างภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 9 เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา ดาเนินการติดตั้งไฟชะโงกรอบหมู่บ้าน
ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน

หมูบ่ ้าน
1-132

ไฟฟฺาส่องสว่างภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา

ดาเนินการจานวน 11 จุด

ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน

หมูบ่ ้าน
1-133

ไฟฟฺาส่องสว่างภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12 เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา

ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน

หมูบ่ ้าน

ดาเนินการรอบหมูบ่ ้าน

200,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย
150,000
จานวนประชาชน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
(งบ อบต.)
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย
จานวนประชาชน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย
300,000 จานวนประชาชน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
(งบ อบต.) ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย
จานวนประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่
1-134

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ไฟฟฺาส่องสว่างภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 13 เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการรอบหมูบ่ ้าน

ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
(งบ อบต.)

หมูบ่ ้าน
1-135

ไฟฟฺาส่องสว่างภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 14 เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟฺา

ดาเนินการรอบหมูบ่ ้าน

ส่องสว่างตามตรอก ซอยภายใน

150,000
(งบ อบต.)

หมูบ่ ้าน
1-136 โครงการซ่อมแซมไฟฟฺาทุกหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ซ่อมแซมไฟฟฺาทุกหมูบ่ ้าน
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง

150,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย
จานวนประชาชน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ที่สัญจรไปมา การสัญจรและความปลอดภัย
ได้รับความสะดวก จากแสงสว่างตามเส้นทาง
และปลอดภัย
จานวนประชาชน ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
ที่สัญจรไปมา ใช้เพียงพอในการดารงชีพ
จานวนประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัย
1-137 โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟฺาแรงสูง เพื่อแก้ไขปัญหากระแส ติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟฺาแรงสูงทีท่ าการ 300,000
ณ ที่ทาการ อบต.
ไฟฟฺาตก/ไฟฟฺาไม่พอเพียง อบต.ตาเนิน
(งบ อบต.)

ประชาชนมีกระแสไฟฟฺา
ที่สัญจรไปมา ใช้เพียงพอในการดารงชีพ

จานวนประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัย

ส่วนโยธา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558

2559

2560

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยงาน

(KPI)

ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

การขยายเขตประปา
1-138 โครงการขยายเขตจาหน่ายน้า เพื่อจัดหาน้าอุปโภค
ประปา หมูท่ ี่ 1

ขยายเขตจาหน่ายประปา หมูท่ ี่ 1

บริโภค ให้บริการประชาชน จากสายบ้านนายสอ

400,000

จานวนปริมาณ

ประชาชนมีน้าอุโภค

ส่วนโยธา

การขยายเขต บริโภคอย่างเพียงพอ

(งบ อบต.)

ประปาให้ครบ

อย่างเพียงพอ

ทุกครัวเรือน
1-139 โครงการขยายเขตจาหน่ายน้า เพื่อจัดหาน้าอุปโภค
ประปา หมูท่ ี่ 2

ขยายเขตจาหน่ายประปา หมูท่ ี่ 2

บริโภค ให้บริการประชาชน สายหนองเบ็น - บ้านนายกาแหง

400,000
(งบ อบต.)

อย่างเพียงพอ
1-140 โครงการขยายเขตประปา หมูท่ ี่ 5 เพื่อจัดหาน้าอุปโภค

ประชาชนมีน้าอุโภค

การขยายเขตประปา

บริโภคอย่างเพียงพอ
ประชาชนมีน้าอุโภค

บริโภค ให้บริการประชาชน นายยนต์ ต้านกลางดอน บริเวณถนน (งบ อบต.)

การขยายเขตประปา

บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ

ให้ครบทุกครัวเรือน

ขยายเขตประปาจากหน้าบ้าน

500,000

ลาดยางถึงบ้านนายจารึก ค้าโค
ขยายเขตประปาสายนอก หมูท่ ี่ 6

5,000,000 จานวนปริมาณ ประชาชนมีน้าอุโภค
(งบ อบจ.)

บริโภค ให้บริการประชาชน

อย่างเพียงพอ
1-142 ซ่อมแซมบารุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อจัดหาน้าอุปโภค

ส่วนโยธา

ให้ครบทุกครัวเรือน

จานวนปริมาณ

1-141 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพื่อจัดหาน้าอุปโภค
ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 6

จานวนปริมาณ

การขยายเขตประปา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

บริโภคอย่างเพียงพอ

ให้ครบทุกครัวเรือน

ซ่อมแซมบารุงระบบประปาหมูบ่ ้าน

120,000

จานวนปริมาณ

ประชาชนมีน้าอุโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

และขยายเขตประปาหมูบ่ ้าน

บริโภค ให้บริการประชาชน และขยายเขตประปาหมูบ่ ้าน ในจุดที่ (งบ อบต.)

การขยายเขตประปา

หมูท่ ี่ 8

อย่างเพียงพอ

ให้ครบทุกครัวเรือน

ขยายยังไม่ถงึ

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1-143 โครงการเปลีย่ นท่อประปา
หมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 9

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เปลี่ยนท่อประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

400,000

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาน้าอุปโภค

บริโภค ให้บริการประชาชน สายหน้าวัด

(งบ อบต.)

อย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนปริมาณ

ประชาชนมีน้าอุโภค

การขยายเขตประปา

บริโภคอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ให้ครบทุกครัวเรือน

เจาะบ่อบาดาลประปา หมูท่ ี่ 9
1-144 โครงการเจาะบ่อบาดาลประปา เพื่อจัดหาน้าอุปโภค
บริโภค ให้บริการประชาชน
หมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 9

400,000
(งบ อบต.)

จานวนปริมาณ ประชาชนมีน้าอุโภค
บ่อบาดาล
บริโภคอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

จานวนปริมาณ

ประชาชนมีน้าอุโภค

ส่วนโยธา

การขยายเขตประปา

บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ
1-145 โครงการขยายเขตจาหน่ายประปา เพื่อจัดหาน้าอุปโภค
หมูท่ ี่ 10

ขยายเขตจาหน่ายประปา หมูท่ ี่ 10

บริโภค ให้บริการประชาชน จากบ้านนายพิพัฒน์ - อบต.

500,000
(งบ อบต.)

อย่างเพียงพอ
1-146 โครงการขยายเขตจาหน่ายประปา เพื่อจัดหาน้าอุปโภค
หมูท่ ี่ 11

ให้ครบทุกครัวเรือน

ขยายเขตจาหน่ายประปา จานวน 2 จุด

บริโภค ให้บริการประชาชน ดังนี้

อย่างเพียงพอ

- จากบ้านนางกองแก้ว -นานายไสว
หล่อนกลาง

500,000
(งบ อบต.)

- จากบ้านนางแถม - หนองเรือ
- จากนานายบุญเหลือถึง
นานายประเสริฐ์
-จากนานายสามถึงนานายเหลือง
คุม้ ตาเนิน

200,000
(งบ อบต.)
200,000
(งบ อบต.)

จานวนปริมาณ

ประชาชนมีน้าอุโภค

การขยายเขตประปา

บริโภคอย่างเพียงพอ

ให้ครบทุกครัวเรือน

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1-147 โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 12 เพื่อจัดหาน้าอุปโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปาจากหน้าวัดบึงบริบูรณ์ -

บริโภค ให้บริการประชาชน นายลอง แลกสันเทียะ ถึง

อย่างเพียงพอ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนปริมาณ

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีน้าอุโภค

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

การขยายเขต บริโภคอย่างเพียงพอ

(งบ อบต.)

ประปาให้ครบ

บ้านนางไผ่ ชอบรักษ์

ทุกครัวเรือน
1-148 โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 13 เพื่อจัดหาน้าอุปโภค

ขยายเขตประปารอบหมูบ่ ้าน

200,000
(งบ อบต.)

บริโภค ให้บริการประชาชน

จานวนปริมาณ

ประชาชนมีน้าอุโภค

ส่วนโยธา

การขยายเขต บริโภคอย่างเพียงพอ
ประปาให้ครบ

อย่างเพียงพอ

ทุกครัวเรือน
1-149 โครงการก่อสร้างประปา
หมูท่ ี่ 14

เพื่อจัดหาน้าอุปโภค

ขยายเขตประปาจากบ้านนางละมูล
บริโภค ให้บริการประชาชน ชมด่านกลาง - บ้านนายชู ผันสันเทียะ

400,000 จานวนการได้ ประชาชนมีน้าอุโภค
(งบ อบต.) รับการบริการ บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

สาธารณะ

การก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม
1-150 ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม หมูท่ ี่ 6 เพือ่ ให้ประชาชนหมู่ที่ 6 มี ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ มถนนสาย
ระบบการระบายน้าที่ดีและ หนองแขม - โนนคูณ
มีความสะดวกในการระบายน้า

400,000
(งบ อบต.)

จานวนผู้ใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร

ระบายน้าทีม่ ีคณ
ุ ภาพในการระบาย

น้าที่สะดวกยิ่งขึน้

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1-151 วางท่อทางน้าเข้า - ออก สระหลวง เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี วางท่อทางน้าเข้า - ออก หมูท่ ี่ 7
หมูท่ ี่ 7
ระบบการระบายน้าที่ดีและ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนผู้ใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร

ร้อยละของความ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร

มีความสะดวกในการระบายน้า

1-153 วางท่อทางทิศตะวันออกของบึงปืด เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 10 มี วางท่อทางทิศตะวันออกของบึงปืด
ถึงคลองบง หมูท่ ี่ 11
ระบบการระบายน้าที่ดีและ ถึงคลองบง ระยะทาง 300 เมตร

300,000
(งบ อบต.)

มีความสะดวกในการระบายน้า

1-154 ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม คสล. ระบาย เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 12 มี ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม คสล. ระบายน้า
น้า หมูท่ ี่ 12
ระบบการระบายน้าที่ดีและ สายลาห้วยยาง(นานายยัง) ถึงบึงปืด

250,000
(งบ อบต.)

มีความสะดวกในการระบายน้า

1-155 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายลาห้วยยาง เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 13 มี ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม หมูท่ ี่ 13
หมูท่ ี่ 13
ระบบการระบายน้าที่ดีและ สายลาห้วยยาง จานวน 4 จุด

1,500,000
(งบ อบต.)

มีความสะดวกในการระบายน้า

โรงเรียน หมูท่ ี่ 5

และสะดวกสบาย

ส่วนโยธา

น้าที่สะดวกยิ่งขึน้

1-152 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 9 เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 มี ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม คสล. จานวน 1 จุด 300,000
ระบบการระบายน้าที่ดีและ สายบ้านสามหลักพัฒนา - หนองตอ (งบ อบต.)

ระหว่างบึงบริบูรณ์ถึงประตูหน้า คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระบายน้าทีม่ ีคณ
ุ ภาพในการระบาย

มีความสะดวกในการระบายน้า

1-156 โครงการวางท่อสะพานข้ามคลอง เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

50,000
(งบ อบต.)

พึงพอใจผูใ้ ช้

ระบายน้าทีม่ ีคณ
ุ ภาพในการระบาย

บริการ

น้าที่สะดวกยิ่งขึน้

ร้อยละของความ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร
พึงพอใจผูใ้ ช้

ระบายน้าทีม่ ีคณ
ุ ภาพในการระบาย

บริการ

น้าที่สะดวกยิ่งขึน้

ร้อยละของความ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร
พึงพอใจผูใ้ ช้

ระบายน้าทีม่ ีคณ
ุ ภาพในการระบาย

บริการ

น้าที่สะดวกยิ่งขึน้

ร้อยละของความ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร
พึงพอใจผูใ้ ช้

ระบายน้าทีม่ ีคณ
ุ ภาพในการระบาย

บริการ

น้าที่สะดวกยิ่งขึน้

จานวนสะพาน ประชาชนสามารถสัญจร
ทีไ่ ด้รับการ
พัฒนา

ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1-157 ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ มลาห้วยยาง เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มี ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม หมูท่ ี่ 5
จุดท่าข้าม หมูท่ ี่ 5
ระบบการระบายน้าที่ดีและ ลาห้วยยางจุดท่าข้าม
มีความสะดวกในการระบายน้า กว้าง 30 เมตร
1-158 วางท่อขนาด 40x100 ยาว 60 เมตร เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 13 มี วางท่อขนาด 40x100 ยาว 60 เมตร
จากนานางชลอ มีเค้าถึงนานายเสน่ห์ ระบบการระบายน้าที่ดีและ จากนานางชลอ มีเค้าถึงนานายเสน่ห์
แก้วถาวร หมูท่ ี่ 13
มีความสะดวกในการระบายน้า แก้วถาวร หมูท
่ ี่ 13

1-159 วางท่อ PVC จากบึงปืดถึงไร่
นายประกอบ ค้าโค หมูท่ ี่ 12

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000
(งบ อบจ.)
250,000
(งบ อบต.)

เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 12 มี วางท่อ PVC จากบึงปืดถึงไร่

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของความ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร
พึงพอใจผูใ้ ช้

ระบายน้าทีม่ ีคณ
ุ ภาพในการระบาย

บริการ

น้าที่สะดวกยิ่งขึน้

ร้อยละของความ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร
พึงพอใจผูใ้ ช้

ระบายน้าทีม่ ีคณ
ุ ภาพในการระบาย

บริการ

น้าที่สะดวกยิ่งขึน้

500,000 ร้อยละของความ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร
(งบ อบต.) พึงพอใจผูใ้ ช้ ระบายน้าทีม่ ีคณุ ภาพในการระบาย
บริการ
น้าทีส่ ะดวกยิ่งขึน้

ระบบการระบายน้าที่ดีและ นายประกอบ ค้าโค หมูท่ ี่ 12
มีความสะดวกในการระบายน้า

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

การขยายเขตคู่สายโทรศัพท์
1-160

โครงการขยายเขตคู่สายโทรศัพท์ หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวกในการ ขยายคูส่ ายโทรศัพท์บ้าน 2 หมูบ่ ้าน
ติดต่อสื่อสาร
บ้านหนองแขม,สามหลักพัฒนา

300,000
(งบ อบต.)

ร้อยละของความ การติดต่อสื่อสารมีความ
พึงพอใจผูใ้ ช้

บริการ

สะดวกยิ่งขึน้

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1-161 โคงการขยายคู่สายโทรศัพท์ หมู่ที่ 7,8 เพือ่ ความสะดวกในการติดต่อ ขยายคูส่ ายโทรศัพท์บ้าน 2 หมูบ่ ้าน
สื่อสารยิ่งขึน้
บ้านโนนคูณ,โกรกกุลา ระยะทาง 7 กม.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
40,000
(งบ อบต.)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของความ ประชาชนมีความสะดวก
พึงพอใจผูใ้ ช้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ในการติดต่อ

บริการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมร่องระบายน้าเสีย

1-162 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้าทิง้ เพื่อให้มีการระบายน้าเน่าเสีย ก่อสร้างร่องระบายน้าทิง้ จานวน 2 จุด
หมูท่ ี่ 1
และปฺองกันน้าท่วมขัง ดังนี้

500,000
(งบ อบต.)

จานวนก่อสร้าง ประชาชนมีการระบายน้าที่ดี

3,000,000
(งบ อบจ.)

จานวนก่อสร้าง ประชาชนมีการระบายน้าที่ดี

ส่วนโยธา

ร่องระบายน้า ต่อระบบน้าเสีย และการลาเลียงน้าเสีย

- ร่องระบายน้าทิ้งบ้านนายทองดี
สีดาวงษ์ ถึงซอยศาลา SML
- ร่องระบายน้าทิ้งสายหนองช้าง ถึง
บ้านนางพนม พ่อน้าแดง
1-163 ก่อสร้างร่องระบายน้ารอบหมู่บ้าน เพื่อให้มีการระบายน้าเน่าเสีย ปรับปรุงร่องระบายน้า คสล. กว้าง 0.40
หมูท่ ี่ 5
และปฺองกันน้าท่วมขัง เมตร ระยะทาง 300 เมตร
1-164 ก่อสร้างร่องระบายน้า

หมูท่ ี่ 5

เพื่อใช้ระบายน้าที่ท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้าจากบ้าน
ภายในหมูบ่ ้าน
นายสมจิตร ขามจัตุรัสถึงบ้านนายลาบ
โพธิน์ อก

ร่องระบายน้า ต่อระบบน้าเสีย และ
การลาเลียงน้าเสีย
200,000 จานวนก่อสร้าง - ประชาชนได้ใช้รางระบายน้าเสีย
(งบ อบต.) ร่องระบายน้า น้าท่วมขัง อย่างถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558

2559

2560

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยงาน

(KPI)

ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จานวนก่อสร้าง ประชาชนมีการระบายน้าที่ดี
ร่องระบายน้า ต่อระบบน้าเสีย และ

1-165 ก่อสร้างรางระบายน้าภายในหมูบ่ ้าน เพื่อให้มีการระบายน้าเน่าเสีย ก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. กว้าง 0.40 300,000
หมูท่ ี่ 6
และปฺองกันน้าท่วมขัง เมตร จานวน 1 จุด
(งบ อบต.)

ส่วนโยธา

การลาเลียงน้าเสีย

1) จากบ้านนางวรรณพร - บ้านนางชิด

วลัยศรี สองข้างทาง
1-166 ก่อสร้างร่องระบายน้าเสียภาย เพื่อให้มีการระบายน้าเน่าเสีย ปรับปรุงร่องระบายน้า คสล. กว้าง 0.40 3,000,000
ในหมูบ่ ้านพร้อมวางท่อ หมูท่ ี่ 7 และปฺองกันน้าท่วมขัง เมตร ระยะทาง 300 เมตร
(งบ อบจ.)
1-167 ก่อสร้างวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 9 เพื่อใช้ระบายน้าที่ท่วมขัง วางท่อระบายน้าลงสระภูเที่ยง
200,000
ภายในหมูบ่ ้าน
(งบ อบต.)
1-168 ก่อสร้างร่องระบายน้า หมูท่ ี่ 10 เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 10 ร่องระบายน้ากลางหมูบ่ ้าน
ได้มีร่องระบายน้าในการลา

จานวนก่อสร้าง ประชาชนมีการระบายน้าที่ดี

ส่วนโยธา

ร่องระบายน้า ต่อระบบน้าเสีย และการลาเลียงน้าเสีย
จานวนก่อสร้าง ประชาชนมีการระบายน้าที่ดี
ร่องระบายน้า ต่อระบบน้าเสีย และการลาเลียงน้าเสีย

ส่วนโยธา

2,000,000
(งบ อบต.)

จานวนก่อสร้าง ประชาชนมีการระบายน้าที่ดี

ส่วนโยธา

1,500,000
(งบ อบต.)

จานวนก่อสร้าง ประชาชนในหมู่บ้านมีรางระบายน้า

ร่องระบายน้า ต่อระบบน้าเสีย และการลาเลียงน้าเสีย

เลียงน้า การระบายน้า
1-169

1-171

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า หมูท่ ี่ 11

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า หมูท่ ี่ 11

เพื่อใช้ระบายน้าที่ท่วมขัง บริเวณบ้าน ส.อบต.สิริญากร-ถึง
ภายในหมูบ่ ้าน
บ้านยายทุเรียน

ร่องระบายน้า ภายในหมู่บ้านเพื่อไม่ให้เกิดน้าท่วมขัง

เพื่อใช้ระบายน้าที่ท่วมขัง จากบ้านอวิรุต จานนอก - ทางเข้าบ้าน 300,000

จานวนก่อสร้าง ประชาชนในหมู่บ้านมีรางระบายน้า

ภายในหมูบ่ ้าน

ร่องระบายน้า ภายในหมู่บ้านเพื่อไม่ให้เกิดน้าท่วมขัง

นายบุญเลิศ

(งบ อบต.)

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1-171 โครงการขุดลอกร่องระบายน้า เพื่อใช้ระบายน้าที่ท่วมขัง ขุดลอกร่องระบายน้า ดังนี้
หมูท่ ี่ 11

ภายในหมูบ่ ้าน

- จากบ้านนางถ่อม ถึงบ้านนางแถม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

60,000

จานวนชุดลอก ประชาชนในหมู่บ้านมีรางระบายน้า

(งบ อบต.)

ร่องระบายน้า ภายในหมู่บ้านเพื่อไม่ให้เกิดน้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

- จากบ้านนางสาเภา ถึง นานายสาม
1-172

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า หมูท่ ี่ 12

เพื่อใช้ระบายน้าที่ท่วมขัง ก่อสร้างร่องระบายน้าจากบ้านนาย
ภายในหมูบ่ ้าน

อ๊อด วรกุล - บ้านนางฉวี โพธิน์ อก

700,000

จานวนก่อสร้าง ประชาชนในหมู่บ้านมีรางระบายน้า

(งบ อบต.)

ร่องระบายน้า ภายในหมู่บ้านเพื่อไม่ให้เกิดน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ขนาดความยาว 300 ม.
1-173 โครงการขยายช่องระบายน้าสาธารณะ เพื่อใช้ระบายน้าที่ท่วมขัง ขยายช่องระบายน้าสาธารณะลาห้วยยาง 250,000
ลาห้วยยาง หมูท่ ี่ 12
ภายในหมูบ่ ้าน
(งบ อบต.)
1-174

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้าทิง้ หมูท่ ี่ 12

เพื่อใช้ระบายน้าที่ท่วมขัง ก่อสร้างร่องระบายน้าทิง้ ปัม๊ น้ามันชุมชน
ภายในหมูบ่ ้าน
ถึงบ้านนายเลิศ ลายสันเทียะ

1-175 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้าหมูท่ ี่ 12 เพื่อใช้ระบายน้าที่ท่วมขัง ก่อสร้างร่องระบายน้าจากบึงปืดถึง
ภายในหมูบ่ ้าน
หนองหญ้าปฺอง ถึงทางรถไฟ

จานวนช่อง
ระบายน้า

ประชาชนในหมู่บ้านมีรางระบายน้า

ส่วนโยธา

ภายในหมู่บ้านเพื่อไม่ให้เกิดน้าท่วมขัง

250,000
(งบ อบต.)

จานวนก่อสร้าง ประชาชนในหมู่บ้านมีรางระบายน้า

500,000
(งบ อบต.)

จานวนก่อสร้าง ประชาชนในหมู่บ้านมีรางระบายน้า

ส่วนโยธา

ร่องระบายน้า ภายในหมู่บ้านเพื่อไม่ให้เกิดน้าท่วมขัง

ร่องระบายน้า ภายในหมู่บ้านเพื่อไม่ให้เกิดน้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1-176 ก่อสร้างร่องระบายน้าภายในหมูบ่ ้าน เพื่อใช้ระบายน้าที่ท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้าภายในหมูบ่ ้าน
หมูท่ ี่ 14
ภายในหมูบ่ ้าน
(แบบมีฝาปิด)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนก่อสร้าง

- ประชาชนได้ใช้รางระบายน้าเสีย

ร่องระบายน้า

น้าท่วมขัง อย่างถูกสุขลักษณะ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ปลอดภัยต่อสุขภาพ

1-177 ก่อสร้างร่องระบายน้า
หมูท่ ี่ 14
1-178 ก่อสร้างร่องระบายน้า
หมูท่ ี่ 14

เพื่อใช้ระบายน้าที่ท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้าจากบ้าน
ภายในหมูบ่ ้าน
นายถวัลย์ ตากิม่ นอก - ถึงสระ
หนองฉิมน้อย
เพื่อใช้ระบายน้าที่ท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้าจากสามแยกบ้าน
ภายในหมูบ่ ้าน
นายคารณ โพธิน์ อก ถึงสามแยกบ้าน

200,000
(งบ อบต.)

จานวนก่อสร้าง

- ประชาชนได้ใช้รางระบายน้าเสีย

ร่องระบายน้า

น้าท่วมขัง อย่างถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ

200,000
(งบ อบต.)

จานวนก่อสร้าง

- ประชาชนได้ใช้รางระบายน้าเสีย

ร่องระบายน้า

น้าท่วมขัง อย่างถูกสุขลักษณะ

นางอรวรรณ อิสลา

1-179 ก่อสร้างร่องระบายน้า
หมูท่ ี่ 14

เพื่อใช้ระบายน้าที่ท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้าจากบ้าน
ภายในหมูบ่ ้าน
นางสาวสายใจถึงสระหนองฉิมน้อย

ส่วนโยธา

ปลอดภัยต่อสุขภาพ

200,000
(งบ อบต.)

จานวนก่อสร้าง

- ประชาชนได้ใช้รางระบายน้าเสีย

ร่องระบายน้า

น้าท่วมขัง อย่างถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 1.3
ดาเนินการเอง
81 โครงการ
อุดหนุน
4 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
85 โครงการ
จานวนโครงการสะสม 178 โครงการ

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยัง่ ยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งเก็บกักน้า
ที่

โครงการ/กิจกรรม

การก่อสร้างฝาย
2-1 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า
หมูท่ ี่ 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าสายโกรก
ที่เก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร มะเคร็ง จานวน 2 จุด ดังนี้
อุปโภคและบริโภค
- สายนางแจ่ม แก้วพลัย

550,000
(งบ อบต.)
- สายนายอูด วงค์วังจันทร์
550,000
(งบ อบต.)
2-2 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. คลองบง เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝาย(คสล.) คลองลงตอนบน 450,000
ตอนบน หมูท่ ี่ 2
ที่เก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร
(งบ อบต.)
อุปโภคและบริโภค
2-3 โครงการซ่อมแซมฝาย คสล. ลาห้วย เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ซ่อมแซมฝาย คสล. ลาห้วยยาง
ยางตอนล่าง หมูท่ ี่ 2
ที่เก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร ตอนล่าง หมูท่ ี่ 2
อุปโภคและบริโภค

650,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนฝายที่ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี
ได้รับการพัฒนา มาตรฐานในการเก็บน้า
ที่ได้มาตรฐาน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ส่วนโยธา

จานวนฝายที่ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี
ได้รับการพัฒนา มาตรฐานในการเก็บน้า
ที่ได้มาตรฐาน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี
เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า มาตรฐานในการเก็บน้า
ที่ได้รับการพัฒนา ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2-4 โครงการก่อสร้างฝาย หมูท่ ี่ 3

2-5 ก่อสร้างฝายละหานลูกนก
เพื่อควบคุมระดับน้า หมูท่ ี่ 3
2-6 ก่อสร้างฝาย คสล. กักเก็บน้า
ลาห้วยเสียว หมูท่ ี่ 4
2-7 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าลาห้วยยาง
หมูท่ ี่ 5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝาย มข.27 สันฝายสูง
ที่เก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร 2.5 ม. ผนังข้าง 3.5 ม. ความ
อุปโภคและบริโภค
กว้าง 12 ม. จุดนานางสามารถ
ละหานนอก
เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝูายละหานลูกนก
ที่เก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร เพื่อควบคุมระดับน้า
อุปโภคและบริโภค
ขนาดความกว้าง 30 ม.
เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝาย คสล. กักเก็บน้า
ที่เก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร ลาห้วยเสียว (นานางกว้าง)
อุปโภคและบริโภค
ขนาดความกว้าง 25 ม. สูง 1.80 ม.
เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยยาง
ที่เก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร หมูท่ ี่ 5

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
480,000
(งบ อบต.)

30,000,000
(งบ อบจ.)
1,000,000
(งบ อบต.)
1,400,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

มาตรฐานในการเก็บน้า
ที่ได้รับการพัฒนา ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า

ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี

มาตรฐานในการเก็บน้า
ที่ได้รับการพัฒนา ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี
เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า มาตรฐานในการเก็บน้า
ที่ได้รับการพัฒนา ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี
เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า มาตรฐานในการเก็บน้า

ส่วนโยธา

เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่ได้รับการพัฒนา

2-8 ก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยยาง
หมูท่ ี่ 6
2-9 โครงการก่อสร้างฝาย หมูท่ ี่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝายน้าล้น ห้วยยางจุด
880,000
ที่เก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร นานางเชิด
(งบ อบต.)
อุปโภคและบริโภค
เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 8 กอ่สร้างฝาย มข.27 สันฝายสูง 2.5 ม.
มีสถานทีเ่ ก็บน้าไว้ใช้ในการ ผนังข้าง 3.5 ม. ความกว้าง 12 ม.
เกษตร อุปโภค และบริโภค บริเวณหนองเลียบ

ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี

ส่วนโยธา

มาตรฐานในการเก็บน้า
ที่ได้รับการพัฒนา ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี
เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า มาตรฐานในการเก็บน้า
ที่ได้รับการพัฒนา ไว้ใช้ในหน้าแล้ง

ส่วนโยธา

เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า

480,000
(งบ อบต.)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2-10 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้า
หนองลียบ หมูท่ ี่ 8
2-11 โครงการก่อสร้างฝาย หมูท่ ี่ 8

2-12 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าลาห้วยเสียว
ตอนล่าง หมูท่ ี่ 10
2-13 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าลาห้วยยาง
ตอนกลางทิศเหนือทางรถไฟ
หมูท่ ี่ 10
2-14 ก่อสร้างฝายกัน้ น้าคลองลา
ห้วยยางตอนกลางจุดนา
นายสมร เกสันเทียะ หมูท่ ี่ 11
2-15 ก่อสร้างฝาย คสล. ลาห้วย
โกรกมะเคร็งตอนล่าง หมูท่ ี่ 14

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ซ่อมแซมคลองส่งน้าหนองลียบ
650,000 ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี
ที่เก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร
(งบ อบต.) เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า มาตรฐานในการเก็บน้า
อุปโภคและบริโภค
ที่ได้รับการพัฒนา ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 8 ก่อสร้างฝาย จานวน 2 จุด
1,200,000
ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี
มีสถานทีเ่ ก็บน้าไว้ใช้ในการ - นางเตือนใจ ไทยจันอัด
(งบ อบต.)
เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า มาตรฐานในการเก็บน้า
เกษตร อุปโภค และบริโภค - นายกรุเมต เขจรกลาง
ที่ได้รับการพัฒนา ไว้ใช้ในหน้าแล้ง
เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝายกักเก็บ ลาห้วยเสียว
650,000
ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี
ที่เก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร ตอนล่างขนาดความกว้าง 15 ม.
(งบ อบต.)
เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า มาตรฐานในการเก็บน้า
อุปโภคและบริโภค
ที่ได้รับการพัฒนา ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝายกักเก็บ ลาห้วยเสียว
650,000
ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี
ที่เก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร ตอนล่างขนาดความกว้าง 15 ม.
(งบ อบต.)
เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า มาตรฐานในการเก็บน้า
อุปโภคและบริโภค
ที่ได้รับการพัฒนา ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝายกัน้ น้าคลองลา
1,200,000
ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี
ที่เก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร ห้วยยางตอนกลาง
(งบ อบต.)
เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า มาตรฐานในการเก็บน้า
อุปโภคและบริโภค
ขนาดความกว้าง 30 ม.
ที่ได้รับการพัฒนา ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝาย คสล. ลาห้วยโกรกมะเคร็ง
650,000 ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี
ที่เก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร ตอนล่าง จานวน 2 ตัว
(งบ อบต.) เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า มาตรฐานในการเก็บน้า
อุปโภคและบริโภค
ที่ได้รับการพัฒนา ไว้ใช้ในหน้าแล้ง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2-16 ก่อสร้างฝาย คสล. ลาห้วย
โกรกมะเคร็งตอนล่าง หมูท่ ี่ 14

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
650,000 ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี
ส่วนโยธา
(งบ อบต.) เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า มาตรฐานในการเก็บน้า
ที่ได้รับการพัฒนา ไว้ใช้ในหน้าแล้ง
300,000 ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมี
ส่วนโยธา
(งบ อบต.) เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า มาตรฐานในการเก็บน้า
ที่ได้รับการพัฒนา ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ร้อยละของการ ฝายกักเก็บน้าได้ดี และมีมาตรฐาน ส่วนโยธา
400,000
(งบ อบต.)
เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า ในการเก็บน้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝาย คสล. ลาห้วยโกรกมะเคร็ง
ที่เก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร ตอนล่าง ขนาดความกว้าง 15 ม.
อุปโภคและบริโภค
2-17 ซ่อมแซมฝาย คสล. ลาห้วย
เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ซ่อมแซมฝาย คสล. ลาห้วยโกรกมะเคร็ง
โกรกมะเคร็งตอนล่าง หมูท่ ี่ 14
ที่เก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร ตอนล่าง
อุปโภคและบริโภค
2-18 โครงการซ่อมแซมฝาย 14 หมูบ่ ้าน เพื่อให้ประชาชนทุกหมูบ่ า้ น ซ่อมแซมปรังปรุงฝาย 10 แห่ง
มีสถานทีเ่ ก็บน้าไว้ใช้ในการ
เกษตร อุปโภค และบริโภค
2-19 โครงการคลองส่งน้าด้วยไฟฟฺา
เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 2,3,4 ก่อสร้างทางส่งน้าคอนกรีตจากกะฮาด 13,000,000
หมูท่ ี่ 2,3,4

มีน้าใช้ในการทาการเกษตร ระยะทาง 5,000 เมตร

ที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละของการ สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้าที่

(งบ อบจ.)

ส่วนโยธา

เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า ประชาชนจะใช้ในการทาการเกษตร
ที่ได้รับการพัฒนา

2-20 โครงการคลองส่งน้าด้วยไฟฟฺา
หมูท่ ี่ 10

เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 10 ก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีตเชือ่ ม

13,000,000

ร้อยละของการ สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้าที่

มีน้าใช้ในการทาการเกษตร ต่อตาบลกะฮาดระยะทาง 5,000 เมตร

(งบ อบจ.)

เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า ประชาชนจะใช้ในการทาการเกษตร
ที่ได้รับการพัฒนา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2-21 โครงการคลองส่งน้าคอนกรีต
หมูท่ ี่ 6

เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 6 ก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีตจาก
มีน้าใช้ในการทาการเกษตร ชลประทานบ้านหนองแขม หมูท่ ี่ 6
ระยะทาง 2,000 เมตร
2-22 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า หมูท่ ี่ 4 เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 4 และ ก่อสร้างคลองส่งน้าเข้าชลประทาน
พื้นทีไ่ กล้เคียงมีน้าใช้ในการ
ทาการเกษตร
2-23 โครงการคลองส่งน้าคอนกรีต หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้มี
- ก่อสร้างคลองส่งน้าจากหน้าบ้าน 500,000
แหล่งเก็บกักน้าใช้
นางทุเรียน - นานายสงัด กันกลางดอน (งบ อบต.)
สาหรับการอุปโภค
- ก่อสร้างคลองส่งน้าจากบึงปืด ถึง 500,000
นานายยัง ต้านกลางดอน
(งบ อบต.)
2-24 โครงการคลองส่งน้าคอนกรีต หมู่ที่ 12 เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งเก็บกักน้าใช้
สาหรับการอุปโภค

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

13,000,000 ร้อยละของการ สามารถบรรเทาการ
ชลประทาน เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า ขาดแคลนน้าที่ประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับการพัฒนา จะใช้ในการทาการเกษตร
13,000,000 ร้อยละของการ สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้าที่
ชลประทาน เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า ประชาชนจะใช้ในการทาการเกษตร
จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละของการ ประชาชนมีน้าสาหรับ
เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ที่ได้รับการพัฒนา ตลอดทั้งปี

ก่อสร้างคลองส่งน้าจากบึงปืด ถึงพืน้ ที่ 3,000,000

ร้อยละของการ ประชาชนมีน้าสาหรับ

การเกษตร ประมาณ 1,000 เมตร

เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า

ชลประทาน
จังหวัดชัยภูมิ

อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ที่ได้รับการพัฒนา ตลอดทั้งปี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่
2-25

2-26

2-27

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการคลองส่งน้าคอนกรีต หมู่ที่ 12 เพื่อให้ประชาชนได้มี
ก่อสร้างคลองส่งน้าจากตาน้าบึงบริบูรณ์- 500,000
แหล่งเก็บกักน้าใช้
ลาห้วยยางตอนกลาง ระยะทาง
(งบ อบต.)
สาหรับการอุปโภค
ประมาณ 500 เมตร
โครงการคลองส่งน้าคอนกรีต หมูท่ ี่ 14 เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 14 ก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีตหินดาด
7,000,000
มีน้าใช้ในการทาการเกษตร จาก 3 แยก ปั้มน้ามัน - หนองฉิมน้อย
ชลประทาน
ระยะทาง 700 เมตร
จังหวัดชัยภูมิ
ซ่อมแซมปรับปรุงตาน้า หมูท่ ี่ 6
เพื่อให้ประชาชนหมูท่ ี่ 6 ก่อสร้างตาน้าให้สูงขึน้
200,000
มีน้าใช้ในการทาการเกษตร
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของการ ประชาชนมีน้าสาหรับ

ส่วนโยธา

อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ที่ได้รับการพัฒนา ตลอดทั้งปี
ร้อยละของการ ส่งน้าไปกักเก็บเพื่อใช้ในการ

ส่วนโยธา

เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า

เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า อุปโภคและบริโภคและใช้ในการ
ที่ได้รับการพัฒนา

เกษตร

ร้อยละของการ สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้าที่

ส่วนโยธา

เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า ประชาชนจะใช้ในการทาการเกษตร
ที่ได้รับการพัฒนา

2-28 โครงการพัฒนาบึงละหานลูกนก
เพื่อการท่องเที่ยว และอนุรักษ์

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงละหาน ปรับปรุงพืน้ ทีจ่ นสามารถให้บริการได้

ลูกนกเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการสร้างอาคารถาวรมีหอ้ งน้าและสุขา
และจุดบริการด้านการท่องเที่ยว มีปฺายแสดงนิทรรศการ และจุดท่องเที่ยว

และสิ่งอานวยความสะดวก
2-29 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้าบึงปืด เพื่อให้ประชาชนได้มี
ก่อสร้างคลองส่งน้าพร้อมวางท่อ
ลงหนองข้าวเม้าพร้อมวางท่อ PVC แหล่งเก็บกักน้าใช้
PVC
หน้า 40 ทางทิศตะวันออกของบึงปืด สาหรับการอุปโภค
(ทีท่ออยู่แล้ว)ถึงคลองบง

15,000,000
(งบ อบจ.)

ร้อยละของการ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้

ส่วนโยธา

เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า มีความปลอดภัยสะอาดปราศจาก
ที่ได้รับการพัฒนา วัชพืชและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่

สาคัญ
500,000 ร้อยละของการ ประชาชนมีน้าสาหรับ
(งบ อบต.) เพิ่มพื้นที่แหล่งน้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ที่ได้รับการพัฒนา ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)

แนวทางที่ 2.1
ดาเนินการเอง
21 โครงการ
อุดหนุน
8 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
29 โครงการ
จานวนโครงการสะสม 207 โครงการ

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยัง่ ยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การขุดเจาะแหล่งน้า
ที่

โครงการ/กิจกรรม

การขุดลอกคลอง สระน้า
2-30 โครการขุดลอกเมืองพรหม
(ห้วยโกรกมะเคร็ง) หมูท่ ี่ 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชน

ขุดลอกคลองเมืองพรหม (ห้วย
มีน้าใช้ในการทาการเกษตร โกรกมะเคร็ง)

2-31 โครงการขุดลอกหนองม็ก หมูท่ ี่ 2 เพื่อให้ประชาชน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
650,000
(งบ อบต.)

ขุดลอกคลองหนองเม็ก หมูท่ ี่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้มี ขุดลอกสระน้าสาธารณะมีพื้นที่ 2 ไร่
แหล่งเก็บกักน้าใช้
ลึก 3.5 เมตร
สาหรับการอุปโภค
บริโภค ที่เพียงพอ

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

(งบ อบต.) น้าที่ได้รับการ
120,000
(งบ อบต.)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนคลองส่ง

น้าที่ได้รับการ ประชาชนมีน้าสาหรับ
พัฒนา
อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ตลอดทั้งปี
500,000 จานวนคลองส่ง

มีน้าใช้ในการทาการเกษตร

2-32 โครงการขุดลอกสระน้า สระวัด
หมูท่ ี่ 3

ตัวชี้วัด
(KPI)

สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้าที่

พัฒนา
ประชาชนจะใช้ในการทาการเกษตร
จานวนสระน้า ประชาชนมีน้าสาหรับ
ที่ได้รับการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ
พัฒนา
ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2-33 โครงการขุดลอกคลองลงละหาน
หมูท่ ี่ 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งเก็บกักน้าใช้
สาหรับการอุปโภค
บริโภค ที่เพียงพอ
2-34 ขุดลอกหนองสระน้าสาธารณะ
เพื่อให้ประชาชนได้มี
(จานวน 15 ไร่) หมูท่ ี่ 3
แหล่งเก็บกักน้าใช้
สาหรับการอุปโภค
บริโภค ที่เพียงพอ
2-35 โครงการขุดลอกลาห้วยเสียว หมูท่ ี่ 4 เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งเก็บกักน้าใช้
สาหรับการอุปโภค
บริโภค ที่เพียงพอ
2-36 โครงการขุดคลองไส้ไก่จาก
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ท่าข้าม ถึง หมูบ่ ้าน
แหล่งเก็บกักน้าใช้
หมูท่ ี่ 5
สาหรับการอุปโภค
บริโภค ที่เพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกคลองลงละหาน
หมูท่ ี่ 3

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

ขุดลอกสระน้าสาธารณะ
จานวน 15 ไร่

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนคลองส่ง ประชาชนมีน้าสาหรับ

1,600,000
(งบ อบจ.)

800,000
(งบ อบต.)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

น้าที่ได้รับการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ
พัฒนา
ตลอดทั้งปี

300,000 จานวนหนองน้า ประชาชนมีน้าสาหรับ
(งบ อบต.) ทีไ่ ด้รับการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ
พัฒนา
ตลอดทั้งปี

ขุดลอกลาห้วยเสียว

ขุดลอกคลองไส้ไก่
กว้าง 3 เมตร ลึก 1.50 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนหนองน้า ประชาชนมีน้าสาหรับ

ที่ได้รับการ
พัฒนา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ตลอดทั้งปี

จานวรคลอง ประชาชนมีน้าสาหรับ
ไส้ไก่ที่ได้รับ อุปโภค บริโภค เพียงพอ
การพัฒนา
ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2-37 โครงการขุดลอกหนอง หมูท่ ี่ 5

2-38 โครงการขุดลอกสระหนองแขม
หมูท่ ี่ 6

2-39 โครงการขุดลอกลาห้วยยาง
หมูท่ ี่ 6

2-40 โครงการขุดลอกคลองสระน้า
ชลประทาน หมูท่ ี่ 6

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งเก็บกักน้าใช้
สาหรับการอุปโภค
บริโภค ที่เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งเก็บกักน้าใช้
สาหรับการอุปโภค
บริโภค ที่เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งเก็บกักน้าใช้
สาหรับการอุปโภค
บริโภค ที่เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งเก็บกักน้าใช้
สาหรับการอุปโภค
บริโภค ที่เพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกหนองประดูป่ ุม มีพื้น
ที่ประมาณ 19 ไร่

ขุดลอกลาสระหนองแขม

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000 จานวนหนองน้า ประชาชนมีน้าสาหรับ
(งบ อบจ) ทีไ่ ด้รับการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ
พัฒนา
ตลอดทั้งปี
15,000,000
(งบ อบจ.)

จานวนหนองน้า ประชาชนมีน้าสาหรับ

ขุดลอกลาห้วยยางตอนบน ชลประทานดอนกระดูก

15,000,000
(งบ อบจ.)

จานวนหนองน้า ประชาชนมีน้าสาหรับ

ขุดลอกคลองสระน้าชลประทาน
เนื้อที่ 80ไร่

15,000,000
(งบ อบจ.)

จานวนหนองน้า ประชาชนมีน้าสาหรับ

ที่ได้รับการ
พัฒนา

ที่ได้รับการ
พัฒนา

ที่ได้รับการ
พัฒนา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ตลอดทั้งปี
ส่วนโยธา

อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ตลอดทั้งปี

อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2-41 โครงการขุดลอกสระหลวง
หมูท่ ี่ 7

ขุดลอกลาสระหนองแขม

2-42

ขุดลอคลองคลองหนองเรียบ

2-43

2-44

2-45

เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งเก็บกักน้าใช้
สาหรับการอุปโภค
บริโภค ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกคลองหนองเรียบ เพื่อให้ประชาชนได้มี
หมูท่ ี่ 8
แหล่งเก็บกักน้าใช้
สาหรับการอุปโภค
โครงการขุดลอกคลองจากบ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
นายสะอิ้ง - ลงบึงบริบูรณ์ หมูท่ ี่ 11 แหล่งเก็บกักน้าใช้
สาหรับการอุปโภค
ขุดคลองไส้ไก่ระบายน้าเข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้มี
การเกษตร
แหล่งเก็บกักน้าใช้
หมูท่ ี่ 11
สาหรับการอุปโภค
ขุดลอกลาห้วยยาง(สระน้างาม)
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถึงนานายสาราญ เคนสันเทียะ หมู่ที่ 13 แหล่งเก็บกักน้าใช้
สาหรับการอุปโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000,000
(งบ อบจ.)

450,000
(งบ อบต.)

ขุดลอคลองจากบ้านนายสะอิ้ง ลงบึงบริบูรณ์
ขุดคลองไส้ไก่ระบายน้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรกว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร
ยาว 300 เมตร
ขุดลอกลาห้วยยาง(สระน้างาม)
ขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 1,000 ม.

250,000
(งบ อบต.)

2,000,000
(งบ อบจ.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนหนองน้า ประชาชนมีน้าสาหรับ

ที่ได้รับการ
พัฒนา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ตลอดทั้งปี

จานวนหนองน้า ประชาชนมีน้าสาหรับ

ที่ได้รับการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ
พัฒนา
ตลอดทั้งปี
จานวนหนองน้า ประชาชนมีน้าสาหรับ
ที่ได้รับการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ
พัฒนา
ตลอดทั้งปี
300,000 จานวนคลอง ประชาชนมีน้าสาหรับ
(งบ อบต.) ไส้ไก่ที่ได้รับ อุปโภค บริโภค เพียงพอ
การพัฒนา
ตลอดทั้งปี
จานวนลาห้วย ประชาชนมีน้าสาหรับ
ที่ได้รับการ อุปโภค บริโภค เพียงพอ
พัฒนา
ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2-46 ขุดลอกลาห้วยยาง(สายนาดี)
หมูท่ ี่ 13
2-47 ขุดลอกลาห้วยยาง
(แยกสายโกรกผักหวาน) หมูท่ ี่ 13

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนได้มี ขุดลอกลาห้วยยาง(สายนาดี)
แหล่งเก็บกักน้าใช้
ขนาดกว้าง 25 ม.ยาว 930 ม.
สาหรับการอุปโภค
เพื่อให้ประชาชนได้มี ขุดลอกลาห้วยยาง
แหล่งเก็บกักน้าใช้
(แยกสายโกรกผักหวาน)
สาหรับการอุปโภค
ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว 800 ม.

2-48 ขุดลอกคลองโกรกมะเค็ง หมูที่ 14 เพื่อให้ประชาชน

ขุดลอกคลองโกรกมะเค็ง

มีน้าใช้ในการทาการเกษตร ระยะทาง 1,500 เมตร

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,860,000
(งบ อบจ.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

รวมทั้งสิ้น
19 โครงการ
จานวนโครงการสะสม 226 โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนลาห้วย
ที่ได้รับการ
พัฒนา
จานวนลาห้วย
ที่ได้รับการ
พัฒนา

ประชาชนมีน้าสาหรับ
อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ตลอดทั้งปี
ประชาชนมีน้าสาหรับ
อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

3,000,000

จานวนคลอง

สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้าที่

ส่วนโยธา

(งบ อบจ.)

ที่ได้รับการ

ประชาชนจะใช้ในการทาการเกษตร

1,600,000
(งบ อบจ.)

พัฒนา
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2
แนวทางที่ 2.2
ดาเนินการเอง
9 โครงการ
อุดหนุน
10 โครงการ

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ส่วนโยธา

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาศักยภาพภาพและขึดความสามารถด้านการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การส่งเสริมอาชีพและการลงทุน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3-1 โครงการส่งเสริมการเลีย้ งไก่พันธุ์
ไข่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
กลุม่ เลีย้ งไก่พันธุไ์ ข่ หมูท่ ี่ 1-14
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
ร้อยละของราย
(งบ อบต.)
ได้เกษตรกรที่เข้า

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึน้

สานักปลัด

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึน้

สานักปลัด

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึน้

สานักปลัด

ร่วมโครงการ
เลีย้ งไก่พันธุไ์ ข่

3-2 โครงการส่งเสริมการเลีย้ งจิ้งหรีด

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
กลุม่ เลีย้ งจิ้งหรีด หมูท่ ี่ 1-14
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้

200,000
(งบ อบต.)

ร้อยละของราย
ได้เกษตรกรที่เข้า

ร่วมโครงการ
เลีย้ งจิง้ หรีด

3-3 โครงการส่งเสริมและจัดตัง้ กลุม่
แปรรูปอาหารเพื่อจาหน่าย
(ปลาร้าบอง)

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ส่งเสริมและจัดตัง้ กลุม่ แปรรูปอาหาร 50,000
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้ เพือ่ จาหน่าย หมูท่ ี่ 1
(งบ อบต.)

ร้อยละของราย
ได้เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ
แปรรูปอาหาร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3-4 โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพที่
สนใจให้ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่ ้าน

3-5 โครงการอุดหนุนงบประมาณให้
แก่กลุม่ อาชีพ ผลิตสินค้า
14 หมูบ่ ้าน จานวน 3 กลุม่
3-6 โครงการกลุม่ อาชีพเสริม

3-7 โครงการกลุม่ เศรษฐกิจชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุม่ ที่สนใจ 200,000
จานวนผูเ้ ข้า
ประชาชนมีทางเลือกใน
จัดศึกษาการทาอาชีพให้ ในการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพให้เกิดความ (งบ อบต.)
ร่วมการอบรม การประกอบอาชีพเพิ่มมาก
ตนเอง
ชานาญนาไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้
ขึ้นและกระตุ้นให้เกิดรวม
และเป็นการขยายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
กลุม่
ผลิตภัณฑ์
เพื่อส่งเสริมสินค้าของ
โครงการอุดหนุนงบประมาณให้
60,000
ร้อยละของผลผลิต ประชาชนมีทางเลือกใน
กลุม่ อาชีพ
แก่กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้า
(งบ อบต.)
ผูผ้ ลิตสินค้า การประกอบอาชีพเพิ่มมาก
ขึ้นและกระตุ้นให้เกิดรวม
กลุม่
เพื่อสนับสนุนกลุม่ อาชีพ สนับสนุนกลุม่ อาชีพหรือ
80,000
ร้อยละของรายได้ ครัวเรือนมีรายได้เพิ่ม
หรือเกษตรกรที่จัดตัง้
เกษตรกรที่จัดตัง้ กลุม่ เพื่อ
(งบ อบต.)
เกษตรกรเพิ่ม มากขึน้ และมีอาชีพเสริม
กลุม่ เพื่อประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ จานวน 4 กลุม่
ขึน้
กลุม่ ละ 20,000 บาท
เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ สนับสนุนกลุม่ อาชีพต่างๆ
1,400,000
ร้อยละของราย ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
และรายได้เพิ่มมากขึน้
หมูท่ ี่ 1 - 14
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร มากขึน้
เพิ่มขึน้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3-8 โครงการส่งเสริมกลุม่ อาชีพเย็บผ้า เพื่อส่งเสริมสินค้าใน
หมูท่ ี่ 1
หมูบ่ ้านพัฒนาให้เป็น
สินค้าโอท็อปและสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัว
3-9 โครงการสนับสนุนกลุม่ อาชีพ
เพื่อส่งเสริมสินค้าใน
เย็บปัก ที่นอนเสื่อพับหมูท่ ี่ 2
หมูบ่ ้านพัฒนาให้เป็น
สินค้าโอท็อปและสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัว
เพื่อส่งเสริมสินค้าใน
3-10 โครงการส่งเสริมอาชีพทอเสื่อ
หมูบ่ ้านพัฒนาให้เป็น
หมูท่ ี่ 1-14
สินค้าโอท็อปและสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัว
3-11 โครงการทาหมีพ่ ื้นบ้านหมูท่ ี่
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
หมูท่ ี่ 1-14
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนกลุม่ อาชีพ
เย็บผ้าของ หมูบ่ ้าน จานวน 1 กลุม่

โครงการสนับสนุนกลุม่ อาชีพ
เย็บปักที่นอน เสื่อพับ หมูบ่ ้าน
จานวน 1 กลุม่

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
ร้อยละของผลผลิต ประชาชนมีอาชีพในการ สานักปลัด
(งบ อบต.)
กลุม่ เย็บผ้า
หารายได้ให้ตนเอง

50,000
(งบ อบต.)

สนับสนุนกลุม่ อาชีพทอเสื่อ
หมูท่ ี่ 1-14

ราษฎรมีอาชีพเสริมหลังเก็บเกีย่ ว
ผลผลิต

20,000
(งบ อบต.)

20,000
งบ อบต

ร้อยละของราย ประชาชนมีอาชีพในการ
ได้ของเกษตรกร หารายได้ให้ตนเอง
เพิ่มขึน้

สานักปลัด

ร้อยละของราย ประชาชนมีอาชีพในการ
ได้ของเกษตรกร หารายได้ให้ตนเอง
เพิ่มขึน้

สานักปลัด

ร้อยละของราย ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มมากขึน้ สานักปลัด
ได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึน้

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3-12 โครงการสนับสนุนงบประมาณกลุม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
กลุม่ เลีย้ งหมู หมูท่ ี่ 1-14
เลีย้ งหมู หมูท่ ี่ 1-14
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้
3-13 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
กลุม่ จักสานหมูท่ ี่ 1-14

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
กลุม่ จักรสาน หมูท่ ี่ 1-14
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้

3-14 โครงการสนับสนุนกลุม่ ปลูกต้น
ดาวเรือง หมูท่ ี่ 1-14

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
กลุม่ ปลูกต้นดาวเรือง หมูท่ ี่ 1-14
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้

3-15 โครงการสนับสนุนกลุม่ ปลูกผัก
หมูท่ ี่ 1-14

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
กลุม่ ปลูกผัก หมูท่ ี่ 1-14
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้

3-16 โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 1 - 14

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพเสริมหลังเก็บเกีย่ ว
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้ ผลผลิต ทัง้ 14 หมูบ่ ้าน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
ร้อยละของราย
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึน้
140,000
ร้อยละของราย
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึน้
140,000
ร้อยละของราย
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึน้
140,000
ร้อยละของราย
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึน้
50,000
ร้อยละของราย
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึน้

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีอาชีพในการ
หารายได้ให้ตนเอง

สานักปลัด

ประชาชนมีอาชีพในการ
หารายได้ให้ตนเอง

สานักปลัด

ประชาชนมีอาชีพในการ
หารายได้ให้ตนเอง

สานักปลัด

ประชาชนมีอาชีพในการ
หารายได้ให้ตนเอง

สานักปลัด

ครัวเรือนทาการเกษตรมี
รายได้เพิ่มขึน้

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3-17 โครงการสนับสนุนกลุม่ เตาเผา
ถ่านถัง หมูท่ ี่ 11,12,14
3-18 โครงการเลีย้ งปลาในกระชัง
หมูที่ 3,11,6
3-19 โครงการส่งเสริมและจัดตัง้ กลุม่
ทาไม้เสียบลูกชิน้
3-20 โครงการเลีย้ งกุง้ หมูท่ ี่ 3

3-21 โครงการส่งเสริมการเลีย้ งปลา
หมูท่ ี่ 1 -14

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนเทคนิค
การจัดทาเตาเผาถ่าน
ที่มคี ณ
ุ ภาพ
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรในตาบล
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรในตาบล
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรในตาบล
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรในตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กลุม่ เตาเผาถ่านถัง หมูท่ ี่ 11,12,14
70,000
ร้อยละของราย ประชาชามีความรู้ในการ
(ขนาดบรรจุ 200 ลิตร)
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร จัดทาเตาเผาถ่าน
เพิ่มขึน้
โครงการเลีย้ งปลาในกระชัง จานวน
60,000
ร้อยละของราย ประชาชนมีรายได้จากการเลี้ยง
3 หมูบ่ ้าน
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร ปลาในกระชัง
เพิ่มขึน้
ส่งเสริมและการจัดตัง้ กลุม่ ทาไม้เสียบ
50,000
ร้อยละของราย ประชาชนมีอาชีพในการ
ลูกชิน้ หมูท่ ี่ 2
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร หารายได้ให้ตนเอง
เพิ่มขึน้
โครงการเลีย้ งปลากุง้ หมูท่ ี่ 3
50,000
ร้อยละของราย ประชาชนมีรายได้จากการเลี้ยง
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร กุง้
เพิ่มขึน้
ส่งเสริมการเลีย้ งปลา
60,000
ร้อยละของราย ประชาชนมีอาชีพในการ
ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร หารายได้ให้ตนเอง
เพิ่มขึน้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3-22 โครงการส่งเสริมการเลีย้ งหมู
หมูท่ ี่ 1 -14
3-23 โครงการส่งเสริมการปลูกข่าและตะไคร้
หมูท่ ี่ 1-14
3-24 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปลูกมะนาว หมูท่ ี่ 1-14
3-25 โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง
เห็ดนางฟฺา หมูท่ ี่ 1-14
3-26 โครงการส่งเสริมกลุม่ ทาขนมเปียะ
หมูท่ ี่ 1-14

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรในตาบล
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรในตาบล
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรในตาบล
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรในตาบล
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรในตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ส่งเสริมการเลีย้ งหมู
60,000
ร้อยละของราย
ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึน้
ส่งเสริมการปลูกข่าและตะไคร้
50,000
ร้อยละของราย
ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึน้
ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกมะนาว
50,000
ร้อยละของราย
ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึน้
ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟฺา 200,000
ร้อยละของราย
ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึน้
ส่งเสริมการทาขนมเปียะ
50,000
ร้อยละของราย
ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
(งบ อบต.)
ได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึน้

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีอาชีพในการ
หารายได้ให้ตนเอง

สานักปลัด

ประชาชนมีอาชีพในการ
หารายได้ให้ตนเอง

สานักปลัด

ประชาชนมีอาชีพในการ
หารายได้ให้ตนเอง

สานักปลัด

ประชาชนมีอาชีพในการ
หารายได้ให้ตนเอง

สานักปลัด

ประชาชนมีอาชีพในการ
หารายได้ให้ตนเอง

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3-27 โครงการส่งเสริมการเลีย้ งโคเนื้อ - เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
กระบือ หมูท่ ี่ 1-14
และสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรในตาบล
เพื่อเป็นการจัดหางาน
3-28 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
แนะแนวอาชีพ จ้างแรงาน
ทางานในช่วงปิดภาคเรียน
นักเรียน นักศึกษาใน
ในตาบล
ช่วงปิดภาคเรียนให้มี
รายได้เสริม
3-29 ฝึกอบรมวิชาชีพผูส้ ูงอายุ
เพื่อให้ผสู้ ูงอายุได้มอี าชีพ
เสริมพัฒนารายได้ให้กบั
ตนเอง
3-30 โครงการพัฒนากลุม่ ส่งเสริม
เพื่อให้กลุม่ สตรีมรี าย
อาชีพสตรี
เสริมสาหรับใช้จ่าย
ภายในครัวเรือน
3-31 โครงการเข้าร่วมโครงการคาราวาน เพื่อเป็นการขยายโอกาส
แก้จนร่วมกับจังหวัด อาเภอ และ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
หน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้อง
และส่งเสริมให้ประชาชน
มีงานทา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ส่งเสริมการเลีย้ งโคเนื้อ - กระบือ
ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
นักเรียน นักศึกษา ในตาบลที่
ว่างงานในช่วงปิดภาค่รียน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
ร้อยละของผลผลิต ประชาชนมีอาชีพในการ
(งบ อบต.)
กลุม่ เลีย้ งโค - หารายได้ให้ตนเอง
กระบือ
50,000
จานวนนักเรียน นักเรียน นักศึกษา ที่ว่างงาน
(งบ อบต.)
ที่เข้าร่วมโครงการ ในช่วงปิดภาคเรียนมีงานทา
และมีรายได้เสริม

ผูส้ ูงอายุทั้ง 14 หมูบ่ ้าน

50,000
(งบ อบต.)

กลุม่ สตรีทั้ง 14 หมูบ่ ้าน

140,000
(งบ อบต.)

เข้าร่วมโครงการคาราวานแก้จนร่วมกับ

จังหวัด อาเภอและหน่วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้อง

50,000
(งบ อบต.)

ร้อยละรายได้
ของผูส้ ูงอายุ
เพิ่มขึน้
ร้อยละของราย
ได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึน้
ระดับความ
สาเร็จของ
โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

กลุม่ ผูส้ ูงอายุได้มรี ายได้ สานักปลัด
เสริมและหารายได้ให้กบั
ตนเอง
กลุม่ สตรีมรี ายได้เสริม
สานักปลัด
ไว้ใช้จ่ายภายในครัวเรือน
มากขึน้ และเหลือเพื่อเก็บ
ประชาชนในตาบลได้รับ สานักปลัด
บริการด้านต่างๆ
จากโครงการฯ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางที่ 3.1
ดาเนินการเอง
31 โครงการ
อุดหนุน

-

โครงการ

รวมทั้งสิ้น

31 โครงการ

จานวนโครงการสะสม 257 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาศักยภาพภาพและขึดความสามารถด้านการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การพัฒนาการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
ระดับความ
(งบ อบต.)
สาเร็จของ
โครงการ

3-32 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ จัดฝึกอบรมให้ความรู้และรวมกลุ่มจัดหา
เหมาะสมกับพืช
ใช้วัตถุดบิ ในชุมชนที่มตี าม ปัยจัยการผลิต
1.1 การใช้สารสกัดจากพืชสมุมไพร ธรรมชาติทดแทนที่ไม่
1.2 การปฺองกันกาจัดศัตรูพืชแบบ ทาลายสิ่งแวดล้อม
ผสมผสาน
3-33 โครงการฝึกอบรมแนวคิดเศรษฐกิจ เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้ถงึ จัดฝึกอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 50,000
พอเพียง
การดาเนินชีวิตแบบพอ
ทัศนศึกษาดูงานเกีย่ วกับการเกษตร
(งบ อบต.)
เพียงและส่งเสริมการทาการ ทฤษฎีใหม่
เกษตรแบบผสมผสาน
3-34 โครงการผลิตข้าวอินทรีย์
เพื่อให้ราษฎรคานึงถึงพิษภัย ฝึกอบรมเกษตรกร
ของสารเคมีและมีแหล่งข้าว จัดทาแปลงผลิตและขยายพันธุ์
พันธุด์ จี ากศูนย์ฯข้าวชุมชน ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน

100,000
(งบ อบต.)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึน้ และ
ต้นทุนต่อไร่ลดลง

สานักปลัด
กก.ศูนย์ฯ

จานวนผูเ้ ข้า ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้
ร่วมอบรม ภายในครัวเรือน

สานักปลัด

ร้อยละผลผลิต ลดปัญหาราคาข่าวตกต่า

สานักปลัด
กก.ศูนย์ฯ

ข้าวอินทรีย์ และการใช้สารเคมีและผู้ผลิต
ข้าวอินทรีย์เพิ่มขึน้

ที่
3-35

3-36

3-37

3-38

3-39

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อมีแหล่งข้าวพันธุด์ ใี น ฝึกอบรมเกษตรกร
200,000
ร้อยละผลผลิต ผลิตจาหน่ายเมล็ดพันธุข์ ้าว สานักปลัด
(ข้าวขาวมะลิ 105 )
ท้องถิน่ และสร้างแหล่งสารอง จัดทาแปลงผลิตและขยายพันธุ์
(งบ อบต.)
ข้าวหอมมะลิ ขาวดอกมะลิ 105 กระจาย กก.ศูนย์ฯ
ข้าวพันธุด์ ใี นชุมชน
ในชุมชน
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อฝึกอบรมและจัดทา
ปัจจัยการผลิตมีราคาถูก
100,000 ร้อยละผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตเพิม่ ผลผลิต สานักปลัด
อัดเม็ด
แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอิน ต้นทุนการผลิตต่าและดินมีสภาพดีขนึ้
(งบ อบต.) การใช้ปุ๋ย ต่อไร่สงู ขึ้นลดปัญหามลพิษ กก.ศูนย์ฯ
ทรีย์อัดเม็ด
อินทรีย์
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โครงการส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย-์ ชีวภาพ เพื่อให้ประชาชนหันมา จัดอบรมประชาชนผูส้ นใจ
15,000 ร้อยละผลผลิต กลุ่มเกษตรกรมีปุ๋ยอินทรีย์ สานักปลัด
ตาบลตาเนิน
ใช้ปุ๋ยชีวภาพมากขึน้
ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน โดยดาเนินกิจกรรม
(งบ อบต.) การใช้ปุ๋ย ปุ๋ยชีวภาพที่มคี ณ
ุ ภาพไว้
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
อินทรีย์
ใช้ภายในกลุม่ ของตนเอง
โครงการสนับสนุนกลุม่ ผสม
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กลุม่ ผสมปุ๋ยเคมีเต็มสูตร
100,000
ร้อยละผลผลิต ประชาชนมีความรู้ในการ สานักปลัด
ปุ๋ยเคมีเต็มสูตร หมูท่ ี่ 12
ผสมปุ๋ยเคมีที่มคี ณ
ุ ภาพ
หมูท่ ี่ 12
(งบ อบต.)
ปุ๋ยเคมี
ผสมปุ๋ยเคมีที่มคี ณ
ุ ภาพ
ไว้ใช้ภายในครัวเรือน
โครงการปรับปรุงบารุงดิน
เพื่อจัดทาแปลงสาธิต
ลดต้นทุนการผลิตฟื้นฟูสภาพดิน
70,000
ระดับความ ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงมีการใช้ สานักปลัด
6.1 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว และจัดฝึกอบรม
/ปรับปรุงสภาพดินลดสารพิษตกข้าง (งบ อบต.)
สาเร็จของ สารสกัดธรรมชาติเพิม่ ขึ้นมีการใช้ปยุ๋
กก.ศูนย์ฯ
6.2 ส่งเสริมการทาปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
ในดิน
โครงการ
อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพิ่มขึน้ แมลง
6.3 ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถัว่ เพื่อบารุงดิน

ทีเ่ ป็นประโยชน์ตามธรรมชาติเพิม่

จานวนมากขึน้

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3-40 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ

เพื่อจัดทาแปลงสาธิต
และจัดฝึกอบรม

ลดต้นทุนการผลิต
ลดปัญหาสารพิษตกค้างในพืชผักและ
ผลผลิต

3-41 โครงการจัดทาแปลงสาธิตปลูก
มันสาปะหลังพันธุด์ ี

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ จัดทาแปลงสาธิตปลูกมัน
แจกจ่ายให้แก่ประชาชน สาปะหลังพันธุด์ ี

3-42 โครงการจัดทาแปลงสาธิตการปลูก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ จัดทาแปลงสาธิตการปลูกอ้อย
อ้อยพันธุด์ ที ี่เหมาะสมในท้องถิน่
แจกจ่ายให้แก่ประชาชน พันธุด์ ี
3-43 โครงการสนับสนุนกล้ายางนา
หมูท่ ี่ 11

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สนับสนุนพันธุก์ ล้ายางนาตามหัวไร่
อนุรักษ์ยางนาในพื้นที่
ปลายนาหมูท่ ี่ 11

3-44 โครงการจัดหาเมล็ดพันธุพ์ ืชและ
พันธุพ์ ืชทางการเกษตร

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืช

จัดซื้อเมล็ดพันธุแ์ ละพันธุพ์ ืชทางการ
เกษตรได้มพี ันธุพ์ ืชที่ดไี ว้เป็นพันธุ์
พืชต่อไป 14 กลุม่ ๆละ
20 รวม 280 คน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
ร้อยละผลผลิต ปัญหาสารพิษตกค้างลดลง สานักปลัด
(งบ อบต.)
ของการผลิตพืชผัก มีการใช้สารสกัดธรรมชาติเพิม่ ขึ้น
กก.ศูนย์ฯ
ปลอดสารพิษ มีการใช้ปุ๋ยอินทรียแ์ ละปุ๋ยชีวภาพ
เพิ่มขึน้
100,000 ร้อยละของผล เป็นการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ สานักปลัด
(งบ อบต.) ผลิตมันสาปะหลัง มันสาปะหลังและขยายพันธุ์
ต่อไร่เพิ่มขึน้ ให้ดขี นึ้
กก.ศูนย์ฯ
100,000 ร้อยละของผล เป็นการพัฒนาและปรับปรุง สานักปลัด
(งบ อบต.) ผลิตอ้อย พันธุ์อ้อยและขยายพันธุ์ให้ กก.ศูนย์ฯ
ต่อไร่เพิ่มขึน้ ดีขนึ้
50,000
ร้อยละของผล ประชาชนเกิดจิตสานึกในการ สานักปลัด
(งบ อบต.)
ผลิตยาง
อนุรักษ์ไม้ยางนาและร่วมกัน
กก.ศูนย์ฯ
ต่อไร่เพิ่มขึน้ ปลูกปูาเพื่อลดภาวะโลกร้อน
140,000
ระดับความสาเร็จ ราษฎรมีอาชีพในการหาราย
สานักปลัด
(งบ อบต.)
ของโครงการ ได้ให้ตนเองและครอบครัว กก.ศูนย์ฯ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3-45 โครงการสนับสนุนพันธุพ์ ืชทาง
การเกษตรเพื่อปลูกบารุงดิน

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืช

3-46 โครงการส่งเสริมและการผลิตพันธุ์
ข้าวพันธุด์ ี
3-47 โครงการจัดตัง้ ศูนย์อาสาสมัคร
ตาบลตาเนิน ณ อบต.ตาเนิน

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
กลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
ครอบครัวเกษตรกร
เพื่อให้มปี ศุสัตว์ไว้ประจา จัดตัง้ ศูนย์อาสาสมัครปศุสัตว์
ที่หมูบ่ ้านในการรัษาโรค ตาบลตาเนิน ณ อบต.ตาเนิน
ในสัตว์

3-48 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัคซีน
วัสดุอุปกรณ์ ตาบลตาเนิน

เพื่อให้ศนู ย์อาสาสมัคร
ปศุสัตว์ประจาตาบล
ได้มเี ครื่องมือที่ทันสมัย
และใช้ได้ทันเหตุการณ์

3-49 โครงการลดการใช้สารเคมี
ในกลุม่ อาชีพเกษตรกร

เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้

เกีย่ วกับการใช้สารเคมี
และการปฺองกันจาก

สารเคมี

จัดซื้อเมล็ดพันธุแ์ ละพันธุท์ างการ
เกษตรได้มพี ันธุพ์ ืชที่ดไี ว้เป็นพันธุ์
พืช ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
ร้อยละของ ราษฎรมีอาชีพในการหาราย สานักปลัด
(งบ อบต.)
รายได้ประชากร ได้ให้ตนเองและครอบครัว กก.ศูนย์ฯ
เพิ่มขึน้
100,000
(งบ อบต.)
30,000
(งบ อบต.)

จัดซื้อเวชภัณฑ์ วัคซีน วัสดุ
80,000
อุปกรณ์ เช่น ยา วัคซีน เข็มฉีดยา
(งบ อบต.)
ไซริงค์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ของ
ศูนย์อาสาสมัครปศุสัตว์
ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
50,000
(งบ อบต.)

ร้อยละของการ กลุม่ เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้

สานักปลัด

ผลผลิตข้าว
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ

กก.ศูนย์ฯ
สานักปลัด

ให้แก่ครอบครัว
สัตว์เลี้ยงของประชาชนทั่วไป

ไม่มีโรคติดต่อและมีสายพันธ์

ที่ดใี นการเลี้ยงสามารถขาย

ได้ราคา
ร้อยละความ สัตว์เลี้ยงของประชาชนใน
พึงพอใจของ ตาบลได้รับการช่วยเหลือและ
ผูใ้ ช้บริการ ไม่มโี รคติดต่อ
จานวนผูเ้ ข้า ประชาชนมีความรู้ใน
ร่วมอบรม การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง

สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3-50 โครงการอบรมการปรับปรุงพื้นที่
ดินเค็ม

3-51 โครงการส่งเสริมการใช้ปยุ๋ เคมีในนา
ข้าวอย่างเหมาะสม
3-52 โครงการการส่งเสริมใช้ปุ๋ย
มันสาปะหลังตามค่าวิเคราะห์ดนิ

3-53 โครงการการฝึกอบรมการเพาะ
เห็ดฟางในตะกร้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ ประชากรตาบลตาเนิน ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน 60,000
สัดส่วนของพืน้
(งบ อบต.)
ทีก่ ารเกษตร
ที่ดนิ ในพื้นที่ดนิ เค็มให้
ของตาบล
มีศกั ยภาพ
เพิ่มขึน้
เพือ่ ลดต้นทุนและเพิม่ ผลผลิต กลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว จานวน 3 หมูบ่ ้าน
50,000
50,000
50,000 ร้อยละของผู้
ข้าวให้แก่เกษตรกร
กลุม่ ละ 30 ราย
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใช้ปุ๋ยเคมี
การใช้ปยุ๋ ทีไ่ ม่ตรงกับความ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
44,000
44,000
44,000 ร้อยละความ
ต้องการพืชเป็นหลัก
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
เพือ่ ให้เกษตรกรมีความรู้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
19,000
19,000
19,000 ร้อยละความ
เกีย่ วกับการเพาะเห็ดฟาง
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พึงพอใจของ
ในตะกร้า

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการใช้

สานักปลัด

ประโยชน์ทดี่ ินในพืน้ ทีด่ ินเค็ม
ให้สามารถปลูกพืชและให้
ผลผลิตได้
เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ ให้แก่

สานักปลัด

ครอบครัว

กก.ศูนย์ฯ
สานักปลัด
กก.ศูนย์ฯ

เกษตรกรมีความรูเ้ รือ่ งการ
ใช้ปยุ๋ มันสาปะหลังมากขึน้

เกษตรกรมีความรูเ้ รือ่ งการ
ใช้ปยุ๋ มันสาปะหลังมากขึน้

สานักปลัด
กก.ศูนย์ฯ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3-54 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตอ้อย
- ส่งเสริมการผลิตพันธุอ์ ้อยพันธุด์ ี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
เกีย่ วกับการผลิตอ้อยที่มี
คุณภาพ

กลุม่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กับ

ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่ ้าน

- ส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดิน

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เกษตรกร

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ

ที่เหมาะสมในท้องถิน่
-ส่งเสริมการไถระเบิดดินตาม

โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด
3-55 โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชา

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

150,000
(งบ อบต.)
100,000
(งบ อบต.)
100,000
(งบ อบต.)
150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)
100,000
(งบ อบต.)
100,000
(งบ อบต.)
150,000
(งบ อบต.)

150,000 ผู้เข้าร่วม
(งบ อบต.) โครงการ
100,000
(งบ อบต.)
100,000
(งบ อบต.)
150,000 ร้อยละความ
(งบ อบต.) พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางที่ 3.2
ดาเนินการเอง
24 โครงการ
อุดหนุน
- โครงการ
รวมทั้งสิ้น
24 โครงการ
จานวนโครงการสะสม 281 โครงการ

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เกษตรกรมีความรู้เรื่องการ สานักปลัด
ผลิตอ้อยให้มคี ณ
ุ ภาพ
กก.ศูนย์ฯ

สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ
ของตาบลดีขึ้นและไม่เกิดภาวะ
ความแห้งแล้ง

สานักปลัด

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่ องประชาชนให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4-1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุ 14 หมูบ่ ้าน

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการช่วยเหลือ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูส้ ูงอายุ จานวน 803 คน

ผูส้ ูงอายุ

4-2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพือ่ เป็นการช่วยเหลือ
14 หมูบ่ ้าน
ผูพ้ ิการ

ผูพ้ ิการ จานวน 197 คน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,296,400
ร้อยละของผูส้ ูง ผู้สงู อายุมีชีวิตและความเป็นอยู่ ส่วนสวัสดิการ
(งบ อบต.)
อายุมคี ณ
ุ ภาพ ที่ดขี นึ้
สังคม
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ชีวิตที่ดขี นึ้
1,182,000
ร้อยละของผู้พิการ ผูพ
้ ิการมีชวี ิตและความเป็นอยู่ ส่วนสวัสดิการ
(งบ อบต.)
มีชวี ิตที่ดขี นึ้ ที่ดขี นึ้
สังคม
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

4-3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
เพือ่ เป็นการช่วยเหลือ
ผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ 14 หมูบ่ ้าน
ผูต้ ิดเชือ้ เอดส์
4- 4 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ เพือ่ ให้การสงเคราะห์แก่
ผูป้ ระสบภัยพิบัตอิ าภอเนินสง่า ผูป้ ระสบภัยพิบัติในเขต
อาเภอเนินสง่า

4-5 โครงการดูแลผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ
ผูป้ ูวยเอดส์

เพือ่ เป็นการดูแลสุขภาพ
และส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูง
อายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ูวยเอดส์

ผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ จานวน 14 คน

84,000
(งบ อบต.)
กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูป้ ระสบภัยพิบัติ 20,000
ในเขตอาเภอเนินสง่า
(งบ อบต.)
(อุดหนุนอาเภอเนินสง่า)
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ูวยเอดส์
20,000
หมูท่ ี่ 1 -14
(งบ อบต.)

ร้อยละของผู้ ผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์มชี วี ิตและ
ส่วนสวัสดิการ
ติดเชื้อมีชีวติ ที่ดีขึ้น ความเป็นอยู่ที่ดข
ี นึ้
สังคม
ระดับความ กลุม่ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ ส่วนสวัสดิการ
สาเร็จของ ภัยพิบัตใิ นเขตอาเภอเนินสง่า
สังคม
โครงการ
ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
จานวนประชา ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ูวยเอดส์ ส่วนสวัสดิการ
กรมีสุขภาพที่ มีขวัญและกาลังใจในการดูแล
สังคม
ดีขนึ้
สุขภาพ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4-6 โครงการดูแลผูส้ ูงอายุ ผูป้ ูวยเรื้อรัง เพือ่ เป็นการดูแลสุขภาพ
โดยภาคีเครือข่าย
และส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูส้ ูงอายุ ผูป้ ูวยเรื้อรัง หมูท่ ี่ 1 -14

อายุ ผูป้ ูวยเรือ้ รัง

4-7 โครงการจัดซือ้ เครื่องกันหนาว/เสือ้ กัน เพือ่ บรรเทาความเดือนร้อน ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
หนาวเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ของประชาชนที่ประสบภัยหนาว
หนาวตาบลตาเนิน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
จานวนประชา ผูส้ ูงอายุ ผูป้ ูวยเรื้อรัง
ส่วนสวัสดิการ
(งบ อบต.)
กรมีสุขภาพที่ มีขวัญและกาลังใจในการดูแล
สังคม
ดีขนึ้
สุขภาพ
78,000
จานวน
ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
ส่วนสวัสดิการ
(งบ อบต.)
ประชากรที่เข้าร่วม และสามารถตอบสนองความ
สังคม
โครงการ
ต้องการของประชาชนได้
ทันท่วงที

4-8 โครงการยกส่งเสริมและพัฒนา เพือ่ ส่งเสริมและปรับเปลีย่ น ผูส้ ูงอายุ/ผูพ้ ิการ จานวน 50 คน
ศักยภาพผูส้ ูงอายุ
พฤติกรรมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ดูการดูแลสุขภาพและสภาวะจิตที่ดี และผูพ้ ิการให้มีสุขภาพที่

20,000
(งบ อบต.)

จานวนผู้
ผูส้ ูงอายุ/ผูพ้ ิการมีสุขภาพจิต ส่วนสวัสดิการ
เข้าร่วมอบรม ทีด่ ี สามารถอยู่ในสังคมอย่างมี
สังคม
ความสุขรวมถึงได้รับการดูจาก
ครอบครัวและชุมชน

10,000
(งบ อบต.)

จานวนผูเ้ ข้า -ผูพ้ ิการ/ผูด้ อ้ ยโอกาสมีความรู้ ส่วนสวัสดิการ
ร่วมอบรม ทักษะในการประกอบอาชีพ
สังคม
-สามารถนาความรู้ไปประกอบ

พึงประสงค์โดยผสมผสาน
การดูแลสุขภาพทัง้ กาย
และจิตใจ

4-9 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ เพือ่ ให้ผพู้ ิการ/ผูด้ ้อยโอกาส ผูส้ ูงอายุ/ผูพ้ ิการ จานวน 30 คน
ผูพ้ ิการและผูด้ อ้ ยโอกาส
ได้รับความรู้ในการประกอบ
อาชีพเพิม่ พูนรายได้แก่
ครอบครัว

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

ที่

โครงการ/กิจกรรม
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.1
ดาเนินการเอง
7 โครงการ
อุดหนุน
2 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
9 โครงการ
จานวนโครงการสะสม 290 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4-10 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
และออกกาลังกาย
4-11 โครงการสนับสนุนเครื่องเสียง
สาหรับการออกกาลังกายเต้น
แอโรบิคให้ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
และ อบต.ตาเนิน

4-12 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ครอบครัวในชุมชน
4-13 โครงการลานกีฬาและสนาม
เด็กเล่น

วัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
หันมาออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
หันมาออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
ร้อยละของ ประชาชนทัว่ ไปทีม่ าออก
(งบ อบต.) ผูอ้ อกกาลังกาย กาลังกายมีสุขภาพแข็งแรง

จัดการออกกาลังกายเนื่องในกิจ
กรรมเทศกาล และวันสาคัญให้
กับประชาชนจานวน 3 โครงการ
1.1 จัดซื้อเครื่องเสียงสาหรับการออก 700,000
กาลังกายเต้นแอโรบิคให้กบั หมู่
(งบ อบต.)
บ้านๆ ละ 1 ชุด ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
1.2 จัดซื้อเครื่องเสียงสาหรับการออก 30,000
กาลังกายเต้นแอโรบิคให้กบั อบต.
(งบ อบต.)
ตาเนิน จานวน 1 ชุด
เพื่อให้ครอบครัวมีความ ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
30,000
สามัคคี
(งบ อบต.)
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ก่อสร้างลานกีฬา พร้อมอุปกรณ์ให้
200,000
หันมาออกกาลังกายเพื่อ หมูบ่ า้ น และชุมชน จานวน 14 หมูบ่ า้ น
(งบ อบต.)
สุขภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการ
สังคม

มากขึน้
ร้อยละของ

ประชาชนทัว่ ไปทีม่ าออก

ผูอ้ อกกาลังกาย กาลังกายมีสุขภาพแข็งแรง

ส่วนสวัสดิการ
สังคม

มากขึน้

จานวนผูเ้ ข้า

เพือ่ ส่งเสริมให้ครอบครัวมี

ร่วมกิจกรรม

ความรักอบอุน่ และเกิดสามัคคี

จานวนลาน

ประชาชนทัว่ ไปทีม่ าออก

กีฬา

กาลังกายมีสุขภาพแข็งแรง
มากขึน้

ส่วนสวัสดิการ
สังคม
ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4-14 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน รดน้าหลวงพ่อใหญ่ในงานเทศกาล
รดน้าหลวงพ่อใหญ่ในงานเทศกาล ช่วยกันทานุบารุงศาสนา สงกรานต์ หมูท่ ี่ 4
สงกรานต์ หมูท่ ี่ 4
และประเพณี วัฒนธรรม
ที่ดงี ามไว้
4-15 โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เพื่อรณรงค์หลักคุณธรรม หมูท่ ่ี 1-14
หมูท่ ี่ 1-14
ภายในหมูบ่ ้าน
4-16 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม สนับสนุนการปฏิบัตธิ รรมใน
สานักปฏิบัตธิ รรม หมูท่ ี่ 10
จริยธรรมและเยาวชนใน สานักปฏิบัตธิ รรม หมูท่ ี่ 10
ท้องถิน่
4-17 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กบั
ให้กบั บุคลากร
จริยธรรมให้กบั บุคลากร บุคลากรของอบต.ตามวันสาคัญ
ของอบต.และสมาชิกอบต. ทางศาสนา
4-18 โครงการสวนพักผ่อนและ
เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬา ก่อสร้างสวนสาธารณะสาหรับให้
ออกกาลังกาย
และออกกาลังกายในกับ ประชาชนออกกาลังกาย ณ ที่ทาการ
เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพ อบต. จานวน 1 แห่ง
ติด
จัดซื้อชุดสาหรับนั่งพักผ่อนสาหรับ
ประชาชน จานวน 5 ชุด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
ร้อยละความสาเร็จ ประชาชนร่วมมือกันรณรงค์ ส่วนการศึกษา
(งบ อบต.)
ของผูร้ ่วมงาน การรักษาบารุงศาสนา และ
ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมให้คงไว้ และวัฒนธรรม
140,000
(งบ อบต.)

ร้อยละความสาเร็จ

เกิดความสามัคคีภายใน
ของผูร้ ่วมงาน หมูบ่ ้าน

20,000
(งบ อบต.)

ร้อยละความสาเร็จ

40,000
(งบ อบต.)
300,000
(งบ อบต.)

ประชาชนได้พัฒนาบารุง
ของผูร้ ่วมงาน ศาสนาและคุณธรรมใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน
ร้อยละความสาเร็จ ได้พัฒนาบารุงศาสนาและ
ของผูร้ ่วมงาน จริยธรรมคุณธรรมใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน
ร้อยละความพึงพอ ประชาชนให้ความสนใจใน
ใจผูใ้ ช้บริการ การมาออกกาลังกายกันมากขึน้

ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
สานักปลัด

ส่วนโยธา

ที่
4-19

4-20

4-21

4-22
4-23

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดทาสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนา เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กอีก ก่อสร้างสนามเด็กเล่น จานวน 2 สนาม 400,000
จานวนสนาม มีเด็กให้ความสนใจในการเข้า ส่วนโยธา
เด็กเล็กอบต.ตาเนิน
ทางด้านการกีฬา
พร้อมอุปกรณ์
(งบ อบต.)
เด็กเล่น
มาเล่นในสนามเด็กเล่นอยู่
เป็นประจา
โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬา ก่อสร้างสนามเอนกประสงค์
1,500,000
จานวนลาน ประชาชนได้มสี นามกีฬา
ส่วนโยธา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ,3,4,9,11,12,13 ให้กบั เยาวชน
จานวน 5 สนาม
(อบจ.)
กีฬาเอนกประสงค์ ออกกาลังกายอย่างพอเพียง
และทั่วถึง
โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ สนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค
จานวนผูใ้ ช้ ประชาชนทั่วไปที่มาออก ส่วนสวัสดิการ
5,000
กลุม่ ออกกาลังกาย
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (ค่าน้า,ค่าไฟ) ให้กบั กลุม่ ออกกาลังกาย
(งบ อบต.)
บริการ
กาลังกายมีสุขภาพแข็งแรง
สังคม
เต้นแอโรบิค หมูท่ ี่ 4
ทาให้ร่างกายแข็งแรง
เต้นแอโรบิค ประจาหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 4
และหันมาออกกาลังกายมากขึ้น
โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ
เพื่อเป็นการส่งเสริม
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
20,000
จานวนผูเ้ ข้า ประชาชนมีการออกกาลังกาย ส่วนสวัสดิการ
การเล่นกีฬาของประชาชน
(งบ อบต.)
ร่วมกิจกรรม เพิ่มมากขึน้
สังคม
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กฬี า
เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์กฬี า
ร้อยละความพึงพอ มีอุปกรณ์กฬ
ี าเพื่อใช้ใน
140,000
ส่วนการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
การเล่นกีฬาของประชาชน
(งบ อบต.)
ใจผูใ้ ช้บริการ การออกกาลังกาย

4-24 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด
4-25 โครงการส่งแสริมวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ัญญาท้องถิน่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ราษฎรทั้ง 14 หมูบ่ ้าน เข้าร่วมแข่งขัน 30,000
ของประชาชน
กีฬา
(งบ อบต.)
เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิ ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมท้องถิน่
30,000
ปัญญาชาวบ้าน
(งบ อบต.)

จานวนผูเ้ ข้า
ร่วมกิจกรรม
ระดับความ
สาเร็จของ
โครงการ

ราษฎรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง ส่วนการศึกษา

และหันมาเล่นกีฬามากขึน้
ราษฎรมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่

ศาสนาวัฒนธรรม

ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4-26 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
อบต.สัมพันธ์ระดับอาเภอ
และจังหวัด
4-27 โครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา
นันทนาการ และสุขภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา สมาชิก อบต. 4 ตาบลเข้าร่วมการ
ของสมาชิก พนักงาน
แข่งขันกีฬา
และลูกจ้าง
เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชน
ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
ประชาชนได้เล่นกีฬาและ
การออกกาลังกายเพือ่

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
ระดับความ
สาเร็จของ
(งบ อบต.)
โครงการ
100,000
ระดับความ
สาเร็จของ
(งบ อบต.)
โครงการ

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สมาชิก อบต.
มีสุขภาพที่แงแรง

สานักปลัด
ส่วนสวัสดิการ
สังคม
ประชาชนมีการออกกาลังกาย ส่วนการศึกษา
เพิ่มมากขึน้
ศาสนา
และวัฒนธรรม

สุขภาพเพิม่ มากขึน้

4-28 โครงการ To Be Number One

เพื่อเป็นการพัฒนาสุขภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับ
และส่งเสริมการกีฬา เพื่อ ในตาบล
สร้างโอกาสให้เยาวชนได้
พัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อ
หลีกเลีย่ งการหมกมุน่ และ
มัว่ สุมสิ่งอบายมุขและ
ยาเสพติด
4-29 โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย เพื่อให้ผสู้ ูงอายุมกี าร
ผูส้ ูงอายุ หมูท่ ี่ 1 -14
ผูส้ ูงอายุ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ทาให้ร่างกายแข็งแรง

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

ระดับความ
สาเร็จของ
โครงการ

เด็ก เยาวชน และประชาชน สานักปลัด
ทุกระดับมีสุขภาพและ
ส่วนสวัสดิการ
พลานามัยที่ดี
สังคม

ระดับความ
สาเร็จของ
โครงการ

ผูส้ ูงอายุมีสุขภาพกายทีแ่ ข็งแรง ส่วนสวัสดิการ

และหันมาเล่นกีฬามากขึน้

สังคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4-30 โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้าดาหัว เพื่อเป็นการสืบสาน
ผูส้ ูงอายุในเขตพื้นที่บริการ
วันสงกรานต์และงานวันผูส้ ูงอายุ ประเพณีรดน้าดาหัวและ อบต.ตาเนิน
ระดับตาบลในเขตตาบลตาเนิน
ประเพณีสงกรานต์ของ และพนักงานส่วนตาบล
ไทยให้คงสืบไป
4-31 โครงการบวชชีพราหมณ์
เพื่อพัฒนาจิตใจให้มคี วาม ประชาชนตาบลตาเนินเข้าร่วม
รู้เรื่องธรรมะและมีทัศนคติ กิจกรรม
ที่ถกู ต้อง
4-32 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการ เพื่อส่งเสริมความเป็น ผูป้ กครองและเด็กนักเรียน
แข่งขันกีฬาเยาวชนในพื้นที่
ระเบียบวินัย ปลูกฝังการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลตาเนิน
ตาบลตาเนิน
เล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
4-33 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานกีฬา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ดาเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงลาน
หมูบ่ ้าน
ให้เด็ก เยาวชนและ
กีฬาในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ อบต.ตาเนิน
ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วม ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน เพื่อให้ประชาชน/
กันออกกาลังกาย ใช้เวลา เยาวชนได้มลี านกีฬาทากิจกรรม
ว่างให้เกิดประโยชน์
ออกกาลังกายร่วมกัน
ห่างไกลจากอบายมุขและ
สิ่งเสพติด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
ระดับความ
สาเร็จของ
(งบ อบต.)
โครงการ

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ลูกหลานได้แสดงออกต่อบุพการี ส่วนการศึกษา

ผูส้ ูงอายุหรือผูใ้ หญ่ในชุมชน
ศาสนา
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม
ท้องถิน่ อันดีงามให้สืบทอดต่อไป

20,000

ระดับความ
สาเร็จของ
โครงการ

(งบ อบต.)
30,000
(งบ อบต.)
10,000
(งบ อบต.)

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความ ส่วนการศึกษา

รู้และความสามารถนาไป
ปฎิบัตดิ ว้ ยตนเองได้
จานวนผูเ้ ข้าร่วม เด็กมีความสามัคคี มีระเบียบ
โครงการ
รู้จักมีน้าใจนักกีฬา รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย
จานวนลาน เด็ก เยาวชน และประชาชน
กีฬา
ในพื้นที่ได้ออกกาลังกาย

ศาสนา
และวัฒนธรรม
ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และวัฒนธรรม
ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่ง
เสพติด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4-34 โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิต เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่าง โรงเรียนบ้านโกรกกุลา
สานึกความเป็นไทย
ยั่งยืน
4-35 โครงการประเพณีลอยกระทง

4-36 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่ ประชาชนในเขตตาบลตาเนิน

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ประชาชนในเขตตาบลตาเนิน

ท้องถิน่
4-37 โครงการก่อพระเจดีย์ทราย

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ประชาชนในเขตตาบลตาเนิน

ท้องถิน่
4-38 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการออก
กาลังกาย

พนักงาน ผูน้ าท้องถิน่ เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
ระดับความ
สาเร็จของ
(งบ อบต.)
โครงการ
100,000
ระดับความ
สาเร็จของ
(งบ อบต.)
โครงการ
50,000
ระดับความ
สาเร็จของ
(งบ อบต.)
โครงการ
20,000
ระดับความ
สาเร็จของ
(งบ อบต.)
โครงการ
150,000
ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
(งบ อบต.)
ผูร้ ่วมการ
แข่งขัน

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่วนการศึกษา

ในชีวิตประจาวัน
อนุรักษ์ไว้ซงึ่ ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิน่
อนุรักษ์ไว้ซึงประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิน่ ในศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
อนุรักษ์ไว้ซึงประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิน่ ในศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่

พนักงานและผูน้ าท้องถิน่ มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ศาสนา
และวัฒนธรรม
ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ที่

โครงการ/กิจกรรม
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.2
ดาเนินการเอง
28 โครงการ
อุดหนุน
1 โครงการ
รวมทั้งสิ้น

29 โครงการ

จานวนโครงการสะสม

319 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 การเพิ่มช่องทางในการรับข้อมูล ข่าวสาร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ 14 หมูบ่ ้าน 420,000
(งบ อบต.)
จัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ให้กบั
97,500
หมูบ่ ้าน 14 หมูแ่ ละที่ทาการ อบต. (งบ อบต.)
จัดประชุมประชาคมตาบล จานวน 140,000
2 ครั้ง สนับสนุนประชาคม
(งบ อบต.)
สัมมนาให้กบั ผูแ้ ทนชุมชน
จานวน 2 ครั้งจัดประชุมประชาชน
ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
เพื่อจะได้มเี วทีในการจัดกิจ ก่อสร้างหรือจัดทาเวทีเพื่อใช้ใน
150,000
กรรมอบรมในวาระต่างๆ กิจกรรมแสดงการปราศรัยและ
(งบ อบต.)
ในโอกาสวันสาคัญจานวน 1 เวที

ตัวชี้วัด
(KPI)

4-39 โครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือ
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ประจาหมูบ่ ้าน
ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ
4-40 โครงการหนังสือพิมพ์และวารสาร เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ
4-41 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อให้ความรู้เกีย่ วกับ
การอบรมประชุมสัมมนาและ
การทาประชาคม และ
จัดกิจกรรมให้ความรู้กบั ประชาชน เป็นการรวมกลุม่ ประชาคม
การประชุมประชาคม

ร้อยละความพึงพอใจ

4-42 โครงการก่อสร้างเวทีการแสดง
ปราศรัย/ เสวนาและจัดกิจกรรม
ประจาตาบล

ร้อยละความพึงพอใจ

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีที่สาหรับอ่าน
ส่วนโยธา
ของผู้ใช้บริการ หนังสือเพิ่มพูนความรู้
ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนพนักงานลูกจ้างได้ สานักปลัด
ของผู้ใช้บริการ อ่านเพิ่มพูนความรู้
จานวนผูเ้ ข้า ประชาชนได้รับความรู้เรื่อง สานักปลัด
ร่วมโครงการ การทาประชาคม

ประชาชนมีสถานที่ในการ
ของผู้ใช้บริการ จัดกิจกรรมต่างๆ อย่าง
พร้อมเพรียง

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4-43 โครงการปรับปรุง บารุงรักษา
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
4-44 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับบุคลากรและประชาชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ใช้ในการประชาสัมพันธ์ อุดหนุนหมูบ่ ้านในการจัดหาอุปกรณ์

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
ร้อยละความ
(งบ อบต.)
พึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ
25,000
ร้อยละความ
(งบ อบต.)
พึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ

ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน หอกระจายข่าว และบารุงรักษา
ได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง จานวน 14 หมูบ่ ้าน
เพื่อใช้ในการประชาจัดทาเว๊ปไซต์ตาบลและเช่าพื้นที่
สัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้ เว๊ปไซต์ตาบล
ประชาชนได้รับทราบ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
4-45 โครงการจัดทาปฺายสือ่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประชาจัดทาปฺายสื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 60,000
ข้อมูลข่าวสาร
สัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของอบต.
(งบ อบต.)
ประชาชนได้รับทราบ
ประจาหมูบ่ ้านทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
4-46 โครงการขยายหอกระจายข่าว
เพื่อใช้ในการประชาขยายหอกระจายข่าว หมูท่ ี่ 9
200,000
ประจาหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 9
สัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้
(งบ อบต.)
ประชาชนได้รับทราบ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าว สานักปลัด
สารอย่างรวดเร็วและเข้าใจ

ในข่าวสารนั้น
ประชาชนรับทราบข้อมูล

สานักปลัด

ข่าวสารอย่างรวดเร็วและเข้าใจใน

ข่าวสารนั้น อย่างทั่วถึง

ร้อยละความ ประชาชนรับทราบข้อมูล
พึงพอใจของ ข่าวสารอย่างรวดเร็วและ
ผูใ้ ช้บริการ เข้าใจในข่าวสารนั้น
อย่างทั่วถึง
ร้อยละความ ประชาชนรับทราบข้อมูล
พึงพอใจของ ข่าวสารอย่างรวดเร็วและ
ผูใ้ ช้บริการ เข้าใจในข่าวสารนั้น
อย่างทั่วถึง

สานักปลัด
และส่วนโยธา

สานักปลัด
และส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.3
ดาเนินการเอง
8 โครงการ
อุดหนุน
- โครงการ
รวมทั้งสิ้น
8 โครงการ
จานวนโครงการสะสม 327 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่ องประชาชนให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4-47 โครงการจัดหาวัสดุ สาธารณสุข
ปฺองกันโรคในคนและสัตว์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปฺองโรคที่มไี ด้ทันท่วงที่ 1.1 น้ายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท
สาหรับกาจัดและปฺองกันการแพร่
ระบาดของยุงจานวน 2 ครั้ง
1.2 จัดซือ้ วัคซีนปฺองกันโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน 1 ครั้ง
1.3 จัดซื้อหรือสนับสนุนเวชภัณฑ์
ให้แก่สาธารณสุข ประจา 14 หมูบ่ ้าน
ปีละ 1 ครั้ง
1.4 จัดซื้อชุดตรวจหาสารตกค้างใน
อาหารที่ตลาดร้านค้า จานวน 2 ชนิด
รวม 15 ชุด
1.5 จัดซื้อยาปฺองกันการระบาดไข้หวัดนก

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนผูใ้ ช้ สามารถกันโรคในสัตว์
บริการ
และสามารถควมคุมได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4-48 โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่อง
มือตรวจสุขภาพผูส้ ูงอายุ
และผูม้ อี ายุ 40 ปีขนึ้ ไป
4-49 โครงการฝึกอบรมผูน้ าและเยาวชน
ทัศนศึกษาดูงานในตาบล
4-50 โครงการเครื่องตรวจเบาหวาน
โรคหัวใจแบบดิจิตอลเครื่องวัด

เพื่อให้ทุกหมูบ่ ้านใช้ดแู ล
ตรวจเองภายในหมูบ่ ้านใน
การปฺองกันและรักษาตนเอง
เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลา
ให้เป็นประโยชน์
เพื่อให้ทุกหมูบ่ ้านใช้ดแู ล
ตรวจเองภายในหมูบ่ ้านใน
ความดันในกลุม่ อสม. จานวน 14 หมูบ่ ้าน การปฺองกันและรักษาตนเอง

4-51 โครงการปฺองกัน รณรงค์ และ
ปราบปรามยาเสพติด

เพื่อปฺองกันเยาวชนให้
ห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาเครื่องมือในการตรวจโรค
จานวน 14 เครื่อง ให้กบั หมูบ่ ้าน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
140,000
(งบ อบต.)

ผูน้ า เยาวชน ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
จัดหาเครื่องมือในการตรวจโรค
จานวน 14 เครื่อง ให้กบั หมูบ้ าน

สนับสนุนและอุดหนุนรวมพลังในการ 240,000
ปฺองกันและปราบปรามยาเสพติด
(งบ อบต.)
จานวน 2 กลุม่
จัดกิจกรรมรวมพลังในการรณรงค์
และปฺองกันยาเสพติด
จานวน 2 กิจกรรม จัดทาปฺายประชาสัมพันธ์และรณรงค์เกีย่ วกับ
ยาเสพติด จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 3 แห่ง

20,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนผูใ้ ช้ ประชาชนได้รจู้ ักการดูแลและ สานักปลัด
บริการ
รักษาเอง

จานวนผูเ้ ข้า
ร่วมอบรม
70,000 จานวนผูใ้ ช้
อบต.,สาธารณสุข บริการ

กลุม่ เยาวชนได้นาความรูไ้ ป สานักปลัด

ใช้ให้เกิดประโยชน์
ประชาชนได้รจู้ ักการดูแลและ สานักปลัด

รักษาเอง

จานวนผูเ้ ข้า ชุมชนเข้มแข็งคอยระวังไม่ไห้ สานักปลัด
ร่วมอบรม มียาเสพติดเข้ามาใน
หมูบ่ ้านและให้รู้ถงึ พิษอัน
ร้ายแรงทีเ่ กิดจากยาเสพติด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4-52 โครงการจัดอบรมเยาวชนชุด
ปฺองกันยาเสพติด
4-53 โครงการผูป้ ระสานพลังแผ่นดิน

4-54 โครงการฝึกซ้อมแผนปฺองกันภัย
ฝูายพลเรือน

4-55 ก่อสร้างป้อมยามและจุดบริการ
ประชาชน

4-56 โครงการโรงเรียนสีขาว

วัตถุประสงค์
เพื่อปฺองกันเยาวชนให้
ห่างไกลยาเสพติด
เพื่อเป็นการปฺองกันและ
ปราบปรามปัญหา
ยาเสพติด
เพื่อฝึกอบรมทบทวน
(อปพร.)และฝึกซ้อมแผน
การปฺองกันและระงับภัยที่
อาจจะเกิดขึน้
เพื่อเป็นจุดตรวจและจุด
บริการประชาชนใน
เทศกาลต่างๆ
เพื่อให้โรงเรียนในตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชนหมูบ่ ้านละ 10 คน
จานวน 14 หมูบ่ ้าน
ผูป้ ระสานพลังแผ่นดิน ระดับหมูบ่ ้าน
ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน

ผูใ้ ช้สารเสพติด

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนผู้เข้าร่วม

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การรณรงค์ครั้งนีไ้ ด้ผลการ สานักปลัด

อบรม

ตอบรับเป็นอย่างดี
จานวนหมู่บ้าน หมูบ
่ ้านปลอดยาเสพติด
ทั้ง 14 หมู่

สานักปลัด

อปพร.และชุดปฏิบัตกิ ารต่างๆ ของ
ต. ตาเนินได้อบรมและฝึกซ้อม
แผนปฺองกันภัย

150,000
(งบ อบต.)

จานวนผูเ้ ข้า มีความพร้อม ความชานาญ มี สานักปลัด
ร่วมอบรม ประสบการณ์ในการรับมือกับภัย
ที่อาจจะเกิดขึน้

ก่อสร้างป้อมยาม ขนาดกว้าง 7.60 เมตร

350,000

จานวนอาคาร - ผูป้ ฏิบัติงานด้านการป้องกัน สานักปลัด

ยาว 15.20 เมตร ตามแบบที่ อบต.

(งบ อบต.)

ทีก่ ่อสร้าง และบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็น

กาหนด (สถานทีด่ าเนินการที่

ศูนย์ฐานข้อมูลในการปฏิบัติ

ทาการ อบต.ตาเนิน)

หน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ในเขตพื้นที่เป็น

เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
4-57 โครงการปฺองกัน บาบัด รักษา ฟื้นฟู

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบ อบต.)
140,000
(งบ อบต.)

20,000

ร้อยละผลสาเร็จ เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(งบ อบต.)

ของโครงการ ห่างไกลยาเสพติด

เพื่อเป็นการปฺองกันและลด เยาวชนและประชาชนกลุม่ เสี่ยงที่

100,000

จานวนผู้เข้าร่วม เยาวชนและประชาชนผู้ติดสาร

จานวนผูใ้ ช้สารเสพติด

งบ อบต

อบรม

เข้าทาพันธสัญญากับอาเภอ

สานักปลัด

เสพติดได้รับการบาบัดรักษา

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4-58 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน ตาบลตาเนิน
4-59 โครงการควบคุมและปฺองกัน
โรคเอดส์
4-60 โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึก
ในการปฺองกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพ
4-61 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อ
ประสิทธิภาพผูป้ ระสานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับอาเภอ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สร้างครอบครัวให้อบอุ่น
และเข้มแข็ง
เพื่อเป็นการควบคุมและ
ปฺองกันโรคเอดส์
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี
เพื่อเป็นการปฺองกันและ
ปราบปรามปัญหา
ยาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน 14 หมูบ่ ้าน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
(งบ อบต.)

จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และอบรม
แกนนาสาธารณสุขประจาครอบครัว
14 หมูบ่ ้าน
ประชาชน 14 หมูบ่ ้าน

50,000
(งบ อบต.)

อุดหนุนการปฏิบัตงิ านระดับอาเภอ

20,000
(งบ อบต.)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนผู้เข้าร่วม

ประชาชน 14 หมูบ่ ้านมี สานักปลัด

โครงการ

ครอบครัวที่อบอุ่นและเข้มแข็ง

ร้อยละความสาเร็จ

ผู้ปวู ยหรือผู้ตดิ เชื้อได้รับการ สานักปลัด

ของโครงการ ดูแลและผู้ปูวยโรคเอดส์ใน

30,000
(งบ อบต.)

4-62 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้ทุกหมูบ่ ้านใช้ดแู ล อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานระดับหมู่บ้าน 210,000
ระดับหมูบ่ ้าน
ภายในหมูบ่ ้านใน
ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
(งบ อบต.)
การปฺองกันและพัฒนาตนเอง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ตาบลลดลง
จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชน 14 หมูบ
่ ้านมี สานักปลัด
โครงการ สุขภาพแข็งแรง
จานวนผูเ้ ข้า ประชาชน 14 หมูบ่ ้าน สานักปลัด
ร่วมอบรม มีกระบวนการในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์รั้วชุมชน
จานวนผูเ้ ข้า อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน สานักปลัด
ร่วมโครงการ ระดับหมูบ่ ้าน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4-63 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลือ่ นกระบวนการ
ดาเนินตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยด้าน
การปฺองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนการปฏิบัตงิ านระดับอาเภอ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ระดับผลการ ประชาชน 14 หมูบ่ ้าน

ปฎิบัติ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

มีความพึงพอใจ นโยบาย
การจัดระเบียบสังคม
เกิดความผาสุกในครอบครัว
และมีความปลอดภัยในชีวติ
ร่างกาย และทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

4-64 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก
4-65 โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่
ติดต่อภายในหมูบ่ ้าน
4-66 โครงการพัฒนาชุมชนหน้าบ้าน
น่ามอง
4-67 โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

เพื่อปฺองกันโรคไข้เลือด
ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
50,000
ออก
(งบ อบต.)
เพื่อปฺองกันและควบคุมโรค ควบคุมโรคติตต่อและไม่ตดิ ต่อ
50,000
ติดต่อและไม่ตดิ ต่อให้กบั
ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
(งบ อบต.)
ประชาชน
เพื่อพัฒนาชุมชนให้
พัฒนาหมูบ่ ้านให้น่าอยู่ ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน
รักษาความสะอาดภายใน
หมูบ่ ้าน
เพื่อส่งเสริมให้มคี วามรู้ใน ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนทั้ง 14
การดูแลสุขภาพของ
หมูบ่ ้าน
ประชาชนในชุมชนได้ถกู ต้อง

ร้อยละของ
ผูเ้ จ็บปูวย
จานวนผูเ้ ข้า
ร่วม

ประชาชนรู้จักวิธีการปฺองกัน สานักปลัด

ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประชาชนรู้จักวิธีการปฺองกัน สานักปลัด
และควบคุมโรคติดต่อและไม่

50,000
(งบ อบต.)

ติดต่อ
ชุมชนมีสภาพ ประชาชนดูแลรักษาความ ส่วนสวัสดิการ
แวดล้อมที่ดี สะอาดภายในหมูบ่ ้าน
สังคม

50,000
(งบ อบต.)

ร้อยละของ มีความรู้ความสามารถในการ สานักปลัด
ผูเ้ ข้าร่วม สร้างเสริมสุขภาพ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4-68 โครงการบริการที่เป็นมิตรสาหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน

4-69 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
(อสม.น้อย)

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติและ

ทักษะของเยาชนในการดูแล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุม่ วัยรุ่นและเยาวชน
ในพื้นที่ตาบลตาเนิน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนผูเ้ ข้า เยาวชนมีความรู้ ทัศนคติ และมีทกั ษะ สานักปลัด
ร่วมกิจกรรม ในการประกอบพฤติกรรมทาง

สุขภาพทางเพศและสามารถ

เพศทีม่ ีสุขภาวะ และ อยูร่ ่วม

อยู่ร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ และ
ผูป้ ูวยเอดส์ได้อย่างปกติ

กับผูต้ ิดเชือ้ เอดส์ได้อย่างปกติ

เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนา

โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ในเขตพื้นที่
ตาบลตาเนิน

50,000
(งบ อบต.)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนผูเ้ ข้า เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สานักปลัด
ร่วมกิจกรรม และห่างไกลจาก
ยาเสพติด

สุขภาพนักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียน และชุมชน

4-70 โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ด้านสุขภาพของกลุม่ เสี่ยงต่าง ๆ

เพื่อให้กลุม่ เสี่ยงดังกล่าวมี

4-71 โครงการฟื้นฟูผปู้ ูวยนอนติดเตียง

เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วม

กลุม่ เสี่ยงโรคต่าง ๆ

50,000
(งบ อบต.)

ร้อยละของ กลุม่ เสีย่ งมีการปรับเปลีย่ น สานักปลัด
กลุม่ เสี่ยง พฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม

ผูป้ ูวยนอนติดเตียงในเขตพื้นที่
ตาบลตาเนิน

20,000
(งบ อบต.)

จานวนผูป้ ูวย ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล สานักปลัด
ติดเตียง และฟืน้ ฟูผปู้ ูวยนอนติดเตียง

ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การดูแลสุขภาพตนเอง
ของชุมชนและองค์กรชุมชน

ในการดูแล

4-72 โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลตาเนิน

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สร้างครอบครัวให้อบอุ่น

ประชาชน 14 หมูบ่ ้าน

50,000
(งบ อบต.)

จานวนผูเ้ ข้า ประชาชน 14 หมูบ่ ้านมี สานักปลัด
ร่วมกองทุน ครอบครัวที่อบอุ่นและเข้มแข็ง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4-73 โครงการตาบลนมแม่เพือ่ สายใยรัก
แห่งครอบครัว

วัตถุประสงค์
สร้างการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิน่ ชุมชน เพือ่ ปกปฺอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หญิงตัง้ ครรภ์ หญิงหลังคลอดที่มี
เด็กแรกเกิด – 6 เดือน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของหญิง ชุมชนมีระบบการดูแล เฝฺาระวัง สานักปลัด

ตัง้ ครรภ์

อนามัยแม่และเด็กทีม่ ี

ส่งเสริม สนับสนุน การเลีย้ ง

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิด

ลูกด้วยนมแม่

ตาบลนมแม่เพือ่ สายใยรักแห่ง
ครอบครัว

4-74 โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS) ประจาตาบล

เพือ่ บริการทางการแพทย์
สาหรับผูป้ ูวยฉุกเฉินและ
ประสบอุบัติเหตุได้บริการ

จัดตัง้ หน่วยกูช้ พี พร้อมให้บริการ
ฃประชาชน 24 ชัว่ โมง 1 ตาบล
1 หน่วยกูช้ พี

10,000
(งบ อบต.)

จานวนผู้ ประชาชนสามารถเรียกใช้
ใช้บริการ บริการประชาชนตลอด 24

สานักปลัด

ชัว่ โมง โดยประชาชนได้รับ

ทีม่ ีมาตรฐานอย่างทัน

บริการจาก อบต.อย่างรวดเร็ว

ท่วงที

4-75 โครงการฝึกอาชีพอบรมการพัฒนา
สตรีและครอบครัวในพืน้ ทีต่ าบล
ตาเนิน

เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพใน
การพัฒนาตนเองของสตรี

สมาชิกองค์กรสตรีในชุมชน ทั้ง
14 บ้าน จานวน 30 คน

10,000
(งบ อบต.)

จานวนผูเ้ ข้า องค์กรสตรีทุกระดับมีความ ส่วนสวัสดิการ
ร่วมอบรม เข้มแข็งพร้อมเป็นฐานขับ
สังคม
เคลือ่ นให้เกิดการพัฒนาและ
พร้อมช่วยเหลือสังคมและ
การแก้ไขปัญหาสังคมใน
ทุก ๆ ด้าน

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรม

ดาเนินการฝึกซ้อมการปฺองกันภัยทาง

มีความรูเ้ กีย่ วกับการปฺองกัน

ท้องถนนให้แก่ อปพร.หรือผูน้ าชุมชน

ภัยทางถนนและอัคคีภัย

และประชาชนทัว่ ไป

โครงการ/กิจกรรม

4-76 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฺองกัน
ภัยทางถนนและอัคคีภัย

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนผูเ้ ข้า

ประชาชนกลุม่ เปฺาหมายทีเ่ ข้า สานักปลัด

ร่วมอบรม

รับการอบรมมีความรูค้ วามเข้า
ใจเกีย่ วกับกฎจราจร สามารถ
ปฺองกันตามท้องถนนและปฺอง
กันอัคคีภัยภายในชุมชนได้

4-77 โครงการสภาเยาวชนตาบลตาเนิน

เพือ่ เปิดเวทีสาธารณะให้

กลุม่ เด็ก เยาวชน ในตาบลตาเนิน

กลุม่ เด็ก เยาวชนในตาบล

10,000
(งบ อบต.)

จานวนผูเ้ ข้า

เด็ก เยาวชนในตาบลตาเนิน

ส่วนสวัสดิการ

ร่วมอบรม

กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดง

สังคม

ตาเนินได้แสดงความรู้

ออกในสิง่ ทีส่ ร้างสรรค์

ความสามารถในการเป็น
กลไกร่วมกันพัฒนาชุมชน

ต่อไป
4-78 โครงการบาบัดทุกข์บารุงสุข
แบบ ABC

10,000
(งบ อบต.)

เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการ

การบารุงทุกข์ บารุงสุข ทีเ่ ห็นเป็น

เรียนรูแ้ ละการมีส่วนร่วม

รูปธรรม อาทิ เช่น การปลดหนี้

ของชุมชนในการพัฒนา

การเพิม่ รายได้ ครอบครัวอบอุน่

ส่วนร่วมของชุมชนในการ

และแก้ไขปัญหาของตนเอง

ความสามัคคีในชุมชนและสังคม

พัฒนาและแก้ไขปัญหาของ

ตัง้ แต่ระดับครัวเรือนหมูบ่ ้าน

เข้มแข็ง

ตนเอง

หรือชุมชนในตาบลตาเนิน

จานวนผูเ้ ข้า

ประชาชนมีส่วนส่งเสริม

ร่วมอบรม

กระบวนการเรียนรูแ้ ละการมี

สานักปลัด

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ สนับสนุนจัดให้มีการ

พิจารณาปลูกบ้านเทิดไท้ให้ผยู้ ากไร้

สงเคราะห์ผดู้ ้อยโอกาส

ภายในตาบลตาเนิน

โครงการ/กิจกรรม

4-79 โครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชัน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนบ้าน เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว

ผูย้ ากไร้หรือยากจน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการ

สังคม

และประชาชนผูไ้ ด้รับการ
สงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4-80 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา
เพื่อการเรียนรู้

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน

ส่งเสริมกิจกรรมเด็กระดับปฐมวัย

รูน้ วัตกรรมระดับปฐมวัยจาก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์

แหล่งเรียนรูน้ อกสถานที่

จานวน 104 คน

30,000
(งบ อบต.)

จานวนผู้เข้า

เด็กปฐมวัยได้ศึกษาแหล่ง

ส่วนการศึกษา

ร่วมอบรม

เรียนรูจ้ ากสถานทีจ่ ริงและ

ศาสนา

ผูป้ กครอง ครูผดู้ ูแลเด็ก ได้

และวัฒนธรรม

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้กับเด็กปฐมวัย

4-81 โครงการเยาวชนปฺองกันภัย

เพือ่ ให้ความรูแ้ ละฝึกทักษะ

กลุม่ เด็กเยาวชนในพืน้ ทีต่ าบลตาเนิน

ในการปฺองกันภัยประเภท

50,000
(งบ อบต.)

จานวนผู้เข้า

เด็กเยาวชนได้รับการเรียนรู้

ร่วมอบรม

และฝึกทักษะในการปฺองกัน

ต่าง ๆ

4-82 โครงการอบรมทอเสื่อจากต้นกก

เพือ่ ให้ผเู้ รียนนาความรู้

ภัย
ประชาชนทัง้ 14 หมูบ่ ้าน

และทักษะทีไ่ ด้จากการ

32,900
(งบ อบต.)

อบรมไปใช้ในชีวิต

4-83 โครงการส่งเสริมการจัดทาแปลง
เรียนรูก้ ารผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์

เพือ่ ส่งเสริมเกษตรกรทีอ่ ยู่

เกษตรกรผูส้ นใจในพืน้ ทีต่ าบลต

ในพืน้ ทีท่ มี่ ีศักยภาพในการ

าเนินเข้าร่วมโครงการ

ทาเกษตรอินทรีย์

สานักปลัด

70,000
(งบ อบต.)

จานวนชุมชน

ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้

ส่วนสวัสดิการ

ที่เข้ารับการ

เพิม่ ประสบการณ์อาชีพที่

สังคม

อบรม

ตนสนใจ

จานวนเกษตรกร เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิ
ผู้ผลิตข้าว
หอมมะลิ

เพิม่ ขึน้ อินทรีย์มีรายได้

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4-84 โครงการจ้างเหมาฉีดวัคซีนปฺองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์ปฺองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 14 หมูบ่ ้าน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจในการ
ใช้บริการ

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.4
ดาเนินการเอง
38 โครงการ
อุดหนุน
- โครงการ
รวมทั้งสิ้น
38 โครงการ
จานวนโครงการสะสม 365 โครงการ

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ
ปฺองกันการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 การพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4-85 โครงการสนับสนุนทุนดาเนินชีวิต เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
ให้กบั เด็กนักเรียน
ของเด็กนักเรียนที่เรียนดี
แต่ยากจน
4-86 โครงการสนับสนุนบุคลากร วัสดุ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มสี ื่อ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้ การเรียนที่มมี าตรฐาน
โรงเรียน
4-87 โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนแก่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ศูนย์การเรียนชุมชนตาบลตาเนิน ประชาชนได้มสี ื่อการ
เรียนที่ได้มาตรฐาน
4-88 โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้เด็กได้มสี ื่อ
และสื่อการเรียนการสอนให้
การเรียนที่มมี าตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนทีเ่ รียนดีแต่ยากจนในตาบล
ตาเนิน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
จานวนนักเรียน นักเรียนมีทุนในการศึกษาเล่าเรียน สานักปลัด
(งบ อบต.)
ทีร่ ับทุน

นักเรียนของโรงเรียนในตาบลตาเนิน 150,000

(งบ อบต.)

จานวนสื่อการ นักเรียนมีสื่อการเรียนที่มี
เรียนการสอน มาตรฐานทันสมัย

ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
ศูนย์การเรียนชุมชนมีสื่อการ ส่วนการศึกษา
เรียนการสอนที่ทันสมัย
ศาสนา
และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ
ส่วนการศึกษา
การเรียนที่มมี าตรฐาน ทันสมัย
ศาสนา
และวัฒนธรรม

นักเรียนของศูนย์การเรียนชุมชน

20,000
(งบ อบต.)

จานวนสื่อการ
เรียนการสอน

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

20,000
(งบ อบต.)

จานวนสื่อการ
เรียนการสอน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4-89 โครงการจัดตัง้ ศูนย์ศนู ย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน หมู่ 2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มศี นู ย์ฯที่จะรองรับ
เด็กเพียงพอและเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอ
4-90 โครงการจัดตัง้ ศูนย์ศนู ย์พัฒนา
เพื่อให้มศี นู ย์ฯที่จะรองรับ
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน หมู่ 7
เด็กเพียงพอและเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอ
4-91 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กได้มสี ุขภาพที่ดี
ให้กบั โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
จากการรับประทานอาหาร
เด็กเล็ก
ที่มปี ระโยชน์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่ 3 - 4 ขวบ

ขนาดความกว้าง 10 ม. ยาว 25 ม.

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000 จานวนศูนย์ เด็กได้เตรียมความพร้อมและ
(งบ อบจ.) พัฒนาเด็กเล็ก รับการพัฒนา อย่างทั่วถึง
2,500,000
(งบ อบจ.)

เด็กก่อนวัยเรียน อายุ ตั้งแต่ 3 - 4 ขวบ

ขนาดความกว้าง 10 ม. ยาว 25 ม.
นักเรียนของโรงเรียนในตาบลตาเนิน 3,040,000
และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

จานวนศูนย์ เด็กได้เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาเด็กเล็ก รับการพัฒนา อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

จานวนนักเรียน เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดไี ด้รับ ส่วนการศึกษา

(งบ อบต.)

ประทานอาหารที่มปี ระโยชน์

ศาสนา
และวัฒนธรรม

4-92 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) ให้กบั โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กได้มสี ุขภาพที่ดี นักเรียนของโรงเรียนในตาบลตาเนิน 1,294,020
จากการรับประทานอาหาร และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (งบ อบต.)
เสริมที่มปี ระโยชน์

จานวนนักเรียน เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดไี ด้รับ ส่วนการศึกษา

4-93 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
นักเรียน(งานวันเด็กแห่งชาติ)

เพื่อเป็นการสนับสนุน
นักเรียนของโรงเรียนในตาบลตาเนิน 30,000
กิจกรรมของทางโรงเรียน และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (งบ อบต.)

ร้อยละผลสาเร็จ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

ประทานอาหารที่มปี ระโยชน์

ของงาน

ที่เป็นประโยชน์ และสร้าง
ความสามัคคี

ศาสนา
และวัฒนธรรม
ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4-94 โครงการจัดอบรมเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นการเตรียมความ
ให้แก่เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ พร้อมให้แก่เด็กที่จบการ
และไม่ได้ศกึ ษาต่อ
ศึกษาภาคบังคับและไม่ได้
ศึกษาต่อให้มคี วามรู้ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมใน
การที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4-95 โครงการจัดซื้อรถยนต์สาหรับรับ เพื่ออานวยความสะดวก
ส่งเด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียน
แก่เด็กก่อวัยเรียน/นักเรียน
และลดภาระค่าจ่ายของ
ผูป้ กครอง
4-96 โครงการส่งเสริมการอ่านออก
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เขียนได้
มีการอ่านออก เขียนได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนในพืน้ ทีต่ าบลตาเนิน

เด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน
ตาบลตาเนิน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
จานวนผูเ้ ข้า เยาวชนที่จบการศึกษาและ
(งบ อบต.)
ร่วมโครงการ ผูท้ ี่ไม่ได้ศกึ ษาต่อมีความรู้
ความเข้าใจและมีความพร้อม
ในการที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

750,000
(งบ อบต.)

ประชาชนทัง้ 14 หมูบ่ ้าน

4-97 โครงการสายใยสัมพันธ์ครู นักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ผูป้ กครอง นักเรียนและบุคลากรใน 15,000
ส่วนการศึกษา จานวน 95 คน
ผูป้ กครอง อบต.ตาเนิน
ระหว่างครูผดู้ แู ลเด็ก
(งบ อบต.)
นักเรียนและผูป้ กครอง

จานวนผูใ้ ช้
บริการ

20,000
(งบ อบต.)

เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
แก่ผปู้ กครอง

จานวนผูเ้ ข้า ประชาชนสามารถอ่านออก
ร่วมโครงการ เขียนได้อย่างคล่อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
จานวนผูเ้ ข้า เด็กเล็กที่จบการศึกษามีความ ส่วนการศึกษา
ร่วมกิจกรรม ภูมิใจในการเรียนในสถานศึกษา
ศาสนา
และสร้างความสัมพันธ์อันดี และวัฒนธรรม
สาหรับผูท้ ี่เกีย่ วข้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4-98 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้ จัดกิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย อบต. 30,000
จานวนผูเ้ ข้า เด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรม
จัดกิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัยของ เด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ตาเนิน จานวน 3 ศูนย์
(งบ อบต.)
ร่วมกิจกรรม ทุกคนมีพัฒนาการครบทั้ง 4
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม
อบต.ตาเนิน
ด้านสังคมและด้านสติ
สติปัญญา)
ปัญญา
4-99 โครงการจัดหาวัสดุสื่อ /หนังสือประจา
ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อพัฒนาวิชาการ
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยา
4-100 โครงการปรับปรุงโรงเรือนปุ๋ยหมัก
โรงเรียนบ้านหนองขาม

เพื่อสนับสนุนการจัดหา/ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ซื้อวัสดุสื่อเพื่อพัฒนาด้าน
วิชาการ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภาย โรงเรียนบ้านหนองขาม
ในและภายนอกโรงเรียน

40,000
(งบ อบต.)

4-101 โครงการก่อสร้างโรงเรือนเลีย้ งเป็ด

เพื่อให้นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน

30,000
(งบ อบต.)

เทศ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูภ้ ายใน
โรงเรือนและส่งเสริมอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองแขม

โรงเรือนเลีย้ งเป็ดเทศ
โรงเรียนบ้านหนองแขม

30,000
(งบ อบต.)

ระดับความสาเร็จ นักเรียนมีสื่อการเรียนที่มี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ส่วนการศึกษา
ของงานด้าน มาตรฐานทันสมัย
ศาสนา
วิชาการ
และวัฒนธรรม
ร้อยละความพึงพอ นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้
ส่วนการศึกษา
ใจของผู้ใช้บริการ เกิดประโยชน์
ศาสนา
และวัฒนธรรม
จานวนผูเ้ ข้า ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ส่วนการศึกษา
ร่วมกิจกรรม งานเกษตรที่ได้มาตรฐาน
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4-102 โครงการจัดหาวัสดุสื่อ /หนังสือประจา เพื่อสนับสนุนการจัดหา/ โรงเรียนบ้านโกรกกุลา
ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อพัฒนาวิชาการ ซื้อวัสดุสื่อเพื่อพัฒนาด้าน
วิชาการ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.5
ดาเนินการเอง
16 โครงการ
อุดหนุน
2 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
18 โครงการ
จานวนโครงการสะสม

383 โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
ระดับความสาเร็จ นักเรียนมีสื่อการเรียนที่มี
(งบ อบต.)
ของงานด้าน มาตรฐานทันสมัย
วิชาการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยัง่ ยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยัง่ ยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5-1 โครงการรณรงค์ปลูกจิตสานึกและ เพื่อปลูกจิตสานึกและ
สร้างความตระหนักในการร่วม
สร้างความตระหนักใน
คิดร่วมทาในการอนุรักษ์ทรัพยากร การมีส่วนร่วมในการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ธรรมชาติ
5-2 โครงการอบรมเยาวชนและ
เพื่อปลูกจิตสานึกและสร้าง
ประชาชนเพื่อสร้างอาสาสมัคร
ความตระหนักในการมีส่วน
เครือข่ายดูแลรักษาและอนุรักษ์
ร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.1
ดาเนินการเอง
2 โครงการ
อุดหนุน
- โครงการ
รวมทั้งสิ้น
2 โครงการ
จานวนโครงการสะสม 385 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนและเยาวชน
14 หมูบ่ ้าน

เยาวชนและประชาชน
14 หมูบ่ ้าน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
จานวนผูร้ ับ ประชาชนและเยาวชน
สานักปลัด
(งบ อบต.)
การอบรม 14 หมูบ่ ้านมีจิตสานึกในการมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
40,000
จานวนผูร้ ับ เยาวชนและประชาชน
สานักปลัด
(งบ อบต.)
การอบรม จานวน 140 คนเข้ารับ
การอบรม

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยัง่ ยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยัง่ ยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การจัดระบบนิเวศ
ที่
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7

5-8

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการปลูกต้นไม้
เพื่อบารุงรักษาธรรมชาติ สถานกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามข้างทาง
50,000
ที่ราชการ วัด โรงเรียน จานวน 2 ครั้ง
(งบ อบต.)
โครงการปลูกปูาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการปลูกปูาเพิ่มเติม จานวน 100 ไร่
100,000
(งบ อบต.)
โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์
เพื่อปรับสภาพแวดล้อม จานวน 20 ไร่
50,000
ให้เหมาะสม
(งบ อบต.)
โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์ หมูท่ ี่ 1 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ดาเนินการในหมูท่ ี่ 1
150,000
ภายในหมูบ่ ้าน
(งบ อบต.)
ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ถนนรอบหนองเม็กเพื่อความสวยงามและ
ดาเนินการในหมูท่ ี่ 2
200,000
เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกาลังกาย เป็นสถานที่พักผ่อนออก
(งบ อบต.)
หมูท่ ี่ 2
กาลังกายสาหรับชุมชน
โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์รอบ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ดาเนินการในหมูท่ ี่ 1,5,11,12
1,000,000
บึงบริบูรณ์
รอบบึงบริบูรณ์
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ชุมชนมีสภาพ
แวดล้อมที่ดี
ชุมชนมีสภาพ
แวดล้อมที่ดี
ชุมชนมีสภาพ
แวดล้อมที่ดี
ชุมชนมีสภาพ
แวดล้อมที่ดี
ชุมชนมีสภาพ
แวดล้อมที่ดี

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป็นร่มเงาแก่ผเู้ ดินทางไปมา
ได้เป็นอย่างดีและร่มรื่น
ปลูกปูา จานวน 100 ไร่

สานักปลัด

ปรับปรุงภูมทิ ัศน์
จานวน 20 ไร่
ภูมทิ ัศน์ภายในหมูบ่ ้านสะอาด
สวยงาม
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันในการพักผ่อน

สานักปลัด

ชุมชนมีสภาพ ภูมทิ ัศน์รอบบึงบริบูรณ์สะอาด
แวดล้อมที่ดี สวยงาม

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5-9 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์รอบ
บึงบ้านโกรกกุลา หมูท่ ี่ 8
5-10 โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข
อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
5-11 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ทาความ
สะอาดสระน้าสาธารณะประจา
หมูบ่ ้าน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ดาเนินการในหมูท่ ี่ 8
รอบบึงบ้านโกรกกุลา
เพื่อแก้ไขปัญหาลดภาวะ ในเขตพื้นที่ตาบลตาเนิน
โลกร้อน
เพื่อปรับปรุงภูมทิ ัศน์และ ดาเนินการสารวจสระน้าในเขต
ทาความสะอาดสระน้า
ตาบลตาเนินเพื่อดาเนินกิจกรรม
สาธารณะในตาบลตาเนิน ตามโครงการ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
(งบ อบต.)
50,000
(งบ อบต.)
50,000
(งบ อบต.)

5-12 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม โรงเรียนบ้านสามหลัก
และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา รอบโรงเรียน

30,000
(งบ อบต.)

5-13 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์ ศพด. เพื่อส่งเสริมบรรยาการที่
อบต.ตาเนิน
เอื้อต่อการเรียนรู้

150,000
(งบ อบต.)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาเนิน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ชุมชนมีสภาพ
แวดล้อมที่ดี
ชุมชนมีสภาพ
แวดล้อมที่ดี

ภูมทิ ัศน์รอบบึงบริบูรณ์สะอาด
สวยงาม
ประชาชนมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด

ชุมชนมีสภาพ ภูมทิ ัศน์รอบสระน้าสาธารณะ
แวดล้อมที่ดี สวยงามและมีสระน้าที่สะอาด
ในการรองรับน้าสาหรับอุปโภค
บริโภค
โรงเรียนมี
นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
สภาพแวดล้อม ในการเรียน
ที่ดี
ศพด.อบต.ตาเนิน นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
มีสภาพแวด ในการเรียน
ล้อมที่ดี

สานักปลัด

สานักปลัด

ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5-14 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์ ศพด. เพื่อส่งเสริมบรรยาการที่
โกรกกุลา
เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา

5-15 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์รอบ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ดาเนินการในหมูท่ ี่ 10
บึงปืด หมูท่ ี่ 10
รอบบึงปืด
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.2
ดาเนินการเอง
13 โครงการ
อุดหนุน
- โครงการ
รวมทั้งสิ้น

13 โครงการ

จานวนโครงการสะสม 398 โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
ศพด.อบต.ตาเนิน นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
ส่วนการศึกษา
(งบ อบต.)
มีสภาพแวด ในการเรียน
ศาสนา
ล้อมที่ดี
และวัฒนธรรม
1,000,000
ชุมชนมีสภาพ ภูมทิ ัศน์รอบบึงบริบูรณ์สะอาด สานักปลัด
(งบ อบต.)
แวดล้อมที่ดี สวยงาม

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยัง่ ยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยัง่ ยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 การบาบัดและจัดเก็บขยะ
ที่
5-16

5-17
5-18

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการกาจัดขยะมูลฝอย
เพื่อความสะอาดของสิ่ง 1.1 ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จานวน 2 ครั้ง 300,000
แวดล้อมและรักษาธรรม 1.2 คัดแยกขยะเพื่อใช้ประโยชน์
(งบ อบต.)
ชาติ
และขุดฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ
โครงการจัดซื้อถังขยะชุมชน เพื่อเป็นที่จัดเก็บขยะ
จัดซื้อถังขยะเพื่อแจกจ่ายประชาชน 100,000
หมูท่ ี่ 1-14
14 หมูบ่ ้าน
(งบ อบต.)
โครงการส่งเสริมธนาคารขยะ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ จานวน 2 แห่ง
100,000
ภายในหมูบ่ ้าน
จากการจาหน่ายขยะ
(งบ อบต.)

5-19 โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกลู เพื่อใช้ในการดูดสิ่งปฏิกลู จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกลู 1 คัน
5-20 โครงการทาความสะอาดร่อง
ระบายน้าภายในหมูบ่ ้าน

เพื่อเป็นการรักษาความ
สะอาดภายในหมูบ่ ้าน

ทาความสะอาดร่องระบายน้าภายใน
หมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ขีดความสามารถ การจัดการระบบการทิ้ง

สานักปลัด

ในการกาจัดขยะ ขยะเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก

ยิ่งขึน้
จานวนถังขยะ ประชาชนมีถงั ขยะ

ชุมชน

จานวนผูเ้ ข้า ประชาชนได้ทราบถึง
ร่วมโครงการ ประโยชน์จากขยะและทาให้
มีรายได้เพิ่มขึน้
600,000 ร้อยละผูใ้ ช้ อบต. มีรถดูดสิ่งปฏิกลู
(งบ อบจ.)
บริการ
100,000
จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีการจัดระบบ
(งบ อบต.)
กิจกรรม รักษาความสะอาดในหมู่
บ้าน

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.3
ดาเนินการเอง
4 โครงการ
อุดหนุน
1 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
5 โครงการ
จานวนโครงการสะสม 403 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 การพัฒนาการเมือง
ที่
6-1

6-2
6-3

6-4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ่ ้าน เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ จัดเวทีประชาคมมูบ่ ้าน/ตาบล
50,000
จานวนผูเ้ ข้า อบต.สามารถรับรู้ถงึ ปัญหา
/ตาบล
กันในการแก้ไขปัญหาของ
(งบ อบต.)
ร่วมประชาคม ต่างๆ และสามารถรับรู้ถึงปัญหา
ตาบล
ความต้องการต่างๆ และ
สามารถแก้ไขปัญหาของตาบล
โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้
จัดการอบรม ผูเ้ ข้าร่วมอบรม 200 คน
80,000 จานวนผูเ้ ข้า ผูเ้ ข้าร่วมการอบรมมีความรู้
การเลือกตัง้
เกีย่ วกับการเลือกตัง้
(งบ อบต.) ร่วมอบรม เกีย่ วกับการเลือกตัง้ มากขึน้
โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การมีส่วน
50,000 จานวนปฺาย ประชาชนในตาบลตาเนินมี
การมีส่วมร่วมในการเลือกตัง้
เกีย่ วกับการเลือกตัง้
ร่วมในการเลือกตัง้
(งบ อบต.) ประชาสมัพนธ์ ความรู้เกีย่ วกับการเลือกตัง้
มากขึน้
โครงการอบรมราษฎร์รัฐรวมใจใส่ เพื่อให้พนักงานและ
พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน
40,000
จานวนผูเ้ ข้า พนักงานและประชาชนมี
ใจเรียนรู้กฏ
ประชาชนมีความรู้เกีย่ วกับ จานวน 80 คน
(งบ อบต.)
ร่วมอบรม ความรู้เกีย่ วกับการกฏหมาย
กฎหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดการอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ
6-5 โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ เพื่อเพิ่มความรู้เกีย่ วกับ
ประชาธิปไตยและเครือข่าย
ประชาธิปไตยและเครือข่าย ประชาธิปไตยและเครือข่ายประชารัฐ
ประชารัฐ
ประชารัฐ
เพือ่ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
6-6 โครงการราษฎร์รัฐรวมใจ
ของพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ห้
เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่
ท้องถิน่ ใสสะอาด
เป็นไปตามธรรมาภิบาล

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
50,000 จานวนผูเ้ ข้า
(งบ อบต.) ร่วมอบรม
20,000
(งบ อบต.)

จานวนผูเ้ ข้า
ร่วมอบรม

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความรู้เกีย่ วกับ
ประชาธิปไตยมากขึน้

สานักปลัด

การปฏิบัติงานของพนักงาน

สานักปลัด

เป็นไปด้วยความถูกต้องชอบ
ด้วยกฏหมาย ตามหลัก

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ธรรมาภิบาลประชาชนมี

ของประชาชนในการรับรู้

ส่วนร่วมในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วน

การบริหารจัดการและการ

ร่วมการบริหารจัดการและ

ตรวจสอบ

การตรวจสอบ

6-7 โครงการราษฎร์รัฐรวมใจท้องถิน่

เพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้ น

พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน

กฎหมายให้กบั เจ้าหน้าที่
และประชาชน

40,000
(งบ อบต.)

จานวนเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่และประชาชนมี

และประชาชน

ความรูร้ ะเบียบกฎหมายเพิม่ ขึน้

สานักปลัด

ทีเ่ ข้าร่วมการ
อบรม

6-8 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมคิด

ของชุมชนในการจัดทาแผน

ร่วมทาและร่วมพัฒนาตาบล

พัฒนาตาบล

ส่งเสริมประชาคมให้เข้มแข็ง

ประชาชนทั้ง 14 หมูบ่ ้าน

35,000
(งบ อบต.)

จานวนประชาชน ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา

ที่เข้าร่วมการ โดยร่วมกันคิด ร่วมกันวาง
จัดทาแผน แผนพัฒนาท้องถิน่

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.1
ดาเนินการเอง
8 โครงการ
อุดหนุน
- โครงการ
รวมทั้งสิ้น

8 โครงการ

จานวนโครงการสะสม 411 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 การพัฒนาการบริหาร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6-9 โครงการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
แก่พนักงานส่วนตาบลและ
แก่พนักงานส่วนตาบลและ
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
6-10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เก็บข้อมูลตาบล
ในการจัดเก็บข้อมูลตาบล
6-11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี
ในการจัดเก็บภาษี
6-12 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ เพื่อความเป็นสัดส่วน
อบต.
ในการปฏิบัตงิ าน
6-13 โครงการจัดทาวารสาร อบต.
เพื่อเป็นการเผยแพร่
ข่าวสารเกีย่ วกับ อบต.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดการส่งอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิ านและศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึน้
เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล
ของตาบล
จัดทาระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนภาษี
ก่อสร้างอาคารที่ทาการ อบต.
ตาม แบบ อบต. 2 ชัน้
จัดทาวารสาร อบต.

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบ อบต.)
30,000
(งบ อบต.)
200,000
(งบ อบต.)
5,000,000
(งบ อบต.)
50,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนผูเ้ ข้า
ร่วมอบรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

พนักงานส่วนตาบล และ สานักปลัด
สมาชิกมีประสิทธิภาพใน
การทางานมากขึน้
ร้อยละข้อมูล มีข้อมูลสาหรับการบริหารงาน สานักปลัด
ที่จัดเก็บ
ต่อไป
จานวนผูเ้ สีย มีความสะดวกรวดเร็วใน
สานักปลัด
ภาษี
การจัดเก็บภาษี
จานวนอาคาร มีสถานทีท่ างานทีเ่ ป็นสัดส่วน สานักปลัด
ที่สาเร็จ
จานวนผูไ้ ด้รับ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สานักปลัด
วารสาร
การดาเนินงานของ อบต.
มากขึน้

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 อบต.มีสภาพ เกิดประสิทธิภาพในการ
(งบ อบต.) แวดล้อมที่ดี ปฎิบัติงานมากขึน้

6-14 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์ที่ทาการ เพื่อให้มภี ูมทิ ัศน์ที่ดี และ ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ที่ทาการ อบต.
อบต.ตาเนิน
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิ านยิ่งขึน้
6-15 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นการเพิ่ม
เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 3 เครื่อง
ประสิทธิภาพใน
พร้อมอุปกรณ์ตอ่ พ่วงครบชุด และ
การปฏิบัตงิ าน
เครื่องพริ้นเตอร์สี 1 เครื่อง
6-16 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นการเพิ่ม
เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง 70,000
ประสิทธิภาพใน
พร้อมอุปกรณ์ตอ่ พ่วงครบชุด
(งบ อบต.)
การปฏิบัตงิ าน
6-17 จัดซื้อรถจักรยานยนต์
- เพื่อใช้ในการอานวยความ จัดซือ้ รถจักรยายนต์ จานวน 1 คัน สาหรับ 70,000
สะดวกในการปฏิบัตงิ าน เป็นพาหนะในการอานวยความสะดวก (งบ อบต.)
ราชการ
ในการปฏิบัติราชการ ภารกิจส่วนโยธา
6-18 โครงการการจัดงานพระราชพิธี
เพื่อถวายความจงรักภักดี อุดหนุนการจัดงานจัดงานพระราชพิธี
8,000
รัฐพิธีและงานพิธี
ถวายเป็นราชสักการะใน รัฐพิธีและงานพิธีอาเภอเนินสง่า
(งบ อบต.)
วโรกาสวันเฉลิมพระชนม
พรราพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

105,000
(งบ อบต.)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

จานวนผูใ้ ช้ ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไป
คอมพิวเตอร์ ด้วยความสะดวก

สานักปลัด

ร้อยละผูใ้ ช้ ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไป
คอมพิวเตอร์ ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

จานวนผูใ้ ช้ -การปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนโยธา
คอมพิวเตอร์ สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
ต่อการบริการประชาชน

ร้อยละความ การจัดงานพระราชพิธี
สาเร็จของงาน

รัฐพิธีและงานพิธีบรรลุผล

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6-19 โครงการอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพ
ผูน้ าชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ชมุ ชนมีผนู้ าที่มี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูน้ าชุมชน ทั้ง 14 หมูบ่ ้าน

ความรู้ ความสามารถในการ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
(งบ อบต.)

บริหารจัดการชุมชน
6-20 โครงการจัดทาปฺาย ศพด.อบต.
ตาเนิน
6-21 โครงการจ้างเหมาติดตัง้ มุง้ ลวด
ประตูหน้าต่าง ศพด.บ้าน
โกรกกุลา
6-22 โครงการติดตัง้ เสาธงหน้าอาคาร
ศพด.

เพือ่ เป็นเอกลักษณ์ของหน่วย

งาน องค์กร หรือ
สถานศึกษา
เพื่อปฺองกันแมลงซึ่งเป็น
พาหะของโรคต่าง ๆ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โกรกกุลา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาเนิน

ติดตัง้ มุง้ ลวด ประตูหน้าต่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา

50,000
(งบ อบต.)
30,000
(งบ อบต.)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ชุมชนมีผนู้ าที่มคี วามรู้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

ของการบริหาร ความสามารถในการ
จัดการชุมชน

บริหารจัดการชุมชน

ส่วนการศึกษา
ติดตัง้
อบต.ตาเนิน มีปฺายเ
ศาสนา
ประจาสถานศึกษา
และวัฒนธรรม
จานวนศูนย์ฯที่ ผลการติดตั้งมุ้งลวด ประตูหน้าต่าง ส่วนการศึกษา
ได้รับการพัฒนา ศพด.บ้านโกรกกุลา สามารถปฺองกัน
ศาสนา
แมลงที่เป็นพาหะนาโรคชนิดต่าง ๆ และวัฒนธรรม
จานวนปฺายที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพือ่ ปลูกฝังความรักชาติให้เกิด ติดตัง้ เสาธงหน้าอาคาร ศพด.
กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการ -ศพด.อบต.ตาเนิน
ศึกษาชุมชน และประชาชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000
(งบ อบต.)

- ศพด.บ้านโกรกกุลา

ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมส่วนการศึกษา
ใจของผู้ใช้บริการ นักเรียนเหมาะสมกับเป็น
ศาสนา
สถานที่ราชการ
และวัฒนธรรม
ร้อยละความพึงพอ

ทัว่ ไป

6-23 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม จากหน่วยงานต่าง ๆ

เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่

จัดส่ง พนักงาน พนักงานจ้างเข้ารับ

บุคลากรของเพนักงานส่วน การฝึกอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ
ตาบล

300,000
(งบ อบต.)

300,000 300,000 จานวนพนักงาน พนักงานและลูกจ้างมี
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีเ่ ข้ารับการ
ความรู้มากขึน้
อบรม

สานักปลัด
กองคลัง,

ส่วนการศึกษาฯ

ส่วนโยธา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6-24 โครงการก่อสร้างปฺาย ศพด.บ้าน
โกรกกุลา

เพือ่ เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาเนิน

6-25 โครงการจัดซื้อเครื่องชัง่ ดิจิตอล

เพื่อวัดพัฒนาการทางด้าน ครื่องชัง่ ดิจิตอล จานวน 3 เครื่อง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ศพด.3 ศูนย์

องค์กร หรือสถานศึกษา

6-27 โครงการติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ
ศพด.บ้านโกรกกุลา

สุขภาพร่างกายให้มี
ความถูกต้อง
เพื่ออานวยความสะดวกให้
กับเด็กเล็กมีโต๊ะสาหรับ
รับประทานอาหาร
เพื่อให้ มีสภาพเหมาะสม
ต่อการปฏิบัตงิ าน

6-28 โครงการติดตัง้ ถังดับเพลิงประจา
ศพด.บ้านโกรกกุลา
ศพด.บ้านหนองขาม

เพื่อปฺองกันอัคคีภัยเบื้องต้น จัดหาถังดับเพลิงติดตัง้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
สองแห่ง

6-26 จัดซื้อ/จัดจ้างทาโต๊ะรับประทาน
อาหารสาหรับเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์

จัดซื้อหรือจัดจ้างเหมาทาโต๊ะรับ
ประทานอาหารสาหรับเด็กเล็ก
จานวน 3 ชุด
ศพด.บ้านโกรกกุลา

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบ อบต.)
60,000
(งบ อบต.)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนปฺายที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ อบต.ตาเนินส่วนการศึกษา

ติดตัง้

มีปฺายเป็นเอกลักษณ์
ประจาสถานศึกษา

ศาสนา
และวัฒนธรรม

จานวนเครือ่ งชัง่ เด็กได้รับการส่งเสริมด้าน ส่วนการศึกษา

สุขภาพอย่างถูกต้อง

60,000
(งบ อบต.)
60,000
(งบ อบต.)
20,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ศาสนา
และวัฒนธรรม
จานวนโต๊ะ
เด็กเล็กมีโต๊ะสาหรับนั่งรับ ส่วนการศึกษา
รับประทาน
ประทานอาหารกลางวันที่ ศาสนา
อาหาร
สะดวกสบาย
และวัฒนธรรม
จานวนเครื่อง ผูป้ กครอง นักเรียน บุคลากร ส่วนการศึกษา
ปรับอากาศ และผูม้ าติดต่อประสานงาน ศาสนา
มีความพึงพอใจร้อยละ 80 และวัฒนธรรม
จานวนถัง
ปฺองกันการเกิดภัยจาก ส่วนการศึกษา
ดับเพลิง
อัคคีภัย
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6-29 โครงการติดตัง้ ระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต
6-30 โครงการจัดส่งบุคลากรฝึกอบรม
เกีย่ วกับการศึกษาปฐมวัย
6-31 โครงการจัดซื้อแท้งค์น้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาเนิน

6-32 โครงการจัดซื้อปั้มน้าอัตโิ นมัติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ครูและบุคลากรทาง ติดตัง้ ระบบสัญญาณ
การศึกษาได้รับกาติดต่อ
สื่อสารอย่างกว้างขวาง
เพื่อให้ผดู้ แู ลเด็กมีความรู้
เกีย่ วกับเด็กปฐมวัย

อินเตอร์เน็ต ศพด.โกรกกุลาและ
ศพด.บ้านหนองขาม
บุคลาการทางการศึกษาได้เข้ารับ
การอบรม

แท้งค์น้า ขนาดความจุ 2,500 ลิตร
บริการน้าบริโภคที่สะอาด จานวน 1 หลัง
ปลอดภัยให้ครอบคลุม
ชุมชนอย่างเพียงพอ
เพื่อให้สามารถสูบจ่ายน้า ปั๊มน้าอัตโิ นมัติ ศพด. อบต.ตาเนิน

เพือ่ ให้ ศพด. อบต.ตาเนิน

ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
(งบ อบต.)
20,000
(งบ อบต.)
19,000
(งบ อบต.)

5,000
(งบ อบต.)

6-33 โครงการจัดซือ้ เตียงเหล็กพร้อมที่
นอนสุขภาพ 3 ฟุต

เพื่อใช้เป็นเตียงพยาบาล
สาหรับเด็ก

ศพด.อบต.ตาเนิน
ศพด.บ้านโกรกกุลา

50,000
(งบ อบต.)

6-34 โครงการจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตงิ าน

ศพด.อบต.ตาเนิน
ศพด.บ้านหนองขาม
ศพด.บ้านโกรกกุลา

75,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ส่วนการศึกษา
ความพึงพอใจ ของประชาชน เยาวชน
ศาสนา
ผูใ้ ช้บริการ
และวัฒนธรรม
จานวนบุคลากร เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาส่วนการศึกษา
ทีเ่ ข้ารับการ
ตรงตามศักยภาพ
ศาสนา
อบรม
และวัฒนธรรม
ร้อยละของ
พัฒนาน้าบริโภคสู่เกณฑ์ ส่วนการศึกษา
ความพึงพอใจ มาตรฐานคุณภาพน้า
ศาสนา
ผูใ้ ช้บริการ
บริโภค
และวัฒนธรรม
ร้อยละของ

เป็นแหล่งค้นคว้าอย่างไร้พรมแดน

จานวนปั๊มน้า เพื่อสูบจ่ายน้าเพียงพอต่อ ส่วนการศึกษา
การใช้งาน
ศาสนา
และวัฒนธรรม
จานวนผูใ้ ช้ ศพด.มีเตียงพยาบาลใช้ใน ส่วนการศึกษา
บริการ
การดูแลเด็ก
ศาสนา
และวัฒนธรรม
จานวนผูใ้ ช้ ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไป ส่วนการศึกษา
คอมพิวเตอร์ ด้วยความสะดวก
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6-35 โครงการจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บ
เอกสาร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้เก็บเอกสาร วัสดุสื่อ - ตูเ้ ก็บเอกสาร ศพด.อบต.ตาเนิน
จานวน 4 หลัง
การเรียนการสอน
- ตูเ้ ก็บเอกสาร ศพด.บ้าหนองขาม

2 บาน จานวน 2 หลัง
6-38 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการ -ศพด.อบต.ตาเนิน จานวน 1 เครือ่ ง
- ศพด.บ้าหนองขาม จานวน 1 เครือ่ ง
สอนสาหรับเด็ก

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
32,000
(งบ อบต.)
20,000
(งบ อบต.)
15,000
(งบ อบต.)

- ศพด.บ้าโกรกกุลา จานวน 1 เครือ่ ง

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนตู้
ที่ใช้ในการ
เก็บเอกสาร

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีตเู้ ก็บเอกสาร วัสดุ สื่อ ส่วนการศึกษา
การเรียนการสอน
ศาสนา
และวัฒนธรรม

จานวนเครื่อง ครูมีการใช้สอื่ ในการเรียน ส่วนการศึกษา
เล่น
การสอนพร้อมทัง้ มีอุปกรณ์ใน
ศาสนา
การเรียนรูด้ ้วยเทคโนโลยีที่ และวัฒนธรรม
ทันสมัย

6-36 โครงการจัดซื้อทีวี LED
ขนาด 32 นิ้ว

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย

ทีวี LED ขนาด 32 นิ้ว
ศพด.อบต.ตาเนิน

6-37 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
ศพด.บ้านหนองขาม

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ

เครื่องเล่นสนาม

ทางด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาของเด็ก

6-38 โครงการจัดซื้อตูข้ นาด 16 ช่อง

เพื่อใช้เก็บเอกสาร วัสดุสื่อ
การเรียนการสอน

ตูข้ นาด 16 ช่อง จานวน 2 หลัง

14,000
(งบ อบต.)

จานวนกี่
เครื่อง

ครุภัณฑ์ทีวีสีสามารถนาเสนอ ส่วนการศึกษา

ข้อมูลการปฏิบัตงิ าน

ศาสนา
และวัฒนธรรม
50,000 ร้อยละความพึงพอใจ นักเรียนมีสุขภาพทางกาย ส่วนการศึกษา
(งบ อบต.) ของผู้ใช้บริการ จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ศาสนา
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
และวัฒนธรรม
6,000
จานวนตูท้ ี่ มีตเู้ ก็บเอกสาร วัสดุ สื่อ ส่วนการศึกษา
(งบ อบต.) ใช้เก็บเอกสาร การเรียนการสอน
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ
เด็ก ถูกสุขลักษณะ

กระติกน้าร้อน จานวน 1 เครื่อง

6-40 โครงการจัดซื้อเครื่องอบไฟฟฺา
ไมโครเวฟ

เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ
ของเด็กนักเรียน

เครื่องอบไฟฟฺาไมโครเวฟ
จานวน 1 เครื่อง

6-41 โครงการจัดซื้อชัน้ หรือกล่องเก็บ
ถาดอาหารเด็กอนุบาล

เพื่อใช้เป็นที่เก็บถาด
อาหารของเด็ก

ชัน้ หรือกล่องเก็บถาดอาหาร

6-42 โครงการก่อสร้างศาลาทีพ่ ักสาหรับ
ผูป้ กครอง

เพือ่ เป็นทีพ่ ักผูป้ กครองมุม

ขนาด ความกว้าง 4 เมตร x 4 เมตร

6-43 โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองฉิม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนา อุดหนนุนองค์การบริหารส่วนตาบล

6-39 โครงการจัดซื้อกระติกน้าร้อน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900
(งบ อบต.)
3,000
(งบ อบต.)

2,000
(งบ อบต.)

ผูป้ กครองระหว่างรอ
รับ - ส่งเด็ก
ส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์รวม หนองฉิม

37,000
(งบ อบต.)

ธุรการให้กับบุคลากร อบต.ตาเนิน

เพือ่ พัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับงาน
สารบรรณทีถ่ ูกต้อง
ตามระเบียบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

จานวน

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

นักเรียนทีสุขลักษณะทีด่ ี และ ส่วนการศึกษา

กระติกน้าร้อน มีสุขภาพแข็งแรง

ศาสนา
และวัฒนธรรม
จานวนเครื่อง นักเรียนทีสุขลักษณะทีด่ ี และ ส่วนการศึกษา
อบไมโครเวฟ มีสุขภาพแข็งแรง
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ส่วนการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
200,000 ร้อยละของ
ผูป้ กครองและเด็กเยาวชน ส่วนการศึกษา
(งบ อบต.) ความพึงพอใจ และมีที่พักรอระหว่างรับเด็ก ศาสนา
ผูใ้ ช้บริการ
กลับบ้าน
และวัฒนธรรม
ร้อยละของ
เป็นแหล่งรวบรวมศูนย์ข้อมูล สานักปลัด
ความพึงพอใจ ข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสาร

6-44 โครงการส่งเสริมความรูด้ ้านงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนชัน้ เพื่อใช้เป็นที่เก็บอาหาร
เก็บอาหาร สาหรับเด็กนักเรียน

ผูใ้ ช้บริการ

พนักงนส่วนตาบล,
สมาชิก อบต.และกานัน
ผูใ้ หญ่บ้าน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20,000
(งบ อบต.)

พนักงานมีความเข้าใจเกีย่ ว สานักปลัด
ความพึงพอใจ กับงานสารบรรณที่ถกู ต้อง
ร้อยละของ
ผูใ้ ช้บริการ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6-45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หลัง อบต.ไปโรงจอดรถ
6-46 โครงการจัดภูมิทัศน์ อบต.ตาเนิน

วัตถุประสงค์
เพิอให้ประชาชนมีเส้นทาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล. หลัง อบต.

คมนาคมใช้อย่างสะดวก
เพื่อจัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

อบต.ตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อบต.)
50,000
(งบ อบต.)

ให้น่าอยู่

6-47 โครงการปรับปรุงลานกีฬา

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาให้
ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมีเส้นทาง
ได้รับการพัฒนา คมนาคมที่สะดวก
ร้อยละของ
ภูมทิ ัศน์รอบอบต.ตาเนิน
ความพึงพอใจ สวยงาม
จานวนถนนที่

และปฺายสถานที่สาคัญ
6-51 โครงการซ่อมแซมเทพื้น
คอนกรีตเสริมหล็กด้านหน้า
อบต.

เพิอให้ประชาชนมีเส้นทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
สานักปลัด

ผูใ้ ช้บริการ

สนามกีฬา อบต.ตาเนิน

100,000
(งบ อบต.)

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริการ

6-48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ข้าง อบต. (ข้าง รพสต.)
6-49 โครงการจัดทาปฺาย อบต.
(ภาษาอังกฤษ)
6-50 โครงการจัดทาปฺายบอกทาง

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ถนน คสล. ข้าง อบต.

คมนาคมใช้อย่างสะดวก

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั ชาวต่างชาติ

ปฺาย อบต.ตาเนิน ภาษาอังกฤษ

เพือ่ บอกทางและประชาสัมพันธ์

ปฺายบอกทางและปฺายสถานทีส่ าคัญ

สถานที่สาคัญให้กบั
นักท่องเที่ยว
เพื่ออานวยความสะดวก เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ให้กบั ประชาชนที่ตดิ ต่องาน หน้า อบต.

400,000
(งบ อบต.)
50,000
(งบ อบต.)
30,000
(งบ อบต.)

จานวนถนนที่

100,000
(งบ อบต.)

ร้อยละของ

ได้รับการพัฒนา

จานวนปฺาย
ที่ได้จัดทา
จานวนปฺาย
ที่ได้จัดทา

อบต.ตาเนิน มีสนามกีฬา
ที่ได้มาตรฐานและสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั ชาวต่างประเทศ
เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั ชาวต่างประเทศ

ประชาชนที่มาติดต่องาน
ความพึงพอใจ ได้รับความสะดวกและ
ผูใ้ ช้บริการ
มีความพึงพอใจ

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
สานักปลัด
สานักปลัด

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6-52 โตรงการเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กโรงจอดรถยนต์
อบต.ตาเนิน
6-53 โครงการก่อสร้างห้องน้าตลาด
ชุมชน

เพือ่ ปฺองกันน้าท่วมขังบริเวรที่

6-54 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า
ตลาดชุมชน

เพื่อใช้ระบายน้าที่ท่วมขัง
ภายในตลดชุมชน

จอดรถและมีความเหมาะสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท้อระบายน้า

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อบต.)

ในการใช้งานมากยิง่ ขึน้
เพือ่ อานวยความสะดวกกับผูม้ า

ห้องน้าตลาดชุมชน

100,000
(งบ อบต.)

ร่องระบายน้าตลาดชุมชน

400,000
(งบ อบต.)

ใช้บริการตลาดชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนที่มาติดต่องาน
ความพึงพอใจ ได้รับความสะดวกและ
ผูใ้ ช้บริการ
มีความพึงพอใจ
ร้อยละของ
ประชาชนที่มาซื้อของที่
ความพึงพอใจ ตลาดได้รับความสะดวก
ผูใ้ ช้บริการ
และมีความพึงพอใจ
ร้อยละของ
ตลาดชุมชนมีรางระบายน้า
ความพึงพอใจ นเพื่อไม่ให้เกิดน้าท่วมขัง
ร้อยละของ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ผูใ้ ช้บริการ

6-55 โครงการเทพื้นคอนกรีตตลาด
ชุมชน

เพือ่ อานวยความสะดวกกับผูม้ า

เทพื้นคอนกรีตตลาดชุมชน

ใช้บริการตลาดชุมชน

350,000
(งบ อบต.)

ร้อยละของ

ประชาชนมีความพึงพอใจ ส่วนโยธา

ความพึงพอใจ

และได้รับความสะดวก

ผูใ้ ช้บริการ

6-66 จัดซื้อกล้องประมวลผล

เพื่อใช้สาหรับวัดค่ามุม
และระยะ ให้มคี วามแม่นยา

กล้องประมวลผล

300,000
(งบ อบต.)

มีความแม่นยาในการใช้ ส่วนโยธา
ความพึงพอใจ สาหรับวัดค่ามุมและระยะ
ร้อยละของ
ผูใ้ ช้บริการ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.2
ดาเนินการเอง
อุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

49 โครงการ
- โครงการ
49 โครงการ

จานวนโครงการสะสม 460 โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558

2559

2560

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยงาน

(KPI)

ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 การพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4-86 โครงการสนับสนุนทุนดาเนินชีวิต เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
ให้กบั เด็กนักเรียน
ของเด็กนักเรียนที่เรียนดี
แต่ยากจน
4-87 โครงการสนับสนุนบุคลากร วัสดุ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มสี ื่อ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้ การเรียนที่มมี าตรฐาน
โรงเรียน
4-88 โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนแก่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ศูนย์การเรียนชุมชนตาบลตาเนิน ประชาชนได้มสี ื่อการ
เรียนที่ได้มาตรฐาน
4-89 โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้เด็กได้มสี ื่อ
และสื่อการเรียนการสอนให้
การเรียนที่มมี าตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4-90 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อมีสถานที่สาหรับใช้เป็น
ตาบลตาเนิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในตาบล
ตาเนิน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2558
2559
2560
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
จานวนนักเรียน นักเรียนมีทุนในการศึกษาเล่าเรียน สานักปลัด
(งบ อบต.)
ทีร่ ับทุน

นักเรียนของโรงเรียนในตาบลตาเนิน

150,000
(งบ อบต.)

นักเรียนของศูนย์การเรียนชุมชน

20,000
(งบ อบต.)

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

20,000
(งบ อบต.)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ อบต.

780,000
(งบ อบต.)

จานวนสื่อการ นักเรียนมีสื่อการเรียนที่มี

ส่วนการศึกษา
เรียนการสอน มาตรฐานทันสมัย
ศาสนา
และวัฒนธรรม
จานวนสื่อการ ศูนย์การเรียนชุมชนมีสื่อการ ส่วนการศึกษา
เรียนการสอน เรียนการสอนที่ทันสมัย
ศาสนา
และวัฒนธรรม
จานวนสื่อการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ
ส่วนการศึกษา
เรียนการสอน การเรียนที่มมี าตรฐาน ทันสมัย
ศาสนา
และวัฒนธรรม
จานวนศูนย์ มีศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
ส่วนโยธา
พัฒนาเด็กเล็ก ตาเนิน 1 หลัง

