ส่วนที่ 1
บทนา
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง
จะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เปูาหมาย
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตาบล ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยนาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทางบประมาณ
เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
“แผนพัฒนาสามปี ” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทา
ขึ้นสาหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี
นั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2.
กิจกรรมที่มีอยู่ในแผนปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้ในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อเป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2.
เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนา โดยจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. เพื่อเป็นเครื่องมือให้องค์การบริหารส่วนตาบล ได้พิจารณาตัดสินใจ กาหนดแผนงานการ
ดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. เพื่อแสดงถึงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดาเนินการในห้วงระยะเวลา 3 ปี
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หลังจากที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็
จะถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งมีขั้นตอนกาดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดแนวทางการพัฒนาและจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
โดยการจัดประชุมประชาคมตาบล โดยใช้แผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือ เพื่อ
กาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล และใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสาม
ปี โดยการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีความเหมาะสม กาหนดโครงการ/กิจกรรมที่ต้อง
ดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1. พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา หาก
พิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการที่มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน แต่มีความเชื่อมโยงและ
สนับสนุนกันได้ ซึ่งหากกาหนดให้แผนพัฒนาสามปีแล้ว จะต้องกาหนดห้วงเวลาการดาเนินการที่สอดรับกัน
2. พิจารณานาโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวที
ประชาคมตาบล และโครงการซึ่งส่วนราชการอื่นร้องขอมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
3. มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้
อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลาดับโครงการไว้เพื่อทาแผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไปด้วย
เนื่องจากในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่า
สามปี ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลจาเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปใน
ระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดทาแผนพัฒนาสามปีได้
4. การพิจารณากาหนดกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตาบลจะคานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
- งบประมาณรายรับ-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล
- ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดาเนินการ
ในเรื่องนั้นๆ เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้วจะต้องแยกประเภทของโครงการ ดังนี้
* โครงการที่องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการเอง กล่าวคือมีขีดความสามารถทั้งทางด้านกาลังเงิน
กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดาเนินการได้เอง
* โครงการที่องค์การบริหารส่วนตาบลอุดหนุนหน่วยงานอื่นดาเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการเองได้
เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานนั้นมีความสามารถที่จะดาเนินการได้ดีกว่า
* โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น อันเนื่องมาจากเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือเป็นโครงการที่มีความจาเป็นแต่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ และสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อนาเสนอในแผนพัฒนาและให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับอาเภอพิจารณา
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

-3ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี โดยการ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการในสังกัด และส่วนราชการภายนอก เช่น สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานท้องถิ่นจังหวัด สานักงานจังหวัด ที่ทาการปกครองจังหวัด กองบังคับการตารวจภูธร ที่ว่าการอาเภอ เป็น
ต้น และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ เช่น เขตการปกครอง
ประชากร การศึกษา การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้ เป็นต้น และ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดเวทีประชาคม โดยใช้ข้อมูลปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคมดังกล่าว
สะท้อนความต้องการของประชาชนในตาบล เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้มีความสมบูรณ์และ
สนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
2.1 การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา โดยสรุปผลการพัฒนาทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ
2.2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะต้องให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
ของประชาชน และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. การจัดลาดับความสาคัญและแนวทางการพัฒนาเนื่องจากภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งๆ มี
แนวทางการพัฒนาที่หลากหลายล้วนแต่มีความจาเป็นในการดาเนินการ แต่มีความเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกันไป
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี ต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่าในสามปี
จะสามารถปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
1. พิจารณากิจกรรมที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
กาหนดเพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้ง โครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานเป็น
ผู้ดาเนินการ
2. พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกัน
และระหว่างแนวทางการพัฒนา
3. พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดาเนินงานและในด้านของ
ผลการดาเนินการ เพื่อบรรลุกิจกรรมลงในแต่ละปี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม จากความจาเป็นเร่งด่วน ขีดความสามารถของทรัพยากร
ทางการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่ดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียด
โครงการ ในด้านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ โดยเน้นรายละเอียดของกิจกรรม
ที่จะดาเนินในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นาข้อมูลและ
รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมที่ได้ทาจากขั้นตอนที่ 4 มาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ขั้นตอนที่ 6 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น
นาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานและใช้ทรัพยากรทางการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

-5ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย
อาเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-------------------------------------------1. สภาพทั่วไป
1.1 ประวัติตาบลปากฉลุย
จากคาบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า บริเวณปากคลองฉลุย ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งนาสิ่งของมา
แลกเปลี่ยนกันเป็นจานวนมาก ทาให้บริเวณนี้มีราษฎรอาศัยอยู่มาก จึงเรียกกันว่าปากคลองฉลุย หรือ
กะลุย และราษฎรทั่วไปจะเรียกกันติดปากว่า ปากฉลุย ในปี 2431 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นตาบล และใช้ชื่อว่า
ตาบลปากฉลุย ตั้งแต่บัดนั้นมา
องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ลาดับที่ 3017 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
ทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็น
ต้นไป
1.2 ลักษณะที่ตั้ง
ตาบลปากฉลุย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง
ห่างจากที่ว่าการอาเภอท่าฉาง ประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 803 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ
501,875 ไร่ ซึ่งมีเนื้อที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับตาบลอื่นในอาเภอท่าฉาง โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลโมถ่าย อาเภอไชยา
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลตะกุกเหนือ กิ่งอาเภอวิภาวดี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตาบลเสวียด และตาบลคลองไทร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลบ้านนา อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลปากฉลุย มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขามีที่ราบเป็นบางส่วน สภาพดินเป็นดินร่วนปน
ทราย เหมาะสาหรับการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทาสวนทุก ประเภท ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์
ในตาบลปากฉลุย มีพื้นที่ปุาค่อนข้างสมบูรณ์ มีลาคลองที่มีน้าไหลผ่านเกือบตลอดทั้งปีคือ คลองเหียง
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
ตาบลปากฉลุย มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
1.5 การปกครองและประชากร
ตาบลปากฉลุย มีจานวนหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ มีนายประยูร ทับแทน เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านบางคราม มีนายคณิต มีพริ้ง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านกอไพล มีนาย
วิสุทธิ ชื่นวิเศษ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหน้าซึง มีนายประคอง แก้วศรีจันทร์ เป็นกานัน
หมู่ที่ 5 บ้านเคี่ยมเพาะ มีนางมีนา พูลสิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านหล้อมปุด มีนาย
ชัยฤทธ์ วิโรจน์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

-6ตาบลปากฉลุย มีประชากร (ข้อมูล ณ. เดือน มิถุนายน 2558)
1. ประชากรทั้งสิ้น 6,430 คน เป็นชาย 3,298 คน เป็นหญิง 3,132 คน
2. จานวนครัวเรือน 2,918 ครัวเรือน
1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทาสวนยางพารา ทาสวนปาล์ม
น้ามัน เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพอื่น ๆ มีหน่วยธุรกิจต่างๆ ดังนี้
ปั๊มน้ามันและก๊าช
4
แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม
1
แห่ง
บริษัท / ห้างร้าน
1
แห่ง
โรงสี (ขนาดเล็ก)
3
แห่ง
1.7 สภาพทางสังคม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
3
แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา
1
แห่ง (ขยายโอกาส)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3
แห่ง
ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน
1
แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด / สานักสงฆ์
6
แห่ง
สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจาตาบล / หมู่บ้าน
1
แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
4
แห่ง
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ
100 เปอร์เซ็นต์
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หน่วยบริการประชาชนของ สภ.ต.เสวียด
2
ชรบ.
6
ชุด
อป.พร.
121
ตลาดนัด
ตลาดนัด
4
แห่ง
สนามกีฬาประจาตาบล
สนามกีฬา
1
แห่ง
ด้านมวลชนและการรวมกลุ่มของประชาชน
1. กลุ่มอาชีพ
จานวน
10
2. กลุ่มออมทรัพย์
จานวน
6

แห่ง
คน

กลุ่ม
กลุ่ม

-71.8 ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคม
ที่
ประเภทถนน
ระยะทางรวม
1 ถนน คสล.
2 ถนนลาดยาง
3 ถนนลูกรัง
ด้านแหล่งน้า
ที่
1
2
3
4
5
6

9 กิโลเมตร
21 กิโลเมตร
170 กิโลเมตร

ประเภทแหล่งน้า

จานวน

บ่อน้าตื้น / สระน้า
บ่อบาดาล
ฝาย / ทานบ / พนังกั้นน้า
ประปาหมู่บ้าน / ภูเขา อื่น ๆ
แหล่งน้าธรรมชาติ ห้วย / หนอง
คลอง / บึง ฯลฯ
รวม

จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้

2,800

สภาพการใช้ประโยชน์
ใช้ได้ดี (กม.)
ชารุด (กม.)
8.50
0.50
20
1
100
70

50
11
4
7
34
9
101

สภาพการใช้ประโยชน์
พื้นที่ (ไร่.)
ครัวเรือน
80
578
145
5
157
562
80
183
60
479
225
1,604

ครัวเรือน

การสื่อสาร
1. ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์หรือวิทยุใช้ 2,800 ครัวเรือน
ร้อยละ 95.96
2. ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ 2,000 ครัวเรือน
ร้อยละ 68.54
3. ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์บ้านหรือเคลื่อนที่ 2,700 ครัวเรือน
ร้อยละ 92.53
4. หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย 6 แห่ง
อื่น ๆ
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พื้นที่ปุาไม้ 32,000 ไร่
ถูกบุกรุก / ทาลาย 1,000 ไร่
- พื้นที่สาธารณะ 2,625 ไร่
ถูกบุกรุก / ทาลาย 42 ไร่
นาไปใช้ประโยชน์
20 ไร่
- สภาพน้าเสีย
สาเหตุสาคัญของน้าเสีย การปล่อยน้าเสียจากโรงเก็บเศษยางพารา

-81.9 ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรในพื้นที่
ทรัพยากรดิน สภาพดินมีความแตกต่างหลายลักษณะในพื้นที่ ที่ราบต่าเป็นดินร่วนปน
ทราย ส่วนที่ราบสูงเป็นหินลูกรัง หรือดินเหนียวปนทราย มีลักษณะสีน้าตาล ที่ราบต่าเหมาะแก่
การปลูกพืชทุกชนิด
พื้นที่สวนยางพารา เนื้อที่ประมาณ 223 ,975 ไร่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ได้ประกอบอาชีพ ทาสวนยางพารา
เป็นอาชีพหลัก
ทรัพยากรน้า แหล่งน้าเพื่อการเกษตร มีแหล่งน้าธรรมชาติที่คลองเหียง มีเขื่อนกั้นน้าคลอง
เหียง 2
แห่ง ต้นกาเนิดมาจากแถวเทือกเขาสูงเหนือตาบลปากฉลุย โดยไหลจากทิศตะวันตกสู่ทิศ
ตะวันออก แต่สภาพน้าจะมีเฉพาะฤดูฝน จึงทาให้ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนต่า
ทรัพยากรปุาไม้ เนื้อที่ประมาณ 32 ,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นปุาที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ แต่
อาจมีการลักลอบบุกรุกบ้าง
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดเล็ก ประกอบด้วย ฝุายบริหาร ซึ่งมีนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล และฝุายสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ร่วมกันทากิจการภายในตาบลตามมติของสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลและตามข้อกาหนดของกฎหมาย
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ที่มาจากการ
เลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้านๆ ละ 2 คน รวม 12 คน องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุยได้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพร้อมกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ทาหน้าที่หัวหน้าฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน คณะทางานประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2
คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบล
การจัดโครงสร้างการบริหารของฝ่ายบริหาร เป็นดังนี้
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีหัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และกาหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.5 งานสวัสดิการสังคม
1.6 งานส่งเสริมการเกษตร
1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-92. ส่วนการคลัง ให้มีหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6) เป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนการคลัง และกาหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. ส่วนโยธา ให้มีหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 6) เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนโยธา และกาหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 งาน คือ
3.1 งานออกแบบและก่อสร้าง
อัตรากาลังบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย มีพนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้าง โดยแบ่งได้ดังนี้
พนักงานส่วนตาบล จานวน
18 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน
15 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จานวน
6 คน
แผนผังโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย
องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย

สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ฝ่ายนิติบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตาบล
ฝ่ายบริหาร

ประธานสภา อบต.

นายก อบต.
เลขานุการ นายก อบต.

รองประธานสภาฯ 1 คน

รองนายก อบต. 2 คน

สมาชิกสภาฯ 10 คน

ปลัด อบต.

สานักงานปลัด อบต.

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

-10สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทาหน้าที่เป็นฝุายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าฝุายนิติบัญญัติและมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน หมู่บ้านละ 2 คน องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุยมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 12 คน อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี
โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย

ประธานสภา อบต.ปากฉลุย
เลขานุการสภา
รองประธานสภา อบต.ปากฉลุย

สมาชิกสภาฯ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน
24,979,262.88 บาท
แยกเป็น
1. เงินที่องค์การบริหารส่วนตาบลเก็บเองและเงินที่ทางส่วนราชการต่าง ๆ เก็บให้
8,993,748.00
บาท
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
15,985,514.88
บาท
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
จุดเด่นของพื้นที่ ( ที่เอื้อต่อการพัฒนาตาบล )
ตาบลปากฉลุยประกอบด้วยประชากรที่มีรายได้ระดับปานกลาง เหมาะที่จะพัฒนาเสริมสร้างให้
มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป มีความพร้อมทางด้านบุคลากร ตลอดจนมีลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออานวยต่อการ
ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ค้าขาย และอาชีพด้านอื่น ๆ มีสถานที่ซึ่งพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นระบบ
เกษตรครบวงจรที่มีประสิทธิภาพได้
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้า ปุาไม้ ยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเสริมสร้างให้มี
ลักษณะที่สมบูรณ์ต่อไป
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ส่วนที่ 3
การสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
การสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
โครงสร้างองค์กร (Structure)
1. องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น
3 ส่วน ได้แก่สานักงานปลัด อบต.
ส่วนการคลัง และส่วนโยธา โดยแต่ละส่วนมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เป็นที่รับรู้และยอมรับโดย
ทั่วกัน
กลยุทธ์ขององค์กร (Stratcgy)
2. องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย มีแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่าน
กระบวนการประชาคมตาบล ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต มีความสัมพันธ์กับ
โครงสร้างของ อบต.
ระบบในการดาเนินงานขององค์กร (Systems)
3. องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย มีระบบงานด้านงบประมาณและระบบบัญชีที่ชัดเจนถูกต้องตาม
ขั้นตอนของทางราชการ
รูปแบบหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style)
4. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย มีการบริหารงานที่ให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหา
ตามความต้องการของประชาชน
สมาชิกในองค์กร (Staff)
5. บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย มีความทุ่มเท เต็มใจ เอาใจใส่มีขวัญและ
กาลังใจที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills)
6. องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย เป็นองค์กรที่มีความสามารถในด้านการให้บริการประชาชน
เนื่องจากพนักงานมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)
7. พนักงานในองค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย มีความคิดร่วมกันโดยคาดหวังว่าจะปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยทุกคนในองค์กรได้ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
จุดอ่อน (Weaknesses)
โครงสร้างองค์กร (Structure)
1. การประสานงานของบุคลากรในส่วนต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการจะมีการประสานงาน
ในรูปแบบของการประชุมก็ต่อเมื่อเกิดกรณีปัญหา
กลยุทธ์ขององค์กร (Stratcgy)
2. แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ได้กาหนดยุทธศาสตร์ไว้หลายด้าน แต่
เนื่องจากงบประมาณมีจานวนจากัด ทาให้ไม่สามารถพัฒนาได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ทั้งหมด
ระบบในการดาเนินงานขององค์กร (Systems)

-123. องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ล้าสมัย ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่
ทันต่อเหตุการณ์
4.ระบบการฝึกอบรมให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตาม
ตาแหน่ง ทาให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานของตนได้
รูปแบบหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style)
5. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย มีการบริหารงาน และการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาด ทาให้
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน
สมาชิกในองค์กร (Staff)
6. องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย มีบุคลากรจานวนจากัด และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพได้
ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills)
7. องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ยังขาดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาเนื่องจากบุคลากร
ยังขาดความรู้ ความสามารถและทักษะในเรื่องดังกล่าว
ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)
8. พนักงานในองค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ยังขาดความคาดหวังว่าองค์กรของตนเป็นองค์กรที่
พึ่งตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาส่วนกลาง
โอกาส (Opporttunity)
เศรษฐกิจ (Economic)
1. ประชาชนในตาบลปากฉลุย ประกอบอาชีพการทาสวนยางพารา ราคายางพาราสูง ทาให้มีรายได้เพิ่ม
สูงขึ้น
เทคโนโลยี (Technological)
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความสาคัญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นโอกาสที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลสามารถเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนดังกล่าวได้
กฎหมาย (LeGal)
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระและ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติให้
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเมือง (Political)
4. ประชาชนมีความตระหนักและตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมกันจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
5. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตาบลโดยตรงและเพิ่มขึ้นทุกปี ทาให้สามารถนาเงิน
ไปพัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้น
สังคม (Socio)
6. ประชาชนในตาบลปากฉลุย มีการรวมกลุ่มกันทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาดี และได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
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7. ประชาชนในตาบลปากฉลุย ได้ร่วมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีรดน้าผู้สูงอายุ ประเพณีสวดดอน และประเพณีลอยกระทง
ต่างประเทศ หรือโลกาภิวัตน์ (Global or Globalization)
8. ความเจริญของโลกยุคโลกาภิวัตน์ทาให้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ภัยคุกคาม (Threats)
เศรษฐกิจ (Economic)
1. ภาวะราคาน้ามันแพง ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิต ราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น
เทคโนโลยี (Technological)
2. ความเจริญของเทคโนโลยีส่งผลทาให้นาเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ไม่พึงประสงค์
กฎหมาย (LeGal)
3. กฎหมายระเบียบบางประการไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน ทาให้การพัฒนาท้องถิ่นได้ไม่เต็มที่
เนื่องจากมีข้อจากัดด้านกฎหมายและระเบียบ
การเมือง (Political)
4. นโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 4 ปี กล่าวคือนโยบายของรัฐบาลชุดเดิม ยังไม่ได้ดาเนินการให้สาเร็จตามเปูาหมายที่ได้วางไว้ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่ ทาให้การดาเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความต่อเนื่อง การพัฒนาด้านนั้นๆ ต้อง
หยุดชะงัก ถ้ารัฐบาลชุดใหม่มีนโยบายที่ไม่เหมือนกับรัฐบาลชุดเดิม
สังคม (Socio)
5. ประชาชนและเยาวชนติดยาเสพติดให้โทษ ทาให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา
วัฒนธรรม (Cultiral)
6. การเล่นสาดน้าในประเพณีสงกรานต์ มีการปฏิบัติกันไม่ถูกต้อง
กล่าวคือกลุ่มวัยรุ่นมีการเมาสุราขณะ
เล่นสงกรานต์ ทาให้เกิดปัญหาอื่นตามมา เช่น อุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท เป็นต้น
ต่างประเทศ หรือโลกาภิวัตน์ (Global or Globalization)
7. การนาความเจริญทางด้านวัตถุของโลกตะวันตกมาใช้ประโยชน์ในทางไม่พึงประสงค์
เช่นการใส่เสื้อชุดสายเดี่ยว และการนุ่งสั้นมาใช้ในตาบล เป็นการไม่เหมาะสมกาลเทศะ

- 14 2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาในเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
จานวนโครงการ
ร้อยละ
จานวนงบประมาณ
ร้อยละ
แนวทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการจัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
6
5
83.33 3,060,000
2,155,000 70.42
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูการไฟฟูาแสงสว่างและการบริหารจัดการน้า
11
5
45.45 2,800,000
1,578,000 56.36
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่นเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4.2 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11
13
8
5

1
6
8
5

9.09
46.15
100
100

980,000
1,476,000
2,750,000
790,000

50,000
478,500
671,700
200,000

5.10
32.42
24.43
25.32

4
3
4
9

1
1
4
9

25.00
33.33
100
100

430,000
400,000
600,000
1,030,000

20,000
20,000
490,000
260,000

4.65
5.00
81.67
25.24

1
13

0
0

0.00
0.00

300,000
1,820,000

0
0

0.00
0.00
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
แนวทางการพัฒนา
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนา ทานุ บารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา
5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7.1 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

จานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง

ร้อยละ

จานวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง

ร้อยละ

1
2

1
2

100
100

100,000
400,000

30,000
110,000

30.00
27.50

2
17

1
17

50.00
100

1,000,000
6,170,000

300,000
2,354,000

30.00
38.15

1

1

100

100,000

50,000

50.00

- 16 3. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ในปี พ.ศ.255
8 ที่ผ่านมาได้ดาเนินการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถดาเนินการตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาได้
ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี เนื่องด้วยข้อจากัด
ด้านงบประมาณและความต้องการของประชาชน จึงทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุยต้องกระจายโครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมพื้นที่ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีโครงการในปีที่ผ่านมา
จาแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างมาก โดยมุ่งเน้นการ
ก่อสร้าง บูรณะ ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานมีความเชื่อมโยงกัน รวมทั้งการพัฒนาบารุงรักษา
แหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งการพัฒนาในยุทธศาสตร์นี้ เพื่ออานวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร กรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ลดการขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภคบริโภคใน
ฤดูแล้ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดย
รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 3 แห่ง ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคี่ยมเพาะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าซึง จัดการแข่งขันกีฬาในระดับตาบล และส่งนักกีฬา
ของตาบลไปแข่งขันภายนอก ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณแก่ส่วนราชการอื่นในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาเภอ
ด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ได้ดาเนินการพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาท มี
ส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการสร้างและเชื่อมโยงผู้นาท้องที่
ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระดับจังหวัด สนับสนุนด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การจัดระบบความช่วยเหลือสาหรับผู้ประสบภัยสาธารณะภัยต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่
4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ได้ดาเนินการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน รวมทั้งการพัฒนาด้านการส่งเสริม การบาบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมการเฝูาระวังการปูองกันทรัพยากรธรรมชาติด้วย

-17ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้อองถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ได้ให้ความสาคัญ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสารวจข้อมูล ปราช์ญชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด และสร้างเป็นองค์
ความรู้เผยแพร่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ได้ให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี โดยได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การ
ส่งเสริมประชาธิปไตยและความเสมอภาคของประชาชน ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลปาก
ฉลุย การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งการสนับสนุนเหล่านี้จะส่งผลให้
ประชาชนอยู่ดีกินดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ได้ให้ความสาคัญต่อการ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบาบัดรักษา สนับสนุนการติดตามช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ผ่านกระบวนการบาบัดรักษา ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
1. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย
3. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) และอาหารกลางวัน
4. โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกหนองผักบุ้ง (ช่วงต่อ)
5. โครงการจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
6. โครงการปูองกันและระงับโรคติดต่อที่นาโดยแมลง
7. โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีรดน้าผู้สูงอายุ
8. โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกผู้สูงอายุ-บ้านปูาพัน ปั๊มน้ามันตาโรจน์-เขตตาบลเสวียด
9. โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกในซึง-อาคารคันนบดินอัดน้าคลองอ่าวกอ
10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้าง อบต.
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายเกียรติ
12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปูาอ้อน-ซอยศูนย์ หมู่ที่ 4 (ช่วงต่อ)
14. โครงการเกรดเกลี่ย ปรับปรุงถนนในตาบล
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหล้อมปุด
16. โครงการพัฒนาเขาบัวและบ่อน้าร้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
17. โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
18. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
19. โครงการการศาลสัญจร
20. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง หมู่ที่ 2
21. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุมบ้านกอไพล
23. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
24. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ
25. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของ อสม.
26. การดาเนินกิจการของ อป.พร.
27. การพัฒนาบุคลากร
28. โครงการเวทีสัญจรพบปะประชาชน
29. โครงการจัดงานรัฐพิธี
30. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2559-2561)
วิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาตาบลตามอานาจหน้าที่ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย มียุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ด้านคมนาคม
- ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
- ก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
- สร้างและบารุงถนนภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน ตาบล ให้สะดวกในการสัญจรไปมา
- ปรับปรุงสร้างระบบระบายน้าในหมู่บ้านและหามาตรการปูองกันน้าท่วมขังในหมู่บ้าน
1.2 ด้านแหล่งน้า
- สร้างและขยายเขตประปาในหมู่บ้านและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านที่มี ปัญหา
- ส่งเริมบารุงรักษา จัดหาแหล่งน้าอุปโภค บริโภคและแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและกสิกรรม
- สร้างทานบฝายน้าล้น ขุดลกคลอง หนอง บึง เพื่อการเกษตรและกสิกรรม
1.3 ด้านไฟฟูาและแสงสว่าง
- ขยายเขตไฟฟูาให้ครบทุกครัวเรือน
- ขยายซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ขยายเขตไฟฟูาเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม เพื่อมุ่งพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ภาคเกษตรกรรม
- สนับสนุนการทาการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และศักยภาพของประชาชนในตาบล
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และปัจจัยการผลิต
- พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนนโยบาย หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
- พัฒนาและส่งเสริมระบบการตลาดของสินค้า
ภาคอุตสาหกรรม
- ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนทุกชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของ
ตาบลให้ได้รับการพัฒนาและขยายกิจการได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้มากขึ้นด้วย
- ร่วมมือกับกลุ่มแม่บ้านเพื่อหาลู่ทางในการพัฒนาอาชีพ เพื่อไม่ให้ซ้าซ้อนอาชีพแต่ละหมู่บ้าน
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนที่มีศักยภาพ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพกลุ่มอุตสาหกรรมที่อ่อนแอกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนา เครือข่ายอุตสาหกรรมครัวเรือน ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและจัดหาตลาดมารองรับ
- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพอื่นควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเพิ่ม
มูลค่าและให้ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาอาชีพ
- ส่งเสริมโครงสร้างการพัฒนาศึกษาดูงานของบุคลากรและกลุ่มอาชีพ

-202.2 ด้านสาธารณสุข
- ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและเฝูาระวังโรคติดต่อ
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม. ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- ส่งเสริมการปูองกันโรคให้การรักษาพยาบาลและบริการความรู้สาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนเพื่อประชาชน
มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.3 ด้านการศึกษา
- สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ
- สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน
- ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมแก่นักเรียนอย่างทั่งถึง
- ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
- ส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษา ศาสนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.4 ด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
- ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก และเยาวชน และส่งเสริมให้มีสนามกีฬาประจาหมู่บ้าน
- ส่งเสริมโครงการจัดแข่งขันกีฬาประจาตาบล และกิจกรรมนันทนาการของประชาชนในตาบลเป็นประจาทุกปี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตาบล
- ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาแบบบูรณาการ
- เสริมสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนโดยการเพิ่มบทบาทและหน้าที่ของ อปพร.
- การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกภาค
ส่วนส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง จัดงบประมาณด้วยความ เป็นธรรม และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์และความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชน
- การเผยแพร่ข้องมูลข่าวสารในการบริหารงานให้ทราบอย่างทั่งถึงและต่อเนื่อง

-214. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การกาจัดขยะมูลฝอย รณรงค์ ให้มีการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและกาจัด
ขยะ อย่างถูกวิธี และจัดกิจกรรมเพื่อร้างจิตสานึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างคุณค่าจากขยะและการทิ้ง
ขยะให้ถูกที่
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงแหล่งน้า แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่อานวยประโยชน์แก่ประชาชนให้
มากที่สุด บาบัด และฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- จัดให้มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยภายในตาบล / แต่ละหมู่บ้าน
- ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตาบล เช่น บ่อน้าร้อนธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เปูาหมายการพัฒนา คือ การทาให้คนมีความสุข ซึ่งประกอบด้วยการมีสุขภาพที่แข็งแรงครอบครัวที่อบอุ่น มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติและเอื้ออาทรต่อกัน และสร้างสังคมกรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้และ
จริยธรรม และส่งเสริมบทบาทของคณะสงฆ์แลกิจกรรมของครอบครัว ที่ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
- ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน เช่น งานสงกรานต์และงานประเพณี
ต่างๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลในโครงการที่ใช้งบประมาณสูง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- การเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนโดยการเพิ่มบทบาทและหน้าที่ของ อปพร.
- ปรับปรุงพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม
- เสริมสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตาบล
- ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาแบบบูรณาการ
- การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ให้ทุก
ภาคส่วนส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง จัดงบประมาณด้วยความ เป็นธรรม และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์และความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชน
- การเผยแพร่ข้องมูลข่าวสารในการบริหารงานให้ทราบอย่างทั่งถึงและต่อเนื่อง

-227. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การสนับสนุนดาเนินการเพื่อให้การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสนับสนุนให้ใช้หลักการปูองกัน
นาหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาด
- การเข็มงวดกับข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้รางวัล
และคุ้มครองเป็นพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการ ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
- การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด โดยให้ผู้เสพยาเสพติดสามารถเข้ารับการ
บาบัด และฟื้นฟูสภาพได้ทันที โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้เสพย์สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ อย่างปกติสุข
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1. การ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. การ
สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ การเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. การ
สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1.การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
2.
การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
3. การ
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub)
4. การ
พัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
5. การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 ด้านสาธารณสุข
- ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและเฝูาระวังโรคติดต่อ
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม. ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- ส่งเสริมการปูองกันโรคให้การรักษาพยาบาลและบริการความรู้สาธารณสุขมูลฐานแก่ ประชาชนเพื่อ
ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1.2 ด้านการศึกษา
- สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ
- สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน
- ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมแก่นักเรียนอย่างทั่ วถึง
- ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
- ส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษา ศาสนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-231.3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
- เปูาหมายการพัฒนา คือ การทาให้คนมีความสุข ซึ่งประกอบด้วยการมีสุขภาพที่แข็งแรงครอบครัวที่อบอุ่น มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติและเอื้ออาทรต่อกัน และสร้างสังคมกรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้และ
จริยธรรม และส่งเสริมบทบาทของคณะสงฆ์แลกิจกรรมของครอบครัว ที่ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
- ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้ประสบภัยธรรมชาติ
- ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก และเยาวชน และส่งเสริมให้มีสนามกีฬาประจาหมู่บ้าน
- สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาทุกประเภท ทุกระดับทั้งเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน
- ส่งเสริมสวัสดิการให้กลุ่มสตรี อสม. อบต. และองค์การอื่นๆ ที่ทาคุณประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม
- ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน เช่น งานสงกรานต์
และงานประเพณีต่างๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลในโครงการที่ใช้งบประมาณสูง
2. หลักความโปร่งใส
- จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกภาค
ส่วนส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง จัดงบประมาณด้วยความ เป็นธรรม และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์และความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชน
- เผยแพร่ข้องมูลข่าวสารในการบริหารงานให้ทราบอย่างทั่งถึงและต่อเนื่อง
3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ด้านคมนาคม
- ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
- ก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
- สร้างและบารุงถนนภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน ตาบล ให้สะดวกในการสัญจรไปมา
- ปรับปรุงสร้างระบบระบายน้าในหมู่บ้านและหามาตรการปูองกันน้าท่วมขังในหมู่บ้าน
3.2 ด้านแหล่งน้า
- สร้างและขยายเขตประปาในหมู่บ้านและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านที่มี ปัญหา
- ส่งเริมบารุงรักษา จัดหาแหล่งน้าอุปโภค บริโภคและแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและกสิกรรม
- สร้างทานบฝายน้าล้น ขุดลอกคลอง หนอง บึง เพื่อการเกษตรและกสิกรรม
3.3 ด้านไฟฟูาและแสงสว่าง
- ขยายเขตไฟฟูาให้ครบทุกครัวเรือน
- ขยายซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- ขยายเขตไฟฟูาเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม เพื่อมุ่งพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ภาคเกษตรกรรม
- สนับสนุนการทาการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และศักยภาพของประชาชนในตาบล
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และปัจจัยการผลิต
- พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนนโยบาย หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
- พัฒนาและส่งเสริมระบบการตลาดของสินค้า

-24ภาคอุตสาหกรรม
- จะส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนทุกชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของ
ตาบลให้ได้รับการพัฒนาและขยายกิจการได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้มากขึ้นด้วย
- จะร่วมมือกับกลุ่มแม่บ้านเพื่อหาลู่ทางในการพัฒนาอาชีพ เพื่อไม่ให้ซ้าซ้อนอาชีพแต่ละหมูบ้าน
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนที่มีศักยภาพ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพกลุ่มอุตสาหกรรมที่
อ่อนแอกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เครือข่ายอุตสาหกรรมครัวเรือน ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและจัดหาตลาดมา
รองรับ
- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพอื่นควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเพิ่ม
มูลค่าและให้ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบ ยั่งยืนตาม
แนวทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมโครงสร้างการพัฒนาศึกษาดูงานของบุคลากรและกลุ่มอาชีพ
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แก้ไขปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอย รณรงค์ ให้มีการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและกาจัด
ขยะ อย่างถูกวิธี และจัดกิจกรรมเพื่อร้างจิตสานึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างคุณค่าจากขยะและการทิ้ง
ขยะให้ถูกที่
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงแหล่งน้า แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่อานวยประโยชน์แก่ประชาชนให้
มากที่สุด บาบัด และฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- จัดให้มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยภายในตาบล / แต่ละหมู่บ้าน
6. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- จะเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของ
ประชาชนโดยการเพิ่มบทบาทและหน้าที่ของ อปพร.
- ปรับปรุงพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม
- เสริมสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตาบล
- ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาแบบบูรณา
การ
7. นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตั้งแต่การรับ
ข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจทาอะไร อย่างไร รวมทั้งการตรวจสอบ และการประเมินผลงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
การจัดทาแผนพัฒนา การจัดซื้อ- จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล การ
เสนอข้อบัญญัติต่างๆ

-258. นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สนับสนุนดาเนินการเพื่อให้การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสนับสนุนให้ใช้หลักการปูองกันนาหน้า
การปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาด
- โดยจะเข้มงวดกับข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและให้รางวัลและคุ้มครองเป็นพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการ ปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
- การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด โดยให้ผู้เสพยาเสพติดสามารถเข้ารับการ
บาบัด และฟื้นฟูสภาพได้ทันที โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้เสพย์สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ อย่างปกติสุข

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ส่วนที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผลการนาแผนสามปีไปปฏิบัติ

5
18
19
26
61

- 26 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุยสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์

ปี 2559

จานวนโครงการ
1.1 แนวทางการจัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
12

ปี 2560

26

รวม 3 ปี
จานวนโครงการ
งบประมาณ

งบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ

8,090,000.-

21

16,920,000.-

14

11,740,000.-

47

36,750,000.-

37

10,840,000.-

18

8,250,000.-

69

23,390,000.-

58

27,760,000.-

32

19,990,000.-

116

60,140,000.-

จานวนโครงการ

งบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ

10

1,010,000.-

7

610,000.-

27

2,580,000.-

14

1,506,000.-

14

1,506,000.-

42

4,518,000.-

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูการไฟฟูาแสงสว่างและการบริหารจัดการน้า
14
4,300,000.รวม 3 ปี

ปี 2561

12,390,000.-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์

ปี 2559
จานวนโครงการ
งบประมาณ
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
10
960,000.2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
14

1,506,000.-

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี
จานวนโครงการ
งบประมาณ

-272. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี
จานวนโครงการ
งบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ

11

4,750,000.-

10

5,950,000.-

9

4,350,000.-

30

15,050,000.-

2,240,000.-

6

320,000.-

4

240,000.-

18

2,800,000.-

9,456,000.-

40

8,786,000.-

34

6,706,000.-

117

17,850,000.-

2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
8
รวม 3 ปี

43

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์

ปี 2559

ปี 2560

จานวนโครงการ
งบประมาณ
3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
4
430,000.-

ปี 2561

รวม 3 ปี
จานวนโครงการ
งบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ

4

430,000.-

4

430,000.-

12

1,290,000.-

3.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่นเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา
3
400,000.-

3

400,000.-

3

400,000.-

9

1,200,000.-

3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4

4

600,000.-

4

600,000.-

12

1,800,000.-

8

1,330,000.-

7

830,000.-

28

3,590,000.-

19

2,760,000.-

18

2,260,000.-

61

7,880,000.-

600,000.-

3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7
830,000.รวม 3 ปี

18

2,260,000.-

-284. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์

ปี 2559

จานวนโครงการ
4.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1
4.2 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13
รวม 3 ปี

14

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี
จานวนโครงการ
งบประมาณ

งบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ

300,000

1

300,000

1

300,000

3

900,000.-

2,420,000.-

9

1,170,000.-

7

920,000.-

29

4,510,000.-

2,720,000.-

10

1,470,000.-

8

1,220,000.-

32

5,410,000.-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

ปี 2559
จานวนโครงการ
งบประมาณ
5.1 แนวทางการพัฒนา ทานุ บารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา
1
100,000.-

ปี 2560

3

500,000.-

รวม 3 ปี
จานวนโครงการ
งบประมาณ

งบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ

1

100,000.-

1

100,000.-

4

300,000.-

400,000.-

2

400,000.-

6

1,200,000.-

500,000.-

4

500,000.-

10

1,500,000.-

5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2
400,000.2
รวม 3 ปี

ปี 2561

จานวนโครงการ

3

-296. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์

ปี 2559

จานวนโครงการ
6.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี
จานวนโครงการ
งบประมาณ

งบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ

1,000,000.-

2

1,000,000.-

2

1,000,000.-

6

3,000,000.-

6.2 แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
13
5,970,000.-

11

5,720,000.-

11

5,720,000.-

35

17,410,000.-

13

6,820,000.-

13

6,820,000.-

49

20,410,000.-

รวม 3 ปี

15

6,970,000.-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์

ปี 2559

จานวนโครงการ
7.1 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1
รวม 3 ปี

1

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี
จานวนโครงการ
งบประมาณ

งบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ

100,000.-

1

100,000.-

1

100,000.-

3

300,000.-

100,000.-

1

100,000.-

1

100,000.-

3

300,000.-
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รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะวา-คลอง
แบก หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคลองแบก
หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายสามแยก
ซอยศูนย์-ข้างอบต หมู่ที่1
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยปั๊มตาโรจน์
หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านผละ
หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยผู้สูงอายุ-ห้วย
สิทธิ์ หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายซอยปูอม
ตารวจ หมู่ที่ 5
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทองอุทิศ
หมู่ที่ 5
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยรวมมิตร หมู่ที่ 5

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านล้อมปุด
หมู่ที่ 6
11. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายสามแยก
ซอยรวมมิตร-ตลาดนัด หมู่ที่ 6
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนาย
ขยาย หมู่ที่ 5
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหนองผักบุ้ง
หมู่ที่ 5
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเงี่ยม
หมู่ที่ 1
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านตาฆ้อง
หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชน

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม.

2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
960,000

2561
(บาท)
-

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 2,000 ม.

-

600,000

-

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 8,500 ม.

-

-

2,400,000

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชน

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.

960,000

-

-

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 4,500 ม.

1,200,000

-

-

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชน

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.

-

960,000

-

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 1,000 ม.

-

300,000

300,000

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 1,000 ม.

-

-

300,000

เพื่อปรับปรุงเส้นทางการคมนมคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อปรับปรุงเส้นทางการคมนมคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อปรับปรุงเส้นทางการคมนมคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อปรับปรุงเส้นทางการคมนมคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อปรับปรุงเส้นทางการคมนมคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อปรับปรุงเส้นทางการคมนมคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อปรับปรุงเส้นทางการคมนมคมขนส่งให้มี
ความสะดวก

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 1,000 ม.

300,000

-

-

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.

960,000

-

-

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 1,000 ม.

-

300,000

-

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.

-

960,000

-

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.

960,000

-

-

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.

-

960,000

-

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.

-

-

960,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
ที่

โครงการ

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยควนยักหงาย
หมู่ที่ 5
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทวีสุข
หมู่ที่ 5
18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยน้าปลา
หมู่ที่ 5
19. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแยกถนน ทล.
4032(บ้านเขาหลัก) – กรมทางหลวง4919 หมู่ที่
7 ต. ปากหมาก
20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสามบ้าน
หมู่ที่5
21. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยทวีสุขหมู่ที่5
22. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านตาฉีด
หมู่ที่ 2
23. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายควนวิไล
หมู่ที่ 2
24. โครงการปรับปรุงถนนสายซอยวังหนาวหมู่ที่ 2
25. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(ทับน้าเต้า)
หมู่ที่ 2
26. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ซอยตารัตน์
หมู่ที่ 3
27. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสามัคคี
หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.

2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
960,000

2561
(บาท)
-

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.

-

-

960,000

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.

-

-

960,000

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 200 ม.

-

700,000

700,000

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.

-

960,000

-

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 3,700 ม.

-

-

600,000

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 2,000 ม.

600,000

-

-

จานวน 1 แห่ง

-

500,000

-

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 4,500ม.

-

500,000

500,000

จานวน 1 แห่ง

-

500,000

-

จานวน 1 แห่ง

-

500,000

-

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.

-

-

960,000

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

- 32 –
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
ที่

โครงการ

28. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ซอย5-เขต
หมู่ที่ 6
29. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน
บ้านหน้าซึง หมู่ที่ 4
30. โครงการปรับปรุงถนนสายเกษตรก้าวหน้าซอย
1,2,3,4,5 หมู่ที่ 4
31. โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกช่องอินทนินบ้านอ่าวกอ หมู่ที่ 4
32. โครงการก่อสร้างผิวทาง คสล.สาหรับให้น้าล้น
ผ่าน ห้วยนายสมนึก หมู่ที่ 4
33. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหน้าซึงตลาดบางคราม หมู่ที่ 4
34. โครงการก่อสร้างผิวทาง คสล.สาหรับให้น้าล้น
ผ่าน คลองซึง หมู่ที่ 4
35. โครงการซ่อมแซมถนนหมู่บ้าน ม.1
36. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ห้วยนางสาย
พิณ หมู่ที่ 4
37. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยนายประทีป
อ่าวหมุน หมู่ที่ 4
38. ก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วยนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 4
39. โครงการขยายสะพานบ้านนายสว่าง หมู่ที่ 4
40. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายซอยโกเล้ง
หมู่ที่ 2
41. โครงการปรับปรุงถนนสายซอยครูเศษ หมู่ที่ 2 ,3
42. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายซอย
เกาะวา – สายกลาง หมู่ที่ 1
43. โครงการปรับปรุงถนนสายซอย ศูนย์ (บ้านนาย
ประพันธ์) หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
500,000

2561
(บาท)
-

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.

960,000

-

-

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 8,500 ม.

-

2,400,000

-

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 5,000 ม.

-

1,500,000

1,500,000

จานวน 1 แห่ง

-

500,000

-

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.

-

960,000

-

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 300 ม.

-

-

500,000

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 8,500ม.

600,000

-

-

จานวน 1 แห่ง

-

500,000

-

จานวน 1 แห่ง

-

-

500,000

จานวน 1 แห่ง

-

900,000

-

จานวน 1 แห่ง

-

-

600,000

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 2,000 ม.

600,000

-

-

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 4,500ม.

500,000

-

-

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 300ม.

150,000

-

-

ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 1,500ม.

300,000

-

-

จานวน 1 แห่ง

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

- 33 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูการไฟฟูาแสงสว่างและการบริหารจัดการน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
2,000,000

700,000

-

-

จานวน 1 แห่ง

-

300,000

-

1.

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น หมู่ที่1

2.

โครงการขยายเขตระบบประปาบ้านเกาะวา ม.1 เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จานวน 1 แห่ง

3.

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1

4.

โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่2

เพื่อให้มีน้าใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและ
การเกษตร
เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

จานวน 1 แห่ง

700,000

-

-

5.

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จานวน 4 แห่ง

500,000

-

-

6.

เพื่อให้มีน้าใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและการ
เกษตร
เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

จานวน 1 แห่ง

700,000

-

7.

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นสายซอยตาราบ
หมู่ที่2
โครงการขุดบ่อน้าตื้น ม.1-ม.6

300,000

300,000

300,000

8.

โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองต่อเรือ หมู่ที่2

เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

จานวน 1 แห่ง

-

300,000

-

9.

โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านตาจิน หมู่ที่2

เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

จานวน 1 แห่ง

-

-

300,000

เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

จานวน 1 แห่ง

-

800,000

-

จานวน 1 แห่ง

-

-

500,000

จานวน 1 แห่ง
จานวน 1 แห่ง
จานวน 1 แห่ง

-

500,000
200,000
300,000

-

10. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
11. โครงการขุดสระน้าซอยควนวิไล หมู่ที่2

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จานวน 3 จุด

เพื่อให้มีน้าใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและการ
เกษตร
12. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น หมู่ที่ 3
เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ
13. โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลศาลาประชุม หมู่ที่3 เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ
14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.3
เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

ทุกหมู่บ้าน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
เพิ่มกาลังระบบประปาหมู่บ้าน

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภคอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภคอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภคอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภคอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

- 34 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูการไฟฟูาแสงสว่างและการบริหารจัดการน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

15. โครงการขุดลอกสระ (บ้านนายหมี) หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จานวน 1 แห่ง

2559
(บาท)
-

16. โครงการขุดลอกสระ หนองหลุมพอ หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จานวน 1 แห่ง

-

300,000

-

17. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นซอยทวีสุข หมู่ที่5

เพื่อให้มีน้าใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและ
การเกษตร
เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

จานวน 1 แห่ง

-

-

700,000

จานวน 1 แห่ง

-

300,000

-

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จานวน 1 แห่ง

-

-

700,000

เพื่อให้มีน้าใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและการ
เกษตร
เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

จานวน 1 แห่ง

-

700,000

-

จานวน 1 แห่ง

-

300,000

-

เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

จานวน 1 แห่ง

-

-

700,000

เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

จานวน 1 แห่ง

-

300,000

-

เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

จานวน 1 แห่ง

-

300,000

-

เพื่อให้มีน้าใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและการ
เกษตร
เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

จานวน 1 แห่ง

-

-

300,000

จานวน 1 แห่ง

-

300,000

-

เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

จานวน 1 แห่ง

-

300,000

เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

จานวน 2 ช่อง

300,000

-

18. โครงการขุดลอกคลองข้างโรงเรียนบ้านเคี่ยม
เพาะ หมู่ที่ 5
19. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นหน้าซอยรวมมิตร
หมู่ที่5
20. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น หมู่ที่5เชื่อมหมู่ที่6
21. โครงการขุดลอกหน้าฝายหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 5
22. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น (ขนาดเล็ก)
เคี่ยมเพาะ หมู่ที่5
23. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสายบ้านควนกิโล
หมู่ที่ 5
24. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองผักบุ้ง
หมู่ที่ 5
25. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยสามบ้าน
หมู่ที่ 5
26. โครงการขุดลอกคลอง (ลาห้วย) บ้านนายวันชัย
ซอยควนยักหงาย หมู่ที่ 5
27. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยควนยักหงาย
หมู่ที่ 5
28. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้าฝายน้าล้น
คลองอ่าวก่อ หมู่ที่ 6

2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
300,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

-

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภคอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภคอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภคอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค

-

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

- 35 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูการไฟฟูาแสงสว่างและการบริหารจัดการน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

29. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จานวน 1 แห่ง

2559
(บาท)
-

30. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหล้อมปุด
หมู่ที่ 6
31. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
สามแยกบ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ 4
32. โครงการขุดสระเก็บน้าและก่อสร้างระบบ
ประปาซอย3เกษตรก้าวหน้า หมู่ที่ 4
33. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จานวน 3 แห่ง

300,000

-

-

จานวน 1 แห่ง

-

-

700,000

จานวน 1 แห่ง

-

700,000

-

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จานวน 1 แห่ง

-

-

300,000

34. โครงการขุดลอกฝายน้าล้นคลองอ่าวกอหมู่ที่ 6
35. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนอง
ผักบุ้ง หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จานวน 1 แห่ง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จานวน 1 แห่ง

300,000
-

500,000

-

เพื่อให้มีน้าใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและ
การเกษตร
เพื่อให้ประชาชน มีน้าใช้อย่างเพียงพอ

2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
500,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรตลอดปี

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

- 36 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูการไฟฟูาแสงสว่างและการบริหารจัดการน้า
ที่

โครงการ

36. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าซอยโกเล้ง ม. 2
37. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าซอยปั้มตาโรจน์ ม.
2,3
38. โครงการขยายเขตไฟฟูาซอยบ้านนางแหยง ม.2
39. โครงการขยายเขตไฟฟูาซอยบ้านตาฉีด ม.2
40. โครงการขยายเขตไฟฟูาซอยบ้านนายทร ม.2
41. โครงการขยายเขตไฟฟูาซอยบ้านนางจันทร์ ม2
42. โครงการขยายเขตไฟฟูา ซอยตาราบ ม.2
43. โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านกอไพล ม.3
44. โครงการขยายเขตไฟฟูาจากบ้านยายอ้อน-ซอย
ศูนย์ ม.4
45. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาซอยอ่าวหมุน1ม.4
46. โครงการขยายเขตไฟฟูาสายห้วยเชิงกรด ม.3
47. โครงการขยายเขตไฟฟูา ซอยควนผึ้ง ม.6
48. โครงการขยายเขตไฟฟูาอ่าวกอ-ซอยตาคิด ม.6
49. โครงการขยายเขตไฟฟูาอ่าวกอ-ซอยตาอิ้น ม.6
50. โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านนายหวิด ม.2
51. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างสามแยก-โรงเรียน
บ้านหน้าซึง
52. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างสามแยกบ้านอ่าว
หมุน
53. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างซอย2-ซอย4
เกษตรก้าวหน้า

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 2,000 ม.
ระยะทาง 2,000 ม.

2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
200,000
200,000

2561
(บาท)
-

ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 1,000 ม.
ระยะทาง 1,000 ม.
ระยะทาง 1,000 ม.
ระยะทาง 1,000 ม.
ระยะทาง 2,000 ม.
ระยะทาง 2,000 ม.
ระยะทาง 1,900 ม.

-

150,000
150,000
150,000
150,000
200,000
190,000

200,000
-

ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 2,000 ม.
ระยะทาง 1,000 ม.
ระยะทาง 600 ม.
ระยะทาง 600 ม.
ระยะทาง 2,000 ม.
ระยะทาง 1,000 ม.
10 จุด

100,000
-

100,000
150,000
100,000

150,000
100,000
200,000
-

ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

10 จุด

-

-

100,000

ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

10 จุด

-

100,000

-

ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

- 37 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูการไฟฟูาแสงสว่างและการบริหารจัดการน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

54. โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านเกาะวา หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 1,000 ม.

2559
(บาท)
200,000

55. โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างสายสามแยก
บนควน หมู่ที่ 3
56. โครงการขยายเขตไฟฟูาซอยศูนย์

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 1,000 ม.

-

100,000

-

ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 1,500 ม.

-

150,000

-

ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

57. โครงการขยายเขตไฟฟูาซอย 1

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 2,500 ม.

-

250,000

-

ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

58. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าถนนสายควนวิไล
หมู่ที่3
59. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าบ้านคลองแบก-ปาก
หมาก หมู่ที่1
60. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างสามแยกกอไพล ม.3
61. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าสายบ้านายจิรายุ-บ้า
นายสุนทร ม.5
62 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าซอยทวีสุข หมู่ที่5
63. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าซอยน้าปลา หมู่ที่5
64. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าบ้านคลองแส หมู่ที่5
65. โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่าง หมู่ที่ 5
66. โครงการติดตั้งและเพิ่มแรงดันไฟฟูา หมู่ที่ 4
67. โครงการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟูาแสงสว่าง หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 2,000 ม.

200,000

-

-

ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 2,000 ม.

200,000

-

-

ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

จานวน 10 จุด

300,000

-

-

ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

700,000
200,000
100,000
100,000

200,000
-

ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 300 ม.
ระยะทาง 2,000 ม.
ระยะทาง 2,000 ม.
ระยะทาง 600 ม.
จานวน 10 จุด
จานวน 1 จุด
จานวน 10 จุด

100,000
100,000
-

2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

- 38 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
ที่

โครงการ

1.

โครงการเลี้ยงหมูหลุม

2.

โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพแก่ทุก
กลุ่มอาชีพ
โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด
ม.3
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพืชผักสมุนไพร

3.
4.
5.
6.
7.
8.

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (การผลิต
พืช)
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (การผลิต
สัตว์)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบ
อาชีพแก่กลุ่มอาชีพ
เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น
สนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบ
อาชีพแก่กลุ่มอาชีพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ยากจน ผู้
อาชีพเสริม
ว่างงาน และผู้สนใจ
เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาและ
ประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ
เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
สนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบ
อาชีพแก่กลุ่มสมุนไพร
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน จัดทาแปลงสาธิตการเกษตร (การ
ผลิตพืช)
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน จัดทาแปลงสาธิตการเกษตร (การ
ผลิตสัตว์)
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
- จัดสาธิตแบบไร่นาสวนผสม
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้แก่ - จัดทาโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
เกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียงต้นแบบ
- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มต่างๆ
- ปรับปรุงพัฒนาแปลงเกษตรสาธิต
- เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

งบประมาณและที่มา

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2559
(บาท)
50,000

2560
(บาท)
50,000

2561
(บาท)
50,000

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

20,000

20,000

20,000

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

120,000

120,000

120,000

ประชาชนมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้

สนง.ปลัด

150,000

-

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

20,000

20,000

20,000

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

100,000

100,000

100,000

สนง.ปลัด

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ
ประชาชนมีความรู้ความสามารถนาไปใช้
ประกอบอาชีพสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน

สนง.ปลัด
สนง.ปลัด

-39ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
ที่

9.

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
200,000

2561
(บาท)
-

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ สามารถพัฒนาอาชีพได้

สนง.ปลัด

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สามารถ
พึ่งตนเองได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการกลุ่มอาชีพ จัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ ร้านค้าชุมชน

10. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

-

100,000

-

เยาวชน ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

สนง.ปลัด

11. โครงการเลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมือง

เพื่อส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน
เพื่อส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน
เพื่อส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน

จัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง จัดทาเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างแกน
นาเครือข่าย
จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน

100,000

-

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน

100,000

-

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน

-

100,000

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

12. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
13. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งหลวง

-40ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดฝึกอบรมสัมมนาและจัด
กิจกรรมต่างๆ
- ทัศนศึกษาดูงานการพัฒนา
เครือข่ายสุขภาพ
- อบรมการสร้างระบบคุ้มครองเด็ก
- จัดกิจกรรมวัน อสม.
- จัดให้มีการตรวจคัดกรองโรค
และได้รับความรู้ในกรดูแลสุขภาพ
แก่ผู้สูงอายุ
- จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
- จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ฯลฯ

งบประมาณและที่มา

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สร้างความสามัคคีในคณะ อสม.
อสม.มีความรู้ในการดูแลประชาชนเพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

2559
(บาท)
100,000

2560
(บาท)
100,000

2561
(บาท)
100,000

100,000

100,000

100,000

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ

สนง.ปลัด

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและลดปัญหา
การเจ็บปุวยจากโรคติดต่อ และโรคอื่นๆ
ลดลง
อสม.แต่ละหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม

สนง.ปลัด

1.

โครงการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ อสม.
ประจาหมู่บ้าน
และสร้างความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้
ในการทางาน

2.

โครงการจัดตั้งคลีนิคผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพดี และเห็น
ความสาคัญของการดูแลสุขภาพ

3.

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพ

200,000

200,000

โครงการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของ
อสม.

- จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
- จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย
สนับสนุนงบประมาณแต่ อสม.ทุก
หมู่บ้าน

200,000

4.

เพื่อปูองกัน แก้ไข เสริมสร้าง เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ และประชาชนให้มีสุขภาพดี รู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินกิจกรรม
ของ อสม.ทุกหมู่บ้าน

60,000

60,000

60,000

5.

โครงการหลักประกันสุขภาพ

สมทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแก่คนในตาบล

60,000

60,000

60,000

ประชาชนได้รับบริการด้านการสาธารณสุข
อย่างมีคุณภาพตามนโยบายรัฐบาล

สนง.ปลัด

6.

โครงการจัดซื้อรถสาหรับผู้พิการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านการ
สาธารณสุขอย่างมีคุณภาพตามนโยบาย
รัฐบาล
เพื่อให้ผู้พิการมีสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หมู่ที่ 1-6

50,000

50,000

50,000

ผู้พิการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

-41ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
300,000

2560
(บาท)
300,000

2561
(บาท)
300,000

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
สามารถดูแลตนเองและให้คาแนะนาบุคคล
ในครอบครัวด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆ
ได้

สนง.ปลัด

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง

สนง.ปลัด

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพในการดารงชีพ
ตามอัตภาพ
ผู้สูงอายุมีขวัญและกาลังใจที่ดีขึ้น
ประชาชนได้ห่างไกลโรคที่มาจากทางแมลง

พ.ม./
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด

7.

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการด้าน
สาธารณสุข ขั้นพื้นฐาน

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบ
บริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
- เพื่อรณรงค์ ปูองกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อและโรคระบาดต่างๆในหมู่บ้าน
ชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์
- จัดทาคู่มือดูแลสุขภาพประชาชน
ประจาครอบครัว
- จัดซื้อตู้ยาสามัญประจาบ้าน
- ศึกษา วิจัย พฤติกรรม การดูแล
รักษาโรคภัยไข้เจ็บ สุขอนามัย
ต่างๆของเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส

8.

โครงการจัดสวนสุขภาพประจาหมู่บ้าน

200,000

200,000

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์

จัดให้มีสวนสุขภาพให้ครบทุก
หมู่บ้าน
จานวน 1 คน

200,000

9.

6,000

6,000

6,000

1 ครั้ง
ประชาชนจานวน 2,918 ครัวเรือน

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

กลุ่มสมาชิก อสม.

150,000

150,000

150,000

ได้นาความรู้มาปรับใช้จากการศึกษาดูงาน
มาใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านหรือท้องที่ของตน

สนง.ปลัด

13. โครงการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน
เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ปุวยเอดส์
เพื่อผู้สูงอายุมีขวัญและกาลังใจที่ดี
เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักปูองกันโรคที่มาจาก
ทางแมลง
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ อสม.
และสร้างความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้
ในการทางาน
เพื่อปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จานวน 6 หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

ปูองกันโรคระบาดที่มาจากสุนัขทั้งตาบล

14. โครงการพัฒนาทีมสร้างเสริมสุขภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เข้าร่วมเวทีปรับกระบวนทัศน์สร้างเสริม
สุขภาพท้องถิ่น

1 องค์กร

30,000

30,000

30,000

จัดทาข้อตกลงความร่วมมือ mou ร่วมกับ
สานักงานปูองกันควบคุมโรค

ป.ศ./
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด

10. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
11. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อ
12. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
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แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา
ที่

โครงการ

1.

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.

โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์
ทางการศึกษาให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3.

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
300,000

2560
(บาท)
300,000

2561
(บาท)
300,000

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และมีเทคนิคการสอนเพิ่มมากขึ้น

สนง.ปลัด

ศูนย์การเรียนชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มี
ความก้าวหน้าขึ้น
เยาวชน ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา
มากขึ้นและได้รับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น

สนง.ปลัด

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจและมีเทคนิคในการสอน
ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีความรู้และมี
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อให้นักศึกษา เด็กเล็กมีสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย ส่งเสริมการศึกษาให้นักศึกษา
และเด็กเล็ก

จัดอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

- จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่
สาคัญและจาเป็นแก่ศูนย์การเรียน
ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

300,000

300,000

300,000

โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีความรู้และมี
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

50,000

50,000

50,000

4.

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)

เพื่อให้เด็กเล็กและนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับอาหารเสริม (นม) เพียงพอ

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ
- จัดอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคคล
ทั่วไป
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่
นักเรียนกลุ่มเปูาหมายและเด็กเล็ก

700,000

700,000

700,000

เด็กเล็กและนักเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับ
อาหารเสริม (นม) เพียงพอ

สนง.ปลัด

5.

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน

เพื่อให้เด็กเล็กและนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับอาหารกลางวัน เพียงพอ

2,000,000

2,00,000

2,000,000

เด็กเล็กและนักเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับ
อาหารกลางวันเพียงพอ

สนง.ปลัด

6.

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าซึง เพื่อให้มีสถานที่ดูแลเด็กอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง
โครงการเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชน
เพื่อให้เด็กและเยาวชนพัฒนาความรู้และร่วม
ทากิจกรรมต่างๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกันในวันสาคัญ
ประจาปี
โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้เด็กเล็กและนักเรียนกลุ่มเปูาหมายได้มี
ทักษะภาษาอังกฤษ

- จัดหาอาหารกลางวัน แก่เด็กเล็ก
- สนับสนุนอาหารกลางวันแก่
โรงเรียนระดับประถมศึกษา
จานวน 1 หลัง

-

1,700,000

-

เด็กเล็กได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

สนง.ปลัด

เด็กและเยาวชนในตาบล

300,000

300,000

300,000

สนง.ปลัด

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี
จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่สาคัญ
และจาเป็นแก่ศูนย์การเรียน

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

เยาวชนมีความรู้ความสามรถเพิ่มขึ้นและมี
ร่างกายและจิตใจที่แจ่มใส
เด็กและเยาวชนมีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใส
และเบิกบานเกิดความรักสามัคคี
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และมีเทคนิคการสอนเพิ่มมากขึ้น

7.
8.
9.

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
สนง.ปลัด

-43ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา
ที่

โครงการ

10. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
11. โครงการก่อสร้างทางเดินทางเท้า
12. โครงการทาสีอาคารเรียน
13. โครงการปรับปรุงห้องสื่อสาหรับเด็ก
14. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมหรือพิธีการงาน
ต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อไห้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองใช้ทางเท้าได้
ได้อย่างสะดวก
เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความสดใสและ
ทันสมัยยิ่งขึ้น
เพื่อผลิตสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย

จานวน 1 หลัง

เพื่อปรับปรุงโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
พลานามัยปราศจากเชื้อโรค

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
-

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

อาคารเอนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน

สนง.ปลัด

ทางเดินทางเท้าที่ได้มาตรฐาน

สนง.ปลัด

อาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน

สนง.ปลัด

จานวน 2 จุด

300,000

-

-

จานวน 1 หลัง

-

-

400,000

จานวน 1 หลัง

300,000

-

-

ห้องสื่อที่ได้มาตรฐาน

สนง.ปลัด

จานวน 1 หลัง

200,000

-

-

โรงอาหารที่ได้มาตรฐาน

สนง.ปลัด

-44ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
ที่

โครงการ

1.

โครงการแข่งขันกีฬาระดับตาบล

2.

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับอาเภอ

3.

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกณ์กีฬา

4.

โครงการก่อสร้างลานสุขภาพประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่4
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่1 บ้านเหนือ
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

5.
6.
7.

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านกอไพล
8. โครงการก่อสร้างลานสุขภาพประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 (อนามัยเก่า )
9. โครงการก่อสร้างห้องน้า สนามกีฬาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ
10. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เยาวชน มีการออก
กาลังกายและสนใจกีฬา
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีการออกกาลังกายและสนใจกีฬา
เพื่อให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน มีอุปกรณ์
ออกกาลังกายและกีฬา
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทากิจกรรม
นันทนาการด้านกีฬารวมกัน
เพื่อให้ประชาชนได้รวมทากิจกรรม
นันทนาการด้านกีฬาร่วมกัน
เพื่อให้ประชาชนได้รวมทากิจกรรม
นันทนาการด้านกีฬาร่วมกัน
เพื่อให้ประชาชนได้รวมทากิจกรรม
นันทนาการด้านกีฬาร่วมกัน
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทากิจกรรม
นันทนาการด้านกีฬารวมกัน
เพื่อให้ประชาชนได้มีห้องน้าใช้ที่ถูก
สุขลักษณะ
เพื่อให้ประชาชนได้รวมทากิจกรรม
นันทนาการด้านกีฬาร่วมกัน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
150,000

2560
(บาท)
150,000

2561
(บาท)
150,000

สนับสนุนงบประมาณการจัดการ
แข่งขันกีฬาอาเภอ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ลานกีฬาจานวน 1 แห่ง

500,000

-

-

จานวน 1 แห่ง

-

30,000

-

จานวน 1 แห่ง

700,000

-

-

จานวน 1 แห่ง

30,000

30,000

30,000

ลานกีฬาจานวน 1 แห่ง

500,000

-

-

-

50,000

-

300,000

-

-

จัดการแข่งขันกีฬาตาบล 1 ครั้ง

จานวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 1-6

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนทั่วไปได้ออกกาลังกายและหันมา
สนใจกีฬา
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้
ออกกาลังกายและหันมาสนใจกีฬา
ประชาชนมีอุปกรณ์การกีฬาในการออก
กาลังกายเพียงพอ
ประชาชนได้ทากิจกรรมกีฬา และออก
กาลังกาย ทาให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนได้ทากิจกรรมกีฬา และออก
กาลังกาย ทาให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนได้ทากิจกรรมกีฬา และออก
กาลังกาย ทาให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนได้ทากิจกรรมกีฬา และออก
กาลังกาย ทาให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนได้ทากิจกรรมกีฬา และออก
กาลังกาย ทาให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
ห้องน้าที่ได้มาตรฐาน

สนง.ปลัด

ประชาชนได้ทากิจกรรมกีฬา และออก
กาลังกาย ทาให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด
สนง.ปลัด

-45ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.

โครงการรณรงค์การใช้กฎหมายโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม

เพื่อเป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน เยาวชนและผู้ใช้รถใช้ถนนได้
ตระหนักถึงความปลอดภัยและกฎระเบียบใน
การใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง

2.

โครงการส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมในระบบ
ประชาธิปไตย

เพื่อให้เยาวชนประชาชนได้มีความรู้ ความ
เข้าใจมีทัศนคติที่ดีต่อหลักประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง

3.

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน

ให้เยาวชนประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมาย

4.

โครงการจัดทาแผนชุมชน

5.

โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว

เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
จัดทาแผนชุมชน
เพื่อให้ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

- จัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาหรือจัดกิจกรรมในการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจราจร
ให้แก่ประชาชน
- จัดวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการ
พัฒนา
- จัดอบรมประชาชนแกนนาและ
ผู้นาในตาบล
- อบรมและจัดทาเอกสารเผยแพร่
- ดาเนินการเลือกตั้งนายก อบต.
และสมาชิสภา อบต.
อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน
ประชาชนและผู้สนใจ

2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
50,000

2561
(บาท)
50,000

300,000

300,000

300,000

50,000

-

-

ทุกหมู่บ้าน

30,000

30,000

30,000

ฝึกอบรมผู้สูงอายุและสมาชิกใน
ครอบครัว

50,000

50,000

50,000

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชน เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สนง.ปลัด

ประชาชนเยาวชนมีความเข้าใจในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น มี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย

สนง.ปลัด

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
กฎหมาย

สนง.ปลัด

สามารถใช้แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้านเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาตาบลได้
สังคมเข้มแข็งไม่มีการทอดทิ้งผู้สูงอายุ

สนง.ปลัด
สนง.ปลัด

-46ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่นเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา
ที่

โครงการ

1.

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของประชาชน

2.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้เพื่อ
ครอบครัวเข้มแข็ง

3.

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาท้องถิ่นและองค์กร
ชุมชน

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2559
(บาท)
50,000

2560
(บาท)
50,000

2561
(บาท)
50,000

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สนง.ปลัด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ประสบการณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน สามารถปรับใช้
ในการดาเนินชีวิตได้
เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง

จัดอบรมสัมมนาให้แก่ประชาชน
เยาวชน จานวน 1 รุ่น
- เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- บรรยายหลักคิด ครอบครัว
เข้มแข็งในโลกาภิวัตน์ จิตวิทยา
พัฒนาการเด็กวัยต่างๆ การพัฒนา
ครอบครัวเข้มแข็งให้แก่แกนนา
หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

สังคมน่าอยู่ครอบครัวเข้มแข็ง

สนง.ปลัด

เพื่อให้ผู้นาท้องถิ่นและข้าราชการได้
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และทาให้เกิดการ
เรียนรู้สร้างพลังชุมชน

จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้แก่
ผู้นาท้องถิ่น เช่นสมาชิกสภา กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ของ อบต.

300,000

300,000

300,000

องค์กรชุมชนได้รับความรู้เพื่อการ
พัฒนาการทางานในทางสร้างสรรค์

สนง.ปลัด

-47ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
100,000

2560
(บาท)
100,000

2561
(บาท)
100,000

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน

สนง.ปลัด

1.

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาล
สาคัญ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้ ทุกเทศกาลสาคัญ
ถนน

2.

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ อป.พร.

เพื่อให้ อป.พร.มีศักยภาพสูงขึ้น

อปพร.ทุกคน

100,000

100,000

100,000

สมาชิก อปพร.มีศักยภาพสูงขึ้น

สนง.ปลัด

3.

โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดเสี่ยงในทุกหมู่บ้าน

300,000

300,000

300,000

สนง.ปลัด

4.

โครงการจัดตั้งศูนย์ อป.พร. ประจาหมู่บ้าน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทุกหมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สนง.ปลัด

-48ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 4 การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมเป็นระเบียบปราศจาก
โจรผู้ร้าย

- จัดอบรมสัมมนาทบทวนการ
รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม
- จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
อป.พร.
- ฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดระเบียบสังคม
- ฝึกอบรมตารวจหมู่บ้าน/
อาสาสมัคร
- ฝึกอบรม อป.พร./อาสาสมัคร
สันติราษฎร์

2.

โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุด
ชุมชน

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

3.

โครงการสร้างที่อยู่อาศัยเทิดพระเกียรติ

เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้

4.

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
และรวดเร็ว

- จัดหาหนังสือ สื่อการเรียนรู้
วัสดุ/ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ
- ก่อสร้างศูนย์การเรียนชุมชน
จานวน 1 หลัง
จานวนประชาชนผู้รับบริการ

งบประมาณและที่มา

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ชุมชนและสังคมปราศจากโจรผู้ร้าย และ
เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ผู้ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมสามารถให้ความช่วยเหลือสังคมได้
สังคมมีระเบียบมากขึ้น

สนง.ปลัด

ประชาชนมีแหล่งการเรียนรู้ ทาให้มีความรู้
เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

2559
(บาท)
300,000

2560
(บาท)
300,000

2561
(บาท)
300,000

-

500,000

-

100,000

100,000

100,000

ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัย

สนง.ปลัด

100,000

100,000

100,000

ประชาชนมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ทันสมัยและรวดเร็ว

สนง.ปลัด

-49ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 4 การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
100,000

2560
(บาท)
100,000

2561
(บาท)
100,000

5.

โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

- ก่อสร้างที่อ่านหนังสือประจา
หมู่บ้าน
- จัดหาหนังสือประจาหมู่บ้าน

6.

โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงประจาหมู่บ้าน

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงทุกหมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

7.

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น

30,000

30,000

30,000

8.

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

9.

โครงการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้าน
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น และทาให้การทางานของ อบต.
มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
และรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้รับเอกสารสิทธิ์ได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง
เพื่อให้ผู้ยากไร้มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง

ทุกหมู่บ้าน

-

-

-

ทุกหมู่บ้าน

-

-

-

10. โครงการจัดหาที่ดินทากินแก่ผู้ยากไร้

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีแหล่งการเรียนรู้ ทาให้มีความรู้
เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

ประชาชนในหมู่บ้านสามารถใช้เครื่องขยาย
เสียงดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
อบต.ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส

สนง.ปลัด

ประชาชนมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ทันสมัยและรวดเร็ว
ประชาชนได้มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน

สนง.ปลัด

ประชาชนผู้ยากไร้มีที่ดินทากินและการ
ประกอบอาชีพ

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

-50ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่

1.

โครงการ

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเขาบัว และบ่อน้าร้อนเป็นแห่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พัฒนาเขาบัว และบ่อน้าร้อนเป็น
แหล่งท่องเที่ยว

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
300,000

2560
(บาท)
300,000

2561
(บาท)
300,000

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สนง.ปลัด

-51ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
50,000

2560
(บาท)
50,000

2561
(บาท)
50,000

1.

โครงการรณรงค์ สร้างจิตสานึกในการควบคุม
และกาจัดขยะ

สร้างจิตสานึกในการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี

จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์
กรกาจัดขยะ

2.

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

300,000

300,000

3.

โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้าน
สิ่งแวดล้อม

300,000

4.

โครงการธนาคารต้นไม้

เพื่อให้ประชาชนเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- พัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์
จากหญ้าแฝก
จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้าน
สิ่งแวดล้อม จานวน 2 รุ่น

5.

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- ฝึกอบรมสัมมนา
- จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้โตเร็ว
ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและปลูกปุาทดแทน

เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่
เยาวชนและประชาชน

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ตาบลปากฉลุยสะอาดปราศจากขยะ
มูลฝอย
- มีสถานที่ทิ้งขยะ

สนง.ปลัด

300,000

ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้และ
ความตระหนักในกรอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนง.ปลัด

-

-

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

สนง.ปลัด

100,000

-

-

ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น

สนง.ปลัด

100,000

100,000

-

ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สนง.ปลัด

-52ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
100,000

2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลและอนุรักษ์
ไว้

สนง.ปลัด

6.

โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสานึกที่ดีแก่เยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝึกอบรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน จานวน 2
รุ่นๆ ละ 50 คน

7.

โครงการบาบัดน้าเสีย

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

รณรงค์ให้ผู้ประกอบการติดตั้ง
ระบบบาบัดน้าเสียและบ่อดัก
ไขมัน

20,000

20,000

20,000

เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในตาบล

สนง.ปลัด

8.

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
(ย้ายที่ตั้งบ่อขยะประจาตาบล)
โครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

ปรับปรุงย้ายบ่อขยะประจาตาบล
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
- จัดทาโครงการเพื่อดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
- อบรมประชาชนให้รักษาหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ

700,000

-

-

เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในตาบล

สนง.ปลัด

200,000

200,000

-

ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์

สนง.ปลัด

- ก่อสร้างฝายต้นน้าลาธารแบบ
ผสมผสาน
- ปลูกหญ้าแฝกปลูกปุา

100,000

100,000

100,000

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นที่ต้นน้าลาธาร
ชะลอการไหลของน้าอันเป็นการลดการชะล้าง
พังทะลายของดินจากที่สูงและช่วยเก็บกัก
ตะกอนมิให้ทับถมในพื้นที่แหล่งน้าตอนล่าง

สนง.ปลัด

9.

10. โครงการก่อสร้างฝายต้นน้าลาธาร

เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คง
ความอุดมสมบูรณ์

- เพื่อจัดเก็บน้าไว้เป็นแหล่งสาหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
- เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดการชะล้าง
พังทลายของดิน

-53ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
50,000

2561
(บาท)
-

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สนง.ปลัด

11. โครงการชุมชนรักษ์ปุาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อเพิ่มความรู้ด้านปุาไม้และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝึกอบรมประชาชนในท้องที่

12. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้เฝูา
ระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- ฝึกอบรมเยาวชน ประชาชน
- ศึกษาดูงาน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเฝูาระวัง
และปูองกันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

100,000

-

100,000

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความสามารถใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น

สนง.ปลัด

13. โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ผู้ประสบภัยแล้ง

ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
แล้ง

300,000

300,000

300,000

สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ทันท่วงที

สนง.ปลัด

14. โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ

จัดกิจกรรมปลูกปุาทดแทนส่วนที่
ถูกทาลาย

50,000

50,000

50,000

ชุมชนเป็นชุมชนสีเขียวและมีความน่าอยู่
มากขึ้น

สนง.ปลัด

-54ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 การพัฒนา ทานุ บารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา
ที่

1.

โครงการ

โครงการส่งเสริมงานประเพณีชักพระและ
ทอดผ้าปุาประจาปี

วัตถุประสงค์

เพื่อดารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
100,000

2560
(บาท)
100,000

2561
(บาท)
100,000

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่
ตลอดไป

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สนง.ปลัด

-55ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 การพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.

โครงการจัดงานประเพณีต่างๆ

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ให้
คงอยู่สืบไป

จัดงานประเพณีทุกประเพณีของ
ท้องถิ่น

2.

โครงการจัดกิจกรรมรดน้าผู้สูงอายุ

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้อยู่สืบไป

จัดพิธีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ประจาปี

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
300,000

2560
(บาท)
300,000

2561
(บาท)
300,000

100,000

100,000

100,000

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ
ให้คงอยู่ตลอดไป

สนง.ปลัด

เกิดความรักความกลมเกลียวกันของ
สถาบันครอบครัว

สนง.ปลัด

-56ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ของ อบต.

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
สร้างวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน

จัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร

2.

โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต.

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และสร้างวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากร

จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาต่อ

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
500,000

2560
(บาท)
500,000

2561
(บาท)
500,000

500,000

500,000

500,000

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

บุคลากรของ อบต.มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและมีวิสัยทัศน์

สนง.ปลัด

บุคลากรของ อบต.มีความรู้ความสามารถมี
ทักษะในการปฏิบัติงาน

สนง.ปลัด

-57ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
50,000

2560
(บาท)
50,000

2561
(บาท)
50,000

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาคมมีความรู้ และนาความรู้พัฒนา
หมู่บ้านของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
- นาปัญหาและความต้องการมาจัดทาแผน

สนง.ปลัด

1.

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมใน
การพัฒนาท้องถิ่น.

เพื่อให้ประชาคมหมู่บ้านได้เข้าใจและรู้
บทบาทหน้าที่ในการสร้างจิตสานึกที่ดีต่อการ
พัฒนาหมู่บ้านของตนเอง

- จัดอบรมประชาคมหมู่บ้านทุก
หมู่บ้านในเขต อบต.
- จัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อ
รับทราบปัญหาและความต้องการ

2.

โครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรดาเนินงานโดยยึด
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมให้องค์กรใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการดาเนินงาน

20,000

20,000

20,000

องค์กรมีความโปร่งใส

สนง.ปลัด

3.

โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานของ อบต.

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของ
อบต.

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์

100,000

100,000

100,000

ประชาชนได้รับทราบผลการดาเนินงานของ
อบต.

สนง.ปลัด

4.

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสาคัญ งานพิธี
และรัฐพิธี

เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่เหล่าและการ
ปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์

สนับสนุน/จัดกิจกรรมวันสาคัญ
งานพิธี และรัฐพิธี

300,000

300,000

300,000

สนง.ปลัด

5.

โครงการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาล

เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารราชการชอง อบต.

อุดหนุนหน่วยงานต่างๆ ในระดับ
อาเภอและจังหวัด

300,000

300,000

300,000

เกิดความสามัคคีแก่ประชาชนในทุกหมู่
เหล่าและการปกปูองสถาบัน
พระมหากษัตริย์
การบริหารราชการมีความสะดวกขึ้น

6.

โครงการติดตามผลและประเมินผลและสารวจ
ความพึงพอใจ

เพื่อให้การดาเนินงานตามโครงการของ อบต.
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและใช้
จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพให้
เยาวชนประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมาย

- ติดตามประเมินผลโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
- จัดทารายงานประจาปี

100,000

100,000

100,000

การดาเนินโครงกรของ อบต.เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบและใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

-58ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่
จัดเก็บเอง

เพื่อให้ อบต.สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ

8.

โครงการเพื่อรองรับภารกิจการถ่ายโอน

เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจการถ่ายโอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดทาแผนเร่งรัดการจัดเก็บ
รายได้
- จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ ประชาชน
ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการจัดเก็บ
รายได้และภาษีอากร
- ฝึกอบรมสัมมนา
โครงการเพื่อรองรับภารกิจการถ่าย
โอน

9.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ

เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความ
สะดวกมีประสิทธิภาพ

- จัดทารายงานประจาปี
- จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสต่างๆ

10. โครงการอาเภอ/อบต.เคลื่อนที่
11. โครงการบริหารจัดการ อบต.
12. โครงการตามความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อความ
เหมาะสมในการพัฒนา อบต.โดยใช้เงินสารอง
จ่าย

เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารและบริการที่
ทั่วถึงและทันสมัย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมบารุง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
อบต.
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดาเนินการตามความจาเป็นเร่งด่วน
ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่าง
ทันท่วงที

งบประมาณและที่มา

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

2559
(บาท)
100,000

2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

100,000

100,000

200,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

อบต.จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สนง.ปลัด

100,000

สามารถปฏิบัติตามภารกิจถ่ายโอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

สนง.ปลัด

200,000

200,000

เพื่อให้การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

สนง.ปลัด

50,000

50,000

50,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

สนง.ปลัด

500,000

500,000

500,000

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น

สนง.ปลัด

4,000,000

4,000,000

4,000,000

ปัญหาความเดือดร้อนจาเป็นเร่งด่วนได้รับ
การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

สนง.ปลัด

-59ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
ที่

โครงการ

13. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมลาโพง

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
150,000

2560
(บาท)

2561
(บาท)

-

-

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หน่วยงานและประชาชนสามารถใช้เครื่อง
ขยายเสียงดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้

สนง.ปลัด

-60ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ที่

1.

โครงการ

โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

วัตถุประสงค์

เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนทุกหมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
100,000

2560
(บาท)
100,000

2561
(บาท)
100,000

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลดการระบาดของยาเสพติด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สนง.ปลัด

- 61 ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผลการนาแผนสามปีไปปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย จะแปลงแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) ไปปฏิบัติโดยกาหนดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนสามปี และตรวจสอบการดาเนินงาน โดย
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ประชาชนในพื้นที่
3. หน่วยงานตรวจสอบประเมินผลของทางราชการ
4. สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย
5. หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (พ.ศ.2559-2561)
......................................
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้อ 17 ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุยในการประชุมฯ สมั ยสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย ประกาศใช้
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561) รายละเอียดแนบท้ายนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
นายเนรมิต แก้วรักษา
(นายเนรมิต แก้วรักษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากฉลุย

