แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
( พ.ศ.256๑ – 256๔ )

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ ซึ่ งแสดงถึ งวิสัยทัศน์
พันธกิ จ และจุ ดมุ่ง หมายเพื่ อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผนยุท ธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ จึ งเป็ นกระบวนการ
กาหนดทิศทางในอนาคตขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยกาหนดสภาพการณ์ ที่ตอ้ งการบรรลุและแนวทาง
ในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้อง
กับศักยภาพของตาบล และปั ญหา/ความต้องการของประชาชนในตาบลด้วย
การวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามีความสาคัญต่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ เป็ นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเป็ นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่ สภาพการณ์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็ น
กรอบในการกาหนดทิ ศทางการพัฒนาของตาบลให้มุ่ งไปสู่ ส ภาพการณ์ อนั พึงประสงค์ไ ด้อย่างเท่าทันกับ การ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา จึงเป็ นการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ ที่ตอ้ งกาหนดถึงสภาพการณ์ที่
ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทาให้บรรลุถึงสภาพการณ์น้ นั
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็ นระบบทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์
สามารถนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในตาบลได้อย่างแท้จริ ง

-------------------------องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์

-๑บทที่ 1
สภำพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐำนขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
1. สภำพทัว่ ไปแลข้ อมูลพืน้ ฐำน
1.ด้ ำนกำยภำพ
1.1 ทีต่ ้งั
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ ตั้งอยูท่ างทิศเหนือของอาเภอนาโพธิ์ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
จดเขตตาบลศรี สว่าง อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้
จดเขตตาบลบ้านแวงอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก จดเขตตาบลพุทไธสง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก จดเขตตาบลบ้านเป้า อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศโดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน สภาพดินเป็ นดินร่ วนปนทรายการกักเก็บน้ าไม่ดี และขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้งองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ มีเนื้อที่ประมาณ 38.5 ตารางกิโลเมตรหรื อประมาณ
23,170 ไร่
1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ
ภูมิอากาศเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ โดยทัว่ ไปเป็ นลักษณะแบบร้อนชื้น
1.4 ลักษณะของดิน
เขตพื้นที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ เป็ นลักษณะดินร่ วนปนทรายเป็ นส่ วนมาก
1.5 ลักษณะของแหล่งนำ้
แหล่งน้ าในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ มีลกั ษณะเป็ นหนองน้ า สระน้ า คลองส่ งน้ า เพื่อใช้
ในการเกษตร และอุปโภคบริ โภค

-๒แหล่งนำ้ ธรรมชำติ
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
3
บ้านจอก

7

บ้านโศกกะฐิน

8

บ้านหนองต่อ

9
10

บ้านหนองหญ้ารังกา
บ้านหนองหว้า

11

บ้านหนองหว้า

ชื่อแหล่งน้ า
หนองจอก
หนองบึงช้าง
หนองเหล็ก
หนองหัวฝอย
หนองไผ่
หนองต่อ
หนองสระวัด
หนองหญ้ารังกา
หนองคูขาด
หนองม่วง
หนองปลาดุก
หนองม่วง
หนองหว้า

พื้นที่(ไร่ )
207
5
6
10
27
27
2
14
93
12
48
8
27

ปริ มาณ/การใช้ประโยชน์
ตลอดปี /ใช้อุปโภคและการเกษตร
ไม่ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ไม่ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ไม่ตลอดปี /ใช้อุปโภค
ไม่ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ไม่ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ไม่ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร

1.6 ลักษณะของไม้ และป่ ำไม้
ป่ ำไม้ ในเขตพืน้ ทีอ่ งค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำโพธิ์ เป็ นป่ ำเบญจพรรณ มีเขตป่ ำชุ มชนหลำยแห่ ง
2. ด้ ำนกำรเมืองกำรปกครอง
2.1 เขตกำรปกครอง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ ประกอบด้วย 6 หมู่บา้ น คือ
1. หมู่ที่ 3 บ้านจอก
4.หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา
2. หมู่ที่ 7บ้านโศกกะฐิน
5.หมู่ที่ 10 บ้านหนองหว้า
3. หมู่ที่ 8 บ้านหนองต่อ
6.หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า
2.2 กำรเลือกตั้ง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ ประกอบด้วย 6 หมู่บา้ น คือ
1. หมู่ที่ 3 บ้านจอก
4.หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา
2. หมู่ที่ 7บ้านโศกกะฐิน
5.หมู่ที่ 10 บ้านหนองหว้า
3. หมู่ที่ 8 บ้านหนองต่อ
6.หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า

-๓3. ประชำกร
3.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับจำนวนประชำกร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ มีประชากรทั้งสิ้ น 3,558 คน แยกเป็ นชาย 1,737 คน เป็ น
หญิง 1,821คน จานวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 964 ครัวเรื อน ความหนาแน่นประชากร92.41คน ต่อตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 3 บ้านจอก จานวน 248ครัวเรื อน
ชาย 426 คน
หญิง 492คน
หมู่ที่ 7 บ้านโศกกะฐิน จานวน112ครัวเรื อน
ชาย 192 คน
หญิง197 คน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองต่อ
จานวน 109 ครัวเรื อน
ชาย209 คน
หญิง212 คน
หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา จานวน 119ครัวเรื อน
ชาย199 คน
หญิง190 คน
หมู่ที่ 10 บ้านหนองหว้า
จานวน117ครัวเรื อน
ชาย194 คน
หญิง 219คน
3.2 ช่ วงอำยุและจำนวนประชำกร
1.ประชากรช่วงอายุต่ากว่า 18 ปี จานวน 648 คน แยกเป็ น ชายจานวน 339 คน หญิงจานวน 309 คน
2.ประชากรช่วงอายุต้ งั แต่18 ปี ขึ้นไปจานวน 2,492คน แยกเป็ นชายจานวน 1,233คน
หญิงจานวน1,259คน
4. สภำพสั งคม
1.กำรศึกษำ
-โรงเรี ยนประถมศึกษา
1.โรงเรี ยนวัดบุบผาราม
2.โรงเรี ยนบ้านโศกกะฐิน
3. โรงเรี ยนวัดท่าเรี ยบ
-ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนเกณฑ์
-ที่อ่านหนังสื อพิมพ์
2.กำรสำธำรณสุ ข
สถานีอนามัย
อัตราการมีและใช้สวมราดน้ า

3

แห่ง

1
6

แห่ง
แห่ง

แห่ง
ร้อยละ 100

-43.ควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ป้อมยาม

6

แห่ง

4.ยำเสพติด
เขตพื้นที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ มี ผูเ้ ข้า บาบัดพื้ นฟู ตามโครงการป้ องกันและแก้ไ ข
ปั ญหายาเสพติดที่ผา่ นมาจานวน ๒ ราย
5.กำรสั งคมสงเครำะห์
1.ผูร้ ับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ จานวน๖๒๓ คน
2.ผูร้ ับเบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ จานวน ๒๓๐ คน
3.ผูร้ ับเบี้ยผูป้ ่ วยเอดส์ จานวน ๑๐ คน
5. ระบบบริกำรพืน้ ฐำน
5.1 กำรคมนำคมขนส่ ง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ ใช้การคมนาคมทางบกในการติดต่อระหว่างหมู่บา้ น
และตาบลมีถนนลาดยาง 3 สาย
-ทางหลวงแผ่นดิน จากอาเภอพุทไธสง ผ่านอาเภอนาโพธิ์ ไปอาเภอหนองสองห้องและอาเภอเปลือยน้อยจังหวัด
ขอนแก่น
-ถนนระหว่างหมู่บา้ นจากบ้านโศกกะฐิน ไปบ้านหนองรังกา
-ถนนลาดยางจากบ้านจอกไปบ้านหนองหว้า
-ถนนคอนกรี ตภายในบ้านเชื่ อมต่อทุกหมู่บา้ น
5.2 กำรไฟฟ้ ำ
ไฟฟ้าเข้าไปถึงทุกหมู่บา้ น และ ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน
5.3 กำรประปำ
ระบบประปาหมู่บา้ นมีทุกหมู่บา้ น และใช้งานได้ทุกหมู่บา้ น
5.4 โทรศัพท์
โทรศัพท์สาธารณะ
แห่ง
5.5 ไปรษณีย์หรื อกำรสื่ อสำรหรื อกำรขนส่ ง และวัสดุ ครุ ภัณฑ์
ที่ทาการไปรษณี ย ์
แห่ง
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6.ระบบทำงเศรษฐกิจ
6.1 กำรเกษตร
ราษฎรส่ วนใหญ่ทานาเป็ นส่ วนใหญ่ ร่ วมกับการทาสวน ปลูกพืชสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ เช่น โค
กระบือ สุ กร เป็ นต้น
6.2 กำรประมง
ราษฎรบางส่ วนทาการประมง จับสัตว์น้ าเพื่อ บริ โภค และการค้าขาย
6.3 กำรปศุสัตว์
ราษฎรในเขตพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริ โภคในครัวเรื อนและจาหน่าย เช่น เป็ ด ไก่ ห่าน
โค กระบือ เป็ นต้น
6.4 กำรบริกำร
6.5 กำรท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่คือกลุ่มผ้าไหมพื้นบ้าน และมีที่น่าสนใจอีกคือกลุ่มตีเหล็ก บ้าน
หนองต่อ หมู่8
6.6 อุตสำหกรรม
การอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เป็ นลักษณะอุตสาหกรรมขนาดย่อม
6.7 กำรพำนิชย์ และกลุ่มอำชี พ
กลุ่มอาชีพที่สาคัญในเขตพื้นที่มีดงั นี้
กลุ่มทอผ้า
5
กลุ่ม
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
1
กลุ่ม
กลุ่มทอเสื่ อ
1
กลุ่ม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น
6
กลุ่ม
กลุ่มฉางข้าว
2
กลุ่ม
กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม
1
กลุ่ม
กลุ่มสุ ขภัณฑ์น้ ายาล้างจาน
1
กลุ่ม
กลุ่มขนมไทย
1
กลุ่ม
กลุ่มจักรสาร
2
กลุ่ม
-กลุ่มประชาคม
1
กลุ่ม
กลุ่มเกษตรอินทรี ย ์
1
กลุ่ม
กลุ่ม อสม.
3
กลุ่ม
กลุ่มธนาคารหมู่บา้ น
1
กลุ่ม
กลุ่มเลี้ยงกบ
1
กลุ่ม
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-กลุ่มตีเหล็ก
1
กลุ่ม
กลุ่มเจียระไนพลอย
1
กลุ่ม
กลุ่มปลูกผักสวนครัว
1
กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์
1
กลุ่ม
กลุ่ม กขคจ.
1
กลุ่ม
กลุ่มพัฒนาสตรี
1
กลุ่ม
กลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ขา้ วชุมชน
1
กลุ่ม
กลุ่มปุ๋ ยอัดเม็ดอินทรี ย ์
1
กลุ่ม
ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
1
กลุ่ม
6.8 แรงงำน
แรงงานในเขตพื้นที่เป็ นแรงงานที่เป็ นคนในท้องถิ่น
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ำ)
7.1 ข้ อมูลพืน้ ฐำนของหมู่บ้ำนหรื อชุ มชน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ ประกอบด้วย 6 หมู่บา้ น คือ
1.หมู่ที่ 3 บ้านจอก
4.หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา
2.หมู่ที่ 7บ้านโศกกะฐิน
5.หมู่ที่ 10 บ้านหนองหว้า
3.หมู่ที่ 8 บ้านหนองต่อ
6.หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า

-77.3 ข้ อมูลด้ ำนแหล่งนำ้ ทำงกำรเกษตร
แหล่งนำ้ ธรรมชำติ
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
ชื่อแหล่งน้ า
3
บ้านจอก
หนองจอก
หนองบึงช้าง
หนองเหล็ก
7
บ้านโศกกะฐิน
หนองฝาย
หนองไผ่
8
บ้านหนองต่อ
หนองต่อ
หนองสระวัด
9
บ้านหนองหญ้ารังกา
หนองหญ้ารังกา
10
บ้านหนองหว้า
หนองคูขาด

11

บ้านหนองหว้า

หนองม่วง
หนองปลาดุก
หนองม่วง
หนองหว้า

พื้นที่(ไร่ )
207
5
6
10
27
27
2
14
93
12
48
8
27

ปริ มาณ/การใช้ประโยชน์
ตลอดปี /ใช้อุปโภคและการเกษตร
ไม่ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ไม่ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ไม่ตลอดปี /ใช้อุปโภค
ไม่ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดปี /ใช้อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร
ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ไม่ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ไม่ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดปี /ใช้เพื่อการเกษตร

-87.3 ข้ อมูลด้ ำนแหล่ งนำ้ กิน นำ้ ใช้ (หรื อนำ้ เพื่อกำรอุปโภคบริโภค)
แหล่งนำ้ ธรรมชำติ
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
ชื่อแหล่งน้ า
พื้นที่(ไร่ )
3
บ้านจอก
หนองจอก
207
11
บ้านหนองหว้า
หนองคูขาด
93

ปริ มาณ/การใช้ประโยชน์
ตลอดปี /ใช้อุปโภคและการเกษตร
ตลอดปี /ใช้อุปโภคและการเกษตร

8. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 กำรนับถือศำสนำ
ราษฎรส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
8.2 ประเพณีและงำนประจำปี
ประเพณี ทอ้ งถิ่นเช่น ประเพีบุญบ้องไฟ แห่ เทียนเข้าพรรษา บุญผเวด รดน้ าดาหัวผูส้ ู งอายุ ฯลฯ
8.3 ภูมิปัญญำท้ องถิ่น ภำษำถิ่น
บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 มีการสร้างอาชีพด้วยการตีเหล็ก เช่น มีด เสี ยม สร้างรายได้ให้ชุมชนเป็ นอย่างดี
ราษฎรส่ วนใหญ่ใช้ภาษาอีสาน
8.4 สิ นค้ ำพืน้ เมือง
ผ้าไหมทอมือ ไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์จากการตีเหล็ก
9. อื่นๆ
9.1 หน่ วยธุรกิจในเขตองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำโพธิ์
ปั๊ มน้ ามัน
1
แห่ง
โรงสี ขา้ ว
9
แห่ง
ร้านค้า
30
แห่ง
โรงงาน
แห่ง
อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
4
แห่ง

-99.2 สภำพสั งคม
กำรศึกษำ
-โรงเรี ยนประถมศึกษา
1.โรงเรี ยนวัดบุบผาราม
2.โรงเรี ยนบ้านโศกกะฐิน
3. โรงเรี ยนวัดท่าเรี ยบ
-ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนเกณฑ์
-ที่อ่านหนังสื อพิมพ์
สถำบันและองค์ กำรศำสนำ
วัด/สานักสงฆ์
1.วัดบุบผาราม
2.วัดโศกกะฐิน
3.วัดโคกศรี
4.วัดหนองหญ้ารังกา
5.วัดท่าเรี ยบ
9.3 ผู้นำปกครองท้ องถิ่น
กานันตาบลนาโพธิ์
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 3
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 7
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 8
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 9
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 10
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 11

3

แห่ง

1
6

แห่ง
แห่ง

5

แห่ง

นายธีระวัฒน์ วันทมาตย์
นายพรชัย พลแสน
นางละอองดาว ปะทะโน
นายพรมเดช นวนไธสง
นานายพรชัย โนไธสง
นายนายทักษิณ สี สิ่ว
นายสมศักดิ์ บุญไธสง

9.4 ผู้นำกำรปกครองท้ องถิ่น (สมำชิก อบต.)
หมู่ที่ 3
นายวรุ ต
ศรี คุณ
นายศิลป์
พลแสน
หมู่ที่ 7
นายธีระ
ปะธะโน
นายอุดม
ฉอ้อนศรี
หมู่ที่ 8
นายณัฐภาส บุญไธสง
นายสมพงษ์ หิ นเกิ้ง

ประธานสภาฯ

-10หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11

นายจรัญ
นายสมาน
นายหัน
นายบุญมี
นายคาพล
นายชานาญ

ปะจุธะกา
เลไธสง
ราชสี ภูมิ
นามวงศรี
บอนไธสง
สังฆเวช

รองประธานสภาฯ

2.ข้ อมูลเกีย่ วกับศักยภำพท้ องถิน่
คณะผู้บริหำร
นำงวิไล ลิมไธสง
นำยกองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำโพธิ์

รองนำยกองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำโพธิ์

รองนำยกองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำโพธิ์

เลขำนุกำรนำยกองค์ กำรบริ หำรส่ วนตำบลนำโพธิ์
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สมำชิกองค์กำรบริหำรส่ วนตำบลนำโพธิ์
สมำชิ กองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล หมู่ 3
1.นายศิลป์ พลแสน (ประธานสภา)
2.นายวรุ ต ศรี คุณ

สมำชิ กองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล หมู่ 7
1.นายธีระ ปะธะโน
2.นายอุดม ฉอ้อนศรี

สมำชิ กองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล หมู่ 8
1.นายณัฐภาส บุญไธสง
2.นายสมพงษ์ หิ นเกิ้ง

สมำชิ กองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล หมู่ 9
1.นายจรัญ ปะจุทะกา (รองประธานสภา)
2.นายสมาน เลไธสง

สมำชิ กองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล หมู่ 10
1.นายหัน ราชสี ภูมิ
2.นายบุญมี นามวงศรี

สมำชิ กองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล หมู่ 11
1.นายคาพล บอนไธสง
2.นายชานาญ สังฆเวช

-14๒.๒ เชิ งคุณภำพ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 หมู่บ้านความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่มีหลายรูปแบบ ทั้งความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ด้านการ
สาธารณสุข โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นความต้องการอันดับต้น ๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ ก็ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาและจั ดทาโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ ได้รับการพัฒนา
ไปมากโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยางทุกหมู่บ้าน มีระบบ
ประปาหมู่บ้าน มีระบบไฟฟ้าทุกครัวเรือน ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา โดยเฉพาะ
ส่งเสริมการเรียนในท้องถิ่นของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกีฬาแก่เยาวชน ด้านการสาธารณสุข ดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโพธิ์ที่ผ่านมาประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ได้เป็น อย่างดีโ ดยนโยบายหลักในปัจจุบันคณะผู้ บริห ารจะเน้นในเรื่องการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เพราะต้องการยกระดับให้ ประชาชนในตาบลมีความเป็นอยู่ มีชีวิตที่ดี ขึ้น
ภายใต้การดาเนินชีวิตในวิถีที่พอเพียง
๒.ผลทีไ่ ด้ รับจำกกำรดำเนินงำนในปี งบประมำณ ๒๕๕๗-๒๕๖๐
๒.๑ ผลทีไ่ ด้ รับหรื อผลทีส่ ำคัญ
ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานปี งบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๐ สามารถนาโครงการที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาไปปฏิบตั ิ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่ตอ้ งการให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลนา
โพธิ์ แก้ไขปั ญหา และการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ ในด้านต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่ ง
เป็ นปั ญหาที่ตอ้ งการได้รับการแก้ไข และต้องการเกิดการพัฒนาในท้องถิ่น
๒.๒ ผลกระทบ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ มีฐานะเป็ นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง มีความจาเป็ นที่จะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมภายนอกสี่ ประการ คือ
๑.การเมือง ๒.สังคม ๓.เศรษฐกิจ ๔.วิทยาการ เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยูร่ อดต่อไปได้
๓.สรุ ปปั ญหำและอุปสรรคกำรดำเนินงำนทีผ่ ่ ำนมำและแนวทำงแก้ ไข
การการดาเนินงานที่ผา่ นมา ได้รับทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นจาการการดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบที่
ปฏิบตั ิ ในขั้นตอนของการออกประชาคมหมู่บา้ นเพื่อรับทราบปั ญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อนา
ข้อมูลมาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ งประชาชนในพื้นที่บางหมู่บา้ นยังไม่ให้ความสาคัญในเรื่ องของ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร ซึ่ งอาจเกิดจากความเข้าใจว่าเป็ นหน้าที่ของผูน้ าท้องถิ่น

- 15แนวทำงแก้ไข
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชน
ในแต่ละหมู่บา้ นทั้งในระดับหมู่บา้ น ตาบลอย่างทัว่ ถึง และจัดทาโครงการเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับการประชาคม
หมู่บา้ นตาบลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ส่ วนที่ 3ยุทธศำสตร์ องค์กรปกครองส่ วน้ องถิ่น
1.ควำมสั มพันธ์ ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค
1.1 แผนยุทธศำสตร์ ชำติ 20 ปี
1.ยุทธศาสตร์ ดา้ นความมัน่ คง
2.ยุทธศาสตร์ ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3.ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน
4.ยุทธศาสตร์ ดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม
5.ยุทธศาสตร์ ดา้ นการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลย์และพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติฉบับที่ 12
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำประเทศในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติฉบับที่12
1.การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2.การเสริ มสร้างความเป็ นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
3.การเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ายัง่ ยืน
4.การเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
5.ด้านความมัน่ คง
6.การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8.ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
9.การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค

- 17 1.3 แผนพัฒนำจังหวัด
วิสัยทัศน์ กำรพัฒนำจังหวัดบุรีรัมย์
“ ศูนย์กลางท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา เศรษฐกิจมัน่ คง สังคมเป็ นสุ ข”
ยุทธศำสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
“เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผูน้ าด้านการผลิตสิ นค้าเกษตรปลอดภัย”
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
“คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวติ ที่ดี ร่ มเย็น เป็ นสุ ข ในปี 2560”
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
“อนุ รักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่ วม สู่ สมดุลสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน”
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมัน่ คงและรักษาความสงบ
“ประชาสังคมมีความมัน่ คง และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน”
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริ หารจัดการ
“การบริ หารการจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล”
1.4 ยุทธศำสตร์ กำรพฒนำขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์
“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืน
มีพ้นื ฐานคุณภาพชี วติ ที่ดี ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้มีความมัน่ คงในการดารงชีวติ
2. การส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานระดับสากล
3. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและยัง่ ยืน
4. การส่ งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ ความยัง่ ยืน
5. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริ หารตามหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. การส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตส่ าหกรรมครบวงจร

-18 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Stratgic Lssues)
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ที่ดี
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถองค์กร
2.ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำองค์ กำรบริ หำรส่ วนตำบลนำโพธิ์
2.1 วิสัยทัศน์ ในกำรพัฒนำองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำโพธิ์
“นาโพธิ์ เมืองน่าอยู่ มีความรู ้ทนั สมัย สิ่ งแวดล้อมปลอดภัยไร้มลพิษ เศรษฐกิจดี
มีการบริ หารแบบธรรมาภิบาล”
2.2

ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำโพธิ์
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการคมนาคม
2. ยุทศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม

2.3 เป้ ำประสงค์ เพื่อกำรพัฒนำองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลนำโพธิ์
1. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ ว มีแหล่งน้ าใช้อย่างเพียงพอ
2. สนับสนุนการศึกษา การรับรู ้ข่าวสารที่ทนั สมัยของประชาชน การศาสนาและวัฒนธรรม
3. สิ่ งแวดล้อมไม่เป็ นพิษ
4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
6. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริ การ

- 19 2.4 ตัวชี้วดั
ยุทธศำสตร์
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

ตัวชี้วดั
๑.ร้อยละของครัวเรื อนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ ว
๒.ร้อยละของประชาชนในวัยทางาน(13-60ปี )
๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ที่วา่ งงาน
๑.ร้อยละของประชาชนในการรับรู ้ข่าวสารที่ทนั สมัย
๓.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาด้า นการศึ ก ษาศาสนา และ ๒.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
วัฒนธรรม
๑.จานวนหมู่บา้ นที่ปลูกต้นไม้ยนื ต้น
๒.ร้อยละของครัวเรื อนที่ระบายน้ าได้อย่างทันท่วงที
๓.ร้อยละของครัวเรื อนที่มีการกาจัดขยะอย่างถูก
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อม
สุ ขอนามัย
๑.ร้อยละของครัวเรื อนที่มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ
๑.ร้อยละครัวเรื อนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี
๒.ร้อยละครัวเรื อนที่มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
๓.ร้อยละครัวเรื อนที่มีความปลอดภัยในชีวติ และ
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ทรัพย์สิน
๑.ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการ
ให้บริ การ
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการที่ดีฯ

- 20 2.5 ค่ ำเป้ ำหมำย
ยุทธศำสตร์
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

เป้ ำหมำย
๑.การพัฒนาด้านการคมนาคม โดยมุ่งสร้างถนน ไฟฟ้า
แสงสว่าง เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีของประชาชน
๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑.ส่ งเสริ มการสร้างอาชีพ ส่ งเสริ มการเกษตรเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้ประชาชน
๓.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาด้า นการศึ ก ษาศาสนา และ ๑.พัฒนา ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการศึกษาทั้งในระบบและ
วัฒนธรรม
นอกระบบ และการนันทนาการ
๒.ส่ งเสริ มสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อม

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการที่ดีฯ

๑.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเช่นปลูก
ต้นไม้ และอนุรักษ์ฟ้ื นฝูแหล่งน้ า การบริ หารจัดการขยะ
มูลฝอย
๑.พัฒนาด้านแหล่งน้ า โดยมุ่งสร้างและปรับปรุ งแหล่ง
น้ า เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริ โภค
๑.พัฒนา ส่ งเสริ มสนับสนุนการบริ การสาธารณสุ ขของ
หมู่บา้ น ชุมชน การป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
ควบคุมป้ องกันโรคระบาดในพื้นที่
๒.พัฒนาสังคมและส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ให้กบั ผูส้ ู งอายุ
ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยเอดส์ ผูย้ ากไร้ และผูด้ อ้ ยโอกาส
๓.ดาเนินการแก้ไขปั ญหายาเสพติด ให้ความรู ้
ประชาชนมีความสามัคคีเพื่อความมัน่ คงของชาติ
๔.เพิม่ ศักยภาพการปฏิบตั ิงานอปพร. การป้ องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
๑.พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริ การประชาชน
และการปฏิบตั ิงาน และอุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้และ
สถานที่ในการปฏิบตั ิงานเพื่อสร้างประสิ ทธิภาพการ
บริ หารจัดการองค์กรให้พร้อมบริ การประชาชน

- 21 2.6 กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดให้มีและบารุ งรักษาทางบกและแหล่งน้ า
ส่ งเสริ มการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รณรงค์และกาจัดสิ่ งปฏิกูลมูลฝอยน้ าเสี ย
ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของประชาชน
สนับสนุนส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยชุมชนความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
สร้างองค์กรแบบธรรมาภิบาล

2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ไว้ดงั นี้
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการคมนาคม
2.ยุทศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
6.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม

2.8 ควำมเชื่ อมโยงของยุทธศำสตร์ ในภำพรวม
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ มุ่งพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์คมนาคมยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา

และ

วัฒนธรรมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการที่ดีฯ

-22 3.กำรวิเครำะห์ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
3.1 กำรวิเครำะห์ กรอบกำรจัดทำยุทธศำสตร์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลีย่ นแปลงทีม่ ีผลต่ อกำรพัฒนำตำบล
สภาพปัญหา
ปัญหาที่สาคัญ1
1 ปั ญหาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมไม่สะดวกและครอบคลุมทุกพื้นที่
1.2 การถมที่
1.3 การลักขโมยในหมู่บา้ น
2 ปั ญหาแหล่งน้ า (แหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริ โภค)
2.1 แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอและกรพังทลายของคูคลอง
2.2 ขาดแคลนแหล่งน้ าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริ โภค
2.3 ระบบประปาไม่ได้มาตรฐาน
2.4 คลองส่ งน้ ามีไม่เพียงพอ และมีระบบส่ งน้ าระบบย่อย
3 ปัญหาเศรษฐกิจ
3.1 ราษฎรว่างงาน ไม่มีงานทาหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
3.2 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
3.3 ขาดการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีอาชีพเสริ มและขาดการสนับสนุนจากทุกฝ่ ายในการ
สนับสนุนธุ รกิจการค้าชุ มชน กองทุน ธนาคารหมู่บา้ น สิ นค้าพื้นเมือง
3.4 ปั ญหาคนว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
3.5 ปุ๋ ยเคมีราคาแพง
3.6 ค่าแรงงานสู ง
4 ปัญหาด้านคน / สังคม
4.1การแพร่ ระบาดของยาเสพติดในหมู่เยาชน
4.2 ปั ญหาการถูกทอดทิ้ง ขาดการดูแล คนชรา คนพิการ ผูต้ ิดเชื้ อเอดส์
4.3 ขาดการส่ งเสริ มเวทีประชาคมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.4 ขาดการส่ งเสริ มการนันทนาการ การกีฬาและการบรรเทาสาธารณภัย
4.5 ขาดความรู ้ความสามัคคี
4.6 ทะเลาะวิวาทในงานต่างๆ
4.7 ขับขี่จกั รยานยนต์เสี ยงดังในตอนกลางคืน

- 23 5 ปัญหาด้านสาธารณสุ ข
5.1 ประชาชนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อชนิ ดต่าง ๆ
5.2 ขาดการฝึ กอบรมให้ทุกคนมีจิตสานึกในการร่ วมอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
5.3 ปั ญหาเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัยประชาชน การแพร่ ระบาดของโรค
5.4 การกาจัดขยะมูลฝอย
6 ปั ญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.1 ปัญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
6.2 ปัญหาการศึกษาอบรมให้ทุกคนมีจิตสานึกในการร่ วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.3 ปัญหาดินเค็ม
7 ปัญหาด้านการศึกษาวัฒนธรรม
7.1 การคมนาคมภายในโรงเรี ยนไม่สะดวก
7.2 ขาดแคลนห้องสมุดโรงเรี ยน
7.3 ขาดแคลนสนามเด็กเล่น
7.4 ขาดสื่ อการเรี ยนการสอน
7.5 สิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนไม่สะดวก
7.6 ขาดงบประมาณในการสนับสนุ นโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา
7.7 การจัดการศึกษาของเด็กในวัยก่อนเรี ยนยังไม่ทวั่ ถึง
7.8 ขาดการสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น
7.9 ขาดการส่ งเสริ มสนับสนุ นการศึกษาของเยาวชนและประชาชนโดยทัว่ ไป รวมทั้ง
ส่ งเสริ ม ประเพณี อนั ดีงาม กิจกรรมศาสนา สนับสนุ นภูมิปัญญาท้องถิ่น
8 ปัญหาด้านการเมือง การบริ หาร
8.1 ประชาชนยังตระหนักในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาตาบลของตน
8.2 สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลยังไม่เข้าใจในอานาจหน้าที่ของตนเองในการ
พัฒนา ตาบล
8.3 องค์การบริ หารส่ วนตาบลให้บริ การประชาชนยังไม่ทวั่ ถึง
8.4 ปั ญหาการจัดเก็บรายได้และไม่มีประสิ ทธิ์ ภาพเพียงพอ
8.5 บุคลากรขาดการศึกษาอบรมสัมมนาเพิ่มเติม
8.6 องค์กรไม่มีงบประมาณที่จะพัฒนาให้เพียง

- 24 3.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์ สภำพแวดล้อมภำยนอกทีเ่ กี่ยวข้ อง
กำรวิเครำะห์ ศักยภำพเพื่อประเมินสภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสพัฒนำในอนำคตขององค์ กำร บริ หำร
ส่ วนตำบล
การวิเคราะห์ศกั ยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่ นในปั จจุบนั เป็ นการประเมินโดยวิเคราะห์
ถึงโอกาส และภาวะคุ กคามหรื อข้อจากัด อันเป็ นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่ น
รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็ นสภาวะแวดล้อมภายใน ของท้องถิ่น ซึ่ งทั้งหมดเป็ นการ
ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปั จจุบนั โดยเป็ นการตอบคาถามว่า “ปั จจุบนั ท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูจ่ ุด
ไหน” สาหรับใช้เป็ นประโยชน์ในการกาหนดการดาเนิ นงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิ ค SWOT analysis
การพิจารณาถึงปั จจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปั จจัยภายนอกได้แก่โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็ นเครื่ องมือ
ผลกำรวิเครำะห์ ศักยภำพ
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดงั นี้
จุดแข็ง (Strengths: S)
1. พื้นที่การปกครองในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ ไม่กว้าง เขตการรับผิดชอบไม่มาก
ทาให้ง่ายแก่การบริ หาร
2. ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่ วนมากเป็ นคนในพื้นที่สะดวกในการติดต่อประสานงานในการ
ทาโครงการและกิจกรรม
3. การเมืองในพื้นที่ไม่แรง ประชาชนส่ วนมากอยูก่ นั แบบเครื อญาติ
4. ชุมชนมีวฒั นธรรม ประเพณี วิถีชีวติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์
ของตนเอง
5. พื้นที่ตาบลนาโพธิ์ เป็ นที่ราบลุ่มเหมาะที่จะทาการเกษตร ทานา ทาสวน และ
เลี้ยงสัตว์
6. องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ เป็ นองค์กรขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่ไม่มากและ
เป็ นคนในพื้นที่ รู ้สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเป็ นอย่างดี

- 25 จุดอ่ อน (Weaknesses: W)
1. องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ เป็ นองค์กรขนาดเล็ก รายได้นอ้ ยงบประมาณมี
จากัด
2. ขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง
3. บุคลากรบางส่ วนยังขาดความรู ้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อปฏิบตั ิต่างๆ
4. เครื่ องมือ และอุปกรณ์ ไม่พอกับเจ้าหน้าที่ทาให้การปฏิบตั ิงานล่าช้า
โอกำส (Opportunities: O)
1. รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่น
ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ
เป็ นต้น
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริ การ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาคส่ งเสริ มและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอานาจการบริ หารให้ทอ้ งถิ่นดาเนินการเอง
ตามที่กฎหมาย และระเบียบกาหนด
4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู เผยแพร่ และ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง
6. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสาคัญในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
7. รัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุ น “ โครงการเศรษฐกิ จพอเพียง ” ตามแนวพระราช
ดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
8. รัฐบาลมีนโยบายให้ความสาคัญกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด

- 26 ปัญหำอุปสรรคหรื อข้ อจำกัด ( Threats : T )
1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่ งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. สภาวะการทางการเมืองส่ งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. การเปลี่ยนรัฐบาลทาให้นโยบายเปลี่ยนแปลง และไม่ต่อเนื่อง
4. ชุมชนและประชาชนขาดการร่ วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐาน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริ โภคมากขึ้น

.

-๕๔
แบบ ผ ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการคมนาคม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

๑
๒

3

๔

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ 3
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้าง
คลองบึงช้างหมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม
เพื่อให้ประชาชนในหมู่
3ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการ
คมนาคม
ปรับปรุงถนนดินพร้อม เพื่อให้ประชาชนในหมู่3
ลงหินคลุกสายคุ้มบ้าน ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
เหล่าไปโคกป่าช้าหมู่ ในการคมนาคม
3
ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่3
สายหมู่ 3 ไปหมู่ ๑๑ ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง ๕ เมตร หนา0.15
เมตร ระยะทาง ๖00
เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15
เมตร ระยะทาง 480
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

25๖๔
(บาท)

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

๑,๕๐0,๐๐๐๐
(๖๐:
๑,๒๕๐,๐๐๐)

960,000
(๖๐:
960,000)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง
กองช่าง

-ลงหินคลุกกว้าง ๕ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
ระยะทาง ๑,150 เมตร

320,000

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการ
ที่มีการคมนาคม
คมนาคมสะดวก
สะดวกรวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

กว้าง ๗ เมตร ระยะทาง
๕00 เมตร

3,500,000

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการ
ที่มีการคมนาคม
คมนาคมสะดวก
สะดวกรวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

-

-

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

๕
๖

๗

๘

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไปหนองเหล็ก หมู่
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบริเวณบ้าน
นายสกล ไปหนองจอก หมู่
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไปประปา หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม
เพื่อให้ประชาชนในหมู่3
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

-กว้าง 4 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง
140เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง
250 เมตร

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง
50 ม.

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
สายรอบหนองจอก หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนในหมู่3
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง ๖ เมตร หนา
๐.๑๐ เมตร ระยะทาง
๓,๖๐๐ เมตร

๕๕

แบบ ผ ๐๑

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
(บาท)

280,000

25๖๓
(บาท)

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของครัวเรือนที่
มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของครัวเรือนที่
มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

(๖๐:280,000)

500,000
(๖๑:๕๐0,000)

130,000
(๖๑:๑๓0,000)

๘๖๔,000
(๖๑:๘๖๔,000)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของครัวเรือนที่ ครัวเรือนมีการ
มีการคมนาคมสะดวก คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของครัวเรือนที่ ครัวเรือนมีการ
มีการคมนาคมสะดวก คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

กองช่าง

-

ที่

9

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
256๑
(บาท)

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
สายจากหมู่บ้าน ไปดอนปู่
ตา หมู่ 3
10 ก่อสร้างถนนดินพร้องลงหิน
คลุกสายโสกแพง หมู3่ ไป
หนองหว้า หมู่ 11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 3ได้
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม
เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มี
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ
คมนาคม

กว้าง 5 เมตร หนา
0.10 เมตร ระยะทาง
200 เมตร
-กว้าง ๕ เมตร สูง0.50
เมตร ระยะทาง 1,๕00
เมตร
-ลงหินคลุกกว้าง ๔เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
ระยะทาง ๑,๕00 เมตร
๑1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนในหมู่3ได้มี กว้าง ๕ เมตร หนา
เหล็กสายรอบหนองจอก หมู่ ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง
3
คมนาคม
๖๐๐ เมตร

๕๖

แบบ ผ ๐๑

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
25๖๓
(บาท)
(บาท)

25๖๔
(บาท)

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

๔๕๐,๐๐๐

๑,๕๐0,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการ
ที่มีการคมนาคม
คมนาคมสะดวก
สะดวกรวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

-

๕๗

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของ
256๑
256๒
25๖๓
25๖๔
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)

1๒ ปรับปรุงถนนดินลงหิน
เพื่อให้ประชาชนในหมู่
คลุกสายบริเวณป้อมยาม 3ได้มีถนนที่เป็น
ด้านทิศตะวันตก ไปหนอง มาตรฐานในการคมนาคม
จอก หมู่ 3
1๓ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายบ้านจอก หมู่3 ไป
บ้านหนองบัวรองอาเภอ
พุทไธสง

กว้าง 6 เมตร หนา 138,000
(๖๑:
0.15 เมตร
๑๓๘,000)
ระยะทาง 460
เมตร

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ กว้าง 4 เมตร หนา
3ได้มีถนนที่เป็น
0.10 เมตร
มาตรฐานในการคมนาคม ระยะทาง 480
เมตร

96,000
(๖๑:
๙๖,000)

1๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ -กว้าง4 เมตร หนา ๓00,000
เสริมเหล็กสายทิศเหนือวัด 7ได้มีถนนที่เป็น
0.15 เมตร
มาตรฐานในการคมนาคม ระยะทาง 1๕0
หมู่ 3
เมตร

แบบ ผ ๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

-

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

๑๕ ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายอิ่ม
สมบูรณ์หมู่ 7

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 7ได้ ขยายผิวจราจรกว้าง
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ ๒ เมตร หนา 0.15
คมนาคม
เมตร ระยะทาง
๒๕๐ เมตร
๑๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 7ได้ กว้าง 4 เมตร หนา
เหล็ก สายบริเวณบ้านนางใย มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ 0.15 เมตร
หมู่ 7
คมนาคม
ระยะทาง 150
เมตร
1๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มี กว้าง 4 เมตร หนา
เหล็กสายสวนเกษตร หมู่ 7 ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ 0.15 เมตร ระยะทาง
คมนาคม
600 เมตร

๒5๐,๐๐๐

300,000
(๖๑:๓๒๕,000)

1,200,000
(๖๐:
๑,๒๐๐,000)

1๘ ก่อสร้างถนนดินสายบริเวณ เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มี กว้าง 6 เมตร สูง
360,000
บ้านนายประจวบหมู่ 7 ไป ถนนทีเ่ ป็นมาตรฐานในการ 0.80 เมตร ระยะทาง (๖๐:๓๖๐,000)
บ้านหนองโก เทศบาลตาบล คมนาคม
1,500 เมตร
นาโพธิ์

๕๘

แบบ ผ ๐๑

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

-

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

๑๙ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มี -ถนนดิน กว้าง 4 เมตร 20,000
คลุกสายอิ่มสมบูรณ์ หมู่ 7 ถนนทีเ่ ป็นมาตรฐานในการ สูง 1 เมตร ระยะทาง (๖๒:
๒๐,000)
คมนาคม
30 เมตร
-ลงหินคลุกกว้าง 3
เมตร หนา 0.10 เมตร
ระยะทาง 30 เมตร
2๐ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มี -ถนนดิน กว้าง 5 เมตร
คลุกสายบริเวณบ้านนาง
ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ สูง 1 เมตร ระยะทาง
อุดรหมู่ 7
คมนาคม
200 เมตร
-ลงหินคลุกกว้าง 4
เมตร หนา 0.10 เมตร
ระยะทาง 200 เมตร
2๑ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน เพื่อให้ประชาชนในหมู่7ได้มี -ถนนดิน กว้าง 6 เมตร
คลุกสายหนองไผ่ใหญ่หมู่ 7 ถนนที่เป็นมาตรฐานในการ สูง 1 เมตร ระยะทาง
คมนาคม
800 เมตร
-ลงหินคลุกกว้าง 5
เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 800 เมตร

๕๙

แบบ ผ ๐๑

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
(บาท)

85,000
(๖๒:๘๕,000)

1,300,000
(๖๒:
๑,๓๐๐,000)

25๖๓
(บาท)

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีการ
ครัวเรือนที่มีการ คมนาคมสะดวก
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีการ
ครัวเรือนที่มีการ คมนาคมสะดวก
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีการ
ครัวเรือนที่มีการ คมนาคมสะดวก
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

-

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 256๑
(บาท)

2๒ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 7ได้ -ถนนดิน กว้าง 4 เมตร
คลุกสายโศกหิน หมู่ 7
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ สูง 1 เมตร ระยะทาง
1,000 เมตร
คมนาคม
-ลงหินคลุกกว้าง 3เมตร
หนา0.10เมตร
ระยะทาง 1,000เมตร
2๓ ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริเวณบ้านนายประจวบหมู่
๗ ไปเทศบาลนาโพธิ์
๒๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบริเวณบ้านนาย
ประจวบ หมู่ ๗ ไปเทศบาล
นาโพธิ์

๖๐

แบบ ผ ๐๑

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

165,000
(๖๒:๑๖๕,000)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 7ได้ กว้าง ๒ เมตร หนา
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ 0.15 เมตร ระยะทาง
คมนาคม
๑,๕๐๐ เมตร
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 7ได้ กว้าง ๕ เมตร หนา
มีถนนที่เป็นมาตรฐานในการ 0.15 เมตร ระยะทาง
คมนาคม
1,50๐ เมตร

3,750,๐๐๐

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

๑,๕๐0,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

-

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
256๑
(บาท)

2๕ ปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุก สายหนองต่อ ไป
หนองไผ่ หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร หนา 200,000
0.10 เมตร ระยะทาง
1,000 เมตร

2๖ ก่อสร้าง ถนน คสล.
สายบริเวณบ้านนายยวน
หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง 3 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง
๑๒๐ เมตร

180,000

๒๗ ก่อสร้าง ถนน คสล. สาย
หนองต่อไปหนองไผ่ หมู่
8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง ๔ เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง
๑,๐๐๐ เมตร

๒,0๐๐,๐๐๐

(๖๐:๑๘๐,000)

๖๑

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
25๖๓
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ ๐๑

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีการ
ครัวเรือนที่มีการ คมนาคมสะดวก
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

-

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

๒๘ ปรับปรุง ถนน คสล. สาย
หนองต่อ หมู่๘ไปอาเภอ
พุทไธสง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง ๕ เมตร หนา0.1๐ ๒๒0,๐๐๐
เมตร ระยะทาง ๑๐๐
เมตร

29 ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบริเวณบ้านนางสีดา
หมู่ ๘

เพื่อให้ประชาชนในหมู่8
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

ขยายกว้างอีก๑ เมตร
หนา0.15 เมตร
ระยะทาง 3๐๐ เมตร

30 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก เพื่อให้ประชาชนในหมู่8
หมู่ 8
ได้มถี นนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

-ถนนดินกว้าง ๔ เมตร สูง
1 เมตร ระยะทาง ๔0
เมตร
-ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร เมตร
ระยะทาง ๔0 เมตร

๖๒

แบบ ผ ๐๑

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
(บาท)

150,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

25๖๓
(บาท)

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีการคมนาคม
ครัวเรือนที่มีการ สะดวกรวดเร็ว
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

-๖๓

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
256๑
(บาท)

31 ปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายทิศตะวันออก
บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่
9
32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กคูหนอง
สาธารณะ หมู่ 9

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร หนา
เฉลี่ย0.10 เมตร
ระยะทาง 650 เมตร

300,000

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง
800 เมตร

๒,0๐๐,๐๐๐

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายด้านทิศ
ตะวันออก หมู่ 9

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง ๕ เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง
50๐ เมตร

๑,250,๐๐๐

๓4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านหนอง
หญ้ารังกา หมู่ 9 ไปบ้าน
แวง อ.พุทไธสง
35 ก่อสร้างถนนดินสายหนอง
สาธารณะไปหน้าวัดหมู่ 9

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง 6 เมตร หนา
0.20 เมตร ระยะทาง
2,000 เมตร

9,900,000

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง 6 เมตร สูง 1
เมตร ระยะทาง 300
เมตร

90,000

(๖๐:๓๐๐,000)

(๖๐:๙๐,000)

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
25๖๓
(บาท)
(บาท)

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

กองช่าง

-๖๔

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

๓6 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายบ้านหนองหญ้ารังกา
หมู่ 9 ไปบ้านแวง อ.พุท
ไธสง
๓7 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านหนองหญ้ารังกาหมู่ 9
ไปบ้านโนนลาน ตาบลศรี
สว่าง
38 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบริเวณ
บ้านนางมัย หมู่ 9

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง 6 เมตร หนา
0.10 เมตร ระยะทาง
1,000 เมตร

400,000

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง 7 เมตร
4,365,000
ระยะทาง 1,000 เมตร (๖๐:๔,๓๖๕,000)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง 3 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง
50 เมตร

75,000

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบริเวณ
บ้านนางราไพ หมู่ 9

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง 3 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง
50 เมตร

75,000

(๖๑:๕๖,000)

(๖๑:๕๖,000)

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือนมีการ กองช่าง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ครัวเรือนมีการ กองช่าง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

-๖๕

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

40

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโนน
ตะคร้อ หมู่ 9

41 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายหนองหญ้ารังกาไป
โนนตะคร้อ หมู่ 9

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง 6 เมตร หนา 0.15
เมตร ระยะทาง 1๐๐
เมตร

๓00,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่9
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ในการคมนาคม

กว้าง ๕ เมตร หนา 0.๑๐
เมตร ระยะทาง 1,๖00
เมตร

๕๕๐,๐๐๐

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

42 ก่อสร้างถนนดินสายสี่แยก เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
หนองแสบงไปโนนลาน
ได้มถี นนที่เป็นมาตรฐาน
หมู่ 9
ในการคมนาคม

กว้าง 6 เมตร สูง 1
เมตร ระยะทาง 1,000
เมตร

43 ก่อสร้างถนนดินสายสี่แยก เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
หนองแสบงไปบ้านแวง
ได้มถี นนที่เป็นมาตรฐาน
หมู่ 9
ในการคมนาคม

กว้าง 6 เมตร สูง 1
เมตร ระยะทาง 1,000
เมตร

(๖๐:
๓๕๗,000)

300,000
(๖๑:
๓๐๐,000)

300,000
(๖๑:
๓๐๐,000)

-๖๖

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
25๖๓
(บาท)
(บาท)

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

๔4 ก่อสร้างถนนดินสายหนอง เพื่อให้ประชาชนในหมู่
กอก หมู่10
10 ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม
๔5 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพื่อให้ประชาชนในหมู่
สายแยกหนองกุงไปที่นา 10 ได้มีถนนที่เป็น
นายล้อม หมู๑่ ๐
มาตรฐานในการคมนาคม

กว้าง ๖ เมตร สูง ๑
เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐
เมตร
กว้าง ๔ เมตร หนา
๐.๑๐เมตร ระยะทาง
๑,๒๐๐ เมตร

๒๘๐,๐๐๐

๔6 ปรับปรุงถนนลงลูกรังสาย
แยกนานายประจักไปทาง
ขวาง หมู่๑๐

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
10 ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม

กว้าง ๔ เมตร หนา
๐.๑๐เมตร ระยะทาง
๑,๐๐๐เมตร

๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

47 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายโนนโท่โร่หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
10ได้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร หนา
0.10 เมตร ระยะทาง
500 เมตร

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

๔8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบริเวณ
บ้านนางเฉลียว หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
10 ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง
๑70 เมตร

๓๔๐,๐๐๐

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

๒๕๐,๐๐๐

(๖๑:
๑๐๐,000)

(๖๑:
๓๔๐,000)

-๖๗

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
25๖๓
(บาท)
(บาท)

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

49 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บริเวณบ้านนายบุญเลิศ
หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 10
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม

กว้าง4 เมตร หนา ๐.๑๕ 400,000
(๖๐:
เมตร ระยะทาง ๒๐๐
๔๐๐,000)
เมตร

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

50 ก่อสร้างถนนดินสาย
หนองคูขาด-หนองผี
แปลงหมู1่ 0

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 10
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม

กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.5
๐ เมตร ระยะทาง 1,8
๐๐ เมตร

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการคมนาคม
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

51 ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บริเวณบ้านนางพิมพา
ไปหนองม่วงหมู่ 10
52 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บริเวณสวนนายโชคชัย
หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 10
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 10
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม

กว้าง 4 เมตร หนา 0.15
เมตร ระยะทาง 200
เมตร
กว้าง ๔ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง
45 เมตร

๔๐๐,๐๐๐

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

๕3 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บริเวณบ้านนายบรรพต
หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 10
ได้มีถนนที่เป็นมาตรฐานใน
การคมนาคม

กว้าง 3 เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง
๑4๐ เมตร

210,000

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

500,000
(๖๐:
๕๐๐,000)

๙๐,๐00
(๖๑:
๙๐,000)

(๖๒:
๒๑๐,000)

-๖๘

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
256๑
(บาท)

๕4 ก่อสร้างถนนดินสาย
หนองแสบง พร้อมวางท่อ
หมู่ 10

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
25๖๓
(บาท)
(บาท)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
10 ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร หนา
0.50 เมตร ระยะทาง
2,445 เมตรพร้อมวาง
ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40
ม. จานวน 36 ท่อน

276,000

55 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เพื่อให้ประชาชนในหมู่
หนองกอกไปหนองแต้ หมู่ 10 ได้มีถนนที่เป็น
10
มาตรฐานในการคมนาคม

กว้าง ๕ เมตร หนา
0.20 เมตร ระยะทาง 3
๐๐ เมตร

126,000

(๖๑:
๒๗๖,000)

(๖๑:
๑๒๖,000)

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการ
ที่มีการคมนาคม
คมนาคมสะดวก
สะดวกรวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการ
ที่มีการคมนาคม
คมนาคมสะดวก
สะดวกรวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

-๖๙

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
25๖๓
(บาท)
(บาท)

๕6 ก่อสร้างถนนดินสาย
หนองกุงไปหนองแต้ หมู่
10

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
10 ได้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร สูง๑
เมตร ระยะทาง ๖00
เมตร

150,000

๕7 ก่อสร้าง ถนนดินสายโนน
อีบัว หมู่ 1๐

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
11ได้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม

กว้าง ๕ เมตร สูง ๑
เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐
เมตร

280,000

๕8 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพื่อให้ประชาชนในหมู่
สายบริเวณบ้านนางเฉลียว 10ได้มีถนนทีเ่ ป็น
ไปหนองม่วง หมู่ 10
มาตรฐานในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร หนา
0.10 เมตร ระยะทาง
200 เมตร

๕9 ก่อสร้างถนนคสล.สาย
เพื่อให้ประชาชนในหมู่
บริเวณบ้านนายคง
11ได้มีถนนทีเ่ ป็น
พลไธสง ไปที่ทาการอบต. มาตรฐานในการคมนาคม
นาโพธิ์ หมู่ ๑๑

กว้าง 7 เมตร หนาเฉลี่ย 1,400,000
0.๑5 เมตร ระยะทาง (๖๐:
๑,๔๐๐,000)
400 เมตร

(๖๒:
๑๕๐,000)

(๖๒:
๒๘๐,000)

40,000
(๖๒:
๔๐,000)

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

-๗๐

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบริเวณ
บ้านแม่พิมพ์ใจ หมู่ 11
61 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบริเวณ
บ้านแม่นวล หมู่ 11
62 เสริมสร้างถนนดินสาย
หนองชา หมู่ 11

๖3 ปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายหนองคูใหม่ไป
หนองไผ่ หมู่ 11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
11ได้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม
เพื่อให้ประชาชนในหมู่
11ได้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม
เพื่อให้ประชาชนในหมู่
11ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
11ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว
๖4 ก่อสร้างถนนคสล.สายสาม เพื่อให้ประชาชนในหมู่
แยก หมู่ 11
11ได้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 48
เมตร หนา 0.15 เมตร

96,000

กว้าง4 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตรระยะทาง 48
เมตร
กว้าง ๕ เมตร สูง 0.๘0
เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐
เมตร พร้อมวางท่อ คสล.
ขนาด Ø 0.40 ม. จานวน
๑๘ ท่อน วางท่อ คสล.
ขนาด Ø 0.๖0 ม. จานวน
๓๖ ท่อน
กว้าง 5 เมตร หนา 0.10
เมตร ระยะทาง 500
เมตร

96,000

กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย
0.๑5 เมตร ระยะทาง
เมตร300 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

150,000

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการ
ที่มีการคมนาคม
คมนาคมสะดวก
สะดวกรวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

600,000

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการ
ที่มีการคมนาคม
คมนาคมสะดวก
สะดวกรวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

(๖๐:๙๖,000)

(๖๑:๖๐,000)

๓๕๐,000
(๖๒:๒๐๕,000)

(๖๐:๖๐๐,000)

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
กองช่าง

-๗๑

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
256๑
(บาท)

65 ปรับปรุงถนนดินลงหิน เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 11
คลุกสายบริเวณสวนนาง ได้มถี นนใช้ในการคมนาคม
แต๋วไปคลองอีสานเขียว อย่างสะดวกรวดเร็ว
พร้อมวางท่อ หมู่ 11

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
25๖๓
(บาท)
(บาท)

๖6 ก่อสร้างถนนคสล.สาย เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 11
บริเวณบ้านนายเกษมไป ได้มถี นนที่เป็นมาตรฐานใน
หนองหว้า หมู่ 11
การคมนาคม

กว้าง 4 เมตร หนา
0.10 เมตร ระยะทาง
300 เมตร
-วางท่อคสล.ø0.60 ม.
จานวน 12 ท่อน
กว้าง 3.5 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.๑5 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร

๙๐,๐๐๐

๖7 ก่อสร้างถนนคสล.สาย เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 11
บริเวณบ้านนายไสว หมู่ ได้มถี นนที่เป็นมาตรฐานใน
11
การคมนาคม

กว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย
0.1๕ เมตร ระยะทาง
10๐ เมตร

๖8 ปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายโคกป่าช้า หมู่
11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 11
ได้มีถนนใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร หนา
0.10 เมตร
ระยะทาง 390 เมตร

๑๕0,000

๖9 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
จากสามแยกหนองกุง
ไปหนองแร่หมู่ 11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 11
ได้มีถนนใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร หนา
0.20 เมตร ระยะทาง
3,000 เมตร

540,000

(๖๐:
๕๐,๔00)

175,000
(๖๑:
๑๗๕,000)

๑๕0,000
(๖๑:
๑๕๐,000)

(๖๑:
๑๐๐,000)

(๖๑:
๕๔๐,000)

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงา
นที่รับผิด
ชอบหลัก

ร้อยละของครัวเรือนที่ ครัวเรือนมีการคมนาคม
มีการคมนาคมสะดวก สะดวกรวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของครัวเรือนที่ ครัวเรือนมีการคมนาคม
มีการคมนาคมสะดวก สะดวกรวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของครัวเรือนที่ ครัวเรือนมีการคมนาคม
มีการคมนาคมสะดวก สะดวกรวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของครัวเรือนที่ ครัวเรือนมีการคมนาคม
มีการคมนาคมสะดวก สะดวกรวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของครัวเรือนที่ ครัวเรือนมีการคมนาคม
มีการคมนาคมสะดวก สะดวกรวดเร็ว
รวดเร็ว

กองช่าง

-๗๒

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

70 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหนองกุงไปโศกดู่
หมู่ 11
71 ก่อสร้างถนนดินสาย
บริเวณบ้านนางรัตมนี
หมู่ 11
๗2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบริเวณ
บ้านพ่อสนไปหนองหว้า
หมู่ 11
73 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแยกนา
แม่โนไปถนนลาดยาง
หมู่ 11
๗4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ในเขต อบต.นาโพธิ์

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
11ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนในหมู่
11ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย
0.20 เมตร ระยะทาง
2,000 เมตร

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
11ได้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม

กว้าง 3.50 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง
235 เมตร

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
11ได้มีถนนทีเ่ ป็น
มาตรฐานในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ระยะทาง
500 เมตร

เพื่อให้ประชาชนในตาบล
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนใน
เขต อบต.นาโพธิ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

25๖๔
(บาท)

840,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการคมนาคม
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
สะดวกรวดเร็ว

(๖๒:
๘๔๐,000)

-ถนนดินกว้าง 5 ม.ยาว
1,000 ม. สูง 0.80
ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

270,000
(๖๒:
๒๗๐,000)

411,250
(๖๑:
๔๑๑,๒๕0)

675,000
(๖๑:
๖๗๕,000)

500,000

500,000

500,000

(๖๐:
๕๐๐,000)

(๖๑:
๕๐๐,000)

(๖๒:
๕๐๐,000)

500,000

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการคมนาคม
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการคมนาคม
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการคมนาคม
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีการคมนาคม
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

-๗๓

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

(บาท)

256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

25๖๔
(บาท)

100,000

100,000

100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน

กองช่าง

400,000

400,000

400,000

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน

กองช่าง

120,000

120,000

120,000

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน

กองช่าง

300,000

300,000

300,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน

กองช่าง

๗5 ขยายแนวเขตไฟฟ้ารอบ
หมู่บ้าน หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 3
มีไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน

เสาไฟฟ้าแรงต่า จานวน
10 ต้น

100,000

๗6 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตาม
ถนนรอบหมู่บ้าน หมู่
3/7/8/9/10/11

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
3/7/8/9/10/11 มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง ตามถนน

ติดตั้งไฟโคมส่องสว่าง
จานวน 70 จุด

400,000

๗7 ขยายแนวเขตไฟฟ้าข้าง
ถนนสายบ้านนาย
ประจวบ- หนองโก

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 7
มีไฟฟ้าใช้ตามถนน

เสาไฟฟ้าแรงต่า จานวน
13 ต้น

120,000

๗8 ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ หมู่
8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 8
มีไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ 1
แห่ง

300,000

(๖๐:
๑๐๐,000)

(๖๐:
๔๐๐,000)

(๖๑:
๑๒๐,000)

(๖๐:
๓๐๐,000)

-๗๔

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

(บาท)

256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

25๖๔
(บาท)

120,000

120,000

120,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน

กองช่าง

100,000

100,000

100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน

กองช่าง

100,000

100,000

100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน

กองช่าง

100,000

100,000

100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ครัวเรือน มีไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน

กองช่าง

๗9 ขยายแนวเขตไฟฟ้าข้าง
ถนนด้านทิศใต้ไปสวน
เกษตร หมู่ 7

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 7
มีไฟฟ้าใช้ตามถนน

เสาไฟฟ้าแรงต่า จานวน
13 ต้น

120,000

80 ขยายแนวเขตไฟฟ้า เพื่อ
การเกษตร หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 8
มีไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน

เสาไฟฟ้าแรงต่า จานวน
10 ต้น

100,000

๘1 ขยายแนวเขตไฟฟ้าด้าน
ทิศใต้ หมู่ 9

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๙
มีไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน

เสาไฟฟ้าแรงต่า จานวน
10 ต้น

100,000

82 ขยายแนวเขตไฟฟ้า หมู่ที่
9

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
มีไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน

เสาไฟฟ้าแรงต่า จานวน
10 ต้น

100,000

(๖๐:
๑๒๐,000)

(๖๐:
๑๐๐,000)

(๖๐:
๑๐๐,000)

(๖๐:
๑๐๐,000)

-๗๕
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการคมนาคม

1.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน
ที่

1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

25๖๔
(บาท)

40,000

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหมายจราจร

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ด้านกฎหมายจราจร

ประชาชนในตาบล
จานวน 150 คน

40,000

40,000

40,000

(๖๐: 40,000)

(๖1: 40,000)

(๖2: 40,000)

จัดหาอุปกรณ์จราจร

เพื่อลดอุบัตเิ หตุบนถนน
และประชาชนเดินทางได้
สะดวก

จัดซื้ออุปกรณ์จราจร
จานวน 6 หมู่บ้าน

250,000

250,000

250,000

(๖๐:
250,000)

(๖๑:
250,000)

(๖๒:
250,000)

250,000

3

ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
จากการเดินทางใน
เทศกาลปีใหม่

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

จัดป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ 45,000
45,000
45,000
45,000
(๖๐:
45,000)
(๖๑:
45,000)
(๖๒:
45,000)
บนท้องถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 6 หมู่บ้าน

4

ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
จากการเดินทางใน
เทศกาลสงกรานต์

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

5

ประกันภัยรถยนต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัย
รถยนต์ใน อบต.

จัดป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ 45,000
45,000
45,000
45,000
(๖๐:
45,000)
(๖๑:
45,000)
(๖๒:
45,000)
บนท้องถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 6
หมู่บ้าน
ประกันภัยรถยนต์ 4 คัน ๓0,000
๓0,000
๓0,000
๓0,000
(๖๐: 30,000)

(๖๑: 30,000)

(๖๒: 30,000)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ประชาชนในตาบลมี
ความรู้ด้านกฎหมาย
จราจร

สานักปลัดฯ

แต่ละหมู่บ้านมีอุปกรณ์
จราจร

สานักปลัดฯ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

รถยนต์ที่ใช้ในราชการ
ของ อบต. มีประกันภัย

ประชาชนในตาบล
สานักปลัดฯ
ปลอดภัยไม่เกิดอุบัตเิ หตุ
ประชาชนในตาบล
สานักปลัดฯ
ปลอดภัยไม่เกิดอุบัตเิ หตุ
สานักปลัดฯ

-๗๖
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1 ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

1

2
3

4

5

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส่งเสริมและ
เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีทุนใน กลุ่มอาชีพจานวน ๖
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ
หมูบ่ ้าน
ให้กับประชาชน
อบรมอาชีพให้แก่
ประชาชนตาบล
นาโพธิ์
ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร

เพื่อให้ประชาชนใน
ตาบลมีความรูเ้ กี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ
เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรมีความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ

ประชาชนจานวน 100
คน

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
เกิดการสร้างอาชีพ สร้าง 6 หมู่บ้าน
รายได้ การพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็งและน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน

ส่งเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย

เพื่อสร้างอาชีพ สร้าง ประชาชนจานวน
รายได้ให้ประชาชน 60 คน

จานวน 150 คน

256๑
(บาท)
๕0,000
(๖๐: 50,000)

50,000
(๖๐: 50,000)

50,000
(๖๐: 50,000)

60,000
(๖๐: 60,000)

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
256๓
(บาท)
(บาท)
๕0,000

๕0,000

(๖๑: 50,000)

(๖๒: 50,000)

50,000

50,000

(๖๑: 50,000)

(๖๒: 50,000)

50,000

50,000

(๖๑: 50,000)

(๖๒: 50,000)

60,000

60,000

(๖๑: 60,000)

(๖๒: 60,000)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

๕0,000

ร้อยละของ
ประชาชนมีทุนในการ
ประชาชนวัยทางาน ประกอบอาชีพ
ที่ว่างงาน

กอง
สวัสดิการฯ

50,000

ร้อยละของ
ประชาชนวัยทางาน
ที่ว่างงาน
ร้อยละของ
ประชาชนวัยทางาน
ที่ว่างงาน

ประชาชนมีความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพ

กอง
สวัสดิการฯ

ประชาชนมีความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพ

กอง
สวัสดิการฯ

50,000

60,000

ประชาชนมีอาชีพ สร้าง
ร้อยละของ
ประชาชนวัยทางาน รายได้แก่ตนเองและครอบครัว
ที่ว่างงาน

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
(๖๐: 200,000)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีอาชีพ มี

ประชาชนวัยทางาน รายได้เพิ่มขึ้น
ที่ว่างงาน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

-๗๗
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1 ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ส่งเสริมการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้มี
บารุงดินเพื่อ
ความอุดมสมบูรณ์
การเกษตร

จานวน 6 หมู่บ้าน

2 โครงการส่งเสริม
การปลูกข้าวพันธ์ดี

จานวน 6 หมู่บ้าน

เพื่อให้เกษตรกรในตาบลมี
เมล็ดข้าวพันธ์ดี มีความรู้
เกี่ยวกับการปลูกข้าวแผน
ใหม่
3 โครงการส่งเสริม
เพื่อให้เกษตรกรในตาบล
การปลูกหม่อนเลีย้ ง ได้มีอาชีพหลังฤดูทานา
ไหม

จานวน 6 หมู่บ้าน

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
256๓
(บาท)
(บาท)

300,000

200,000

200,000

(๖๐: 300,000)

(๖๑: 300,000

(๖๒: 300,000

600,000

600,000

600,000

(๖๐: 600,000)

(๖๑: 600,000)

(๖๒: 600,000)

200,000

200,000

200,000

(๖๐: ๒00,000)

(๖๑: ๒00,000)

(๖๒: ๒00,000)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนวัย
ทางานที่ว่างงาน

ครัวเรือนเกษตรกรมีความรู้
ในการปรับปรุงบารุงดินให้
เหมาะแก่การเกษตร

สานักปลัด

600,000 ร้อยละของ
ประชาชนวัย
ทางานที่ว่างงาน

ครัวเรือนของเกษตรกรมี
เมล็ดพันธ์ไว้ใช้เพียงพอ มี
ความรู้การปลูกข้าวแผนใหม่

สานักปลัด

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนวัย
ทางานที่ว่างงาน

ครัวเรือนของเกษตรกรมี
อาชีพหลังฤดูทานา

สานักปลัด

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-๗๘
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1 ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
256๓
(บาท)
(บาท)

4 โครงการส่งเสริม
เพื่อให้เกษตรกรมีพืชผักไว้
พันธ์ผัก (จัดหาพันธุ์ บริโภคในครัวเรือน
ผัก)

จัดหาพันธ์ผักแก่
เกษตรกรจานวน
150 ราย

50,000

50,000

50,000

(๖๐: 50,000)

(๖๑: 50,000)

(๖๒: 50,000)

5 โครงการส่งเสริม
การเลีย้ งปลาในบ่อ
ดิน

ส่งเสริมการเลีย้ งปลา
ในบ่อดินจานวน 6
หมู่บ้าน

120,000

120,000

120,000

(๖๐:
๑๒0,000)

(๖๑:
๑๒0,000)

(๖๒:
๑๒0,000)

เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและ
รายได้แก่ครอบครัว

256๔
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนของเกษตรกรมีผัก
ประชาชนวัยทางาน ปลอดสารพิษไว้บริโภค และ
ที่ว่างงาน
มีอาชีพหลังฤดูทานา

สานักปลัด

120,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนของเกษตรกรมี
ประชาชนวัยทางาน รายได้จาการขายปลาในบ่อ
ที่ว่างงาน
ดิน

สานักปลัด

-๗๙
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1 ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2แผนงานการเกษตร
ที่

๖
๗
๘

โครงการ

ปลูกผักปลอด
สารพิษ

เพื่อให้เกษตรกรมีผัก
ปลอดสารพิษไว้บริโภคใน
ครัวเรือน
ผลิตปุ๋ยพืชสดและ เพื่อปรับปรุงบารุงดินและ
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ลดต้นทุนการผลิตใน
การเกษตร
ส่งเสริมการปลูก เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
พืชฤดูแล้ง
หลังจากการว่างงาน

ฝึกอบรมพัฒนา
ด้านการเกษตร
เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามพระราชดาริ
1๐ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดาเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
๙

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรได้นา
แนวทางตามพระราชดาริ
มาใช้ในการดาเนินชีวิต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปลูกผักปลอดสารพิษ
จานวน 150 ราย
เกษตรกรจานวน 6
หมู่บ้าน
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดู
แล้ง 6 หมู่บ้าน
(หมู่ 3,7,8,9 10,11)
ฝึกอบรมเกษตรกร 100
คน
เกษตรกร 60 คน

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
256๓
(บาท)
(บาท)

50,000

50,000

50,000

(๖๐: 50,000)

(๖๑: 50,000)

(๖๒: 50,000)

100,000

100,000

100,000

(๖๐:
100,000)

(๖๑:
100,000)

(๖๒:
100,000)

60,000

60,000

60,000

(๖๐: 60,000)

(๖๑: 60,000)

(๖๒: 60,000)

250,000
(๖๐:
250,000)

250,000
(๖๑:
250,000)

250,000
(๖๒:
250,000)

50,000

50,000

50,000

(๖๐: 50,000)

(๖๑: 50,000)

(๖๒: 50,000)

256๔
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ประชาชนวัยทางาน
ที่ว่างงาน
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนวัยทางาน
ที่ว่างงาน
60,000 ร้อยละของ
ประชาชนวัยทางาน
ที่ว่างงาน
250,000 ร้อยละของ
ประชาชนวัยทางาน
ที่ว่างงาน
50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ครัวเรือนของเกษตรกรมีผัก
ปลอดสารพิษไว้บริโภค

สานักปลัด

ประชาชน ใช้ปุ๋ยพืชสดและ
ปุ๋ยอินทรีย์ในการเกษตร

สานักปลัด

ประชาชนมีรายได้จากการ
ว่างงาน

สานักปลัด

ประชาชนได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตร

ร้อยละของ
ประชาชนได้เรียนรู้และนา
ประชาชนวัยทางาน หลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ที่ว่างงาน
ตามแนวทางพระราชดาริมา
ใช้ในการดาเนินชีวิต

สานักปลัด

สานักปลัด

-๘๐

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..1 ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2แผนงานการเกษตร
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ) 256๑
256๒
256๓
256๔
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)

1๑ อนุรักษ์พันธ์
ปลาแหล่งน้า
สาธารณะ

เพื่อส่งเสริมการ
เพาะเลี้ยงสัตย์น้า
แก่ประชาชนในพื้นที่

1๒ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การทานาหว่าน
การใช้ปุ๋ยพืชสด
และปุ๋ยอินทรีย์
1๓ อนุรักษ์และ
ขยายพันธ์พืช
สมุนไพร

เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ย จัดอบรมเกษตรกร 6
หมัก ปุ๋ยพืชสดบารุงดิน หมูบ่ ้าน

เพื่อเป็นการเรียนรู้
อนุรักษ์พืชสมุนไพร

ปล่อยพันธ์ปลา 6
หมู่บ้าน

ประชาชน 6 หมู่บ้าน

30,000

30,000

30,000

(๖๐: 30,000)

(๖1: 30,000)

(๖๒: 30,000)

40,000

40,000

40,000

(๖๐: 40,000)

(๖๑: 40,000)

(๖๒: 40,000)

20,000

20,000

20,000

(๖๐: 20,000)

(๖๑: 20,000)

(๖๒: 20,000)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

30,000 ร้อยละของ
ประชาชนวัย
ทางานที่ว่างงาน

ประชาชนได้เพาะเลี้ยง
สัตย์น้าเพื่อเพิ่มรายได้

40,000 ร้อยละของ
ประชาชนวัย
ทางานที่ว่างงาน

เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย สานักปลัด
พืชสดบารุงดิน

20,000 ร้อยละของ
ประชาชนวัย
ทางานที่ว่างงาน

ประชาชนมีการอนุรักษ์
พืชสมุนไพร

สานักปลัด

-๘๑
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

จัดโครงการเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 1 ครั้ง

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

จัดโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้า ศิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
จานวน 1 ครั้ง

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

50,000

50,000

50,000

(๖๐: 50,000)

(๖๑: 50,000)

(๖๒: 50,000)

50,000

50,000

50,000

(๖๐: 50,000)

(๖๑: 50,000)

(๖๒: 50,000)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

50,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

บุคลากรของ อบต.นาโพธิ์
ประชาชนได้ถวายความจง
รักภัคดีต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว

สานักปลัด

50,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

บุคลากรของ อบต.นาโพธิ์
ประชาชนได้ถวายความจง
รักภัคดีต่อสมเด็จพระนาง
เจ้าศิริกติ ิ์พระบรมราชินีนาถ

สานักปลัด

-๘๒
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

๓

โครงการ

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต.พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง อบต.นาโพธิ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

256๔
(บาท)

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมคณะผู้บริหาร
30,000
30,000
30,000
30,000
จริยธรรมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. (๖๐: 30,000) (๖๑: 30,000) (๖๒: 30,000)
สมาชิกสภา อบต.พนักงาน พนักงานส่วนตาบล
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
อบต.นาโพธิ์ ได้นาหลัก
จานวน 50 คน
คุณธรรม จริยธรรม ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ทางานได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด
KPI

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง อบต.
นาโพธิ์ ได้นาหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การทางานได้อย่าง
เหมาะสม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-๘๓
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1 จัดซื้อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ

เพื่อให้ประชาชนในตาบล
รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

จานวน 6
หมู่บ้านและอบต.

2 ปรับปรุงหอกระจายข่าวใน
หมู่บ้าน

เพื่อให้หอกระจายข่าวใน
หมู่บ้านมีสภาพใช้งานได้ดี
อยู่ตลอดเวลา

ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว 6
หมู่บ้าน

3 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พระราช
กรณียกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้
เรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้1
แห่ง

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

50,000

50,000

50,000

(๖๐: 50,000)

(๖๑: ๖0,000)

(๖๒: ๗0,000)

300,000

300,000

300,000

(๖๐:
300,000)

(๖๑:
300,000)

(๖๒:
300,000)

200,000

200,000

200,000

(๖๐:
๒00,000)

(๖๑:
๒00,000)

(๖๒:
๒00,000)

256๔
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
KPI

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้
รับข่าวสารที่
ทันสมัย
300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้
รับข่าวสารที่
ทันสมัย
200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้
รับข่าวสารที่
ทันสมัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนในตาบล
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองการศึกษา
ฯ

ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ
ฟังข้อมูลข่าวสารด้าน
ต่างๆ อย่างสม่าเสมอและ
ทั่วถึง
เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้
เรียนรู้พระราชกรณียกิจ
ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองการศึกษา
ฯ
กองการศึกษา

-๘๔

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 แผนงานการศึกษา
ที่

4

๕

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและ
เพื่อส่งเสริมการศึกษา
กิจการของโรงเรียน

ทุกโรงเรียนในเขต
ความรับผิดชอบ
ของ อบต.

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี

โรงเรียน/ศูนย์เด็ก
ในเขต อบต.

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
256๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

200,000

200,000

200,000

(๖๐:
๒00,000)

(๖๑:
๒00,000)

(๖๒:
๒00,000)

700,000

๘00,000

๙00,000

(๖๐:
๕๕๐,000)

(๖๑:
๕๕๐,000)

(๖๒:
๕๕๐,000)

200,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เด็กนักเรียนมีศักยภาพ
ด้านการศึกษามากขึ้น

กองการศึกษา

๑,๐๐0,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เด็กมีสุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์

กองการศึกษา

-๘๕
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 แผนงานการศึกษา
ที่

๖

๗

๘

๙

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนา

ครูผดู้ ูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก จานวน
2 คน

มอบแฟ้มผลงาน

เพื่อให้เด็กมีความภาคถูมิใจ
ต่อการศึกษาเล่าเรียน

เด็กนักเรียนศูนย์
เด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
เด็กสร้างความสนุกสนาน

เด็กนักเรียน
โรงเรียน และศูนย์
เด็กเล็กในเขต
อบต.
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

งานวันเด็กแห่งชาติ

ส่งเสริมทักษะและ
ความสามารถให้เด็ก

1๐ โครงการเยี่ยมบ้านยาม
เย็น

เพื่อพัฒนาทักษะเด็ก การมี
สมาธิ สติปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมไทย ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อพบปะเยี่ยมเยือน
ผู้ปกครองเด็ก
เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
นาไปพัฒนาเด็ก

เยี่ยมเยือน
ผู้ปกครองเด็ก
จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

20,000

20,000

20,000

(๖๐: ๒๐,000)

(๖๑: ๒๐,000)

(๖๒: ๒๐,000)

10,000

10,000

10,000

(๖๐: ๑๐,000)

(๖๑: ๑๐,000)

(๖๒: ๑๐,000)

100,000

100,000

100,000

(๖๐:
๑๐๐,000)

(๖๑:
๑๐๐,000)

(๖๒:
๑๐๐,000)

10,000

256๔
(บาท)

5,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้

กองการศึกษา

10,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เด็กมีความภาคถูมิใจต่อ
การศึกษาเล่าเรียน

กองการศึกษา

100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เด็กมีทักษะและ
ความสามารถเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

10,000

10,000

10,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เด็กเกิดทักษะ มีสมาธิ มี
สติปัญญา รูร้ ัก
ศิลปวัฒนธรรมไทย

5,000

5,000

5,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานนาไป กองการศึกษา
พัฒนาเด็ก

(๖๐: ๑๐,000)

(๖๐: ๕,000)

ตัวชี้วัด
KPI

-๘๖
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

256๑
(บาท)

1๑ เยาวชนร่วมสร้างชุมชนให้ เพื่อศึกษาเรียนรู้ภูมิปญ
ั ญา
น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นโดยเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน
จานวน 50 คน

(๖๐: ๒๐,000)

1๒ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

(๖๐: ๑๐,000)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

20,000

20,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เด็กและเยาวชนได้ศึกษา
เรียนรูภ้ ูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

10,000

10,000

10,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เด็กนักเรียนศพด.รู้เรื่องผัก กองการศึกษา
มากขึ้น

1๓ จัดหาวัสดุสื่อการเรียนการ เพื่อจัดหาจัดหาวัสดุสื่อการ
สอน
เรียนการสอนที่ใช้ในการจัด
ประสบการณเรียนรู้

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ศพด.วัสดุสื่อการเรียนการ
สอนที่ใช้ในการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้

กองการศึกษา

1๔ เข้าค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้นักเรียนและ
เยาวชน

วัสดุสื่อการเรียน 90,000
90,000
90,000
90,000
การสอนที่ใช้ใน (๖๐: ๙๐,000) (๖๑: ๙๐,000) (๖๒: ๙๐,000)
การจัดประสบกา
รณเรียนรู้
-เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาหลัก เข้าค่ายอบรม
60,000
60,000
60,000
60,000
(๖๐: ๖๐,000)
คาสอนของพระพุทธศาสนา นักเรียนและ
นาคาสอนมาใช้ใน
เยาวชนในขต
ชีวิตประจาวันมีคุณธรรม
อบต.นาโพธิ์
จริยธรรม

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

-เยาวชนได้ศึกษาหลักคา
สอนของพระพุทธศาสนา
นาคาสอนมาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
-ให้เยาวชนได้ทาความดี
ไม่มีอบายมุข

กองการศึกษา

เพื่อให้เด็กรู้เรื่องผักที่หาง่าย
ใกล้ตัว

20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

10,000

กองการศึกษา

-๘๗
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

๑๕ ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง

๑๖

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ประจาปี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กมีงบประมาณ
อาหารที่มีสารอาหาร
ครบถ้วน

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

5,000

5,000

(๖๐: ๕,000)

343,000
(๖๐:
๓๑๘,500)

5,000

256๔
(บาท)
5,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา

กองการศึกษา

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เด็กได้รับประทานอาหาร
ที่มีสารอาหารครบถ้วน

กองการศึกษา

-๘๘
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.3แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1 สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเล่น เพื่อให้โรงเรียนและศูนย์
อุปกรณ์เครื่องเล่น
สาหรับเด็ก
พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องเล่นที่ สาหรับเด็กให้กับ
ได้มาตรฐานและทันสมัย
ทุกโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
2 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนใช้ เยาวชนและ
เยาวชน ประชาชน
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ประชาชน
จานวน 6
หมู่บ้าน

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

80,000

80,000

80,000

(๖๐: ๘๐,000)

(๖๑: ๘๐,000)

(๖๒: ๘๐,000)

80,000

80,000

80,000

(๖๐: ๘๐,000)

(๖๑: ๘๐,000)

(๖๒: ๘๐,000)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

80,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีเครื่องเล่น
มาตรฐานและทันสมัย

กองการศึกษา

80,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เยาวชน ประชาชนใช้เวลา กองการศึกษา
ว่างให้เกิดประโยชน์

-๘๙
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2..ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.3แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

3

4

5

6

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างลานกีฬา
เพื่อให้เยาวชน ประชาชน
เอนกประสงค์
ใช้เวลาว่างให้เกิด
พร้อมอุปกรณ์ออกกาลัง ประโยชน์
กาย หมู่ 3,7,8,9,10,11
ซ่อมแซมเครื่องออกกาลัง
กาย หมู่บ้าน หมู่
3,7,8,9,10,11

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้าง 12 เมตร
ยาว 24 เมตร
หนา 0.10 เมตร
อุปกรณ์ออกกาลัง
กาย 10 ชุด
ซ่อมแซมเครื่องออก
กาลังกาย จานวน
6 หมู่บ้าน

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เพื่อสร้างความปรองดอง ได้ออกกาลังกายและห่าง
ใกลยาเสพติด

เยาวชน ประชาชน
จานวน 6 หมู่บ้าน

ฝึกอบรมให้ความรู้
เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
เกี่ยวกับการออกกาลังกาย ประชาชนในตาบลมี
กติกาการเล่นนันทนาการ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนจานวน 6
หมู่บ้าน

256๑
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)
300,000

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

300,000

300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เยาวชน ประชาชนใช้เวลา กองการศึกษา
ว่างให้เกิดประโยชน์

100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เยาวชน ประชาชนใช้เวลา กองการศึกษา
ว่างให้เกิดประโยชน์

280,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เยาวชน ประชาชน ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด

50,000

เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษา
ในตาบลมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง

(๖๐:
๓๐๐,000)

100,000

100,000

100,000

(๖๐:
๑๐๐,000)

(๖๑:
๑๐๐,000)

(๖๒:
๑๐๐,000)

280,000

280,000

280,000

(๖๐:
๒๘๐,000)

(๖๑:
๒๘๐,000)

(๖๒:
๒๘๐,000)

50,000

50,000

50,000

(๖๐: ๕๐,000)

(๖๑: ๕๐,000)

(๖๒: ๕๐,000)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

กองการศึกษา

-๙๐
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2..ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.3แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

7

8
9

โครงการ

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบ
ประเพณี ภูมิ ปัญญา
สานประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและวันสาคัญต่างๆ วันสาคัญทางศาสนาและ
วันสาคัญต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
วันสาคัญทางศาสนา
และวันสาคัญต่างๆ

สืบสานประเพณีบุญบ้อง
ไฟ

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบ จัดประเพณีบญ
ุ บ้อง
สานประเพณีท้องถิ่น
ไฟ ๑ ครั้ง

จัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีท้องถิ่น

จัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา ๑ ครั้ง

256๑
(บาท)

.

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

200,000

200,000

200,000

(๖๐:
๒๐๐,000)

(๖๑:
๒๐๐,000)

(๖๒:
๒๐๐,000)

20,000

20,000

20,000

(๖๐: ๒๐,000)

(๖๑: ๒๐,000)

(๖๒: ๒๐,000)

30,000

30,000

30,000

(๖๐: ๓๐,000)

(๖๑: ๓๐,000)

(๖๒: ๓๐,000)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนตระหนักถึง
กองการศึกษา
ความสาคัญของวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่นและวันสาคัญต่างๆ

20,000

ประชาชนได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น

กองการศึกษา

ประชาชนได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น

กองการศึกษา

30,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

-๙๑
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.4แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

สืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อรักษาสืบสานประเพณี จัดงานประเพณี
รดน้าดาหัวผูส้ ูงอายุ
อันดีงามให้คงอยู่
สงกรานต์ รดน้าดา
หัวผู้สูงอายุ

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

100,000

100,000

100,000

(๖๐:
๑๐๐,000)

(๖1:
๑๐๐,000)

(๖๒:
๑๐๐,000)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

100,000 ร้อยละความพึง
ประชาชนรักษาสืบสาน
พอใจของประชาชน ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

-๙๒
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2..ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต..
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.5แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

1

2

๓

4

5

โครงการ

ก่อสร้างรั้วจากประตู
ทางเข้าสานักงานเรียบ
คลองด้านหลังศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์
ก่อสร้างห้องน้า/ห้องส้วม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นาโพธิ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

256๑
(บาท)

เพื่อให้เด็กและบุคคล
ทั่วไปมีความปลอดภัย

รั้วยาว 115 เมตร 295,000

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.นาโพธิ์มหี ้องน้าที่มี
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ

ห้องน้าขนาด
2.50x4เมตร ตาม
แบบอบต.กาหนด

(๖๐:
๒๙๕,000)

80,000
(๖๐: ๘๐,000)

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ สนามเด็กเล่นศูนย์ 100,000
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
เด็ก
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. (๖๐:
โพธิ์พร้อมหลังคากันแดด
นาโพธิ์พร้อมหลังคา ๑๐๐,000)
กันแดดตามแบบ
อบต.กาหนด
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มีศูนย์ อาคารศูนย์พัฒนา 1,๕00,000
(๖๐:
เด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์
พัฒนาเด็กเล็กทีไ่ ด้
เด็กเล็กตามแบบ
๑,๕๐๐,000)
มาตรฐาน
อบต.กาหนดจานวน
1แห่ง
100,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม
เพื่อปรับปรุงสถานที่ศูนย์ เสาธงสูง 5 เมตร
ก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาโพธิ์ พร้อมฐานเสาตาม (๖๐:
๑๐๐,000)
พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาโพธิ์
แบบอบต.กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เด็กและบุคคลทั่วไปมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นาโพธิ์มีห้องน้าครูที่มี
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เด็กมีพัฒนาการทีด่ ี

กองช่าง

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

อบต.นาโพธิ์มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

อบต.นาโพธิ์มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

-๙๓
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3...ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
ที่

๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปลูกต้นไม้ 300
ต้น/ปี

256๑
(บาท)
20,000

.

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)
20,000

(๖๑: ๒๐,000)

(๖๒: ๒๐,000)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

รักษาน้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใน
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถถวัล
ราชสมบัติครบ ๗๑ ปี

20,000

จานวนหมู่บ้านที่
ร่วมปลูกไม้ยืนต้น

พื้นที่ป่าไม้มีมากขึ้น

สานักปลัด

2

ประชาอาสาปลูกป่า
พรรษามหาราชินีเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนี
นาถ

จานวนหมู่บ้านที่
ร่วมปลูกไม้ยืนต้น

ประชาชนมีถนนร่มรื่น มี
จิตสานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด

๓

รณรงค์กาจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้า
สาธารณะ

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นไม้ 1,700 50,000
50,000
50,000
50,000
(๖๐:
๕๐,000)
(๖๑: ๕๐,000) (๖๒: ๕๐,000)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ต้น
พระบรมราชนีนาถ
-เพือส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนได้ปลูกต้นไม้
รักษาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้
กาจัดผักตบชวา
30,000 30,000
30,000
30,000
(๖๐:
๓๐,000)
(๖๑: ๓๐,000) (๖๒: ๓๐,000)
แหล่งน้าสาธารณะใช้การ
3 แห่ง
ได้ดีอยูเ่ สมอกาจัด
ผักตบชวาและสิ่งปฏิกลู ใน
น้า

แหล่งน้า 3แหล่ง

แหล่งน้าสาธารณะมีสภาพ สานักปลัด
สะอาดใช้การได้ดีอยู่เสมอ

(๖๐: ๒๐,000)

20,000

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

-๙๔
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3...ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
ที่

4

5

6

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

256๑
(บาท)

.

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

คลองสวย น้าใส นาโพธิ์ เพื่อปรับปรุงแหล่งน้า
มีสุข
สาธารณะ

ปรับปรุงแหล่งน้า
สาธารณะหมู่บ้าน

ลดขยะ ลดภาระของ
ชาวบ้านนาโพธิ์

เยาวชนจานวน
100 คน

ประชาชนในเขต๗๐
คน

๒0,000

๒0,000

๒0,000

(๖๐: ๒๐,000)

(๖๑: ๒๐,000)

(๖๒: ๒๐,000)

เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
และการอนุรักษ์แหล่งน้า
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลาทาง
ชีวภาพ

60,000

60,000

60,000

(๖๐: ๖๐,000)

(๖๑: ๖๐,000)

(๖๒: ๖๐,000)

60,000

60,000

60,000

(๖๐: ๖๐,000)

(๖๑: ๖๐,000)

(๖๒: ๖๐,000)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

60,000

6 หมูบ่ า้ น

60,000

เยาวชน 100 คน เกิดการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
และการอนุรักษ์แหล่งน้า
ประชาชนในเขต ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ
๗๐ คน
การดูแลรักษาฟื้นฟู

๒0,000

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการน้าเสีย
อย่างครบวงจร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

-๙๕
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม
4.1แผนงานการเกษตร
ที่

7

8

โครงการ

พัฒนาหมู่บ้านสะอาด

ธนาคารขยะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
บ้านเรือนชุมชนที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ

หมู่บ้านสะอาด
6 หมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนจัดการ
ขยะอย่างถูกต้องและ
สามารถนากลับมาใช้ใด้
ใหม่

ประชาชนจัดการขยะ
อย่างถูกต้อง จานวน
6 หมู่บ้าน

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

60000

60000

60000

60000

ร้อยละครัวเรือนที่มี บ้านเรือนชุมชนที่สะอาด
การกาจัดขยะอย่าง ถูกสุขลักษณะ
ถูกสุขอนามัย

สานักปลัด

60000

60000

60000

ร้อยละครัวเรือนที่มี ประชาชนจัดการขยะ
การกาจัดขยะอย่าง อย่างถูกต้องและสามารถ
ถูกสุขอนามัย
นากลับมาใช้ใด้ใหม่

สานักปลัด

256๔
(บาท)

(๖๐: ๖๐,000)

60000
(๖๐: ๖๐,000)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-๙๖
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

1

ก่อสร้างร่องระบายน้า
เพื่อให้ประชาชน
(สายหน้าโรงสีไปบ้านนาย ระบายน้าได้ทัน
ศิลป์ )หมู่ 3

ยาว 1,๒๐0 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตร พร้อมบ่อพัก

๑,๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละของ
ประชาชนระบาย
ครัวเรือนที่ระบาย น้าได้ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

กองช่าง

2

ก่อสร้างท่อระบายน้า
(สายไปคลองบึงช้าง) หมู่
3

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้าได้ทัน

ยาว๑๓๕ เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตร พร้อมบ่อพัก

๑๕0,000

ร้อยละของ
ประชาชนระบาย
ครัวเรือนที่ระบาย น้าได้ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

กองช่าง

3

ก่อสร้างท่อระบายน้า หมู่ เพื่อให้ประชาชน
7(สายบริเวณบ้านนาย
ระบายน้าได้ทัน
เกียงชุน)

๖๐0,000

ร้อยละของ
ประชาชนระบาย
ครัวเรือนที่ระบาย น้าได้ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

กองช่าง

4

ก่อสร้างท่อระบายน้า
(สายบริเวณบ้านนางบุญ
มี) หมู่ 7

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้าได้ทัน

๖๐0,000

ร้อยละของ
ประชาชนระบาย
ครัวเรือนที่ระบาย น้าได้ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

กองช่าง

๕

ก่อสร้างท่อระบายน้า
(สายจากบริเวณสี่แยก
หมู่บ้าน-โรงเรียนบ้านโศก
กะฐิน) หมู่ 7

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้าได้ทัน

ยาว 600 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พัก
ยาว 600 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พัก
ยาว ๓๕๐ เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตร พร้อมบ่อพัก

๓๕0,000

ร้อยละของ
ประชาชนระบาย
ครัวเรือนที่ระบาย น้าได้ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

กองช่าง

(๖๐: ๔๐,000)

-๙๗
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๖

ก่อสร้างท่อระบายน้า
(สายบริเวณบ้านนางชนุช
พร-หนองต่อ) หมู่ ๘

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้าได้ทัน

๗

ก่อสร้างท่อระบายน้า
(สายบริเวณบ้านนางบัวลี
) หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้าได้ทัน

๘

ก่อสร้างท่อระบายน้า
(สายบริเวณบ้านนาง
สงกรานต์ ) หมู่ 8

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้าได้ทัน

๙

ก่อสร้างท่อลอดระบายน้า เพื่อให้ประชาชนระบาย
(สายบริเวณบ้านนาง
น้าได้ทัน
นิตยา)หมู่ 8

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ยาว ๔๐๐ เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก
ยาว 100 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก
ยาว 100 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก
ยาว 350 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

๔๐๐,๐๐๐

ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

(๖๒: ๑๐,000)

๑๐๐,๐๐๐

350,000
(๖๐: ๓๕๐,000)

ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที
ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

-๙๘
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

๑๐

1๑

1๒

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ก่อสร้างท่อระบายน้า หมู่ เพื่อให้ประชาชนระบาย
8 (สายหมู่บ้านเชื่อมหนอง น้าได้ทัน
ต่อ)

ยาว 300 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก
ทาตะแกรงปิดรางระบาย ทาตะแกรงปิดรางระบาย กว้าง 0.45 เมตร
น้า หมู่ 9
น้าเพื่อลดอุบัตเิ หตุบนท้อง ยาว 512 เมตร
ถนน
ก่อสร้างท่อระบายน้า
(สายบริเวณบ้านร้อย
ตารวจอดุลย์) หมู่ 9

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้าได้ทัน

ยาว 64 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

256๑
(บาท)
300,000
(๖๐: ๓๐๐,000)

200,000
(๖๑: ๒๐๐,000)

90,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที
ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที
ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

-๙๙
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

1๓

1๔

1๕

1๖

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างท่อระบายน้าสาย
หน้าวัดท่าเรียบ หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้าได้ทัน

ก่อสร้างร่องระบายน้า
(สายจากบริเวณศาลา
กลางหมู่บ้านไปบ้านนาง
พิมพา หมู่ 10
ก่อสร้างร่องระบายน้า
(สายจากบริเวณศาลา
กลางหมู่บ้านไปบ้านนาย
บรรพต หมู่ 10
ก่อสร้างท่อระบายน้า
(สายจากบริเวณมุมวัด-ที่
นายสนั่น หมู่ 10

ประชาชนมีร่องระบายน้า
ใช้

๑๗ ก่อสร้างร่องระบายน้า
(สายจากบริเวณบ้านนาย
สนั่นไปหนองหว้า) หมู่
11

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ยาว 100 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก
กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนา 0.10 เมตร

ประชาชนมีร่องระบายน้า
ใช้

กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 280 เมตร
หนา 0.10 เมตร

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้าได้ทัน

ยาว 200 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก
กว้าง 0.50 เมตร
ยาว ๒๐๐เมตร

เพื่อให้ประชาชนระบาย
น้าได้ทัน

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

100,000

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

(๖๐: ๑๐๐,000)

160,000

ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

(๖๑: ๑๖๐,000)

140,000

ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

(๖๑: ๑๔๐,000)

200,000

ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

(๖๑: ๒๐๐,000)

๒๐๐,๐๐๐
(๖๒: ๒๐๐,000)

ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

-๑๐๐
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1๘

ก่อสร้างร่องระบายน้า
(สายบริเวณบ้านนางจานงค์
หมู่ 10

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้าได้ทัน

1๘

ก่อสร้างร่องระบายน้า
เพื่อให้ประชาชน
(สายสี่แยกกลางบ้าน )หมู่ 10 ระบายน้าได้ทัน

1๙ ก่อสร้างร่องระบายน้า(สาย
จากบริเวณมุมวัดไป ร้านค้า
ชุมชน )หมู่ 11

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้าได้ทัน

๒๑ ก่อสร้างร่องระบายน้า(สาย
จากบริเวณบ้านนางหนูพรวน
ไปนาแม่โน) หมู่ 11

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้าได้ทัน

2๒ ก่อสร้างร่องระบายน้า(สาย
จากบริเวณศาลาไปบ้านนาย
เคน) หมู่ 11

เพื่อให้ประชาชน
ระบายน้าได้ทัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.10 เมตร
พร้อมบ่อพัก
กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.10 เมตร
พร้อมบ่อพัก
กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.10 เมตร
พร้อมบ่อพัก
กว้าง 0.50 เมตร
ยาว ๖๐๐เมตร
หนา 0.10 เมตร
พร้อมบ่อพัก
กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 76 เมตร
หนา 0.10 เมตร
พร้อมบ่อพัก

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

150,000
(๖๐: ๑๕๐,000)

๖๐๐,๐๐๐
(๖๐: ๖๐๐,000)

76,000
(๖๒: ๗๖,000)

ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที
ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที
ร้อยละของ
ประชาชนระบายน้าได้ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย ทัน
น้าได้อย่างทันท่วงที

-๑๐๑
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

23 ล้อมรั่วรอบที่สาธารณะดอนปู่
ตา

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันรักษาที่
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ล้อมรั้วยาว 286
เมตร

256๑
(บาท)
100,000
(๖๑: ๑๐๐,000)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รั้วยาว 286 เมตร

ที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
ได้รับการดูแลรักษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-๑๐๒
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3....ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม
4.2แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

24 จัดหาถังขยะ

25 ก่อสร้างเตาเผาขยะ
หมู่ 3,7,8, 9,10,11

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในตาบล
มีที่ทิ้งขยะอย่างถูก
สุขลักษณะ

6 หมู่บ้าน/สานักงาน
จานวน 850 ใบ

เพื่อให้ประชาชนในตาบล
มีการจัดการขยะอย่างถูก
สุขลักษณะ

เตาเผาขยะขนาด 2
x2 x2 เมตร

26 ขุดบ่อทิ้งสิ่งปฏิกูล หมู่ ๘ เพื่อให้ประชาชนในตาบล
มีการจัดการขยะอย่างถูก
สุขลักษณะ

บ่อทิ้งสิ่งปฏิกูล ขนาด
กว้าง ๑๐ เมตร ยาว
๑๐ เมตรลึก ๒ เมตร

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

250,000

250,000

250,000

(๖๐:
๒๕๐,000)

(๖๑:
๒๕๐,000)

(๖๒:
๒๕๐,000)

180,000

180,000

180,000

(๖๐:
๒๕๐,000)

(๖๑:
๒๕๐,000)

(๖๒:
๒๕๐,000)

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

250,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี ครัวเรือนมีถังขยะและทิ้ง
การกาจัดขยะอย่าง ขยะลงที่ถัง

กองช่าง

180,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี ชุมชนมีการจัดการขยะ
การกาจัดขยะอย่าง อย่างถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

ถูกสุขอนามัย

ถูกสุขอนามัย

๕,๐๐๐

ร้อยละครัวเรือนที่มี ชุมชนมีการจัดการขยะ
การกาจัดขยะอย่าง อย่างถูกสุขลักษณะ
ถูกสุขอนามัย

กองช่าง

-๑๐๓
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน แหล่งนา
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

1

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถังเก็บน้าประปา
คสล. หมู่ 7

เพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภค

ก่อสร้างประปาถังสูงพร้อม
เจาะบ่อบาดาล หมู่ 7

๓

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

256๑
(บาท)

ถังเก็บน้าประปา
จานวน 4 ถัง

200,000

เพื่อการเกษตร
อุปโภค บริโภค

ประปาถังสูงพร้อม
เจาะบ่อบาดาล 1
แห่ง

500,000

ปรับปรุง/ขยายระบบท่อ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๗

เพื่อการเกษตร
อุปโภค บริโภค

วางท่อพีวีซี ø ๒ นิ้ว
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร

๔

ก่อสร้างถังเก็บน้าประปา
คสล หมู่ 8

เพื่อการเกษตร
อุปโภค บริโภค

ถังเก็บน้าประปา
จานวน 4 ถัง

๕

ขุดเจาะบาดาล หมู่ 9

สร้างประปาเพิ่มเพื่อ
ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค
เพื่อการเกษตร
อุปโภค บริโภค

2

๖

ก่อสร้างถังเก็บน้าประปา
คสล.หมู่ 9

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
256๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

200,000

200,000

200,000

ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้าใช้อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน้าอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

500,000

500,000

500,000

ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้าใช้อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตรอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

๔00,000

๔00,000

๔00,000

๔00,000

ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้าใช้อย่างเพียงพอ

กองช่าง

200,000

200,000

200,000

200,000

ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้าใช้อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตรอุปโภค
บริโภค
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตรอุปโภค
บริโภค

ขุดเจาะบาดาล
๑ แห่ง

100,000

200,000

200,000

200,000

ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้าใช้อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน้าอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

ถังเก็บน้าคสล.
๒ เมตร สูง ๕.๗๐
เมตร จานวน๒ถัง

๑๓๓,000

๑๓๓,000

๑๓๓,000

๑๓๓,000

ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้าใช้อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน้าอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

(๖๐:
๒๐๐,000)
(๖๐:
๕๐๐,000)

(๖๐:
๑๐๐,000)

(๖๐:
๑๓๓,000)

กองช่าง

-๑๐๔
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3..ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน แหล่งนา
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

๗
๘

๙

โครงการ

วัตถุประสงค์

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10 เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขุดเจาะบาดาล ๑
แห่ง

ก่อสร้างประปาหอถังสูง
หมู่ 11

เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค

ประปาหอถังสูง 1
แห่ง

ขุดลอกหนองจอก หมู่ 3

เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค

กว้าง 250 เมตร
ยาว 300 เมตร
ลึกเฉลีย่ 3 เมตร

เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค

กว้าง 50 เมตร
ยาว 100เมตร
ลึกเฉลีย่ 2เมตร

10 ขุดลอกหนองเหล็กหมู่ 3

256๑
(บาท)
400,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

256๔
(บาท)

400,000

400,000

400,000

ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

400,000

400,000

400,000

(๖๐: ๔๐๐,000)

400,000
(๖๑: ๔๐๐,000)

5,950,000
(๖๐:
5,950,000)

430,000
(๖๐:๔๓0,000)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตร
อุปโภค บริโภค
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค
บริโภค

ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตร
อุปโภค บริโภค

กองช่าง

ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค
บริโภค

กองช่าง

กองช่าง

-๑๐๕
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3..ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน แหล่งนา
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

11 ขุดลอกคลองโศกดู่ หมู่ 3
12 ขุดลอกหนองสิม หมู่ 3

วัตถุประสงค์

เพื่อการเกษตร
อุปโภค บริโภค
เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค

13 ขุดลอกคลองบึงช้าง หมู่ 3 เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค

๑4 ขุดลอกคลองโศกแพง หมู่
3
15 ขุดลอกหนองฝาย หมู่ 7

เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค
เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้าง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร ลึก
1 เมตร
กว้าง 70 เมตร ยาว
70 เมตร ลึกเฉลีย่
1.50 เมตร

256๑
(บาท)
114,000
186,200

540,000

ร้อยละครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้าเพื่อ
น้าใช้อย่างเพียงพอ การเกษตร

(๖๒:
540,000)

(๖๐:
๑๒0,000)

(๖๐:๓๐๐,000)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

อุปโภค บริโภค
120,000

๕๐๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อุปโภค บริโภค
ร้อยละครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้าเพื่อ
น้าใช้อย่างเพียงพอ การเกษตร อุปโภค
บริโภค

(๖๐: 186,200)

กว้าง 5 เมตร ยาว
100เมตร ลึกเฉลีย่
3เมตร

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ร้อยละครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้าเพื่อ
น้าใช้อย่างเพียงพอ การเกษตร

(๖๑:๑๑๔,000)

กว้าง 30 เมตร ยาว
300 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2 เมตร

กว้าง 30 เมตร
ยาว 250 เมตร
ลึกเฉลีย่ 1 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

ร้อยละครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้าเพื่อ
น้าใช้อย่างเพียงพอ การเกษตร อุปโภค

กองช่าง

บริโภค
ร้อยละครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้าเพื่อ
น้าใช้อย่างเพียงพอ การเกษตร อุปโภค

บริโภค

กองช่าง

-๑๐๖
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3..ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน แหล่งนา
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

16 ปรับปรุงทางน้าเข้าออก
หนองฝาย หมู่ 7
17 ขุดลอกหนองไผ่ หมู่ 7

18 ขุดลอกหนองต่อ หมู่ 8

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้า
ของหมู่บ้านเพื่อ
การเกษตร
เพื่อการเกษตร
อุปโภค บริโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วางท่อขนาด ø 0.๔0 ๒๐๐,๐๐๐
(๖๐:๕๐,000)
จานวน๒๕๐ ท่อน

กว้าง 100 เมตร ยาว
200 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.50 เมตร
เพื่อการเกษตรอุปโภค กว้าง 80 เมตร ยาว
บริโภค
80 เมตร ลึก 3 เมตร

19 ขุดลอกหนองหญ้ารังกา

เพื่อการเกษตรอุปโภค กว้าง ๑๐๕ เมตร ยาว
บริโภค
๑๒๕ เมตร ลึก ๓
เมตร

20 ขุดลอกคลองหนองคูขาด

เพื่อการเกษตร
อุปโภคบริโภค

หมู่ 9

หมู่ 10

256๑
(บาท)

กว้าง 14 เมตร ยาว
500เมตร ลึก 4
เมตร

1,540,000
(๖๐:1,540,000 )

600,000
(๖๑:๖0๐,000 )

๗๕0,000
(๖๐:๔๙๐,000 )

800,000
(๖๐:๘๐๐,000 )

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค
บริโภค
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค
บริโภค
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
อุปโภคบริโภค

ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตร
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

-๑๐๗
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3.. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน แหล่งนา
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

21 ขุดลอกคลองใต้หนองคู
ขาด หมู่ 10

วัตถุประสงค์

เพื่อการเกษตร
อุปโภคบริโภค

22 ขุดลอกหนองม่วง หมู่ 10 เพื่อการเกษตร
อุปโภคบริโภค

23 ขุดลอกหนองหว้า หมู่ 11 เพื่อการเกษตร
อุปโภคบริโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง 6 เมตร ยาว
300 เมตร ลึก 3
เมตร
กว้าง ๔๕ เมตร ยาว
๒๐๐เมตร ลึก ๓
เมตร
กว้าง 60 เมตร ยาว
100 เมตร ลึก 2
เมตร
กว้าง 30 เมตร ยาว
50 เมตร ลึก 3 เมตร

24 ขุดลอกสระหิน หมู่ 11

เพื่อการเกษตร
อุปโภคบริโภค

25 ขุดลอกหนองปลาดุก หมู่

เพื่อการเกษตร
อุปโภคบริโภค

กว้าง 80 เมตร ยาว
120 เมตร ลึก 3
เมตร

26 ปรับปรุงทางน้าเข้าออก
หนองไผ่ หมู่ 7

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้า
ของหมู่บ้านเพื่อ
การเกษตร

วางท่อขนาด 0.60
เมตร 4 จุด ๆ ละ 10
ท่อน รวม 40 ท่อน

11

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

260,000

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ร้อยละครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้าเพื่อ
น้าใช้อย่างเพียงพอ การเกษตร อุปโภค

(๖๐:๒๖๐,000 )

๘๕๐,๐๐๐

ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้าใช้อย่างเพียงพอ

500,000

ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้าใช้อย่างเพียงพอ

(๖๐:๕๐๐,000 )

210,000

ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้าใช้อย่างเพียงพอ

(๖๐:๒๑๐,000 )

280,000
(๖๒:๒๘๐,000 )

50,000
(๖๑:๕๐,000 )

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้าใช้อย่างเพียงพอ

บริโภค
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค
บริโภค
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค
บริโภค
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
อุปโภคบริโภค

ร้อยละครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้าเพื่อ
น้าใช้อย่างเพียงพอ การเกษตร

อุปโภคบริโภค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

๑๐๘
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3..ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน แหล่งนา
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

27 ขุดลอกโนนวัดเก่า หมู่ 9

วัตถุประสงค์

เพื่อการเกษตร
อุปโภค บริโภค

28 ปรับปรุงขยายพื้นดินคันคู
คลองหนองต่อ หมู่ 8

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้า
ของหมู่บ้าน

29 ปรับปรุงคันคูหนองคูขาด
หมู่ 10

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้า
ของหมู่บ้าน

๓0 ปรับปรุงทางน้าเข้าออก
หนองน้า หมู่ 9

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้า
ของหมู่บ้าน

31 ก่อสร้างฝายน้าล้นห้วย
จอก หมู่ 9

เพื่อการเกษตร
อุปโภค บริโภค

32 วางท่อเข้าหนองม่วง ม.
11

เพื่อการเกษตร
อุปโภค บริโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว
๔๐๐ เมตร ลึก 3
เมตร
กว้าง 6 เมตร ยาว
620 เมตร
ลงหินคลุกกว้าง 4
เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.10 เมตร
วางท่อขนาด 0.60
เมตร 4 จุด ๆ ละ 8
ท่อน รวม 32 ท่อน
กว้าง 5 เมตร ยาว 40
เมตร
วางท่อขนาด 1
เมตร 2 จุด ๆ ละ
10 ท่อน รวม 20
ท่อน

256๑
(บาท)
1,๕๐๐,๐๐๐
(๖๐:๑๗๒,000 )

100,000
(๖๑:๑๐๐,000 )

120,000
(๖๑:๑๒๐,000 )

30,000
(๖๐:๓๐,000 )

230,000
(๖๐:๒๓๐,000 )

100,000
(๖๑:๑๐๐,000 )

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้าเพื่อ
น้าใช้อย่างเพียงพอ การเกษตร อุปโภค
ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้าใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้าใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้าใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้าใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละครัวเรือนที่มี
น้าใช้อย่างเพียงพอ

บริโภค
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค
บริโภค
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตร
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตร
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตร
อุปโภคบริโภค

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

-๑๐๙
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

1

2
3

4

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรค
ระบาดอื่นๆ

เพื่อให้ประชาชนใน
ตาบลได้รบั การ
ป้องกันควบคุมโรค

จานวน 6 หมู่บ้าน

ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าและการทาหมัน
สุนัขและแมว
สนับสนุนกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบล
นาโพธิ์
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

เพื่อให้ประชาชนใน
ตาบลได้รบั การ
ป้องกันควบคุมโรค
เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

6 หมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงภัยของโรค
เอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโพธิ์
จัดรณรงค์ฯ ๑ ครั้ง

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

120,000

120,000

120,000

(๖๐:๑๒๐,000 )

(๖๑:๑๒๐,000 )

(๖๒:๑๒๐,000 )

70,000

70,000

70,000

(๖๐:๗๐,000 )

(๖๑:๗๐,000 )

(๖๒:๗๐,000 )

๖0,000

๖0,000

๖0,000

(๖๐:๖๐,000 )

(๖๑:๖๐,000 )

(๖๒:๖๐,000 )

๒0,000

๒0,000

๒0,000

(๖๐:๒๐,000 )

(๖๑:๒๐,000 )

(๖๒:๒๐,000 )

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

120,000 ร้อยละครัวเรือนที่ ประชาชนได้รับการ
มีสุขภาพอนามัยที่ บริการด้านสาธารณสุข
ดี

สานักปลัด

70,000

ร้อยละครัวเรือนที่ ประชาชนได้รับการ
มีสุขภาพอนามัยที่ บริการด้านสาธารณสุข
ดี
ร้อยละครัวเรือนที่ ประชาชนมีสขุ ภาพที่ดี
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี

สานักปลัด

ร้อยละครัวเรือนที่ ประชาชนตระหนักถึง
มีสุขภาพอนามัยที่ ภัยของโรคเอดส์
ดี

สานักปลัด

256๔
(บาท)

๖0,000

๒0,000

ตัวชี้วัด
KPI

สานักปลัด

-๑๑๐
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2..ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

5

๖
๗

๘

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เครื่องกรองน้าดื่ม หมู่
3,7,8,9,10,11

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ดื่มที่สะอาดไว้ดื่ม

เครื่องกรองน้าดื่ม 6
แห่ง

โครงการฝึกอบรมความรู้
ด้านสาธารณสุขให้กับ
ชุมชน
สานสายใยใส่ใจสุขภาพแม่
และเด็กผู้ด้อยโอกาส

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
เพื่อเป็นการส่งเสริม
การดูแลสุขภาพของ
แม่และเด็กด้อยโอกาส

ประชาชนจานวน 80
คน

โครงการพัฒนาการทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการ
การปฐมพยาบาลและการ ปฐมพยาบาลให้
สร้างเครือข่ายรักสุขภาพ ประชาชน

แม่และเด็กจานวน
80 คน
ประชาชนจานวน
๘0 คน

256๑
(บาท)
600,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

256๔
(บาท)

600,000

600,000

600,000

20,000

(๖๐:๖๐๐,000 )

20,000
(๖๐:๑๐,000 )

20,000
(๖๐:๑๐,000 )

20,000
(๖๐:๑๐,000 )

20,000

20,000

(๖๑:๑๐,000 )

(๖๒:๑๐,000 )

20,000

20,000

(๖๑:๑๐,000 )

(๖๒:๑๐,000 )

20,000

20,000

(๖๑:๑๐,000 )

(๖๒:๑๐,000 )

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้าดื่มทีส่ ะอาด
มีสุขภาพอนามัยที่ ไว้ดื่ม
ดี

สานักปลัด

ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี
ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี

ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุข

สานักปลัด

แม่และเด็กด้อยโอกาสมี
สุขภาพที่ดี

สานักปลัด

ร้อยละครัวเรือนที่ ประชาชนมีทักษะการปฐม
มีสุขภาพอนามัยที่ พยาบาล
ดี

สานักปลัด

-๑๑๑
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

๙

โครงการรณรงค์ให้มี
ความรู้ด้านการ
สาธารณสุขเพื่อการ
ป้องกันโรค
1๐ โครงการคุม้ ครองผู้บริโภค
1๑ โครงการตรวจสุขภาพ
พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการ
สาธารณสุขเพื่อการ
ป้องกันโรค
เพื่อให้ผู้บริโภค
ปลอดภัยจากการ
บริโภค
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
ให้กับพนักส่วนตาบล
นาโพธิ์ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชน 6 หมู่บ้าน
ผู้บริโภคจานวน
จานวน 6 หมู่บ้าน
พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง
จานวน ๒๕ คน

256๑
(บาท)
10,000
(๖๐:๑๐,000 )

10,000
(๖๐:๑๐,000 )

๒0,000
(๖๐:๒๐,000 )

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)
10,000

10,000

(๖๑:๑๐,000 )

(๖๒:๑๐,000 )

10,000

10,000

(๖๑:๑๐,000 )

(๖๒:๑๐,000 )

๒0,000

๒0,000

(๖๑:๒๐,000 )

(๖๒:๒๐,000 )

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

10,000

ร้อยละครัวเรือนที่ ประชาชนมีความรู้ด้าน
มีสุขภาพอนามัยที่ สาธารณสุขด้านควบคุมโรค
ดี

สานักปลัด

10,000

ร้อยละครัวเรือนที่
มีสุขภาพอนามัยที่
ดี
ร้อยละพนักงาน
ส่วนตาบลมี
สุขภาพที่ดี

สานักปลัด

๒0,000

ผู้บริโภคปลอดภัยจากการ
บริโภค

พนักงานส่วนตาบลและ
สานักปลัด
พนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโพธิ์มสี ุขภาพ
รางการที่ดี

-๑๑๒
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม
6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

1

2
3

4

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อ เพื่อให้การสงเคราะห์ อุปกรณ์สาหรับผู้พิการ
ยังชีพสงเคราะห์ช่วยเหลือ อุปกรณ์สาหรับผู้พิการ ในเขตอบต.นาโพธิ์
คนพิการตาบลนาโพธิ์
ในการดารงชีวิต
ประจาวัน
โครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
พิการ ผู้สูงอายุจานวน
ชีวิตผู้พิการและผูด้ ูแลผู้
ชีวิตผู้พิการ ผูส้ ูงอายุ
๘0 คน
พิการ
ในเขต อบต.นาโพธิ์
อยู่อย่างไรกับผู้สูงอายุ
เพื่อให้ความสาคัญกับ สูงอายุจานวน 150
คน
ผู้สูงอายุ ได้สร้าง
ความสัมพันธ์ต่อกัน
ส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ตาบลนาโพธิ์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเขตตาบล
นาโพธิ์

ผู้สูงอายุจานวน ๖0
คน

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

๕0,000

๕0,000

๕0,000

(๖๐:๕๐,๐๐๐)

(๖๑:๕๐,๐๐๐)

(๖๒:๕๐,๐๐๐)

๒0,000

๒0,000

๒0,000

(๖๐:๒๐,๐๐๐)

(๖๑:๒๐,๐๐๐)

(๖๒:๒๐,๐๐๐)

50,000

50,000

50,000

(๖๐:๕๐,๐๐๐)

(๖๑:๕๐,๐๐๐)

(๖๒:๕๐,๐๐๐)

10,000

10,000

10,000

(๖๐:๑๐,๐๐๐)

(๖๑:๑๐,๐๐๐)

(๖๒:๑๐,๐๐๐)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

๕0,000

ร้อยละครัวเรือนที่ ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์
มีคุณภาพชีวิตที่ดี อุปกรณ์ในการดารงชีวิต
ประจาวัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๒0,000

ร้อยละครัวเรือนที่ ผู้พิการผูส้ ูงอายุมีคณ
ุ ภาพ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชีวติ ที่ดีขึ้น

50,000

ร้อยละครัวเรือนที่ คนในครอบครัวมี
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้สูงอายุ

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

10,000

ร้อยละครัวเรือนที่ ผู้สูงอายุมสี ุขภาพร่างกายที่ดี กอง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
สวัสดิการ
สังคม

-๑๑๓
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2..ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม
6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

5

6

7

โครงการ

สารวจข้อมูลและ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของประชาชน

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลนาโพธิ์

วัตถุประสงค์

-เพื่อเป็นค่าดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อรับทราบ
ข้อมูลพื้นฐาน
ของประชาชนในเขต อบต.
-เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
พื้นฐานของประชาชน
เป็นการสนับสนุนการ
ดาเนินงานสวัสดิการชุมชน
ให้ประชาชนมีการออม
ทรัพย์ร่วมกัน จัดตั้งเป็น
กองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อ
เป็นการสร้างหลักประกัน
และความมั่นคงของชุมชน

รณรงค์ลดความ
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
รุนแรงต่อเด็กและสตรี ในการลดความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ข้อมูลพื้นฐานของ
ประชาชน 6
หมู่บ้าน

6 หมู่บ้าน

ประชาชนจานวน
๓๐ คน

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

20,000

20,000

20,000

(๖๐:๒๐,๐๐๐)

(๖๑:๒๐,๐๐๐)

(๖๒:๒๐,๐๐๐)

50,000

50,000

50,000

(๖๐:๕๐,๐๐๐)

(๖๑:๕๐,๐๐๐)

(๖๒:๕๐,๐๐๐)

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

(๖๐:๑๐,๐๐๐)

(๖๑:๑๐,๐๐๐)

(๖๒:๑๐,๐๐๐)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

ร้อยละครัวเรือนที่ -ทราบข้อมูลพื้นฐาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนในเขต อบต.
-สามารถแก้ไขปัญหา
พื้นฐานของประชาชนในเขต
พื้นที่

กอง
สวัสดิการฯ

50,000

ร้อยละครัวเรือนที่ เป็นการสนับสนุนการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดาเนินงานสวัสดิการชุมชน
ให้ประชาชนมีการออม
ทรัพย์ร่วมกัน จัดตั้งเป็น
กองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อ
เป็นการสร้างหลักประกัน
และความมั่นคงของชุมชน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๑๐,๐๐๐

ร้อยละครัวเรือนที่ เด็กและสตรีที่มีคณ
ุ ภาพชีวิต กอง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ดี
สวัสดิการ
สังคม

-๑๑๔
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

1

๒

๓

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

อบรมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

เพื่อให้ความรู้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้ น
เพื่อให้สามารถปฏิบัตหิ น้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ
หมู่บ้านจานวน 30
คน

โครงการหมู่บ้าน/
ชุมชน เข้มแข็งป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามแนวทาง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับนักเรียนและ
เยาวชน ประจาปี

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามแนวทาง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

6 หมู่บ้าน

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้กับนักเรียนและ
เยาวชน

นักเรียนเยาวชน
จานวน 100 คน

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

10,000

10,000

10,000

(๖๐:๑๐,๐๐๐)

(๖๑:๑๐,๐๐๐)

(๖๒:๑๐,๐๐๐)

16,000

16,000

16,000

(๖๐:๑๖,๐๐๐)

(๖๑:๑๖,๐๐๐)

(๖๒:๑๖,๐๐๐)

40,000

40,000

40,000

(๖๐:๔๐,๐๐๐)

(๖๑:๔๐,๐๐๐)

(๖๒:๔๐,๐๐๐)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

10,000

ร้อยละครัวเรือนที่ คณะกรรมการหมู่บา้ น
มีความปลอดภัย สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้
ในชีวิตและ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทรัพย์สิน

สานักปลัด

16,000

ร้อยละครัวเรือนที่ หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง
มีความปลอดภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
ในชีวิตและ
เสพติดได้อย่างยั่งยืน
ทรัพย์สิน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

40,000

ร้อยละครัวเรือนที่ นักเรียน เยาวชน ใช้เวลา
มีความปลอดภัย ว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ข้อง
ในชีวิตและ
เกี่ยวกับยาเสพติด
ทรัพย์สิน

สานักปลัด

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

-๑๑๕
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

๔

โครงการ

โครงการอบรมสัมมนา
เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ
เครือข่ายองค์กรชุมชน
เพื่อความปรองดอง
และสร้างความสุข
แบบยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อ
ความปรองดองและสร้าง
ความสุขแบบยั่งยืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อบรมสัมมนา
จานวน ๑๐๐ คน

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

๕0,000

๕0,000

๕0,000

(๖๐:๕๐,๐๐๐)

(๖๑:๕๐,๐๐๐)

(๖๒:๕๐,๐๐๐)

256๔
(บาท)
๕0,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละครัวเรือนที่ เครือข่ายองค์กรชุมชน เกิด
มีความปลอดภัย ความปรองดองและสร้าง
ในชีวิตและ
ความสุขแบบยั่งยืน
ทรัพย์สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม

-๑๑๖
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม
6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

๑

๒

๓

๔

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

256๑
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

ฝึกอบรมทบทวนหลักสูตร เพื่อทบทวนทักษะการ
อปพร.อบต.นาโพธิ์
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ประจาปี
แก่สมาชิกอปพร.

สมาชิกอปพร.
จานวน 1๐๐
คน

ฝึกอบรมทบทวนหลักสูตร เพื่อทบทวนทักษะการ
ทีมกู้ภัย อบต.
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
นาโพธิ์ประจาปี
แก่ ทีมกู้ภัย

ทีมกู้ภัย จานวน
๒๑ คน

30,000

30,000

30,000

(๖๐:๓๐,๐๐๐๐)

(๖๑:๓๐,๐๐๐)

(๖๒:๓๐,๐๐๐)

ฝึกอบรมป้องกันและระงับ เพื่อป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน ประจาปี อัคคีภัยในชุมชน

ฝึกอบรม6
หมู่บ้าน

30,000

30,000

30,000

(๖๐:๓๐,๐๐๐)

(๖๑:๓๐,๐๐๐)

(๖๒:๓๐,๐๐๐)

ดาเนินการระบบ
เพื่อให้การบริการผู้ป่วย
การแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล
ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้การบริการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล

บริการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 6
หมู่บ้าน

(๖๐:
๑๐๐,๐๐๐)

200,000
(๖๐:
๒๐๐,๐๐๐)

100,000

100,000

(๖๑:
๑๐๐,๐๐๐)

(๖๒:
๑๐๐,๐๐๐)

200,000

200,000

(๖๑:
๒๐๐,๐๐๐)

(๖๒:
๒๐๐,๐๐๐)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

100,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

สมาชิก อปพร.มีทักษะ
ความสามารถในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

สานักปลัด

30,000

ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ทีมกู้ภัยมีทักษะ
ความสามารถในการกูภ้ ัย

สานักปลัด

30,000

ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

สถานศึกษาและชุมชน
ปลอดจากอัคคีภัย

สานักปลัด

ประชาชน ได้รบั การ
ช่วยเหลือและรักษาอย่าง
ทันท่วงที

สานักปลัด

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

200,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

-๑๑๗
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....2...ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม
6.4 แผนงานงบกลาง
ที่

1

2

3
4

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อช่วยเหลือ
สวัสดิการผูส้ ูงอายุใน
พื้นที่

ผู้สูงอายุในเขต อบต. 5,๐๐๐,๐๐๐
นาโพธิอ์ ายุ ๖๐ ปีขึ้น (๖๐:
ไปและขึ้นบัญชีไว้ ๔,๗๕๘,๐๐๐)

5,๕๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

(๖๑:
๔,๗๕๘,๐๐๐)

(๖๒:
๔,๗๕๘,๐๐๐)

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ

เพื่อช่วยเหลือ
สวัสดิการผู้พิการใน
พื้นที่

ผู้พิการในเขต อบต.
นาโพธิ์

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๗๐๐,๐๐๐

๒,๙๐๐,๐๐๐

(๖๐:
๒,๓๔๒,๔๐๐)

(๖๑:
๒,๓๔๒,๔๐๐)

(๖๒:
๒,๓๔๒,๔๐๐)

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือ
เอดส์
สวัสดิการผูป้ ่วยเอดส์
ในพื้นที่
ช่วยเหลือผู้ประสบความ ช่วยเหลือผู้ประสบ
เดือดร้อน สาธารณภัย
ความเดือดร้อนและ
ภัยธรรมชาติ
ประสบภัยธรรมชาติ
ด้านต่างๆ

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
อบต.นาโพธิ์
ประชาชน 6
หมู่บ้าน

60,000

60,000

60,000

(๖๐:๖๐,๐๐๐)

(๖๑:๖๐,๐๐๐)

(๖๒:๖๐,๐๐๐)

300,000
(๖๐
๓๐๐,๐๐๐)

300,000

300,000

(๖๑:๓๐๐,๐๐๐)

(๖๒:๓๐๐,๐๐๐)

256๔
(บาท)
๖,๕๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละครัวเรือนที่ ผู้สูงอายุในตาบลนา
มีคุณภาพชีวิตที่ดี โพธิม์ ีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๓,๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนที่ ผู้พิการในตาบลนาโพธิ์
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

60,000
300,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ร้อยละครัวเรือนที่ ผู้ป่วยเอดส์ในตาบลนา กอง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี โพธิม์ ีคุณภาพชีวิตที่ดี สวัสดิการ
ขึ้น
สังคม
ร้อยละครัวเรือนที่ ประชาชนในตาบลมี
สานักปลัด
มีความปลอดภัย งบประมาณในการ
ในชีวิตและ
แก้ไขปัญหาความ
ทรัพย์สิน
เดือดร้อน

-๑๑๘

ที่

1

2

3

4

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5...ด้านบริหารจัดการ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของ
256๑
25๖๒
256๓
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการอบรมศึกษาดูงาน
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้บริหาร/สมาชิกสภา
อบต./พนักงานส่วน
ตาบล/พนักงานจ้าง
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรของหน่วยงานทั้ง
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
อบต./พนักงานส่วน
ตาบล/พนักงานจ้าง

เพื่อให้บุคลากรในตาบล
ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหาร/การปฏิบัติงาน

สนับสนุนการเตรียมการ
รับเสด็จ

เพื่อเป็นการเตรียมการ
รับเสด็จฯ

การรับเสด็จฯ
๑ ครั้ง

เชิดชูเกียรติพนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง
อบต.นาโพธิ์

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติ
หน้าที่บริการประชาชน
ดีเด่น

พนักงานส่วนตาบล
20 คน พนักงาน
จ้าง 2 คน

เพื่อให้ความรู้แก่
บุคลากรของหน่วยงาน
ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาอบต./พนักงาน
ส่วนตาบล/พนักงาน
จ้างจานวน 50
คน
บุคลากรของ
หน่วยงานจานวน
50 คน

300,000
(๖๐:
๔๐๐,๐๐๐)

200,000
(๖๐:
๒๐๐,๐๐๐)

10,000
(๖๐:
๑๐,๐๐๐)

300,000

300,000

(๖๑:
๔๐๐,๐๐๐)

(๖๒:
๔๐๐,๐๐๐)

200,000

200,000

(๖๑:
๒๐๐,๐๐๐)

(๖๒:
๒๐๐,๐๐๐)

10,000
(๖๑:
๑๐,๐๐๐)

10,000

256๔
(บาท)

5,000

5,000

5,000

(๖๑:5,๐๐๐)

(๖๒:5,๐๐๐)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ

บุคลากรในตาบล
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

สานักปลัด

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ

บุคลากรของหน่วยงาน
ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด

๑0,000

มีงบประมาณในการรับ
เสด็จฯ

สานักปลัด

พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างมีขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และการ
บริการประชาชน

สานักปลัด

(๖๒:
๑๐,๐๐๐)

(๖๐:5,๐๐๐)

ตัวชี้วัด
KPI

5,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ
ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ

-๑๑๙

ที่

5

6

7

8

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5.....ด้านบริหารจัดการ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของ
256๑
25๖๒
256๓
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

จัดการเลือกตั้ง
1 ครั้ง

ทุนการศึกษาต่อระดับ
เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร/
ปริญญาตรีและปริญญาโท สมาชิกสภา อบต./พนักงาน
ส่วนตาบล/พนักงานจ้างได้
พัฒนาความรู้ความสามารถ

ทุนการศึกษาต่อ
2 คน

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
อบต.เคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนเพื่อสร้างความ
ปรองดอง ความสุขที่ยั่งยืน

สารวจความ
พอใจของ
ผู้รับบริการ ๑
ครั้ง
ออกให้บริการ
6 หมู่บ้าน

เพื่อส่งเสริมเพิ่มประสิทธิ์
ภาพ ในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้
ดีขึ้น
-เพื่อให้บริการประชาชนใน
เชิงรุก
-เพื่อเป็นช่องทางให้
ประชาชนเข้าถึงการบริการ
ของ อบต.นาโพธิ์ มากขึ้น
-เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชน

200,000
(๖๐:
๒๐๐,๐๐๐)

300,000
(๖๐:
๓๐๐,๐๐๐)

15,000
(๖๐:
๑๕,๐๐๐)

60,000
(๖๐:
๖๐,๐๐๐)

200,000

200,000

(๖๑:
๒๐๐,๐๐๐)

(๖๒:
๒๐๐,๐๐๐)

300,000

300,000

(๖๑:
๓๐๐,๐๐๐)

(๖๒:
๓๐๐,๐๐๐)

15,000
(๖๑:
๑๕,๐๐๐)

60,000
(๖๑:
๖๐,๐๐๐)

15,000

256๔
(บาท)

60,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

200,000 ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ

มีงบประมาณในการ
เลือกตั้ง

300,000 ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
สานักปลัด
อบต./พนักงานส่วน
ตาบล/พนักงานจ้างได้
พัฒนาความรู้
ความสามารถ
องค์กรมีประสิทธิภาพใน สานักปลัด
การให้บริการดียิ่งขึ้น

15,000

ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ

60,000

ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ

(๖๒:
๑๕,๐๐๐)

(๖๒:
๖๐,๐๐๐)

ตัวชี้วัด
KPI

-ประชาชนมีความพึง
พอใจ ในการให้บริการ
ประชาชนของอบต.นา
โพธิ์เพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด
หลัก

สานักปลัด

-๑๒๐

ที่

9

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5.....ด้านบริหารจัดการ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานริหารทั่วไป
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของ
256๑
25๖๒
256๓
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
อบต.นาโพธิ์

เพื่อจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
อบต.นาโพธิ์

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
อบต.

10 หน้าที่พลเมืองที่ดีในการ
เสียภาษีสร้างชาติ

เพื่อให้ความรู้ และ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ประชาชนให้เสียภาษีอากร

ประชาชน 6
หมู่บ้าน

11 สนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชน

เพื่อให้ชุมชนมีแผนพัฒนา แผนชุมชน6
ชุมชน
หมู่บ้าน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
เพื่อให้องค์การบริหารส่วน แผนพัฒนาสี่ปี
ตาบลมีแผนพัฒนาองค์กร
อบต.นาโพธื
ประชาชน มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประชาชน 60
ความรู้เกี่ยวกับการ
คน
เลือกตั้ง

12 ประชุมประชาคมการ
จัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตาบล
13 ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง

130,000

๔๐0,000

๔๐0,000

6,000

6,000

6,000

(๖๑:๖,๐๐๐)

(๖๑:๖,๐๐๐)

(๖๒:๖,๐๐๐)

10,000

10,000

10,000

(๖๐:๑๐,๐๐๐)

(๖๑:๑0,๐๐๐)

(๖๒:๑๐,๐๐๐)

(๖๐:
๑๓๐,๐๐๐)

15,000

15,000

15,000

(๖๐:๑๕,๐๐๐)

(๖๑:๑๕,๐๐๐)

(๖๒:๑๕,๐๐๐)

10,000

10,000

10,000

(๖๐:๑๐,๐๐๐)

(๖๑:๑๐,๐๐๐)

(๖๒:๑๐,๐๐๐)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

๔๐0,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ
6,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ
10,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ
15,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ
10,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อบต.นาโพธิ์มีแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

ประชาชนเสียภาษีอากรให้ กองคลัง
หน่วยงานเพิ่มมากขึ้น
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนชุมชนและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
สานักปลัด
การจัดทาแผนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
ประชาชนมีความรู้
สานักปลัด
เกี่ยวกับกระบวนการ
เลือกตั้ง

-๑๒๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5....ด้านบริหารจัดการ.
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
7.1แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

1๔

๑๕

โครงการ

สารวจข้อมูลและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของ
ประชาชน

ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
อบต.นาโพธิ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-เพื่อเป็นค่าดาเนินการ
ข้อมูลพื้นฐานของ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อรับทราบ
ประชาชน 6
ข้อมูลพื้นฐาน
หมู่บ้าน
ของประชาชนในเขต
อบต.
-เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานของ
ประชาชน
เพื่อซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ซ่อมแซมวัสดุ
อบต.นาโพธิ์ ให้มีสภาพใช้ ครุภณ
ั ฑ์
การได้ดีอยู่เสมอ
อบต.นาโพธิ์

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๒
256๓
(บาท)
(บาท)

20,000

20,000

20,000

(๖๐:๒๐,๐๐๐)

(๖๑:๒๐,๐๐๐)

(๖๒:๒๐,๐๐๐)

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ

-ทราบข้อมูลพื้นฐาน
ของประชาชนในเขต
อบต.
-สามารถแก้ไขปัญหา
พื้นฐานของประชาชนใน
เขตพื้นที่

กอง
สวัสดิการฯ

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ

วัสดุครุภัณฑ์
อบต.นาโพธิ์ ให้มีสภาพใช้
การได้ดีอยู่เสมอ

สานักปลัด

256๔
(บาท)

๑๒๒

ที่

๑

๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5.....ด้านบริหารจัดการ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
7.2แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของ
256๑
25๖๒
256๓
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บ
เอกสารสานักงาน

เพื่อเป็นที่เก็บเอกสาร
สานักงาน อบต.นาโพธิ์

อาคารกว้าง ๖
เมตรยาว๖เมตรสูง
๓เมตร

ปรับปรุง/ต่อเติม/
ซ่อมแซม/ตกแต่งภายใน
ภายนอกอาคารสานักงาน
อบต.นาโพธิ์

-เพื่อปรับปรุง/ต่อเติม/
ซ่อมแซม/ตกแต่งภายใน
ภายนอกอาคารสานักงาน
อบต.นาโพธิ์ เช่นห้อง
นายก ห้องครัว
ซ่อมแซมทรัพย์สินของ
อบต.นาโพธิ์

ปรับปรุง/ต่อเติม/
ซ่อมแซม/ตกแต่ง
ภายใน ภายนอกอาคาร
สานักงานอบต.
นาโพธิ์ เช่นห้อง
นายก ห้องครัว
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของอบต.นาโพธิ์

๒๐๐,๐๐๐
(๖๐:
๒๐๐,๐๐๐)

๓๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

(๖๑:
๒๐๐,๐๐๐)

(๖๒:
๒๐๐,๐๐๐)

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ
๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อบต.นาโพธิ์มีที่เก็บ
เอกสารเพียงพอ
อาคารที่ทาการอบต.มี
สภาพใช้การได้ดี เป็น
มาตรฐาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

- ๑๒๓

แบบ ผ ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

ที่

๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.๑ แผนงาน การเกษตร
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
256๑
256๒
25๖๓
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
ตาบลนาโพธิ์

รวม ๑ โครงการ

เพื่ออุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
ตาบลนาโพธิ์
-

อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรตาบลนาโพธิ์
๑ ครั้ง
-

(บาท)

(บาท)

(บาท)

25๖๔
(บาท)

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ประชาชนวัยทางาน การเกษตรตาบลนาโพธิ์มี
ที่ว่างงาน
งบประมาณดาเนินการด้าน
การเกษตร
๒0,000 -

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-

- ๑๒๔

ที่

1

แบบ ผ ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
256๑
256๒
25๖๓
25๖๔
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและการจัดงานรัฐ
พิธีประจาปี

รวม ๑ โครงการ

อุดหนุนงบประมาณการจัด
งานรัฐพิธีให้อาเภอนาโพธิ์

อุดหนุนงบประมาณ
อาเภอนาโพธิ์ 1 ครั้ง

-

-

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

(๖๐:
๑๐,๐๐๐)

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

30,000 ร้อยละความพึง
มีงบประมาณในการจัด
พอใจของประชาชน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
และการจัดงานรัฐพิธี
ประจาปี
30,000 -

สานักปลัด

(บาท)

-

- ๑๒๕

แบบ ผ ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

๑

๒

๓

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
สารอาหารครบถ้วน

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

อุดหนุน โรงเรียนวัดท่า
นักเรียน โรงเรียนวัดท่า
เรียบ เพื่อให้นักเรียนได้รับ เรียบ
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้

(๖๐:
๓๐,๐๐๐)

อุดหนุน โรงเรียนวัดบุ
ปผาราม เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้

(๖๐:
๒๐,๐๐๐)

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนในเขต อบต.

นักเรียน โรงเรียนวัด
บุปผาราม

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

1,500,000

1,500,000

1,500,000

(๖๐:
๙00,000)

(๖๑:
๙00,000)

(๖๒:
๙00,000)

30,000

20,000

30,000

30,000

(๖๑:๓๐,๐๐๐)

(๖๒:๓๐,๐๐๐)

20,000

20,000

(๖๐:๒๐,๐๐๐)

(๖๐:๒๐,๐๐๐)

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

เด็กนักเรียนได้รับ
กอง
สารอาหารครบถ้วน การศึกษา

30,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

นักเรียนมีความรู้
กว้างขวางมากขึ้น

กอง
การศึกษา

20,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

นักเรียนมีความรู้
กว้างขวางมากขึ้น

กอง
การศึกษา

- ๑๒๖

แบบ ผ ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 แผนงาน การศึกษา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

๔

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

รวม ๔ โครงการ

อุดหนุน โรงเรียนบ้านโศก นักเรียน โรงเรียน
กะฐิน เพื่อให้นักเรียน
บ้านโศกกะฐิน
ได้รับประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้
-

-

20,000
(๖๐:
๒๐,๐๐๐)

๙๗0,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

20,000

20,000

(๖๐:๒๐,๐๐๐)

(๖๐:๒๐,๐๐๐)

๙๗0,000

๙๗0,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

25๖๔
(บาท)

20,000

๙๗0,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

นักเรียนมีความรู้
กว้างขวางมากขึ้น

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

-

-๑๒๗

แบบ ผ ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.3 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

1

แข่งขันฟุตบอลประเพณี
จังหวัดบุรีรมั ย์ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯประจาปี

อุดหนุนงบประมาณอาเภอ
นาโพธิ์การแข่งขันฟุตบอล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ

อุดหนุนงบประมาณ
อาเภอนาโพธิแ์ ข่งขัน
ฟุตบอลประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย์ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ
ประจาปี

5,000
(๖๐:๕,๐๐๐)

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

25๖๔
(บาท)

5,000

5,000

5,000

(๖๑:๕,๐๐๐)

(๖๒:๕,๐๐๐)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละความพึง
มีงบประมาณในการแข่งขัน กอง
พอใจของประชาชน ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน การศึกษาฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ

- ๑๒๘

แบบ ผ ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.3 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

2

3

งานประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้งประจาปี

จัดงานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์
(งานวันสถาปนาเมือง
แปะ)
รวม ๓ โครงการ

สนับสนุนงบประมาณที่ทา
การปกครองจังหวัดบุรีรัมย์

สนับสนุนงบประมาณที่
ทาการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ 1 ครั้ง

สนับสนุนงบประมาณ
สานักงานจังหวัดบุรรี ัมย์

สนับสนุนงบประมาณ
สานักงานจังหวัดบุรรี ัมย์
1 ครั้ง

-

-

10,000
(๖๐:
๑๐,๐๐๐)

๕,๐๐๐
(๖๐:๕,๐๐๐)

๒๐,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

10,000

10,000

(๖๑:
๑๐,๐๐๐)

(๖๒:
๑๐,๐๐๐)

๕,000

๕,000

(๖๑:๕,๐๐๐)

(๖๒:๕,๐๐๐)

๒๐,000

๒๐,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

25๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

10,000 ร้อยละความพึง
มีงบประมาณในการจัดงาน
พอใจของประชาชน ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประจาปีของจังหวัดบุรีรัมย์

กอง
การศึกษาฯ

๕,000

กอง
การศึกษาฯ

๒๐,000

ร้อยละความพึง
มี งบประมาณในการจัดงาน
พอใจของประชาชน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
เมืองบุรีรัมย์
-

-

-

- ๑๒๙

แบบ ผ ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

ที่

6

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม
6.๑ แผนงาน สาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)

สนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
(อสม.)ในการบริการ
สาธารณะสุข
รวม 1 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

(บาท)

256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

25๖๔
(บาท)

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ สนับสนุนงบประมาณ
ดาเนินงานของ อสม.ประจา แก่ (อสม.) จานวน 6
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน

๔๕,000

๔๕,000

๔๕,000

๔๕,000

(๖๐:
๔๕,๐๐๐)

(๖๑:
๔๕,๐๐๐)

(๖๒:
๔๕,๐๐๐)

ร้อยละครัวเรือนที่มี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี

อสม.ทุกหมู่บ้านมี
งบประมาณดาเนินการด้าน
สาธารณสุข

สานักปลัด

-

๔๕,000

๔๕,000

๔๕,000

๔๕,000

-

-

-

-

-๑๓๐

แบบ ผ ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ท6ี่ การพัฒนาด้านสังคม
6.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

1

จัดหารายได้เพื่อจัด
สนับสนุนเงินงบประมาณ
กิจกรรมสาธารณกุศลและ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรรี ัมย์
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจ.บุรรี ัมย์
รวม 1 โครงการ
-

สนับสนุนเงิน
งบประมาณเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมั ย์1 ครั้ง
-

10,000
(๖๐:
๑๐,๐๐๐)

10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

10,000

10,000

(๖๑:
๑๐,๐๐๐)

(๖๒:
๑๐,๐๐๐)

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

10,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

เหล่ากาชาดจังหวัดบุรรี ัมย์มี
เงินงบประมาณใช้ช่วยเหลือ
ประชาชน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

10,000

-

25๖๔
(บาท)

-

-

- ๑๓๑

แบบ ผ ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

ที่

1

๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม
6.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
256๑
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอาเภอนาโพธิ์

สนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อาเภอนาโพธิ์

โครงการป้องกันและแก้ไข สนับสนุนงบประมาณ
ปัญหายาเสพติด
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อาเภอนาโพธิ์

รวม ๒ โครงการ

-

สนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดอาเภอนาโพธิ์ 1 ครั้ง
สนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติด อาเภอนาโพธิ์ ๑
ครั้ง
-

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

อาเภอนาโพธิ์มีงบประมาณ
ในการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

สานักปลัด

๑๓,๐๐๐

ร้อยละครัวเรือนที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

มีงบประมาณในป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

สานักปลัด

๓๓,๐๐๐

-

-

(บาท)

256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

25๖๔
(บาท)

20,000

20,000

20,000

(๖๐:
๒๐,๐๐๐)

(๖๑:
๒๐,๐๐๐)

(๖๒:
๒๐,๐๐๐)

๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

(๖๐:
๑๓,๐๐๐)

(๖๑:
๑๓,๐๐๐)

(๖๑:
๑๓,๐๐๐)

๓๓,๐๐๐

๓๓,๐๐๐

๓๓,๐๐๐

-

-๑๓๒

แบบ ผ ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

ที่

1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5...ด้านบริหารจัดการ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของ
256๑
25๖๒
256๓
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์
สานักงานประจาศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ

อุดหนุนอบต.บ้านดู่
เพื่อให้มีวัสดุครุภณ
ั ฑ์
สานักงานประจาศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ

อุดหนุนงบประมาณ
เพื่อให้มีวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ประจาศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอาเภอ

256๔
(บาท)

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

(๖๐:๗๐,๐๐๐)

(๖๐:๗๐,๐๐๐)

(๖๐:๗๐,๐๐๐)

(๖๐:๗๐,๐๐๐)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ

มีวัสดุครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ประจาศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอาเภอ

สานักปลัด

-๑๓๓–

แบบ ผ ๐๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
สาหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ที่

๑.

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ด้านเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
256๑
(บาท)
ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 9
บ้านหนองหญ้ารังกาหมู่ 9- ได้มถี นนใช้ในการ
บ้านโนนลาน ตาบลศรีสว่าง คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

รวม ๑โครงการ

-

กว้าง 7 เมตร
4,365,000
ระยะทาง 1,000 เมตร

-

4,365,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
256๒
25๖๓
(บาท)
(บาท)

25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนที่มีการ
กองช่าง
ที่มีการคมนาคม
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ 65 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด (หมู่๙)

-

-

-

๑๓๔

แบบ ผ ๐๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
สาหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..5.....ด้านบริหารจัดการ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

๑.

โครงการ

โครงการรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
นาโพธิ์
รวม ๑โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การใช้พลังงานของ
อบต.นาโพธิ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
เป้าหมายลดลง

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

25๖๓
(บาท)

การใช้พลังงานของอบต.
นาโพธิ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดลง

-

-

-

-

ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ

การใช้พลังงานของอบต.
นาโพธิ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดลง

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-

- ๑๓๕

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๑.

บริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มีตเู้ ก็บ
เอกสารราชการอย่างเพียงพอ

๒

บริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๓

บริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๔

บริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอร์สานักงานใช้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอร์สานักงานใช้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอร์สานักงานใช้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เพียงพอ

แบบ ผ ๐๘

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๔
256๒
25๖๓
(บาท)
(บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

26,000

26,000

26,000

26,000

สานักปลัด

๔๘,000

๔๘,000

๔๘,000

๔๘,000

สานักปลัด

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
๙,๙๐๐
LED –ขาวดา จานวน ๓ เครื่อง
ๆ ละ ๓,๓๐๐ บาท

๙,๙๐๐

๙,๙๐๐

๙,๙๐๐

สานักปลัด

เครื่องพิมพ์ multifunction
แบบฉีดหมึก (inkjet) จานวน
๑ เครื่อง ๆ ละ ๗,๙๐๐ บาท

๗,๙00

๗,๙00

๗,๙00

สานักปลัด

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน
เลื่อน จานวน ๔ ตู้ ๆละ
๖,๕๐๐ บาท
คอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน
จานวน ๓ เครื่อง

256๑
(บาท)

๗,๙00

– ๑๓๖
แบบ ผ ๐๘

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๑.

บริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มีตเู้ ก็บ
เอกสารราชการอย่างเพียงพอ

๒

บริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๓

บริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๔

บริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอร์สานักงานใช้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอร์สานักงานใช้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอร์สานักงานใช้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เพียงพอ

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๔
256๒
25๖๓
(บาท)
(บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน
เลื่อน จานวน ๔ ตู้ ๆละ
๖,๕๐๐ บาท
คอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน
จานวน ๒ เครื่อง

26,000

26,000

26,000

26,000

กองคลัง

32,000

32,000

32,000

32,000

กองคลัง

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED –ขาวดา จานวน ๒
เครื่อง ๆ ละ ๓,๓๐๐ บาท

6,600

6,600

6,600

6,600

กองคลัง

เครื่องพิมพ์ multifunction
แบบฉีดหมึก (inkjet) จานวน
๑ เครื่อง ๆ ละ ๗,๙๐๐ บาท

๗,๙00

๗,๙00

๗,๙00

๗,๙00

กองคลัง

- ๑๓๗
แบบ ผ ๐๘

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๑.

เคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มีตเู้ ก็บ
เอกสารราชการอย่างเพียงพอ

๒

เคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๓

เคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอร์สานักงานใช้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอร์สานักงานใช้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เพียงพอ

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๔
256๒
25๖๓
(บาท)
(บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน
13,000
เลื่อน จานวน ๒ ตู้ ๆละ ๖,๕๐๐
บาท
คอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน 16,000
จานวน ๑ เครื่อง

13,000

13,000

13,000

กองช่าง

16,000

16,000

16,000

กองช่าง

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED –ขาวดา จานวน ๑
เครื่อง ๆ ละ ๓,๓๐๐ บาท

3,300

3,300

3,300

กองช่าง

256๑
(บาท)

3,300

-๑๓๘
แบบ ผ ๐๘

ที่

๑.

๒

๓

แผนงาน

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

หมวด

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

256๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๔
256๒
25๖๓
(บาท)
(บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กอง

เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มีตเู้ ก็บ
เอกสารราชการอย่างเพียงพอ

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน
13,000
เลื่อน จานวน ๒ ตู้ ๆละ ๖,๕๐๐
บาท

13,000

เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอร์สานักงานใช้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอร์สานักงานใช้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เพียงพอ

คอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน
จานวน ๑ เครื่อง

16,000

16,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED –ขาวดา จานวน ๑
เครื่อง ๆ ละ ๓,๓๐๐ บาท

3,300

13,000

13,000

การศึกษาฯ
16,000

16,000

กอง
การศึกษาฯ

3,300

3,300

3,300

กอง
การศึกษาฯ

-๑๓๙
แบบ ผ ๐๘

ที่

๑.

๒

๓

แผนงาน

สังคมสงเคราะห์

สังคมสงเคราะห์

สังคมสงเคราะห์

หมวด

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มีตเู้ ก็บ
เอกสารราชการอย่างเพียงพอ

เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอร์สานักงานใช้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้อบต.นาโพธิ์มี
คอมพิวเตอร์สานักงานใช้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เพียงพอ

256๑
(บาท)

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน
13,000
เลื่อน จานวน ๒ ตู้ ๆละ ๖,๕๐๐
บาท
คอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน
จานวน ๑ เครื่อง

16,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
25๖๔
256๒
25๖๓
(บาท)
(บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

13,000

กอง

13,000

13,000

สวัสดิการ
สังคม
16,000

16,000

16,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED –ขาวดา จานวน ๑
เครื่อง ๆ ละ ๓,๓๐๐ บาท

3,300

3,300

3,300

3,300

กอง
สวัสดิการ
สังคม

