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เทศบาลตําบลแหลมทอง

สารบัญ
รายการ
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
สวนที่ 4
สวนที่ 5
สวนที่ 6
ภาคผนวก

บทนํา
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
บัญชีโครงการพัฒนา
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
- สําเนาคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตามระเบี
้
ยบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ วยการจัดทําและประสานแผน พ.ศ. 2548
- ประกาศแผนพัฒนาสามปี
*****************************

หน้ าที่
1
3
10
15
37
84

-

2
9
14
34
83
85
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เรื่ องเดิม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2548 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ให้ แล้ ว
เสร็ จภายในเดือนมิถนุ ายน ของทุกปี
ข้ อเท็จจริ ง
แผนพัฒนาสามปี พ. ศ ๒๕๕๖.– ๒๕๕8 ได้ ดําเนินการทบทวนและจัดทําเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้
ดํา เนิ น การตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจัดทํ า แผนพัฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ ว รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ ายบันทึกนี ้แล้ ว
ข้ อเสนอ
ประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖.– ๒๕๕๘ ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศใช้ แผนที่แนบมาพร้ อมบันทึกนี ้
(นางนิ่ม เลิศลํ ้า)
เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน
ความเห็นของปลัดเทศบาลตําบลแหลมทอง
.................................................................................................................................................
(นายสุรศักดิ์ ทองเหลือง)
ปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลแหลมทอง
คําสั่งของนายกเทศมนตรี ตาํ บลแหลมทอง
 อนุมตั ิ

 ไม่อนุมตั ิ

(นายเครื อ กรึมกระโทก)
นายกเทศมนตรี ตําบลแหลมทอง

ประกาศเทศบาลตําบลแหลมทอง
เรื่ อง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
----------------------------------------------อาศัย อํ านาจตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ วยการจัด ทํ าและประสานแผนพัฒ นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้ อ ๑๗ ซึง่ คณะกรรมการพัฒนาได้ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว และนําเสนอผู้บริ หารท้ องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิร่างแผนพัฒนาสาม
ปี ดังกล่าว เพื่อประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี ต่อไป
จึงขอประกาศให้ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายเครื อ กรึมกระโทก)
นายกเทศมนตรี ตําบลแหลมทอง

ภาคผนวก
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สวนที่ 1
บทนํา

----------------------

1.1 ลักษณะของแผนสามป

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติหลักการ
ปกครองทองถิ่น โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองการ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐและการตรวจสอบของ
ภาคประชาชนและในการพัฒนาทองถิ่น กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่น ตามความตองการของทองถิ่น ทั้งนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาเพื่อเปนทิศทางและแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมาย จึงตองกําหนดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนการแปลงยุทธศาสตรการ
พัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักวาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวา
หนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่
จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตร และ
เทศบาลตํ า บลใช แ ผนพั ฒ นาสามป เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด ทํ า งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป เพื่ อ ให
กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(1)
(2)
(3)
(4)

แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
เปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
เปนการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป

ขั้นตอนที่ 1 ผู รั บ ผิด ชอบการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาเข า พบผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เพื่ อชี้ แ จง
วัตถุประสงคความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและเสนอแผนงานโครงการใหผูบริหารพิจารณาและ
ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณา
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสรุป
ยุทธศาสตร การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมขอมูลและปญหาความ
ตองการของประชาชน และคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางพัฒนา เพื่อรวมกันพิจารณาจัดทํา
แผนพัฒนาสามปและเมื่อไดแนวทางการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปแลวจัดประชุมรวมกับตัวแทนภาค
ประชาชนวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 4 กําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาสามป
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ขั้นตอนที่ 5 จัดทํารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาใหสอดคลองกับ
แนวทางพัฒนาสามป
ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสามปและเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 คณะกรรมการพัฒนาเสนอแผนพัฒนาสามปใหคณะกรรมการประสาน
การพัฒนาใหความเห็นชอบและใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาเทศบาลตําบล
ใหความเห็นชอบและประกาศใชตอไป

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป เ ป น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช ว ยให เ ทศบาลตํ า บลได พิ จ ารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและ
สงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหเทศบาลตําบลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดํา เนิ น งานและใช ท รั พ ยากรการบริ ห ารของเทศบาลตํ า บลอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน
สาธารณะสูงสุด
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
---------------------------------

2.1 ประวัติความเปนมา

เดิมตําบลแหลมทองเปนกลุมหมูบานที่เปนสวนหนึ่งของตําบลสารภี อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสี ม า
และเมื่ อ หนองบุ น นากได จัด ตั้ ง ขึ้ น เป น กิ่ง อํ า เภอ ตํ า บลสารภี จึ ง แยกเป น สองเขต
การปกครอง โดยเขตการปกครองที่อยูใกลพื้นที่ตําบลไทยเจริญไดขึ้นกับตําบลไทยเจริญ และสวนที่อยูใกล
ตําบลสารภีก็สังกัดตําบลสารภี ภายหลังจากนั้นไมนานตําบลแหลมทองจึงไดแยกตัวจากตําบลไทยเจริญจัดตั้ง
เปนตําบลแหลมทองตามชื่อของหมูบานในตําบล
เทศบาลตํ า บลแหลมทองได รั บ การจั ด ตั้ ง จากองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแหลมทอง
เปนเทศบาลตําบลเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาไทย ซึ่งเปนหนวยบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นรูปแบบใหม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและเทศบาลตําบล พ.ศ 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 3)ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ลงวั น ที่ 20 ธ.ค 2542 เทศบาลตํ า บลแหลมทอง
มีสถานะเปนนิติบุคคล สามารถทํานิติกรรมสัญญาหรือการกอหนี้ผูกพันตลอดจนปฏิบัติการอื่นๆ ใหมีผล
บังคับตามกฎหมายทุกกรณี
2.1.1 ขอมูลทั่วไป
ทําเลที่ตั้งตําบล สถานที่ตั้งสํานักงานเทศบาลตําบลแหลมทอง ตั้งอยูเลขที่ 152 หมูที่ 3
ตํ า บลแหลมทอง อํ า เภอหนองบุ ญ มาก จั ง หวั ด นครราชสี ม า มี เ ขตตั้ ง อยู ท างทิ ศ ตะวั น ตกของอํ า เภอ
หนองบุญมาก หางจากตัวอําเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินสายโชคชัย - เดชอุดม
มีอาณาเขตติดตอดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากบริเวณพิกัด TB 082384 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแบงเขตตําบลสารภี อําเภอ
หนองบุญมาก กับตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย ผานโคกเปลา คลองน้ํา บริเวณพิกัด TB 144367 ถึงถนน
บานหนองหัวแรตไปตามถนนบานหนองหัวแรต – สารภี ถึงบริเวณพิกัดTB 181345 รวมระยะทางดานทิศ
เหนือประมาณ 18 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลบานใหม อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดย
มีแนวเขตเริ่มตนจากถนนสายบานหนองหัแรต – สารภี ถึงบริเวณพิกัด TB 181345 ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใตตามแนวกึ่งกลางถนนสายสารภี – ไทยเจริญ ถึงบริเวณพิกัด TB 174322 ถึงจุดกึ่งกลางถนนทาง
หลวงแผนดินสายโชคชัย – เดชอุดม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 23 + 200 บริเวณพิกัด TB 170310
รวมระยะทางดานทิศตะวันออก ประมาณ 4 กิโลเมตร
ทิศใต ติดตอกับตําบลหนองหัวแรต อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนว
เขตเริ่มตนจากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผนดินสายโชคชัย – เดชอุดมบริเวณกิโลเมตรที่ 23 + 200 บริเวณ
พิกัด TB 170310 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางทางหลวงแผนดินสายโชคชัย –
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เดชอุดม ผานคลองสารเพชร บานแหลมทอง สิ้นสุดบริเวณกิโลเมตรที่ 12 บริเวณพิกัด TB 075331
รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ 12 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลละลมใหมพัฒนา ทาเยี่ยม จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากแนวกึ่งกลางถนนทางหลวงแผนดินสายโชคชัย - เดชอุดม บริเวณกิโลเมตรที่ 12 บริเวณพิกัด TB
075331 ไปตามแนวกึ่งกลางถนนสายแปลงอพยพเขาพื้นที่ทํากินของแปลงอพยพ ไปตามถนนลูกรังผานอาง
เก็ บ น้ํ า ทิ ศ ตะวั น ออก ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ถึ ง คลองยางบริ เ วณพิ กั ด TB
082384
รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร
เนื้อที่ เทศบาลตําบลแหลมทองมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 37,640.625 ไร
หรือ 60.225 ตารางกิโลเมตร
ภู มิ ป ระเทศ
พื้ น ที่ ส ว นใหญ ข องเทศบาลตํ า บลแหลมทองเป น ที่ ด อนและที่ ร าบสู ง
ซึ่งลาดอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก แตละหมูบานมีพื้นที่ดังตอไปนี้
หมูที่
บาน
เนื้อที่
อันดับ
1
บานหนองหัวแรต
5,029
1
2
บานหนองจาน
3,498
8
3
บานแหลมทอง
3,810
3
4
บานคลองสารเพชร
3,781
4
5
บานหนองลูกควาย
3,811
2
6
บานหนองสะแก
3,756
5
7
บานโคกลุงกราด
3,580
6
8
บานโพธิ์ณรงค
3,400
9
9
บานโคกลอย
3,579
7
10
บานรวงทอง
3,393
10
การใชที่ดินในเขตอบต.
ลําดับที่
ประเภทการใชที่ดิน
1
ที่พักอาศัย
2
เกษตรกรรม
3
ธุรกิจการคา/พาณิชยกรรม
4
สถานศึกษา
5
ศาสนาสถาน
6
สถานที่ราชการ
7
ถนนและที่สาธารณะ
8
อุตสาหกรรม
9
แหลงน้ํา
10
อื่น
รวม

พื้นที่
1,379
33,464
6
63
169
115
617
49
764
1,015
37,640.625

รอยละ
3.66
88.9
0.015
0.167
0.45
0.31
1.63
0.13
2.03
2.7
100.00

ขอมูลประชากร
หมู
ชื่อหมูบาน
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ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บานหนองหัวแรต
442
454
896
บานหนองจาน
466
449
915
บานแหลมทอง
333
325
658
บานคลองสารเพชร
66
72
138
บานหนองลูกควาย
265
279
544
บานหนองสะแก
274
266
540
บานโคกลุงกราด
300
286
586
บานโพธิ์ณรงค
413
403
816
บานโคกลอย
250
259
509
บานรวงทอง
178
170
348
2,963
5,950
รวมทั้งสิ้น
2,987
ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนเมษายน 2555

ขอมูลหลังคาเรือน
หมูที่
บาน
จํานวน (หลัง)
อันดับ
1
บานหนองหัวแรต
292
1
2
บานหนองจาน
257
2
3
บานแหลมทอง
185
4
4
บานคลองสารเพชร
50
10
5
บานหนองลูกควาย
138
7
6
บานหนองสะแก
138
6
7
บานโคกลุงกราด
140
5
8
บานโพธิ์ณรงค
195
8
9
บานโคกลอย
118
9
10
บานรวงทอง
82
10
รวม
1,595
ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนเมษายน 2555
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การศาสนา ประชาชนในตําบลแหลมทอง จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน
4 แหง คือ
1. วัดบานหนองหัวแรต
ตั้งอยูที่ บานหนองหัวแรต
หมูที่ 1
2. วัดบานแหลมทอง
ตั้งอยูที่ บานแหลมทอง
หมูที่ 3
3. วัดบานหนองลูกควาย
ตั้งอยูที่ บานหนองลูควาย
หมูที่ 5
4. วัดบานหนองสะแก
ตั้งอยูที่ บานหนองสะแก
หมูที่ 6
การศึกษา
ในพื้นที่เทศบาลตําบลแหลมทอง มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จํานวน 2 โรงเรียน
คือ โรงเรียนบานหนองลูกควาย โรงเรียนบานหนองหัวแรด และโรงเรียนขยายโอกาสจํานวน 1
โรงเรียน คือโรงเรียนบานหนองสะแก
เทศบาลตํ า บลแหลมทอง
ได ดํ า เนิ น การตามโครงการถ า ยโอนภารกิ จ การ
จัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พุ ทธศั ก ราช 2542 มาตรา 30
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการในปการศึกษา 2544 โดยใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ
งดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเขาเรียน แตใหความรวมมือกับทองถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ
โดยสนับสนุนดานอาคารสถานที่ ดานวิชาการและครูอัตราจางหรือครูผูสอนใหชวยดําเนินการสอนตอไป
- โรงเรียนหนองหัวแรต มีนักเรียนทั้งหมด
- โรงเรียนหนองลูกควายมีนักเรียนทั้งหมด
- โรงเรียนหนองสะแก มีนักเรียนทั้งหมด

จํานวน 643 คน
จํานวน 89 คน
จํานวน 187 คน

ดานสาธารณสุข
ตําบลแหลมทองมีสถานบริการพยาบาลจํานวน 1 แหง คือ สถานีอนามัยหนองหัวแรต
การบริการ
1) ตรวจรักษาโรคทั่วไป
2) ดานทันตกรรม
3) วางแผนครอบครัว
4) รับฝากครรภ
5) การใหวัคซีน
6) งานแพทยแผนไทย
7) คลีนิคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเคลื่อนที่
8) งานสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน
9) ดูแลสุขภาพศูนยเด็กเล็ก
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เขตปกครอง รวม 10 หมูบาน คือ
หมูที่ 1 บานหนองหัวแรต
หมูที่ 2 บานหนองจาน
หมูที่ 3 บานแหลมทอง
หมูที่ 4 บานครองสารเพชร
หมูที่ 5 บานหนองลูกควาย
หมูที่ 6 บานหนองสะแก
หมูที่ 7 บานโคกสูงกราด
หมูที่ 8 บานโพธิ์ณรงค
หมูที่ 9 บานโคกลอย
หมูที่ 10 บานรวงทอง

ผูปกครอง นายโบตัน คงสืบชาติ
ผูปกครอง นายประณีต ชาวปา
ผูปกครอง นายทวี
นามคํา
ผูปกครอง นายเข็มทอง จันสีดา
ผูปกครอง นายสนัด ปลอดกระโทก
ผูปกครอง นายบัญชา ดวงกระโทก
ผูปกครอง นายเชื่อ ผันดอนดู
ผูปกครอง นายแสนเจริญ เซียงนอก
ผูปกครอง นายเจริญ ดวงกระโทก
ผูปกครอง นายอดิศักดิ์ กลีบกลาง

ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
กํานันตําบลฯ
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน

ขอมูลดานสถานการณคลัง
จํานวนรายไดปที่ผานมา
รายไดไมรวมเงินอุดหนุน
ป 2552
ป 2553
ป 2554
เงินอุดหนุน
ป 2552
ป 2553 ท.
ป 2553 ก.
ป 2554

จํานวน
จํานวน
จํานวน

9,377,834.60
12,771,583 .70
12,239,154.78

บาท
บาท
บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

12,259,787.00
11,330,498.00
8,590,522.00
17,512,604.00

บาท
บาท
บาท
บาท

9,540,700.00
12,459,300..00
10568,248.76

บาท
บาท
บาท

รายไดปจจุบัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
รายไดตามประมาณการ
จํานวน
เงินอุดหนุนตามประมาณการ จํานวน
เงินสะสม
จํานวน

กระบวนการบริหารงานบุคคล
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ก. ศักยภาพของเทศบาลตําบล
(1) สมาชิกสภา
1. นายเครือ
กรึมกระโทก
นายกเทศมนตรี
2. นายอรรถพล
วงศกิรติจินดา
รองนายกเทศมนตรี
3. นายเสนอ
ปญญารังสิมันต
รองนายกเทศมนตรี
4. นายสนั่น
เพ็งทะเล
เลขานุการ
5. นายอํานวย
กลิ่นสุคนธ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นายสมหวัง
ปลอดกระโทก
ประธานสภา
7. นายสมโชค
สุขเกษม
รองประธานสภา
8. นายสุรศักดิ์
ทองเหลือง
เลขานุการสภา
9. นายวิชิต
ดานกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
10. นายอดิศร
สรางกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
11. นายอุดม
พรหมกรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
12. นายสงา
ดินกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
13. นายบุญโรม
หนูกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
14. นายเดช
ดวงกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
15. นายแอส
ลามกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
16. นายหลอด
ฆองดอน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
17. นายเมือง
มูลกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
18. นายบิน
ดวงกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(2) พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
1. นายสุรศักดิ์
ทองเหลือง
ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบล
หนวยตรวจสอบภายใน
2.นางศุภลักษณ
เซียงนอก
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัด
1 นางสาวจีราภรณ สารศรี
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
2. นางนิ่ม
เลิศล้ํา
ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหฯ
3 นางสาวจินตนา
ชาวปา
ตําแหนง บุคลากร
4. นางสาวอุไรพร
ผันกระโทก
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
5. นางนิตยา
เดชา
ตําแหนง เจาพนักงานทะเบียน
6. นายปฏิภาณ ปรนกระโทก
ตําแหนง เจาพนักงานปองกัน ฯ
7. นางสาวอัญชลี
คิดรอบ
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
8. นางสาววิจิตรา
กรึมกระโทก
ตําแหนง ผ.ช.เจาหนาที่งานธุรการ
9. นายสมจิตร
เดือนกลาง
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
10. นางวาทินี
จาบกระโทก
ตําแหนง คนงานทั่วไป
11. นางคะนอง
นามฮาต
ตําแหนง คนงานทั่วไป
12. นางกุหลาบ
ประสบบัว
ตําแหนง นักการภารโรง
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กองคลัง
13. นางเพ็ญประภา สถติรัมย
14. นางสาวพัทชรี
เรืองศรีชาติ
15. นางภัชรินทร
การถาง
16 นางธัญญรัตน
รุงศิริวัฒนา
15. นางสาวนงนุช เพ็งทะเล
16. นางสาวนันทัชพร ปลอดกระโทก
กองชาง
17. นายเอนก
พันธุศรี
18. นายสมบูรณ
พูนกระโทก
19. นายอารี
อนุชานุรักษ
20. นายกระจาง
ดงกระโทก
21. นายบุญชวย ภักดีนอก
กองการศึกษา
21. นางเกษมศรี
นาคมณี
22. ประนอม
เทือกจอหอ
23. นางสาวสมพร
ปลอดกระโทก
24. นางวนิดา
พุทธจง
25. นางพัฒชรี
ชนะภักดิ์
26. นางสุนทรีย
วงศกิรติจินดา
31 นางสาวศิรินารถ พือสันเทียะ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
27. สิบเอกหญิงศุภิสรา
28. นางสาววิวัลย
29. นายสมผล
30. นายหลึ่ม
31. นายชวย
32. นายวินัย

คงเสถียรพงษ
ทุงกระโทก
สังทอง
เสยกระโทก
แจงขํา
ขํากลาง

ตําแหนง หัวหนากองคลัง
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินฯ
ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินฯ
ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
ตําแหนง ผ.ช.เจาหนาที่งานธุรการ
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

หัวหนากองชาง
ผ.ช.เจาหนาที่งานธุรการ
ผ.ช. ชางไฟฟา
คนงานทั่วไป
พนักงานผลิตน้ําประปา

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ตําแหนง ผ.ช. เจาหนาที่ธุรการ
ตําแหนง ผูดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาล ปฐมวัย
ตําแหนง ผูดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาลปฐมวัย
ตําแหนง ผูดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาลปฐมวัย
ตําแหนง ผูดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาลปฐมวัยกองตําแหนง เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ
ตําแหนง ผ.ช. เจาหนาที่ธุรการ
ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ
ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ
ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ
ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ
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ส่ วนที่ 3
ผลการพัฒนาท้ องถิ่นในปี ที่ผ่านมา
------------------------ผลการพัฒนาท้ องถิ่นในปี ผ่านมาภายใต้ แผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมทอง พ.ศ. 2549
ในการนําแผนพัฒนาไปปฏิบตั เิ ชิงปริ มาณไม่เป็ นไปตามแผนเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและ
กิจกรรมในแผนพัฒนาตําบลประจําปี มาก และมีรายได้ ทงที
ั ้ ่จดั เก็บเอง ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ และเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลมีจํากัดไม่เพียงพอแก่การบริ หารให้ เป็ นไปตามแผนพัฒนา ทําให้ ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพไม่สามารถดําเนินการได้ ตามแผน แต่ส่วนหนึง่ ก็สามารถแก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนให้ ประชาชนได้
พอสมควร ยกตัวอย่างดังรายการต่อไปนี ้
1 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชตามหลักการบริหารบ้ านเมืองที่ดี
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ อําเภอหนองบุญมาก
1.1) โครงการเงินอุดหนุน ทต.หนองหัวแรต แยกเป็ น
งบประมาณ 29,000.00 บาท
1.2) โครงกาเงินอุดหนุนจัดงานวันแม่ 12 สิงหาคม 2554
งบประมาณ 5,000.00 บาท
1.3) โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2554
งบประมาณ 20,000.00 บาท
1.4) โครงการจัดงานวันปิ ยะมหาราช 23 ตุลาคม 2554
งบประมาณ 4,000.00 บาท
1.5) โครงการ จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้ าวสระนารี
งบประมาณ 3 0,000.00 บาท
1.6) เงิน อุดหนุนกาชาดจังหวัด
งบประมาณ 5,000.00 บาท
1.7) เงินอุดหนุน โครงการประกวดหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ 20,000.00 บาท
1.8) เงินอุดหนุน โครงการแก้ ไขปั ญหายาเสพติดระดับอําเภอ
งบประมาณ 20,000.00 บาท
1.9) ค่าใช้ จา่ ยโครงการในการเลือกตังซ่
้ อมสมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณ 136,564.00 บาท
1.10) โครงการจัดเก็บบันทึกข้ อมูล จ .ป ฐ .
งบประมาณ 27,807,.00 บาท
1.11 โครงการเงินอุดหนุนอําเภอจัดงานย่าโม
งบประมาณ 3,000.00 บาท
1.12 โครงการค่าจ้ างหน่วยงานอื่นประเมินหรื อสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน
งบประมาณ 20,000.00 บาท
1.13 โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี
งบประมาณ 4,591.00 บาท
1.14 โครงการให้ ทนุ การศึกษาต่อระดับปริญญาโทจํานวน 2 คน งบประมาณ 120,000.00 บาท
1.15 เงินอุดหนุนโครงการ สําหรับพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน(อ สม) งบประมาณ 100,000.00 บาท
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2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสาธารณสุข
2.1) โครงการป้ องกัน โรคพิษสุ นขั บ้า
งบประมาณ 45,000.00 บาท
2.2) โครงการป้ องกัน โรคไข้เลือดออก
งบประมาณ 60,000.00 บาท
2.3) โครงการกองทุนประกันสุ ขภาพ ส ป ส ช
งบประมาณ 110,000.00 บาท
3) . ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา
3.1) เงินอุดหนุน ค่าอาหารเสริ มนม ร.ร หนองหัวแรต ป.1-ป.6
งบประมาณ 1,064,700.00 บาท
3.2) เงินอุดหนุ น ค่าอาหารเสริ มนม ร.ร หนองสะแก ป.1-ป.6
งบประมาณ 373,100.00 บาท
3.3) เงินอุดหนุ น ค่าอาหารเสริ มนม ร.ร หนองลูกควาย ป.1-ป.6
งบประมาณ 154 ,700.00 บาท
3.4) เงินอุดหนุน ค่าอาหารเสริ มนม (ศพด) วัดหนองหัวแรต
งบประมาณ 213 ,640.00 บาท
3.2) เงินอุดหนุน โครงการ ร.ร บ้านหนองหัวแรต (อาหารกลางวัน) งบประมาณ 1,521,000.00 บาท
3.3) เงินอุดหนุน โครงการ. ร.ร บ้านหนองสะแก (อาหารกลางวัน)
งบประมาณ 533,000.00 บาท
3.4) เงินอุดหนุน โครงการ ร.ร บ้านหนองลูกควาย (อาหารกลางวัน) งบประมาณ 221,000.00 บาท
3.5) เงินอุดหนุน โครงการ ศ พ ด วัดหนองหัวแรต (อาหารกลางวัน) งบประมาณ 396,760.00 บาท
3.6) โครงการจ้ างนักเรี ยนช่วงปิ ดภาคเรี ยน
งบประมาณ 25,600.00 บาท
3.7) โครงการเงินอุดหนุนไทยเข็มแข็ง (อุปกรณ์สนามเด็กเล่น)
งบประมาณ 541,500.00 บาท
3.8) โครงการจ่ายค่าพาหนะนําส่ งเด็ก
งบประมาณ
850.00 บาท
3.9) โครงการศึกษาดูงานผู้ดแู ลเด็ก
งบประมาณ 519,700.00 บาท
3.10) โครงการสนับสนุนเด็กเรี ยนดี แต่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
งบประมาณ 3,000.00 บาท
4) . ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสวัสดิการสั งคม
4.1) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผูอ้ ายุ
4.2) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ
4.3) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
4.4) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผูอ้ ายุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
4.5) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
5) . ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุสหกรรม
5.1) โครงการสนับสนุนแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
6 ) . ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเกษตร และพัฒนาเกษตรอินทรี ย์
6.1) –
7 ) . ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว
-

งบประมาณ 1,446,000.00 บาท
งบประมาณ 366,000.00 บาท
งบประมาณ 60.000.00 บาท
งบประมาณ 3,018,.000.00 บาท
งบประมาณ 414,000.00 บาท
งบประมาณ 30,000.00 บาท
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8 ) . ยุทธศาสตร์ การกีฬาพัฒนาด้ านนันทนาการ
8.1 ) โครงการท้ องถิ่นสัมพันธ์
8.2 ) โครงการงานกีฬาต้ านยาเสพติดตําบลฯ
8.3 ) โครงการจัดซื ้ออุปกรณ์งานกีฬา 10 หมู่บ้าน
8..4) โครงการท้ องถิ่นเทศบาลสัมพันธ์
9 ) . ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ยัง่ ยืน

งบประมาณ 89,200.00 บาท
งบประมาณ 70,000 .00 บาท
งบประมาณ 79,000.40 บาท
งบประมาณ 35,000.00 บาท
และสิ่ งแวลล้อมให้ เกิความสมดุลอย่าง

9.1) โครงการจัดซื ้อถังขยะ
งบประมาณ 97,200 บาท
9.2) โครงการปลูกหญ้ าแฝกตามพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์งบประมาณ 10,000 บาท
10) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
10.1 )โครงการเงินจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะงานย่าโม
งบประมาณ 4, 000.00 บาท
10.2) โครงการจัดงานประเพณี วนั สงกานต์
งบประมาณ 41,140.00 บาท
10.3) โครงการเงินอุดหนุ นวัดหนองหัวแรตแห่เทียนพรรษา
งบประมาณ 100,000.00 บาท
10.4) โครงการจัดงานประเพณี วนั ลอยกระทง
งบประมาณ 146,500.00 บาท
10.5)โครงการจัดงานเด็ก
งบประมาณ 30,000.00 บาท
10 ) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
10.1 ) โครงการก่อสร้ างถนนไหล่ถนนลาดยาง หมูท่ ี่ 6
10.2) โครงการก่อสร้ างศาลหลวงปู่ คง หมู่ที่ 6
10.3) โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล หมู่ 6
10.4) โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง. หมูท่ ี่ 9
10.5) โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง.หมูท่ ี่ 7
10. 6) โครงการซ่อมแซมถนนคันคลอง หมูท่ ี่ 6
10.7) โครงกาซ่อมแซมถนนคันคลอง หมูท่ ี่
10. 8) โครงการซ่อมแซมถนนคันคลอง หมูท่ ี่ 4
10.9) โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 3
10.10) โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 5
10.11) โครงการก่อสร้ างถนนไหล่ถนนลาดยาง หมูท่ ี่ 1
10.12) โครงการก่อสร้ างถนนไหล่ถนนลาดยาง หมูท่ ี่ 2
10.13) โครงการก่อสร้ างถนนไหล่ถนนลาดยาง หมูท่ ี่ 6
10.14) โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล หมูท่ ี่ 2
10.15) โครงการไทยเข็มแข็งขุดลอกคลองโกรกขี ้หนูหมูท่ ี่ 6
10.16) โครงการขุดลอกคลองโกรกขี ้หนู หมูท่ ี่ 3

งบประมาณ 199,550.00 บาท
งบประมาณ 98,000.00 บาท
งบประมาณ 60,000.00 บาท
งบประมาณ 99.000.00 บาท
งบประมาณ 60.000.00 บาท
งบประมาณ 11,500.00 บาท
งบประมาณ 99,000 .00 บาท
งบประมาณ 40,000.00 บาท
งบประมาณ 209,600.00 บาท
งบประมาณ 296,750.00 บาท
งบประมาณ 8,000.00 บาท
งบประมาณ 51,000.00 บาท
งบประมาณ 61,000.00 บาท
งบประมาณ 88,667.00 บาท
งบประมาณ 68,406.00 บาท
งบประมาณ 45,000.00 บาท
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10.17) โครงการก่อสร้ างถนนไหล่ถนนลาดยาง หมูท่ ี่ 10
งบประมาณ 789,500.00 บาท
10.18) โครงการก่อสร้ างผิวถนนหมูท่ ี่ 3
งบประมาณ 201,000.00 บาท
10.19) โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล หมูท่ ี่ 5
งบประมาณ 304,900.00 บาท
10.20) โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล หมูท่ ี่ 7
งบประมาณ 235,000.00 บาท
10.21) โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 8
งบประมาณ 85,000.00 บาท
10.22) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
งบประมาณ 69,000.00 บาท
10.23) โครงการก่อสร้ างรางระบายนํ ้าหมูท่ ี่ 6
งบประมาณ 19,000.00 บาท
10.24) โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล หมูท่ ี่ 1
งบประมาณ 61,000.00 บาท
10.25) โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล หมูท่ ี่ 2
งบประมาณ 99,000.00 บาท
10.26) โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล หมูท่ ี่ 5
งบประมาณ 99,000.00 บาท
10.27) โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล หมูท่ ี่ 6
งบประมาณ 75,000.00 บาท
10.28) โครงการก่อสร้ าง อาคารเก็บพัสดุ
งบประมาณ 964,663.00 บาท
10.29) โครงการก่อสร้ างป้อมยามหน้ าสํานักงาน
งบประมาณ 99,000.00 บาท
10.30) โครงการก่อสร้ างถนน บ้ านเทิดไท้ องค์ราชัน
งบประมาณ 199,000.00 บาท
84พรรษา 5 ธันวาคม2554
10.31) โครงการฝึ กอบรมทบทวนอปพร
งบประมาณ 161,625.00 บาท
10.32) โครงการลดอุบตั เิ หตุชว่ งปี ใหม่
งบประมาณ 29,930,.00 บาท
10.33) โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย
งบประมาณ 1167,116.00 บาท
10.34) โครงการจัดซื ้ออุปกรณ์ดบั เพลิง(ชุด สายยาง เป็ นต้ น)
งบประมาณ 62,100.00 บาท
12) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
12.1) โครงการป้ องกัน และบรรเทาสาธารภัย (ลมพัดบ้านพัง)งบประมาณ 42,597.00 บาท
12.2) โครงการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหนาว
งบประมาณ 25,000.00 บาท
12.3) โครงการบริ การปี ใหม่ และสงกานต์
งบประมาณ 20,000.00 บาท
12.4) โครงการบริ การปี ใหม่ เงินอุดหนุนไทยเข็มแข็ง
งบประมาณ 1,970,000.00 บาท
(รถดับเพลิง)
รวม งบประมาณ 15,729.309.00 บาท
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การดําเนิ นการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผา่ นมา เทศบาลตําบลแหลมทอง ยังไม่สามารถดําเนิ นการตาม
แผนพัฒนาได้ท้ งั หมด
แต่สามารถแก้ไขปั ญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ดาํ เนินการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะ
ซึ่ง
นอกจากการดําเนิ นการในด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วยังดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการผูส้ ู งอายุและสวัสดิการผู้
พิการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ส่ งเสริ ม และฟื้ นฟูประเพณี ทอ้ งถิ่น ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น
สําหรับปั ญหาและความต้องการเทศบาลตําบลแหลมทอง ที่ตอ้ งดําเนินการต่อไป คือ ประชาชนส่ วนใหญ่
ในเขตเทศบาลตําบลแหลมทอง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย
และรับจ้างต่างถิ่น จึงทําให้สภาพ
เศรษฐกิจ และความเป็ นอยูข่ องประชาชนค่อนข้างดี ปั ญหาความต้องการยังคงเป็ นไปทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้งถนน ท่อระบายนํ้า ไฟฟ้ า นํ้าประปา และมีความต้องการทางด้าน การพัฒนาการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพชีวติ การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม การจัดกิจกรรมนันทนาการ การจัดประเพณี ทอ้ งถิ่น การจัดสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจ เทศบาลตําบลตําบลแหลมทอง จะพยายามทุกวิถีทางที่จะขจัดปั ญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดหรื ออาจ
เกิดขึ้น เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ปัญหาและสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริ ญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
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สวนที่ 4
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
-----------------------------

4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาของเทศบาลตําบลแหลมทอง

“ประชากรมีคุณภาพ ชุมชนเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี มีการบริหารจัดการ แบบบูรณาการ

วิสัยทัศนการพัฒนาของจังหวัด
“ประตูสูอีสาน ศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การสินคาเกษตร อุตหกรรมผาไหม
ผลิตภัณฑไหม และการทองเที่ยว”
พันธกิจ

- เสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
เสริมสรางการขยายความเปนธรรมในสังคม
1).อํานวยการบริหารราชการทุกภาคสวนและการปกครองสวนทองที่เพื่อตอบสนอง
2.).ความตองการและแกไขความเดือดรอนของประชาชนบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของ
ประชาชน
3.).พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนดวยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสมัยใหมมาใช โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
จุดมุงหมายการพัฒนา
1).การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอ และทั่วถึง
2) เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได และปญหาความยากลดลง
3) ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
4) ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งปลอดภัยจากอาชญากร และปลอดจากยาเสพติด
5) เพิ่มพูนการเรียนรูของชุมชน ธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษาจากประชาชน
7) การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลตองเปนระบบ ถูกสุขอนามัย
8) มีทรัพยากรน้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอ ลดผลกระทบจากน้ําทวม และฝนแลง
9 ) สามารถเปนที่พึ่งของประชาชนและสามารถรับการตรวจสอบจากประชาชนได
๑๐) มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณการปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับ การ
บริการจากประชาชน
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4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสามป โดยเรียงลําดับกอน – หลัง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
เปาหมาย
เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ใหมีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่น ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานคมนาคมขนสง ดานความสงบเรียบรอย และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
กอสรางโครงสรางพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะ
ใหความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเนนการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้
1. กอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ําใหเปนไปดวย
ความสะดวก
2. กอสรางขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
3. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา
ตัวชี้วัด
1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ํา
2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน
3. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน
4. จํานวนการไดรับบริการสาธารณะอื่น ๆ เชน โทรศัพทสาธารณะ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาพัฒนาเกษตรอินทรีย
เปาหมาย
เพื่อสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว
และชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร และสราง
ขุดลอก ตลอดจนพัฒนาลุมน้ําตาง ๆ ในเขตองคเขตเทศบาลตําบลฯ ใหมีน้ําใชในการอุปโภคและบริโภคตลอด
ปมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่น ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งสงบสุขของ
ประชาชนดานเศรษฐกิจ ใหมีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพิ่มมูลคาของสินคาและ
สามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย และการแปรรูป
สินคาเกษตร และยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนของ
จังหวัดนครราชสีมา
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แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและ
การแปรรูปสินคาทางการเกษตร
2. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
3. สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค
4. การกอสราง ขุดลอก ชลประทาน ฝาย ทํานบ สระ
5. การพัฒนาลุมน้ําตาง ๆ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย
2. จํานวนครัวเรือนและกลุมอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
3. จํานวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอยางมีระบบ
4. จํานวนการกอสราง ขุดลอก ชลประทาน ฝาย ทํานบ สระ
5. จํานวนการพัฒนาลุมน้ําตาง ๆ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
เปาหมาย
เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางดานจิตใจ
ดานสุขภาพอนามัย ดานสวัสดิการและสังคม ดานกีฬา ใหมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
2. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
3. การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
4. การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
5. การพัฒนาและสิ่งเสริมดานกีฬาและการนันทนาการ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนารวมกัน
2. จํานวนประชาชนที่ไดรับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น
3. จํานวนประชาชนผูมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ใหเกิดความสมดุลยั่งยืน
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เปาหมาย
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายในชุมชน
ซึ่งเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด
แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม
2. สรางจิตสํานึกและความตระหนักของผูประกอบการและผูบริโภค
3. การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนของการอนุรักษทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. จํานวนผูประกอบและผูบริโภคไดใหความรวมมือ
3. จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ใหการบริการลดนอยลง
5. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
เปาหมาย
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางาน
ของภาครัฐและใหบรรจุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตรการบริหารราชการให
เปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทาง การ
เมืองและสังคม
2. สงเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2. จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
3. สงเสริมการจัดการบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล (PSO)
4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ

19
6 .ยุทธศาสตรศาสนาและวัฒนธรรม
เปาหมาย
เพื่อพัฒนาฟนฟูกิจกรรมทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีชุมชนทองถิ่น
โคราช เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมแระเพณี วิถีพุทธ และ ภูมิปญญาทองถิ่น

.
เปนประจํา

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมใหพระสงคเปนฯศูนยสงเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธทองถิ่น
3. สงเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ รูปแบบตาง ๆ
4. สงเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บาน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน
5. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหลาใหยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพใหพระสงฆ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูมีสวนรวมในการกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนเพิ่มขึ้นในสถาบัน บวร บาน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน
3. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหลาในวัดและงานศพเพิ่มมากขึ้นและใหยั่งยืน
7 . ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ

เปาหมาย
เพื่องานเครือขายการทองเที่ยวอยางเปนระบบ เชน ทองเที่ยวเชิงเกษตร
เชิงวัฒนธรรม และเชิงสุภาพ (สปา นวดแผนไทย) และการปนหินทราย พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมและ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและสรางรายได จาการทองเที่ยวของอําเภอหนองบุญมาก
และจังหวัด เพิ่มมากขึ้นโดยรวมมือหนวยงานราชการตางฯ ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
แนวทางการพัฒนา
4. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว รวมกับสถาบันทางการศึกษา
ศูนยพัฒนาขอมูลการทองเที่ยว
5. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อบริการนักทองเที่ยว
ใหสะดวกรวดเร็ว
6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นภายในจังหวัด เชน งานยาโม งานผาไหมปกธงชัยงานปราสาทหินแขงเรือพิมาย
7. ใชสนามกีฬาซีเกมสเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เชน งานแสดง
สินคาอินโดจีน ฯลฯ
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ตัวชี้วัด
1. ประชาชนสนใจการปนหินและอนุรักษการปนหินทรายไวใหคนรุนไดมีอาชีพ
2. ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
3. คนในชุมชนมีงานทํา ครอบครัวอบอุน ไดอยูกันพรอมหนาทั้งครอบครัว
8. ยุทธศาสตรการกีฬาและนันทนาการ
เปาหมาย
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางดานกีฬา ตั้งแตระดับหมูบานจนถึงระดับจังหวัด
เพื่อใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในการแขงขันกีฬา รวมถึงการสรางความ
เปนเลิศทางดานกีฬาสูอาชีพในระชาติ
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเปนเลิศ เปนอาชีพและสนับสนุนกีฬา
พื้นบาน
2. สงเสริมจัดการแขงขันกีฬาเพื่อสรางความสมานฉันทระหวางองคกรตาง ๆ
3. สงเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนใหเปนตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุน
โรงเรียนการกีฬา
4. สงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแกปญหายาเสพติด
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
5. สงเสริมและสนับสนุนการกอสรางลานกีฬาในชาชน
ตัวชี้วัด
1. เยาวชนและประชาชน ในเขตพื้นได ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เพื่อแกปญหายาเสพ
ติดในชุมชน
3. ประชาชนและเยาวชนชวยกันอนุรักษ ศิลปนทองถิ่นพื้นบาน เชน ลิเก เพลงโคราช
และการแขงขันทางดนตรี เพื่อยกระดับสูมืออาชีพ
4 . ประชาชนและเยาวชนเกิดความรักสามัคคี ในหมูเหลา และสํานึกรักบานเกิด
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
เปาหมาย
เพื่อสงเสริมและพัฒนา บุคคลกรทางการศึกษาใหมีคุณภาพในการเตรียมความพรอม
ใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีแนวคิดที่เสนอโดยการผลิตสื่อการเรียน การสอน ทําหนาที่ถายทอด
ความรูความเขาใจ เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ ไดรูจักการกระตุนใหเด็กเกิดการพัฒนาศักยภาพทาง
ความคิด การไตรตรอง การคิดแบบสรางสรรค และการคิดแบบอยางมีวิจารญาณใหกับเด็ก ตลอดจนการ
สรางคุณธรรม จริยธรรม และเปนที่พึงประสงคของสังคม
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แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีความเปนเลิศ
2. สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียน นําเทคโนโลยีสานสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภา
การเรียนการสอบการเรียนรู
3. จัดใหมีคณะกรรมการการศึกษา เพื่อประสานการจัดการเรียนการสอบให สอดคลอง
กับนโยบายการศึกษาของ อบจ.โดยใหมีความรวมมือของผูบริหาร การศึกษาทั้งที่สังกัด
อบจ. และกระรวงศึกษาธิการ และอื่น ๆ
4 .จัดการศึกษาโดยเนนคุณธรรมนําสูสัมมาชีพ. จัดตั้งสถาบันการศึกษา หรือการ
เรียนรูของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพนําไปสูการมีงานทําและมีรายไดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. จัดการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กฯ โดยใหพระสงฆสอนฯ ในวันพระเนนคุณธรรม
2. จัดตั้งศูนยการเรียนรู หรือการเรียนรูของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพนําไปสูการ
มีงานทําและมีรายไดเพิ่มขึ้น
3. จัดทําศูนยการเรียนทางอินเตอรเน็ต ชุมชน เปนการเรียนรูตลอกชีวิต หรือหองสมุด
ชีวิต ฯลฯ
10. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม
เปาหมาย
เพื่อสงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการแลผูดอย
โอกาสและกลุมเด็กและเยาวชนเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เชนการหางบประมาณเพื่อบทบาท
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนบุคคลกรที่มีคุณภาพของสังคมตอไปในอนาคต
แนวทางการพัฒนา1.
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยางทั่วถึงและเปนธรรม
2. สงเสริมการพัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและประชาชน
3. การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและ
ผูติดเชื้อ HIV จัดใหมีและเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็ก
4. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแตแรกเกิด วัยเด็ก วัยรุน
เยาวชน วัยทํางาน และวัยชรา
ตัวชี้วัด.
1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแตแรกเกิด วัยเด็ก วัยรุน เยาวชน วัยทํางาน
และวัยชรา. ความเปนอยูดี กินดี แลสุขภาพดี
5. มีสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมบริหารจัดการ กลุมเด็ก สตรี คนชรา
3. ผูดอยโอกาส ผูปวยเรื้อรัง มีหลักประกันรายได เขาถึงบริการของรัฐอยางทั่วถึง
เปนธรรม
.
4. จัดตั้งศูนยขอมูลเพื่อวิเคราะหปญหาและรวบรวมปญหา
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1๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาหมาย
เพื่ออบรมฟนฟูอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร) เพื่อเปนกําลังสนับ
เจาหนาที่ของรัฐ ดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจรในชุมชนหมูบาน รวมทั้งสรางความอบอุนใจในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน ที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และชวยเหลือผูประสบภัย
แนวทางการพัฒนา
.

1. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
อุบัติเหตุจราจรทางบก ทางน้ํา
2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในดานความมั่นคงและความปลอดภัย โดย
เสริมและสนับสนุนตํารวจบาน อปพร. ใหทํางานอยางมีคุณภาพ
3. สรางความมั่นใจและความสบายใจใหกับประชาชนดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ตัวชี้วัด.
1. ใหการชวยเหลือประชาชนไดทันทวงทีประชาชนดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
2. ใหการบริการจราจรในชวงเทศกาลตางๆ ในชุมชน ความมั่นคงและความปลอดภัย
ในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุจราจรทั้งทางบกและทางนํา
๑๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
เปาหมาย

เพื่อสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว
และชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร และสราง
ขุดลอก ตลอดจนพัฒนาลุมน้ําตาง ๆ ในเขตองคเขตเทศบาลตําบลฯ ใหมีน้ําใชในการอุปโภคและบริโภคตลอด
ปมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่น ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งสงบสุขของ
ประชาชนดานเศรษฐกิจ ใหมีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพิ่มมูลคาของสินคาและ
สามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย และการแปรรูป
สินคาเกษตร และยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนของ
จังหวัดนครราชสีมา
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แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย
และการแปรรูปสินคาทางการเกษตร
2. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
3. สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค
ตัวชี้วัด
1. จํานวนบุคลากรที่มีทักษะในการเพิ่มมูลคาผลิตผล.ในการบรรจุหีบหอ
2. จํานวนครัวเรือนและกลุมอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
3. จํานวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอยางมีระบบ
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4.3 กรอบยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัด

๑. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร โครงสราง 1. จัดระบบฐานขอมูลสานสนเทศการพัฒนาดานโครงสรางฯ
พื้นฐาน
2. บูรณาการแผนพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานสามที่นอง
ทองถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) เพื่อลดความทับซอนของพื้นที่
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
3. สงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบ
กั้นน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ํา ระบบ
ประปา และการกระจายการใชประโยชน
4. การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ทางบก ทาง
น้ํา และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขต
ชุมชนและทองถิ่น
5. สงเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกําลังกายสนาม
กีฬาและนันทนาการชุมชน
6. การผังเมืองรวมทองถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด
7. ซอมบํารุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล
2. ยุทธศาสตรดาน
1. สงเสริมและพัฒนา คุณภาพดานการผลิต เพื่อเพิ่มมูลคา
เกษตรกรรม
ผลผลิตและการตลาด โดยใหความรูกับประชาชนอยางทั่วถึง
และสอดคลองกับวิถีชีวิตจริง
2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ดานเกษตรกรรม
3. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย
4. พัฒนาความรูดานวิชาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน และ
แหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม
5. ประสานงานจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
6. สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อเพิ่มอํานาจการ
ตอรองตาง ๆ เชน การตั้งโรงสีชุมชน การสรางพลังงาน
ทดแทนในชุมชน การรวมกลุมเพื่อคาขายกับตางประเทศ ฯ
7. สงเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร
เปนพลังงานทดแทน
8. สงเสริมการดําเนินงานพลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร
น้ํา ลม แสงอาทิตย และการเผาขยะเศษวัสดุเปนพลังงาน
9. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือขายหมอดิน และ
บูรณาการกับเกษตรจังหวัด อําเภอ ตําบล อยางทั่วถึงจริงจัง
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3. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
หมายเหตุ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ดานสาธารณสุข
ทั่วถึงและครบวงจรผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยาง
ครอบคลุมเปนธรรมเกิดความพึงพอใจ
2. สนับสนุนการพัฒนากําลังดานสาธารณสุข
โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุน (แพทย พยาบาล
เจาหนาที่
สาธารณสุข) คลอบคลุมทุกวิชาชีพ
3. ดําเนินการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข โดย
ครอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ กําลังคนงบประมาณ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.
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4. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในดาน
สาธารณสุข โดยสงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)
ใหทํางานอยางมีคุณภาพ และมีขวัญกําลังใจที่ดี
5. จัดระบบสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของประชาชน สูการมีสุขภาพที่ดี
(คุมครองผูบริโภค กาควบคุมปองกันโรคติดตอ ไม
ติดตอ การฟนฟูสุขภาพประชาชน อนามัยโรงเรียน)
6. พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนา
มาตรฐานศูนยแจงเหตุและจัดใหมีหนวยรับสงผูปวย
ระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการทํางานกับหนวย
บริการสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนใหมีสวนรวม
ทุกภาคสวนทั้งผูนําชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน) กลุมสตรี
กลุมเยาวชน กลุมวัยรุน วัยทํางาน วัยสูงอายุ
8. การสงเสริมและสนับสนุนใหโรงพยาบาลในแตละ
พื้นที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการรับรักษาผูปวย
เพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนประสานงานใหมีการ
สรางโรงพยาบาลเพิ่มเติมทั้งในเมืองและตําบล
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๔. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
. ๔.. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 1. บูรณาการการบริหารจัดการดิน นํ ้า ป่ า ขยะ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม มลภาวะ โดยการมีสว่ นร่วมของ 3 ภาคี ทุกเรื่ อง ได้ แก่
ภาคี
หน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน
2. ส่งเสริมการจัดสาวนสาธารณะชุมชน ส่งเสริมการ
สร้ างความร่มรื่ นสองข้ างทาง เช่น หน้ าโรงเรี ยน ชุมชน
ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในจังหวัด
3. ส่งเสริมให้ มีการบริหารจัดการลุม่ นํ ้าย่อย โดยภาคี
ความร่วมมือของชุมชน
4. รณรงค์การแก้ ไขปั ญหาภาวะโลกร้ อน ส่งเสริม
การประหยัดพลังงาน
5. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้ องถิ่น ในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม ชุมชน
6. ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ ไขปั ญหาขยะภาครัฐ
และเอกชนแบบครบวงจร
7. การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะภายใน
จังหวัด
8. ปรับปรุงคุณภาพสายนํ ้าลําคลองและสายนํ ้าหลักทัง้
9 สาย ของจังหวัดนครราชสีมา
9. ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะนํ ้าท่วม นํ ้าแล้ ง นํ ้าเค็ม
โดยชุมชน
10. สนับสนุนให้ มีการวัดทําข้ อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใช้ เครื่ อง paramotor และเทคโนโลยีสํารวจระยะไกล
เพื่อป้องกันการบุกรุกป่ าไม้ เป็ นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
และแหล่งนํ ้า
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5. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
5. ยุทธศาสตรการบริหาร
ราชการใหมีประสิทธิภาพ
คุณภาพ

แนวทางการพัฒนา
1. จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตาม
นโยบาย และบริหารงานอยางโปรงใด ตรวจสอบได ใหมี
สวนรวม
ทุกภาคสวน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ทองถิ่น และ
ภาคประชาชน รวมทั้งใหมีการบูรณาการกับภาคราชการ
ทุกระดับ
2. ประสานงานสามที่นองทองถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.)
และรวมมือกับราชการสวนภูมิภาค
3. สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุก ๆ ดาน ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี
4. สงเสริมการกระจายอํานาจถายโอนภารกิจและบุคลากร
ภาครัฐลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององคกรใหมี
ความเหมาะสมสอดคลอง
6. การนําขอมูล จปฐ. และ กชช2 ค. มาใชในการวางแผน
โดยใชระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสานสนเทศ เปน
เครื่องมือในการวางแผนพัฒนาโคราช
7. การสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
รับรูและติดตามการทํางานขององคกรตนเอง
8. ใหศึกษาจัดทําแผนพัฒนาของอําเภอแบบบูรณาการ
โดยใชผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกภาคสวนเขามารวมจัดทําแผน เพื่อใหทุกอําเภอมีแผน
หลัก (Master Plan) ในการพัฒนาทุกสวนของอําเภอนั้น
ๆ
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๖.ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
6 ยุทธศาสตรสงเสริม 1. สงเสริมใหจัดพระสงฆเปนศูนยสงเสริม คุณธรรมวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีพุทธทองถิ่น
2. รื้นฟน คุณคา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เชน
ชาติพันธุ วัฒนธรรม วีถีชวี ิต ภูมิปญญาทองถิ่น
3. สงเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ รูปแบบตาง ๆ
4. สงเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บาน วัด โรงเรียน
ในการพัฒนาชุมชน
5. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหลาใหยั่งยืนและโครงการตรวจ
สุขภาพใหพระสงฆเปนประจํา

7. ยุทธศาสตรพัฒนา
การทองเที่ยวและ
บริการ

1. ประสานรวมมือ ท.ท.ท. เพื่อยกระดับกิจกรรม
การทองเที่ยวของจังหวัดและจัดระบบการตลาดสงเสริม
การทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
2. ประสานงานโครงขายการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร
ถึงสุขภาพ (สปาสมุนไพร)
3. ประสานการตลาดนักทองเที่ยวผูสูงอายุจากตางประเทศ
มาใชบริการแบบสองสเตยที่ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
4. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว รวมกับสถาบันทาง
การศึกษา ศูนยพัฒนาขอมูลการทองเที่ยว
5. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย
เพื่อบริการนักทองเที่ยวใหสะดวกรวดเร็ว
6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น ภายในจังหวัด เชน งานยาโม งานผาไหมปก
ธงชัย งานปราสาทหิน งานแขงเรือพิมาย ฯลฯ
7. ใชสนามกีฬาซีเกมสเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เชน
งานแสดงสินคาอินโดจีน ฯลฯ
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๘.ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
หมายเหตุ
๘. ยุทธศาสตรการกีฬา
1. สงเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเปนเลิศ และ
และนันทนาการ
เปนอาชีพสนับสนุนกีฬาพื้นบาน
2. สงเสริมจัดการแขงขันกีฬาเพื่อสรางความสมานฉันท
ระหวางองคกรตาง ๆ
3. สงเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนใหเปนตัวแทนระดับ
จังหวัดและสนับสนุนโรงเรียนการกีฬา
4. สงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน
เพื่อแกปญหายาเสพติดและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
5. ประสานความรวมมือชมรม สมาคมตาง ๆ เพื่อจัดการ
แขงขันกีฬา ณ สนามกีฬาซีเกมส
6. จัดใหมีการประกวดการแสดงของศิลปนทองถิ่นพื้นบาน
เชน ลิเก เพลงโคราช และการแขงขันทางดนตรี
เพื่อยกระดับสูมืออาชีพ
7. เสนอเปนตัวแทนการจัดการแขงขันกีฬาระดับชาติ
นานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬา
8. สงเสริมสนับสนุน สมาคม และสโมสรกีฬาในจังหวัด
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๙. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
หมายเหตุ
9 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สงเสริมการกระจายอํานาจ และการถายโอนภารกิจทางดาน
ดานการศึกษา
การศึกษาใหเปนไปตามความสมัครใจและ
ความพรอมของสถานศึกษานั้น ๆ
2. สงเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอก
ระบบโรงเรียน ทั้งระดับกอนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับ
ปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ
และพัฒนา ศูนยการเรียนรูชุมชน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีการพัฒนา
ในการจัดการศึกษา
4. สงเสริมใหมีโรงเรียนตนแบบความเปนเลศในแตละสาขา และ
เปนโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพ
5. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาใหไดมาตรฐาน
และมีความเปนเลิศ
6. สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียน นําเทคโนโลยีสานสนเทศ
7. จัดใหมีคณะกรรมการการศึกษา เพื่อประสานการจัดการเรียน
การสอบใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของ อบจ. โดยใหมีความ
รวมมือของผูบริหารการศึกษาทั้งที่สังกัด อบจ. และกระรวง
ศึกษาธิการ และอื่น ๆ
8. จัดการศึกษาโดยเนนคุณธรรมนําสูสัมมาชีพ
9. จัดตั้งสถาบันการศึกษา หรือการเรียนรูของประชาชน
เพื่อพัฒนาอาชีพนําไปสูการมีงานทําและมีรายไดเพิ่มขึ้น
10. จัดทําศูนยการเรียนทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่กาวหนา
เชน ศูนยภาษาศาสตร พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร หองสมุดมีชีวิต ฯลฯ
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๑๐. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
หมายเหตุ
10 .ยุทธศาสตรการพัฒนา 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ดานสวัสดิการสังคม
อยางทั่วถึงและเปนธรรม
2. สงเสริมการพัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและประชาชน
3. การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา
ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ HIV จัดใหมีและเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนา
เด็ก
4. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแตแรก
เกิด วัยเด็ก วัยรุน เยาวชน วัยทํางาน และวัยชรา
5. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีสว นรวมบริหาร
จัดการ
6. สนับสนุนกลุมเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูปวยเรื้อรัง
ดานหลักประกันรายได เขาถึงบริการของรัฐอยางทั่วถึงเปนธรรม
7. จัดตั้งศูนยขอมูลเพื่อวิเคราะหปญหาและรวบรวมปญหา
11. ยุทธศาสตรดานความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

12. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม

1. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ทางน้ํา
2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในดานความมั่นคงและความ
ปลอดภัย โดยสงเสริมและสนับสนุนตํารวจบาน อปพร. ใหทํางาน
อยางมีคุณภาพ
3. สรางความมั่นใจและความสบายใจใหกับประชาชน
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1. รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกปญหาภาวะวางงานที่
เกิดจากผลกระทบปญหาเศรษฐกิจของโลกและประเทศ
2. การสงเสริมผูประกอบการรายยอย โดยประสานกับ
สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หนวยงานของรัฐ
เชน ความรูดานบริหารจัดการ ประสานงานการลงเงินทุนชองทาง
การตลาด
3. สงเสริม OTOP ในดานนวัตกรรม เชน พัฒนาคุณภาพการผลิต
ยกระดับเปนสินคาสงออก และจัดทําหองแสดงสินคา เพื่อขยาย
เครือขายและการตลาดสงออก
4. ประสานงานกับทุกภาคสวน เชน สภาอุตสาหกรรม หอการคา
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนดานเศรษฐกิจของจังหวัด
5. การพัฒนาเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ
6. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสังคม (CSR)
และพัฒนาวิสาหกิจ
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4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว

4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด (Strategic Issues)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ การแก้ ไขปั ญหาสังคมและความเดือดร้ อนของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริ หารจัดการอย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
เปาประสงคของยุทธศาสตร (Goals)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
1) เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินคาเกษตร
2) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาดสินคาเกษตร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑผาไหม
1) เพิ่มขีดความสมารถในการผลิตและจัดการผลิตภัณฑผาไหม
2) เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปและตลาดผลิตภัณฑไหม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
1) เพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว สินคา และการบริการทองเที่ยว
2) เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
4. ยุทธศาสตรการแกไขปญหาสังคมและความเดือดรอนของประชาชน
1) เสริมสรางใหประชาชนมีการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพยสิน
2) เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
3) เสริมสรางใหประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4) เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) เสริมสรางการปองกันและสงเสริมการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1) ตอบสนองความตองการในการใหบริการของภาครัฐใหแกประชาชนอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2) สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนมีบทบาทมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ
3) เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ
4) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
5) สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสานสนเทศในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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4.6 นโยบายการพัฒนาอําเภอ
วิสัยทัศน

“มุงพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเกษตรอินทรีย เนนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. เสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
2. เสริมสรางการขยายความเปนธรรมในสังคม
3. อํานวยการบริหารราชการทุกภาคสวนและการปกครองสวนทองที่เพื่อตอบสนองความตองการและ
แกไขความเดือดรอนของประชาชนบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน
พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนดวยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัยใหมมาใช โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
เปาประสงค
1. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. ประชาชนใดรับความเปนธรรมในการดําเนินชีวิต
การประกอบอาชีพและการแกไขปญหาความ
ขัดแยงระหวางกลุมตางๆ
3. ประชาชนในพื้นที่อําเภอหนองบุญมาก ไดรับบริการที่มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว เปนธรรมและ
ทั่วถึง
4. ประชาชนไดรับการแกไขปญหาจากการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ
1. เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบรอย
2. พัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของพลังแผนดินในการแกไขปญหาในพื้นที่
3. เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงภายใน
4. อํานวยการแกไขปญหาความเดือดรอนและลดความขัดแยงของประชาชนในพื้นที่
5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบสังคม
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน
7. พัฒนาปรับปรุงระบบงานและบุคลากรเพื่อการบริการมี่เปนเลิศ
8. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการใหมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานใหอําเภอเปนศูนยกลางบูรณาการดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลในพื้นที่
10. เสริมสรางศักยภาพระบบการปกครองทองที่ เพื่อตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน
แผนงาน/โครงการของกลุมภารกิจ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบงานและบุคลากร
3. สงเสริมการมีสวนรวมของพลังแผนดิน
4. คุมครองสิทธิตามกฎหมายและสรางความเปนธรรมทางสังคม
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5. สงเสริมใหราษฎรมีอาชีพเสริมเพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
6. สงเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย
7. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ใหมีความเปนอยูดีขึ้น
9. พัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
10. เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาความเดือดรอนและการอํานวยความเปนธรรมของประชาชนใน
พื้นที่
11. สงเสริมการสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการและลดชองวางการกระจายรายได
12. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจฐานราก
13. สงเสริมการมีสวนรวมพลังแผนดินแกไขปญหายาเสพติดใหหมดจากพื้นที่

4.7 นโยบายของคณะผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นมีแนวทางนโยบายในการพัฒนาให “ชุมชนมีความสงบสุขน่าอยู่นา่ อาศัย ภายใต้
การมีสว่ นร่วมของประชาชนและการบริ หารจัดการที่ดี”

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 ถึง 2558 )
เทศบาลตําบลแหลมทอง
35
ป 2556
ยุทธศาสตร

ป 2557

รวม 3 ป

ป 2558

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

55

26,721,000

51

20,915,500

36

14,057,500

142

61,694,000.00

22

1,390,000

21

1,266,250

22

1,181,250

65

3,837,500.00

20

700,000

18

645,000

18

645,000

56

1,990,000.00

12

2,360,000

12

1,390,000

12

990,000

36

4,740,000.00

25

2,020,000

22

876,000

20

816,000

67

3,712,000.00

15

732,000

12

643,000

13

638,000

40

2,013,000.00

2

50,000

2

50,000

2

50,000

6

150,000.00

1 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน
๒) ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๕) ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ
๖) ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม(ตอ)
7) ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ

36
ป 2556
ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 3 ป

ป 2558

ป 2557
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

8) ยุทธศาสตรการกีฬาและนันทนาการ
7

1,185,000

6

1,140,000

5

1,070,000

18

3,395,000.00

23

5,234,740

18

5,097,980

17

5,056,740

58

15,389,460.00

34

5,020,000

24

4,555,000

27

4,855,000

85

14,430,000.00

16
๑๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
8

1,920,000

13

665,000

13

615,000

42

3,200,000.00

260,000

6

230,000

6

130,000

20

620,000.00

30104490

635

115,170,960.00

๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
๑๐) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม(ตอ)
๑๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รวม

239

47,592,740

205

37473730

191

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 ถึง 2558)
เทศบาลตําบลแหลมทอง
ยุทธศาสตรืที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตําบลนาอยู
1) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การจัดระบบฐานขอมูลสานสนเทศการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

-37

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)
-

ประเภท ถนนลาดยาง/ปรับปรุง/ซอมแซม
โครงการ /ปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลาดยาง
(สี่แยกสารภี ไปหลังเขา ม 2 )
โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลาดยาง
(จากถนนสายโชดชัย-เดชอุดมไปถึงถนน
ค สล สายหนาบานผูใหญ หมูที่ 3)
โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลาดยาง
(จากสี่แยกบานเฮียแปะ- หมูที่ 6-)
โครงการกอสรางแล/ะซอมแซม/
ถนนลาดยาง(ภายในหมูที่ 9)

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร
เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

ก. 4×900 .ม

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร
เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

ก. 5 ×4,000 ม

5

โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ถนนลาดยาง
จากหมู6-7

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

เมตร

6

โครงการกอสรางแล/ะซอมแซม/ถนน

เพื่อใหประชาชนรับความ

เมตร

ลาดยาง(จากสี่แยกทางเขาหมูบาน ไปถึง
ร.ร หนองลูกควาย หมูที่ 5)

สะดวกในการสัญจร

โครงการกอสรางถนนลาดยางในหมูที่ ๙

เพื่อใหประชาชนรับความ

ไปตําบลละลมใหม

สะดวกในการสัญจร

1
2
3
4

7

งบประมาณและที่มา
2556

ก. 4×300 ม

ก. 5 ×4,000 ม

-

หนวยงานที่
2557

2558

ผลลัพธที่คาดวา

(บาท)

(บาท)

จะไดรับ

200,000.00

200,000.00 ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
300,000 ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

2,000,000 ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร
2,500,000.00 ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง/

2,300,000

2,000,000

-

-

-

400,000
-

-

กองชาง

กองชาง/

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง/

500,000.00 ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง/

ในการสัญจร
ก. 6 ×1,6,000 ม

200,000.00 200000

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง/

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตําบลนาอยู
1.) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน
1.2 และบูรณาการแผนพัฒนาโครงการสรางพืนฐานสามทีนองทองถิน (อบจ. เทศบาล อบต.) เพือลดความทับซอนของพืนที
โครงการ
ที่
เปาหมาย
วัตถุประสงค
2556
8

9

38
งบประมาณและที่มา
2557

2558

ผลลัพธที่คาดวา

(บาท)

จะไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

-

-

โครงการกอสรางถนนลาดยาง เชื่อมตอ

เพื่อประชาชนเดินสะดวก

พื้นที่ตําบลแหลมทอง

ม. 5 ม .9

และขนพืชผลทางการเกตร

หมูที่ 9 -5

โครงการกอสรางถนนลาดยาง เชื่อมตอ

เพื่อประชาชนเดินสะดวก

ก.1.900 ×6.00 ม

ม. 3 ม .6

และขนพืชผลทางการเกตร

5500 ตรม

1,400,000.00 ประชาชน 2 หมูเดินสะดวก

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

และขนพืชผลทางการเกตร

1,000,000.00

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตําบลนาอยู
1.) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน
1.2 และบูรณาการแผนพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานสามที่นองทองถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) เพื่อลดความทับซอนของพื้นที่
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
ประเภท ถนนดินลูกรัง
10 โครงการกอสรางถนนดิน/พรอมลูกรัง
ก. 3 ×38 ม
40,000
เพื่อใหประชาชนรับความ
(ซอยขาวมันไก ม 1)
สะดวกในการสัญจร
114 ตรม
11 โครงการกอสราง/ ปรับปรุง/ซอมแซม
เพื่อใหประชาชนรับความ
ก.5.00 ×1100 ม
1,100,000.00
5500 ตรม
ถนนดิน/พรอมลูกรัง (หมูที่ 1)
สะดวกในการสัญจร
(ตรงขาม ร.รประสงควิทยา ไปอางหนองแหน)
ก.6.00 ×2,500 ม โครงการกอสราง/ ปรับปรุง/ซอมแซม
เพื่อใหประชาชนรับความ
12 ถนนดิน/พรอมลูกรัง/พรอมขยายเขตถนน สะดวกในการสัญจร
15,000 ตรม
(ในหมูที่ 1 ไปบานใหม)

-

1,400,000.00 ประชาชน 2 หมูเดินสะดวก

กองชาง

และขนพืชผลทางการเกตร

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)
30,000.00 1,100,000.00 100,000.00

2558
(บาท)

หนวยงานที่
ผลลัพธที่คาดวา
รับผิดชอบ
จะไดรับ
ประชาชนไดรับความสะดวกใน กองชาง/
การสัญจร
ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การสัญจร

กองชาง

65,000.00 ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การสัญจร

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตําบลนาอยู
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1) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน /
๑.๓ การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุงคุณภาพสายน้ําลําคลองและสายน้ําหลักทั้ง / ทางบก ทาง และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
ที่
เปาหมาย
หนวยงานที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
ผลลัพธที่คาดวา
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
ก. 4 ×757 ต
โครงการกอสรางถนนดิน/พรอมลงลูกรัง
เพื่อใหประชาชนรับความ
6,100,000.00
ประชาชนไดรับความสะดวกใน กองชาง/
13 หลังรานจงเจริญหมที่ 1

สะดวกในการสัญจร

โครงการกอสรางถนนดิน/พรอมลูกรัง/
14 มุมปาชา ( ในหมูที่ 2)

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

โครงการกอสรางถนนดิน/พรอมลูกรัง
15 (ตอจากเดิม (หมูที่2 )

เพื่อใหประชาชนรับความ

โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ถนนดิน/
16 พรอมลูกรัง (สายปาชาไปสระน้ํา
บานหนองลูกควาย)
17 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ถนนดิน/พรอม
ลูกรัง(สายทิศเหนือวัดหนองลูกควายหมูที่ 5 )
โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ถนนดิน/พรอม
18 ลูกรัง (ตอจากคลอกรีตไปสุดถนนหมูที่ 6)

3028 ตรม

การสัญจร

ก.4.0×822 ม
หนา 120
3,288 ตรม
ก. 4.00 × 330 ม
ตรม

200,000

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

ก. 5.00 × 1400 ม

150,000.00

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

ก. 4×500 ม

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

ก.4×300 ม

19 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ถนนดิน/พรอมลูกรั เพื่อใหประชาชนรับความ
ตอจากลาดยางไปสระโคกลุงกราดหมูที่ 7 สะดวกในการสัญจร

ก 4×200 . ม

20 โครงการกอสรางถนนพรอมลูกรังเสริมดิน
ไหลถนน (ซอยหนานผูใหญไปบานลุงชวย)
หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนเดินสะดวกปอดภัย ก 5 ×380 ม

189,000

230,000.00

100,000.00
200,000.00

-

50,000.00
125,000

200,000.00

100,000.00 ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การสัญจร

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวกใน
100,000.00 การสัญจร
-

ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การสัญจร

กองชาง

200,000.00 ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การสัญจร

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวกใน
50,000.00 การสัญจร

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การสัญจร

กองชาง

-

500,000.00 ประชาชนเดินสะดวกปอดภัย

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตําบลนาอยู
40
1) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน /
๑.๓ การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุงคุณภาพสายน้ําลําคลองและสายน้ําหลักทั้ง / ทางบก ทาง และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น
หนวยงานที่
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ถนนดิน/พรอม เพื่อปรับปรุงถนนใหราษฎร
ก. 5×2,550 ม
350,000.00
350,000.00
300,000.00 ประชาชนไดรับความสะดวกใน กองชาง
21 ลูกรัง (จากสี่แยกหนองแหน ไปบาน
สัญจรไปมาสะดวก
การสัญจร
ไรสมบูรณเหตุที่8)
ก 4×200 .ม
160,000.00
ประชาชนไดรับความสะดวกใน กองชาง
22 โครงการกอสรางถนนดิน/พรอมลูกรัง
เพื่อใหประชาชนรับความ
(จากบานนางไพ บานนายอนันทหมูที่ 8) สะดวกในการสัญจร
การสัญจร
23 โครงการกอสราง/ ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนดิน/พรอมลูกรัง (หมูที่ 9)

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

ก 5 ×535 . ม

24 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนดิน/
พรอมลูกรัง (ภายในหมูที่ 9)
25 โครงการกอสรางง/ซอมแซมถนนดิน/พรอม
ลูกรังจากหมูที่ 3 ไปหมูที่ 6 บานหนอง
สะแก
26 โครงการกอสรางถนนดิน/พรอมลูกรัง
(จากลานมันสีทองไปบานนางสําลี หมูที่ 3)

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร
เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

ก. 5 ×500 .ม

27 โครงการกอสรางง/ซอมแซมถนนดิน/พรอม
ลูกรัง เชื่อม ระหวาง ไปหมูที่ 6-9-10

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

ก 6 ×1,722 .ม
ก. 4×300 ม.
เมตร

60,000.00
500,000.00

-

200,000.00
-

ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การสัญจร

กองชาง

200,000.00 ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การสัญจร
ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การสัญจร

กองชาง

-

ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การสัญจร

250,000.00 200,000

-

ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การสัญจร

กองชาง/

กองชาง
กองชาง/

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตําบลนาอยู
10) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน/
๑.๕ การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุงคุณภาพสายน้ําลําคลองและสายน้ําหลักทั้ง / ทางบก ทาง และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
ประเภท ถนนคสล
28 โครงการกอสรางถนน คสล
เพื่อใหประชาชนรับความ
ก .3 ×38 . ม
60,000
75,000.00
600,000.00 เพื่อใหประชาชนรับความ
(ซอยรานขาวมันไกหมูที่ 1 )
สะดวกในการสัญจร
114 ตรม
สะดวกในการสัญจร
29 โครงการกอสรางถนน คสล
เพื่อใหประชาชนรับความ
2,200,000.00
เพื่อใหประชาชนรับความ
เมตร
ปรึกษาอํานวยหมูที่ 3 )
สะดวกในการสัญจร
สะดวกในการสัญจร
30

โครงการกอสรางถนน คสล จากบาน
นางทองใส หมูที่ 3 )

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

เมตร

31

โครงการกอสรางถนน คสล
เพื่อใหประชาชนรับความ
(จากบานนางปน-ไปบานนางสําลี หมูที่ 3 ) สะดวกในการสัญจร

เมตร

32

โครงการกอสรางถนน คสล ( จากหมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนรับความ
ไปหมูที่ 6 บานหนองสะแก)
สะดวกในการสัญจร

เมตร

33

โครงการกอสรางถนน คสล
(จาก ลานมันสีทอง -ไปบานยายถนอม
หมูที่3 )
34 โครงการกอสรางถนน คสล
(สายไปโรงงานขี้ไกหมูที่ 5 )

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 6 ×500เมตร

-

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 6 ×500เมตร

35

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

ก.335×5.00× 0.15
1,675 ตรม

โครงการกอสรางถนน คสล จากบาน
นายทวี ไปบานนางทองใส

850,000.00

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง/

- เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง/

เพื่อใหประชาชนรับความ
130,000.00 สะดวกในการสัญจร

กองชาง/

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

500,000.00

500,000.00 เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

-

800,000.00

800,000.00 เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

-

800,000.00

800,000.00 เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

-

-
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130,000.00

400,000.00

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตําบลนาอยู
1) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน
๑.๖ การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุงคุณภาพสายน้ําลําคลองและสายน้ําหลักทั้ง / ทางบก ทาง และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
36
โครงการกอสรางถนน คสล
เพื่อใหประชาชนรับความ
กวาง 4×300 เมตร
เพื่อใหประชาชนรับความ
(จากบานลุงมวย ไปบานลุงลอยหมูที่ 7)
สะดวกในการสัญจร
345,000.00
สะดวกในการสัญจร
37

โครงการกอสรางถนน คสล
(จากบานนายเพะ ไปเชื่อมลาดยางหมูที่ 7)

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4 ×400 เมตร

38

โครงการกอสรางถนน คสล
(จากบานลุงสามารถ-ไปบานผูชวยแมนหมู

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4 ×600 เมตร

39

โครงการกอสรางถนน คสล
(จากหมูที่ 8 -ไปบานรมเย็น ต ลุงเขวา.)

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

เมตร

40

โครงการกอสรางถนน คสล
(จากบานางออม-ไปสุดเขตหมูที่ 8 ))

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

เมตร

41 โครงการกอสรางถนน คสล ม 8
(จากบานนางไพ บานนายอนันทหมูที่ 8)
42 โครงการกอสรางถนน คสล
(ซอยหนาบานผูใหญหมูที่ 10 ))
43 โครงการกอสรางถนน คสล
ชอบบูรพา (1) (2)( 3 ) ชอยหนาวัดหมูที่
1
44 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนหลังเฃา
หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร
เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร
เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

เมตร

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

720,000.00
-

หนวยงานที่

กองชาง

450,000.00 -

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

750,000.00

-

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

-

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

-

เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

900,000.00
600,000.00

-

800,000

-

-

เมตร

500,000

-

-

เมตร

160,000.00 -

เมตร
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-

ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การสัญจร
เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร
เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร
เพื่อใหประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง/
กองชาง/

ยุทธศาสตรืที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตําบลนาอยู
1) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน
๑.๗ การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุงคุณภาพสายน้ําลําคลองและสายน้ําหลักทั้ง / ทางบก ทาง และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
ผลลัพธที่คาดวา
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
ประเภท ไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
45 โครงการเพิ่มหลอดไฟฟาสองแสงสวาง
เพิ่มหลอดไฟฟา
ใหประชาชนเดินทางใน
เพื่อใหประชาชนเดินทางใน
(จากหมูบานไป ซับสมอ ม 1)
เวลากลางคืนปลอดภัย
จํานวน 5 จุด
12,500.00
12,500.00 เวลากลางคืนปลอดภัย
46
เพิ่มหลอดไฟฟา
ใหประชาชนเดินทางใน
โครงการเพิ่มหลอดไฟฟาสองแสงสวาง
เพื่อใหประชาชนเดินทางใน
(:ซอยขาวมันไก ม 1)
เวลากลางคืนปลอดภัย
จํานวน 3 จุด
7,500.00
7,500.00 เวลากลางคืนปลอดภัย
47 โครงการจัดตั้งมิเมตอรไฟฟาสาธารณะเปน เพื่อความสะดวกในการเปด-ปดไฟ
1 แหง
จุดเดียวทั้งตําบล ม 1 ~ 10
100,000.00
48 โครงการเพิ่มหลอดไฟฟาสองแสงสวาง ,ม 2 เพื่อใหประชาชนเดินทางใน
(lสายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลม 2 ) เวลากลางคืนปลอดภัย

เพิ่มหลอดไฟฟา
จํานวน 2 จุด

49 โครงการเพิ่มหลอดไฟฟาสองแสงสวาง ,ม 2 เพื่อใหประชาชนเดินทางใน
(จากสี่แยกสารภี ถึง แยกหลังเขา ม 2 ) เวลากลางคืนปลอดภัย

เพิ่มหลอดไฟฟา
จํานวน 5 จุด

50 โครงการไฟฟาแรงสต่ํา ม 4
เพื่อใหประชาชนไดสูบน้ําเพื่อการ
(จากฝายปากกระโถนอุโมงไปคลอง
เกษตร
อีสานเขียว ม . 4)
51 โครงการเพิ่มหลอดไฟฟาสองแสงสวาง และ เพือ่ ใหประชาชนเดินทางใน
ซอมแซมในจุดที่เสีย ม 4
เวลากลางคืนปลอดภัย
52 โครงการเพิ่มหลอดไฟฟาสองแสงสวาง และ
ซอมแซมในจุดที่เสีย ม 5
เพื่อใหประชาชนเดินทางใน
เวลากลางคืนปลอดภัย

เสาไฟฟา
จํานวน 1 ตน
ยาว 113 เมตร
เพิ่มหลอดไฟฟา
จํานวน 4 จุด
เพิ่มหลอดไฟฟา
จํานวน 2 จุด

12,500.00
-

10,000.00
-
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง
กองชาง

5,000.00

ใหประชาชนเดินทางใน
5,000.00 เวลากลางคืนปลอดภัย

กองชาง

5,000.00

ใหประชาชนเดินทางใน
5,000.00 เวลากลางคืนปลอดภัย

กองชาง

50,000.00 ประชาชนไดสูบน้ําเพื่อการ
เกษตร

กองชาง

ใหประชาชนเดินทางใน
5,000.00 เวลากลางคืนปลอดภัย

กองชาง

ใหประชาชนเดินทางใน
เวลากลางคืนปลอดภัย

กองชาง

85,000.00

5,000.00
5,000.00 -

ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตําบลนาอยู
1) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน
๑.๘ การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุงคุณภาพสายน้ําลําคลองและสายน้ําหลักทั้ง / ทางบก ทาง และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
ผลลัพธที่คาดวา
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
53 โครงการขยายเขตไฟฟา แรงต่ํา
เพื่อประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ยาว 45 เมตร
30,000.00
600,000.00
ทั่วถึง
(ซอยบานนายแปลก ม 6 )
ทั่วถึง
54 โครงการขยายเขตไฟฟา แรงต่ํา ม 6
(ไปคลองอีสานเขียว ม 6 )

เพื่อใหประชาชนไดสูบน้ําเพื่อการ
ยาว 2,6000 เมตร
เกษตร

55 โครงการเพิ่มหลอดไฟฟาสองแสงสวาง และ เพื่อใหประชาชนเดินทางใน
ซอมแซมในจุดที่เสีย ม 6
เวลากลางคืนปลอดภัย
56 โครงการขยายเขตไฟฟา 3 เฟต
(จากหมูบาน ไปสระโคกลุงกราด ม 7 )

เพื่อสูบน้ําจากสระใสถังปะปา
ใหประชาชนบริโภค

เพิ่มหลอดไฟฟา
จํานวน 5 จุด
เสาไฟฟา 2 ตน
ยาว 1,060 เมตร

57 โครงการเพิ่มหลอดไฟฟาสองแสงสวาง และ เพื่อใหประชาชนเดินทางใน
ซอมแซมในจุดที่เสีย ม
เวลากลางคืนปลอดภัย

เพิ่มหลอดไฟฟา
จํานวน 4 จุด

58 โครงการขยายเขตไฟฟา
(จากในหมูบาน ที่ยังไมมีไฟฟาใช ม 8 )

เสาไฟฟา
จํานวน 2 ตน
ยาว 300 เมตร
เพิ่มหลอดไฟฟา
จํานวน 3 จุด

เพื่อประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ทั่วถึง

59 โครงการเพิ่มหลอดไฟฟาสองแสงสวาง และ เพื่อใหประชาชนเดินทางใน
ซอมแซม ในจุดที่เสีย ม 9
เวลากลางคืนปลอดภัย
(เสนบานนายหาญ)
60 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพื่อประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
( จากบานนายรม ไปบานผูใหญ ม 9 )
ทั่วถึง

เสาไฟฟา
จํานวน 1 ตน
ยาว 285 เมตร

1,900,000.00

-

12,500.00 1,800,000.00

-

-

ใหประชาชนเดินทางใน
เวลากลางคืนปลอดภัย

กองชาง

ประชาชนมีน้ําบริโภคตลอดป

กองชาง

ใหประชาชนเดินทางใน
เวลากลางคืนปลอดภัย

กองชาง

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

-

ใหประชาชนเดินทางใน
เวลากลางคืนปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

-

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง

-

400,000.00

-

-

300,000.00

-

กองชาง
กองชาง

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อใหประชาชนไดสูบน้ําเพื่อก
เกษตร

10,000.00

7,500.00

44

ยุทธศาสตรืที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตําบลนาอยู
1) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน
๑.๙ การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุงคุณภาพสายน้ําลําคลองและสายน้ําหลักทั้ง / ทางบก ทาง และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
ผลลัพธที่คาดวา
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
61 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
( ไปถังปะปาใน ม 10 )

เพื่อสูบน้ําจากสระใสถังปะปา
ใหประชาชนบริโภค

เสาไฟฟา

-

500,000.00

-

45

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําบริโภคตลอดป

กองชาง

ใหประชาชนเดินทางใน

กองชาง

จํานวน 1 ตน
ยาว 200 เมตร

62 โครงการเพิ่มหลอดไฟฟาสองแสงสวาง และ
ซอมแซม ในจุดที่เสีย ม 10

เพื่อใหประชาชนเดินทางใน

เพิ่มหลอดไฟฟา

เวลากลางคืนปลอดภัย

จํานวน 5 จุด

10,000.00

5,000.00

5,000.00 เวลากลางคืนปลอดภัย

เพิ่มหลอดไฟฟา
จํานวน 5 จุด

12,500.00

12,500.00

12,500.00 ใหประชาชนเดินทางใน
เวลากลางคืนปลอดภัย

63 โครงการเพิ่มหลอดไฟฟาสองแสงสวาง และ เพื่อใหประชาชนเดินทางใน
ซอมแซมในจุดที่เสีย ม 8
เวลากลางคืนปลอดภัย

ยุทธศาสตรืที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตําบลนาอยู
1) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน
๑.๙ การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุงคุณภาพสายน้ําลําคลองและสายน้ําหลักทั้ง / ทางบก ทาง และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น
ประเภท ระบบปะปา
ใหประชาชนมีน้ําบริโภคเพียง
1 แหง
โครงการปรับปรุงทําความสะอาดถังเก็บนํา เพือใหประชาชนมีนําบริโภคเพียง
1,200,000.00
พอตลอดป
64
ประปา /เติมคลอรีน/ทอสงน้ํา/ปะปาใน และ, พอตลอดป
กอสรางโรงสูบน้ําปะปาพรอมระบบไฟฟา ม, 1
65 โครงการขยายเขตปะปา
เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภคเพียง
ใหประชาชนมีน้ําบริโภคเพียง
(จากบานายเพลี้ย ถึง ปาชุมชนในหมูที่ 2) พอตลอดป
66 โครงการขยายเขตปะปา/ปรับปรุงทอเมน
ปะปาในหมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภคเพียง
พอตลอดป

ยาว 500 เมตร
ยาว 300 เมตร

550,000.00

300,000.00
-

กองชาง

กองชาง

300,000.00 พอตลอดป
-

ใหประชาชนมีน้ําบริโภคเพียง
พอตลอดป

กองชาง

ยุทธศาสตรืที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตําบลนาอยู
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1) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน
๑.๙ การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุงคุณภาพสายน้ําลําคลองและสายน้ําหลักทั้ง / ทางบก ทาง และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
ที่
เปาหมาย
หนวยงานที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
ผลลัพธที่คาดวา
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
67 โครงการขยายเขตปะปา/ปรับปรุงทอเมน
เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภคเพียง ยาว 300 เมตร
200,000.00
200,000.00
200,000.00 ใหประชาชนมีน้ําบริโภคเพียง
ปะปาใหสะอาด ในหมูที่ 4
พอตลอดป
พอตลอดป
กองชาง
68 โครงการวางทอสงน้ํา ประปา ม. 7
เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
ใหประชาชนมีน้ําบริโภคเพียง
ยาว 200 เมตร
200,000.00
พอตลอดป
(จากบานผูชวยแมนมาสระกลางหมูบาน
เพียงพอตลอดป
หมูที่ 7)
กองชาง
69 โครงการขยายเขตปะปา/ปรับปรุงทอเมน
เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
ใหประชาชนมีน้ําบริโภคเพียง
ยาว 300 เมตร
300,000.00
พอตลอดป
ปะปาใหสะอาด ในหมูที่ 10
เพียงพอตลอดป
กองชาง
ประเภทกอสรางรางระบาย/ปรับปรุงน้ําและ
ยาว 500 เมตร
ทอหรือรางระบายน้ําๆ ไดเร็ว
กองชาง
ขุดลอกคลอง และอื่นๆ
และน้ําไมขังไมเปนที่เพาะ
สาธารณสุข
70
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําที่มีอยูแลว เพื่อใหทอหรือรางระบายน้ําระบายน้ํา
50,000.00
เชื้อโรค
ให สะอาด ( รอบหมูที่ 1)
ไดเร็ว น้ําไมขังไมเปนที่เพาะเชื้อโรค
เพื่อใหทอหรือรางระบายน้ําระบายน
71 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา จากโคก
ทอหรือรางระบายน้ําๆ ไดเร็ว
กองชาง
เมตร.
ทําเล ไปสระน้ําในหมูบาน รูปตัวทอยูฝาทอ ไดเร็ว
300,000.00 ปูน และ(งานวางทอ คสล อัดแรงขนาด
60×100ซม.)หมูที่ 7
กองชาง
72 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ม 4
ขนาด 30×80 ซ ม
400,000.00
ทอหรือรางระบายน้ําๆ ไดเร็ว
เพื่อใหทอหรือรางระบายน้ํา
รางระบายน้ํารูปตัวยูฝาปูน ขนาด 30×80 ซ มระบายน้ําไดเร็ว น้ําไมขังไม
และน้ําไมขัง
กองชาง
(จากถนนโชดชัย ถนนวรรณพงษ)
เปนที่เพาะเชื้อโรค
73 โครงการปรับปรุงทําความสะอาดหนอง
เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาดไว
เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาด
60,000.00
กองชาง
จํานวน 1 บอ
ไว บริโภคเพียงพอตลอดป
แหน (กําจัดวัชพืชอางหนองแหน ม. 8)
บริโภคเพียงพอตลอดป
74 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา รูปตัว
ทอยูฝาทอ ปูนและ(งานวางทอ คสล
อัดแรงขนาด.60×100ซม.) ม.7

เพื่อใหรางระบายน้ําระบายน้ํา
ไดลงในสระ

ขนาด 60×1000 ซม
ยาว 820 เมตร.

120,000.00

-

-

เพื่อใหรางระบายน้ําระบาย
น้ําไดลงในสระ ไวบริโภคใน
ๆดูแลง

กองชาง

ยุทธศาสตรืที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตําบลนาอยู
1) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน /
47
๑.๙ การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุงคุณภาพสายน้ําลําคลองและสายน้ําหลักทั้ง / ทางบก ทาง และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงานที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
ผลลัพธที่คาดวา
ที่
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
75 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ม 6
เพื่อใหทอหรือรางระบายน้ําระบายน ขนาด 30×80 ซม.
ทอหรือรางระบายน้ําๆ ไดเร็ว
รุปตัวทอยูฝาทอปูน ขนาด 30×80 ซม. ไดเร็ว น้ําไมขัง
ยาว 490 เมตร.
98,000.00
98,000.00
98,000.00 และน้ําไมขัง
กองชาง
76 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ม 10
(รอบหมูบาน หมูที่10 )

เพื่อใหทอหรือรางระบายน้ําระบายน
ไดเร็ว

77 โครงการถมดินพรอมระบายน้ําในศูนยพัฒนา เพื่อใหระบายน้ําไดเร็วขึ้น น้ําไม
เด็กเล็กวัดหนองหัวแรต
ไมทว มขัง

1,700,000
ท อ Ø 0 .408
ยาว 246 เมตร

78 โครงการกอสรางที่พักผูโดยสารทางเขา
หมูบานหนองลูกควาย หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีที่หลบแดด/ฝน กวาง 1.9 เมตร
และพักผอน
ขนาด 30×80 ซม.

79 โครงการขุดสระในไรนา เพื่อการเกษตร
หมู 1-10

เพื่อใหเกษตกรมีน้ําการเพาะปลูก
ไดตลอดป

80 โครงการสนับสนุนงบประมาณตอเติมศาลา
ม3

เพื่อใหคนในชุมนไดมีสถานที่ทํา
กิจกรรมรวมกัน

81 โครงการกอสรางฝายน้ําลนคลองอีสาน
เขียว(จากสะพาน ไปทางแนวกอไผ 500
หมูที่ 6 )
82 โครงการจัดซื้อลวดหนามลอมรอบสระ
สาธารณะหมูที่ 7
83 โครงการติดตั้งอุปกรณเสียงตามสาย ม 8

เพื่อใหเกษตกรมีน้ําการเพาะปลูก
ไดตลอดป

100,000.00

450,000.00

90,000.00 -

300,000.00

1 โครงการ

-

100,000.00

-

200,000.00

-

100,000.00

เมตร.

เพื่อใหสัตวเสี้ยงลงไปในสระ

เมตร.

เพื่อประชาชนไดรับขาวสาร
อยางถึง

สายไฟ 300 เมตร
ดอกลําโพง 3 ตัว

100,000.00

-

ทอหรือรางระบายน้ําๆ ไดเร็ว

12,000.00 สามารถระบายน้ําไดเร็ว ไม
เปนที่เพาะเชื้อโรค
ประชาชนมีที่หลบแดด/ฝน
และพักผอน

-

จํานวน 5 บอ

ยาว 500

-

-

ใชในการเกษตร
เกษตกรมีน้ําบริโภคและ
การเพาะปลูกไดตลอดป
คนในชุมนไดมีสถานที่ทํา
กิจกรรมรวมกัน

200,000.00 เกษตกรมีน้ําการเพาะปลูก
ไดตลอดป
ในการสัญจรไปมา
100,000.00 ประชาชนมีน้ําสะอาด
ไวบริโภคในครอบครัว
ประชาชนไดรับขาวสาร
อยางถึง

กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

ยุทธศาสตรืที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตําบลนาอยู
1) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน /
๑.๑๐ การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขต / การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ทางบก ทาง ประปา และการกระจายการใชประโยชน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
ผลลัพธที่คาดวา
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
84 โครงการติดตั้งอุปกรณเสียงตามสาย ม 3 เพื่อประชาชนไดรับขาวสารอยางถึง สายไฟ 300 เมตร
1,000,000.00
ประชาชนไดรับขาวสาร
ดอกลําโพง 2 ตัว
อยางทั่วถึง
85 โครงการสนับสนุนงบประมาณตอเติมศาลา
เชน การสรางหองน้ํา/ หองเก็บของ ม. 8

เพื่อใหคนในชุมนไดมีสถานที่ทํา

1 โครงการ

-

90,000.00

90,000.00 คนในชุมนไดมีสถานที่ทํา

กิจกรรมรวมกัน

กิจกรรมรวมกัน

86 โครงการขุดลอกคลองสระที่ทําเล หมูที่ 9
-10

เพื่อใหเกษตกรมีน้ําบริโภคและ
การเพาะปลูกไดตลอดป

เกษตกรมีน้ําบริโภคและ
การเพาะปลูกไดตลอดป

87 โครงการขุดลอกคลอกเพื่อการเกษตร
หมูที่3

เพื่อใหเกษตกรมีน้ําการเพาะปลูก
ไดตลอดป

88 โครงการติดตั้งอุปกรณเสียงตามสาย ม3

เพื่อประชาชนไดรับขาวสารอยางถึง สายไฟ 300 เมตร
ดอกลําโพง 2 ตัว

89 โครงการขุดลอกสระ (ที่ทําเล)

เพื่อใหเกษตกรมีน้ําบริโภคและ

พื้นที่ตําบลแหลมทอง

90 โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
หมูที่ 6 เขตบริการ 5-6-7-9-10

การเพาะปลูกไดตลอดป
เพื่อเปนที่อบรมเด็กเล็กในชุมชน
และแบงเบาภาระในครอบครัว

หมูที่ 9
พื้นที่ตําบลแหลมทอง
หมูที่ 6

91 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ํา
สวนสุขภาพ+ถนนรอบสระ และเพิ่ม
และเคื่องออกกําลังกายกลางแจง

เพื่อใหเกิดชุมชนนาอยู

1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
หมูที่ 1 -2-8

500,000.00

-

-
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง

กองชาง

-

150,000.00

150,000.00 เกษตกรมีน้ําการเพาะปลูก
ไดตลอดป

กองชาง

-

100,000.00

100,000.00 ประชาชนไดรับขาวสารอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

1,000,000.00

-

-

1,500,000.00

-

-

150,000.00

-

-

เกษตกรมีน้ําบริโภคและ

กองชาง

การเพาะปลูกไดตลอดป
ประชาชนมีเวลาที่จะประกอบ
อาชีพ แบงเบาภาระใน
กองชาง
ครอบครัว
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ํา กองสาธารณสุข
สวนสุขภาพ+ถนนรอบสระ
กองชาง
พักผอน และออกกําลังกาย

ยุทธศาสตรืที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตําบลนาอยู
1) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน /
๑.๑๑ การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขต / การจัดใหมีและบํารุงรักษา ชุมชนทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
92 โครงการซอมแซมสัญญาณไฟ
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ทอง
20,000.00
20,000.00
มาก
จราจรหนาติดตั้งสัญญาณ
หนาติดตั้งสัญญาณไฟ
ไฟจราจรหนา รร.หนองหัวแรต
จราจรหนารร.หนองหัวแรต
ทอง
99000
๙๓ โครงการจัดซื้อเต็ทผาใบ จํานวน ๓ หลัง เพื่อใชในกิจกรรมของเทศบาลฯ
ราคาหลังละ ๓๓,๐๐๐ บาท
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2558
ผลลัพธที่คาดวา
(บาท)
จะไดรับ
200,000.00 เด็กและประชาชน
ปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

มีเต็ทผาใบ ในกิจกรรมตางๆ

กองชาง

เพื่อใหมีพื้นที่จําหนาย และ
แสดงสิ้นคา

กองชาง

๙๔ โครงกอสรางบานสําเร็จรูปสําหรับรอง
รับกิจกรรมตาง ๆ เชนงานยาโม งาน
ออกรานตางๆ

เพื่องจัดงานแสดง ออกรานคา
ผลผลิตตางๆในแตละกลุมเชน
กลุมแมบาน อสม

เทศบาลตําบลแหลมฯ

95 โครงการปรับปรุงอาคารขยายหองทํางาน
สํานักงานปลัดและปรับปรุงหองน้ําชาย

เพี่อใหหองทํางานกวางรอง
รับพนักงานที่เพิ่มขึ้น

เทศบาลตําบลแหลมฯ

500,000.00 -

-

หองทํางานกวาง สะดวกใน
การทํางาน

กองชาง

เทศบาลตําบลแหลมฯ

500,000.00

-

ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ที่มีวงเงินเกิน 50,000 บาท

กองชาง

-

สามารถซอมครุภัณฑืให
สามารถ ใชงานไดทันทีสะดวก
อํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน

กองชาง

96 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
เพื่อเปนคาใชจายในการปรับ
และสิ่งกอสราง(รายจายเพื่อใหสามารถใช
ปรุงที่ดินลัสิ่งกอสราง
งานไดตามปกติที่มีวงเงินเกิน 50,000 บาท)
97 คาบํารุงรักษาซอมแซมและปรับปรุง
ครุภัณฑ( รายจายเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติที่มีวงงินเกิน 5000 บาทตอครั้ง

เพื่อใหสามารถปรับปรุงและ
เทศบาลตําบลแหลมฯ
ซอมแซมครุภัณฑใชงานไดเร็วขึ้น

50,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

110,000.00 -

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 ถึง 2558 )
เทศบาลตําบลแหลมทอง
๒) ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม
๒.1 แนวทางพัฒนา พัฒนาการความรูคุณภาพการผลิต สงเสริม และสนุบสนุน การทําเกษตรอินทรีย การรวมกลุมเพืออํานาจในการตอรองตางๆ ละการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนลดรายจายเพิมรายในครัวเรือน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2556
(บาท)
20,000.00

2557
(บาท)
20,000.00

2558

ผลลัพธที่คาดวา

50
หนวยงาน
รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ หรือสินคาปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ
เพือพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย
หมูท 1-10

2 โครงการอบรมการจัดทํา
บัญชีฟารม

เพือเสริมสรางความรูในการ
จัดทําบัญชี

1 โครงการ
หมูท 1-10

10,000.00

3 โครงการรณรงคไมเผาตอซังขาว
ไถกลบตอซังขาวเพือการบํารุงดิน

เพือเพิมอินทรียในแปลงนา

1 โครงการ
หมูท 1-10

25,000.00

25,000.00

25,000.00 ชาวเกษตรกรไดรับผลผลิต เกษตรอําเภอ
เพิมจากเดิม

4 โครงการขุดสระนําในไรนา

เพือใหมีนําเพียงพอในการ
ทําเกษตร

1 โครงการ
หมูท 1-10

200,000.00

200,000.00

100,000.00 ชาวเกษตรกรไดรับผลผลิต เกษตรอําเภอ
เพิมจากเดิม

5 โครงการสงเสริมอบบรมใหคาวม
รูการผลิตปุยอินทรีย

เพือลดสารเคมี และใชวัสดุ
เหลือใชใหเปนประโยชน

1 โครงการ
หมูท 1-10

100,000.00

100,000.00

-

(บาท)
จะไดรับ
20,000.00 ประชาชนมีผักปลอดสารพิษ เกษตรอําเภอ
ไวรับประทาน
เทศบาลฯ
-

-

ประชาชนไดรับความรูและ เกษตรอําเภอ
นําการจัดทําบัญชีไปปฏิบัติ

ชาวเกษตรกรไดรับผลผลิต สํานักงานปลัด
เพิมจากเดิม

๒) ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม(ตอ)
๒.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมละพัฒนา คุณภาพดานการผลิตขาว และมันสําปะหลัง เพิมมูลคาทางการเกตร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเปนพลังงาน
โดยใหความรูกับประชาชนใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2556

(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
1 โครงการ
100,000.00
หมูท 1-10 .

2557
(บาท)
35,000.00

6 โครงการสงเสริมการผลิตขาว
ขาวดอกมะลิ 105

เพือเพิมผลผลิต

7 โครงการสงเสริมการเพิมผลผลิต
มันสําประหลัง

เพือเพิมผลผลิต

1 โครงการ
หมูท 1-10

100,000.00

8 โครงการประมงหมูบาน

เพือสงเสริมอาชีพเสริม ลดราย
จาย เพิมรายได

1 โครงการ
หมูท 1-10

-

-

9 โครงการสงเสริมการใชเครือง
จักรกลในไรนา เพือการบํารุงดิน

เพือลดตนทุนการผลิต และสูญ
เสียในการผลิต

1 โครงการ
หมูท 1-10

-

-

1 โครงการ
หมูท 1-10

300,000.00

300,000.00

10

โครงการจัดซือยาฆาเพลียแปง (1) เพือชวยเหลือประชาชนทีประสบ
ปญหาเพลียแปง
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50,000.00

2558
(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

จะไดรับ
ชาวเกษตรกรไดรับผลผลิต เกษตรอําเภอ
เพิมจากเดิม

150,000.00 ชาวเกษตรกรไดรับผลผลิต เกษตรอําเภอ
เพิมจากเดิม
100,000.00 ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิม เกษตรอําเภอ
รายได ลดรายจาย
50,000.00 ประชาชนมีเครืองจักรกล
เพียงพอ

เกษตรอําเภอ

300,000.00 บรรเทาความเดือดของประ เทศบาลฯ
ประสบปญหาเพลียแปง
เกษตรอําเภอ

๒) ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม(ตอ)
๒.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนา คุณภาพดานการผลิตขาว และมันสําปะหลัง เพิมมูลคาทางการเกตร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเปนพลังงาน
ที่
11

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการอบรมการจัอทําจัดปุยหมัก เพือลดตนทุนการผลิต
ชีวภาพ และสงเสริมการใชปุยชีวภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ
หมูท 1-10
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งบประมาณและที่มา
2555

2556

2557

ผลลัพธที่คาดวา

(บาท)
30,000.00

(บาท)
20,000.00

(บาท)
จะไดรับ
20,000.00 ลดตนทุนการผลิต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
เกษตรอําเภอ
เทศบาลฯ

12 โครงการชวยเหลือเกษตรกรจาก
ภัยแลง

เพือชวยเหลือประชาชนทีประสบ
ภัยแลง และเพลียแปง

1 โครงการ
หมูท 1-10

30,000.00

30,000.00

30,000.00 ลดตนทุนการผลิต

เกษตรอําเภอ
เทศบาลฯ

13

โครงการจัดซือมันพันธุดี และ
ขาวพันธดี

เพือชวยเหลือประชาชนใหไดผล
ผลิตเพืมมากขึน

1 โครงการ
หมูท 1-10

30,000.00

30,000.00

30,000.00 เหลือประชาชนใหไดผล
ผลิตเพืมมากขึน

เกษตรอําเภอ
เทศบาลฯ

14 โครงการจัดหาวิทยากรใหความ
เรืองการเกษคร

เพือชวยเหลือประชาชนใหไดผล
ผลิตเพืมมากขึน

1 โครงการ
หมูท 1-10

30,000.00

30,000.00

30,000.00 เหลือประชาชนใหไดผล
ผลิตเพืมมากขึน

เกษตรอําเภอ
เทศบาลฯ

15 โครงการกอสรางศูนยผลิตปุย
ชีวภาพ และสงเสริมการรวมกลุม

เพือชวยเหลือประชาชนลดตนใน
การเกษตรผลิตเพืมมากขึน

1 โครงการ
หมูท 1-10

100,000.00

100,000.00

50,000.00 เหลือประชาชนใหไดผล
ผลิตเพืมมากขึน

เกษตรอําเภอ
เทศบาลฯ

16 โครงการพัฒนาพันธออย

เพือใหการเกษตรผลิตเพืมมากขึน

1 โครงการ
หมูท 1-10

30,000.00 เหลือประชาชนใหไดผล
ผลิตเพืมมากขึน

เกษตรอําเภอ
เทศบาลฯ

๒) ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม(ตอ)
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๒.4 แนวทางการพัฒา พัฒนาความรูทางวิชาการ เพือสงเสริมและพัฒนาคุณทางการเกษตร สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน และหลงการเรียนเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรหฤษีใหม สนับสนุน
การพัฒนาเครือขายหมอดิน และบูรณาการกับเกษตรจังหวัด อําเภอ ตําบล
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวา
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ
17 คาราวานแกจนกิจกรรมยอยคลินิก เพือประชาชนรูจักการแกไขปญห
20,000.00 ประชาชนพึงพาตนเองได สํานักงานปลัด
หมูท 1-10
เกษตรเคลือนที
การเกษตร
และเพิมผลผลิต
1 โครงการ
18 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูแนว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผูนํา
50,000.00
ประชาชนพึ่งพาตนเองได เกษตรอําเภอ
หมู
ท

ี
1-10
เศรษฐกิจ พอเพียง
เกษตรกรในตําบล
และเพิ่มผลผลิต
เทศบาลฯ
19 โครงการจัดตั้งศูนยบริการถายทอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผูนํา
เทคโนโลยี การเกษรตําบล
เกษตรกรในตําบล

1 โครงการ
หมูที 1-10

5,000.00

5,000.00

5,000.00 ประชาชนพึ่งพาตนเองได
และเพิ่มผลผลิต

เกษตรอําเภอ
เทศบาลฯ

20 โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
การเกษรตําบล

1 โครงการ
หมูที 1-10

10,000.00

10,000.00

10,000.00 ประชาชนพึ่งพาตนเองได
และเพิ่มผลผลิต

เกษตรอําเภอ
เทศบาลฯ

61,250.00

61,250.00 ประชาชนพึ่งพาตนเองได
และเพิ่มผลผลิต

เกษตรอําเภอ
เทศบาลฯ

10,000.00 ประชาชนพึ่งพาตนเองได
และเพิ่มผลผลิต

เกษตรอําเภอ
เทศบาลฯ

20,000 บรรเทาความเดือด
รอนของประชาชน
ประสบปญหา

สํานักปลัด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผูนํา
เกษตรกรในตําบล

21 โครงการสงเสริมการปลูกขนุนพันธดี เพื่อสงเสริมการปลูกพืชแบบผสม
ผสานในไรนา

1 โครงการ
หมูที 1-10

22 โครงการสงเสริมการจัดทําแปลง
สงวนการเกษตร

เพื่อสงเสริมการปลูกพืชแบบผสม
ผสานในไรนา

1 โครงการ
หมูที 1-10

10,000.00

10,000.00

23 โครงรณคืปองกันการแพรระบาด
ของศัตรูพืชเชน จากภัยธรรมชาติ
เพลี้ย

สนับสนุน/แกไขปญหาที่
เกิดขึ้นแกเกษตรกรจาก
ภาวะตาง ๆ

1 โครงการ
หมูที 1-10

20,000

20,000

๒) ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม(ตอ)
๒.5 แนวทางการพัมนา สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น สนันสนุนในอนุรักษ และจัดการปาชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพื้นที่ สีเขียวในชุมชนใหมากขึ้น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2555

2556

2557

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
จะไดรับ
10,000 พสกนิกราวไทยได
แสดงออกถึงความ
กตัญญตเวที
ถวายเปนราชกุศล
10,000 พสกนิกราวไทยได
แสดงออกถึงความ
กตัญญตเวที
ถวายเปนราชกุศล

24 โครงการปลูกปาตามตามพระราช
เสาวนียที่สาธารณประโยชน

(ผลผลิตของโครงการ)
หมูที
เพื่อสงเสริมการอนุรักปาและน้ํา
1-10
บํารุงรักษาที่สาธารณะ
ประโยชน

25 โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
รักษพื้นที่สีเขียว เนื่องในวโรกาส
พระชนมายุครบ 84 พรรษา

หมูที 1-10
รวมถวายเปนราชสักการะ เนื่อง
ในวโรกาส พระชนมายุ
ตําบลแหลมทอง
ครบ 84 พรรษา

10,000

10,000

หมูที 1-10
โครงการขุดเจาะบาดาลในไรนา เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับปลูก
หมูที่ ๑-๑๐
พืช ผักในไรนา
ตําบลแหลมทอง

100,000.00

100,000.00

หมูที 1-10
เพื่อสงเสริมใหประชาชนใชปุย
ตําบลแหลมทอง
อินทรีย ลดตนทุนการผลิต

100,000.00

100,000.00

๒๖

๒๗ โครงการจัดซื้อเครื่องทําปุยอินทรีย
ประจําตําบล

54

ผลลัพธที่คาดวา

100,000.00 ประชาชนมีน้ําสําเพาะปลูก
ตลอดป
-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองชาง

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 ถึง 2558)
เทศบาลตําบลแหลมทอง
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
55
3.1. แนวทางการพัฒนาจัดระบบสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพือการพึงภาของประชาชน สูการมีสุขภาพทีดี (คุมครองผูบริโภคการควบคุมปองกันโรคติดตอไมติดตอการฟนฟูสุขภาพ
ประชาชน อนามัยโรงเรียน
ที่

โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2556

2557

2558

ผลลัพธที่คาดวา

(ผลผลิตของโครงการ)
10 หมูบาน

(บาท)
60,000.00

(บาท)
60,000.00

(บาท)
จะไดรับ
60,000.00 ปองกันการระบาดของโรค
ไขเลือดออก

หนวยงานรับผิดชอบ

1 โครงการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก

เพื่อปองกันการระบาด
ของโรคไขเลือดออก

2 โครงการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา

เพื่อปองกันการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบา

10 หมูบาน

45,000.00

45,000.00

45,000.00 ปองกันการระบาดของโรค
พิษสุนัขบา

กองสาธารณสุข

3 โครงการปองกันโรคระบาด
ในคนและสัตวฯ

เพื่อปองกันการระบาด
ของโรคที่เกิดในคนและสัตว

10 หมูบาน

20,000.00

20,000.00

20,000.00 ปองกันการระบาดของโรค
ที่เกิดในคนและสัตว

กองสาธารณสุข

4 โครงการอาหารปลอดภัย
บริโภคถูกสุขลักษณะ

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี

10 หมูบาน

20,000.00

20,000.00

20,000.00 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงหางไกลจากโรคตาง ๆ

กองสาธารณสุข

1 โครงการ
10 หมูบาน

30,000.00

30,000.00

30,000.00 ประชาชนมีความรู ทําให
มีสุขภาพที่แข็งแรง

กองสาธารณสุข

5 โครงการขาวสารนารูมุงสูสุขภาพเพื่อใหประชาชนไดรับรู
ดีถวนหนา
ขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ

กองสาธารณสุข

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข (ตอ)
.3.2 เสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนในดานสาธารณสุขโดยสงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีขวัญ กําลังใจที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
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งบประมาณและที่มา
2556

2557

2558

ผลลัพธที่คาดวา

(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
1 โครงการ
6 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อให อสม. มีความรูเกี่ยวกับ
100,000.00 100,000.00 100,000.00 อสม. มีความรู และเฝา
10 หมูบาน
ระวัง โรคระบาดในชุมชน
ในหมูบาน
การเฝาระวังโรคระบาด

หนวยงานรับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
รพ.สต.

เพื่อเยาวชนําดทราบถึงการ
ตั้งภรรคกอนวัยอันควร

1 โครงการ
10 หมูบาน

40,000.00

40,000.00

40,000.00 ใหเยาวชนดรูจักปองกันตน
เองมใหตั้งกอนวัยอันควร

กองสาธารณสุข/
รพ.สต.

เพื่อสรางจิตสํานึกในการดื่ม
สุรา และสูบบุหรี่

1 โครงการ
10 หมูบาน

30,000.00

30,000.00

30,000.00 ประชาชนมีพฤติกรรมลด
การดื่มสุรา สูบบุหรี่

กองสาธารณสุข

9 โครงการสงเสริมการสราง
เพื่อสงเสริมใหประชาชน
สุขภาพโดยมีสวนสุขภาพ
ออกกําลังกาย
ในชุมชน
10 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเพื่อใหผูปวยดูแลสุขภาพตน
ปวยโรคเบาหวานและความดัน ได
โลหติสูง
11 โครงการแกไขปญหามลภาวะ เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
จากขยะน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล

1 โครงการ
10 หมูบาน

5,000.00

1 โครงการ
10 หมูบาน

30,000.00

30,000.00

ประชาชนในพืนที

5,000.00

5,000.00

7 โครงการอบรมเยาวชนใหความ
รูเพื่อการปองกันการตั้งภรรคไ
มพึงประสงค
8 โครงการรณรงคลดพฤติกรรม
การดื่มสุราและสูบบุหรี่

-

-

มีสวนสุขภาพในชุมชน

30,000.00 ประชาชนเขาถึง
การบริการสาธารณะ
สุขไดอยางทั่วถึง
5,000.00 สิ่งแวดลอมในชุมชนนาอยู

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข/
รพ.สต.
กองสาธารณสุข

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข (ตอ)
3.3 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนใหมีสวนรวมทุกภาคสวนทั้งผูนําชุมชน(กํานัน ผูใหญบาน)กลุมสตรี กลุมเยาวชน กลุมวัยรุน วัยทํางาน วัยสูงอายุ
ที่

โครงการ

12 โครงการควบคุมและปองกัน
โรคไมติดตอ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อการคัดกรองโรคไมติดตอ ประชาชนในพืนที

13 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพ เพื่อตรวจสุขภาพชองปากของ
เด็กเล็ก วัยกอนประถม ฯ

เด็กเล็ก / วัยกอน
ตําบลแหลมทอง
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งบประมาณและที่มา
2556

2557

2558

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานรับผิดชอบ

(บาท)
10,000.00

(บาท)
10,000.00

(บาท)
จะไดรับ
10,000.00 ทําการตรวจพบโรคใน
เบื้องตนและบําบัดไดทัน

กองสาธารณสุข

10,000.00

10,000.00

10,000.00 อัตราการเกิดปญหาสุขภาพ

กองสาธารณสุข

ในชองปากลดลง
20,000.00 ปรับปรุงระบบโรงงานฯ
ใหไดมาตรฐาน

กองสาธารณสุข/
รพ.สต.

14 โครงการปรับปรุงโรงงานผลิต เพื่อลดปญญหาที่กระทบกับ
ปุยขี้ไกอัดเม็ด (แมโจ)
ชุมชนเรื่อง กลิ่น น้ําเสีย ฝุน

โรงงานผลิตปุย

20,000.00

20,000.00

15 โครงการควมคุมและปองกัน เพื่อสงเสริมสรางสุขภาพของ
โรคเรื้อรัง เชนผูปวยเบาหวาน ประชาชนกอนที่จะเจ็บปวย

1 โครงการ
10 หมูบาน

30,000.00

30,000.00

30,000.00 ประชาชนมีอัตราการปวย
ลดลง

กองสาธารณสุข/
รพ.สต.

16 โครงการรักษาสุขภาพชองปาก เพื่อเสริมสรางสุขภาพใน
ชองปากเด็ก

1 โครงการ
10 หมูบาน

25,000.00

25,000.00

25,000.00 สุขภาพในชองปากของเด็ก
ดีมีมาตรฐาน

กองการศึกษา/
กองกสาธารณสุข

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข (ตอ)
3.4 แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตฐานทั่วถึง และครบวงจรผูรับบริการสามารถเขาถึงอยางครอบคลุมเปนธรรมและพึงพอใจ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและที่มา
2556

2557

2558

ผลลัพธที่คาดวา

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จะไดรับ

17 โครงการสงเสริมการดูแลผูสูง เพื่อดูแล และสนับสนุนกิจกรร
อายุแบบองครวม
ตางๆของผูสูงอายุ

1 โครงการ
10 หมูบาน

15,000.00

15,000.00

18 โครงการอุดหนุนอําเภอหนอง- เพื่อชวยเหลือผูปวยเอดส ใน
บุญมาก
อําเภอหนองบุญมาก

1 โครงการ
10 หมูบาน

5,000.00

5,000.00

19 โครงการเยี่ยมบาน สูงอายุ
ผูพิการ/ ผูปวยเอดส

เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน

1 โครงการ
10 หมูบาน

20 โครงการงินสมทบกองทุน
สปสช

ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล
ฯ 5 กลุม ไดแก แมและเด็ก
พิการผูสูงอายุ ผูปวยH I v
ผูปวยเรื้อรังและกลุมเสียงใน
การประกอบอาชีพมีความรู
ในการปฏิบัติตัวในดาสุขภาพ
มากขึ้น

1 โครงการ
10 หมูบาน

15,000.00 ผูสูงอายุสูงอายุในชุมชน
มีสุขภาพแข็งแรง

5,000.00 ผูปวยฯรูวิธีการรักษาอาการ
ปวยอยางกูถวิธี ใหดํารงอยู
ไดในสังคม
50,000.00
ประชาชนในในพื้นที่ตําบลแหลมทองมีสุขอนามัย
แข็งแรง
150,000.00 150,000.00 150,000.00 ประชาชนเขาถึง
การบริการสาธารณะ
สุขไดอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสุขภาพดีของ
ที่ประชาชนในเขต
พื้นที่ดีขึ้น

หนวยงานรับผิดชอบ
กองสาธารณสุข/
รพ.สต.
สํานักปลัด
สํานักปลัด
รพ.สต.
กองสาธารณสุข/
รพ.สต.
กองสาธารณสุข/
รพ.สต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 ถึง 2558)
เทศบาลตําบลแหลมทอง
๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๔1 แนวทางการพัฒนา การบูรณาการบริหารจัดการดิน น้ํา ปาชุมชน ขยะ มลภาวะ โดยการมีสวนรวมของ 3 ภาคี ทุกเรื่อง ไดแก ภาคี หนวยงานราชการ
นักวิชาการ และ ประชาชน สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ในการจัดการทรัพยยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ชุมชน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
1 โครงการปลูกตนไมและปลูกปา เพื่อสงเสริมการปลูกตนไม
ตามพระราชเยาวณี
ภายในชุมชน
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ผลลัพธที่คาดวา

(บาท)
จะไดรับ
10,000.00 ชุมชนนาอยู / ชุมชนสีเขียว

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ
หมูที่ 1 -10

(บาท)
10,000.00

(บาท)
10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00 เกิด/รณรงคกิจกรรม
การลดภาวะโลกรอน

สํานักงานปลัด/
กองการศึกษา

30,000.00

30,000.00 ที่ดินในเขตพื้นที่มีความ
ชัดเจน ไมมีปญหาเกิดขึ้น

สํานักงานปลัด/
กองชาง

สํานักงานปลัด/
กองการศึกษา

2 โครงการลดภาวะโลกรอน

เพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงกา
ลดภาวะโลกรอน

1 โครงการ
หมูที่ 1 -10

3 โครงการรังวัดที่ดิน

เพื่อใหที่ดินเกิดความถูกตอง
ชัดเจน

1 โครงการ
หมูที่ 1 -10

4 โครงการปรับปรุง/บํารุงรักษา
ที่สาธารณะประโยชน

เพื่อปรับปรุง/คงสภาพที่
สาธารณะใหคงอยูสืบไป

1 โครงการ
หมูที่ 1 -10

10,000.00

10,000.00

10,000.00 ที่สาธารณะประโยชนไดรับ
การดูแล และคงสภาพที่ดี

สํานักงานปลัด

5 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย ในชุมชน

เพื่อใหเกิดชุมชนนาอยู

1 โครงการ
หมูที่ 1 -10

100,000.00

100,000.00

100,000.00 ระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียมีคุณภาพ

กองสาธารณสุข

6 โครงการโคราชเมืองสะอาด
(Big CtcanIng Cay)

เพื่อใหโคราชเปนเมืปนเมือง
นาอยู

1 โครงการ
หมูที่ 1 -10

30,000

30,000

30,000 เมืองโคราชสะอาด ปลูก
ฝงใหตะหนักความสะอาด

กองสาธารณสุข

-

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(ตอ)
๔.2 แนวทางการพัฒนา รณรงคแกไขปญหาและลดภาวะโลกรอน สงเสริมการประหยัดพลังงาน ประสานงานรวมมือ เพื่อแกขปญหาขยะภาครัฐและเอกชนครบวงจร
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ เพื่อใหเกิดชุมชนนาอยู
สระน้ําสวนสุขภาพ+ถนนรอบสระ และเพิ่ม

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ
หมูที่ 1 -2-8

(บาท)
500,000.00

(บาท)
500,000

ผลลัพธที่คาดวา

(บาท)
จะไดรับ
100,000.00 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ํา
สวนสุขภาพ+ถนนรอบสระ
พักผอน และออกกําลังกาย
ระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียมีคุณภาพ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
กองชาง

เพื่อใหเกิดชุมชนนาอยู และ
สะอาด กําจัดฃยะถูกวิธี

1 โครงการ
หมูที่ 1 -10

1,000,000.00

9 โครงการจัดซื้อถังขยะใหครบทุก เพื่อใหเกิดชุมชนนาอยู และ
หลังคาเรือน
สะอาด กําจัดฃยะถูกวิธี

1 โครงการ
หมูที่ 1 -10

200,000.00

200,000.00

200,000.00 ระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล กําจัดฃยะถูกวีธี

กองสาธารณสุข

10 โครงการจัดซื้อถังขยะแยก
ประเภทตางๆ

เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน
และมีสิ่งแวดลอมที่ดี

1 โครงการ
หมูที่ 1 -10

100,000.00

100,000.00

100,000.00 ปริมาณขยะลดลงและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนดีขึ้น

กองสาธารณสุข

11 โครงการสงเสริมการปลูกยาง
พารา

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา และเพิ่มอาชีพ
ที่ยั่งยืน

1 โครงการ
หมูที่ 1 -10

350,000.00

350,000.00

350,000.00 เปนการอนุรักษธรรมชาติ

เกษตรอําเภอ
เทศบาลฯ

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในแต เพื่อใหเกิดชุมชนนาอยู
ละหมูบาน

1 โครงการ
หมูที่ 1 -10

10,000.00

10,000.00

10,000.00 เพื่อใหเกิดชุมชนนาอยู และเกิด
ความสามัคีในชุมชน

13 โครงการธนาคารขยะในเรียน

1 โครงการ
10 หมูบาน

40,000.00

40,000.00

40,000.00 ในลดการทิ้งขยะในโรงเรียน
และเพิ่มรายได โรงเรียน
สะอาดนาเรียน

8 โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะ

เพื่อลดขยะในโรงเรียน ปลูก
ความมีระเบียบวีนัย

-
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กองสาธารณสุข

เทศบาลฯ
กองสาธารณสุข/

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 ถึง 2558)
เทศบาลตําบลแหลมทอง
๕) ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ
๕๑ จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และบริหารงานอยางโปรงใด ตรวจสอบได ใหมีสวนรวมทุกภาคสวน ทังระดับชาติ ระดับจังหวัด ทองถิน และภาค
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ประชาชน รวมทังใหมีการบูรณาการกับภาคราชการทุกระดับ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
เงินอุดหนุนที่เปนสาธารณะที่เปนประโยชน
1 โครงการ
1 โครงการสนับสนุนกาชาดจังหวัด
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกาชาด
15,000.00
15,000.00
15,000.00 กิจกรรมกาชาดจังหวัด/อําเภอ อําเภอหนองบุญมาก
และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
จังหวัด/อําเภอ
บรรลุวัตถุประสงค
2 อุดหนุนกลุม อ ส ม
(หมูบาน 10,000 บาท )

เพื่อให อสม ไดเพิ่มศัยภาพ
และเฝาระวังโรคระบาดในชุมชน

1 โครงการ

100,000.00

100,000.00

100,000.00 อสม. มีความรู และ เฝาะวัง โ
ระบาดในชุมชน

กองสาธารสุข

3 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ
และศึกษาดูงาน ผูบริหาร
สมาชิก และพนักงาน

อุดหนุน/จัดกิจกรรมการดําเนิน
โครงการอบรมศึกษาดูงาน

1 โครงการ

60,000

60,000

60,000 ผูบริหาร สมาชิก และพนักงา
อปท. เกิดและแลกเปลี่ยน
ความรู

ทต.แหลมทอง/

4 โครงการรสงเสริมการศึกษาตอ
ใหกับบุคลากรในสังกัด
5 โครงการสนับสนุนสงเสริมจัด
ประชุมประชาคมในการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น 10 หมูบาน
6 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ
ผูบริหาร และพนักงาน
อปท.

เพื่อเพิ่มศักยภาพใหบุคลากร
ในสังกัด
เพื่อใหประชาชนมีสวนในการ
พัฒนาทองถิ่น

ผูบริหาร/สมาชิก/
เจาหนาทีในองคกร
1 โครงการ
10 หมูบาน

400,000

10,000.00

สํานักงานปลัด

20,000.00

20,000.00

10,000.00 บุคลากรไดรับความรูและคุณว
เพิ่มเติมอยางตอเนื่อ
20,000.00 ประชาชนมีสวนในการพัฒนา
ทองถิ่น

300,000.00

300,000.00

300,000.00 ผูบริหาร /พนักงานมีความรู ค
สามารถในการทํางาน

เทศบาลฯ

เพื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
และกาวทันเทคโนโลยีเสริมสรางคี
ความรูและสมานความสามัคคี

เทศบาลฯ

ท.ตแหลมทอง

๕) ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ
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๕..๒. ใหศึกษาจัดทําแผนพัฒนาของอําเภอแบบบูรณาการ โดยใชผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนเขามารวมจัดทําแผน เพื่อใหทุกอําเภอมีแผนหลัก (Master Plan) ในการพัฒนาทุก
สวนของอําเภอนั้น ๆ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
7 โครงการเงินอุดหนุนประกวดหมุ
เพื่อสงเสริมสรางความเข็ง
1 โครงการ
30,000.00
30,000.00
30,000.00 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
อําเภอฯ
บานเศษฐกิจพอเพียง
แข็งของชุมชน
ไดทั่วถึง
ท.ตแหลมทอง
8 โครงการเทศบาลสัญจรรวมกับ
อําเภอ และหนวยงานตางๆ

เพื่อใหการปฏิบัติราชการบรรลุ
เปาหมาย

เทศบาล
ตําบลแหลมทอง

9 โครงการรวมใจ "คนไทยตองไมโกง"

เพื่อสงเสริมความรูใหกับบุคลากร

10 โครงการแหลงเรียนรูชุมชน

11 โครงการอินเตอรเน็ตชุมชน
เงินอุดหนุนหนวยงานสวนราชการ
12 โครงการจัดงาน/สนับสนุนรัฐพิธี
.- วันแมแหงชาติ
13 .- ปยมหาราช
14 .- วันพอแหงชาติ

20,000

20,000

20,000 หนวยงานเทศบาลตําบล
แหลมทองปฏิบัติราชการเปนไ
ดวยความเรียบรอย

เทศบาลตําบล
แหลมทอง

1 โครงการ

10,000.00

10,000.00

10,000.00 เจาหนาที่เกิดจิตสํานึก คุณธร
จริยธรรม คานิยมที่ถูกตอง

สํานักงานปลัด

เพื่อสงเสริมสื่อใหกับชุมชน

1 โครงการ
10 หมูบาน

40,000.00

40,000.00

เพื่อสงเสริมเทคโนโลยีการสื่อสาร
ใหกับชุมชน

1 โครงการ
10 หมูบาน

100,000.00

50,000.00

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
เฉลิมฉลอง

1 โครงกร
1 โครงการ
1 โครงกร

10,000
5,000
20,000

10,000
4,000
20,000

-

ชุมชนตําบลแหลมทองเขาถึง
ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

สํานักงานปลัด

50,000.00 ชุมชนตําบลแหลมทองเขาถึง
ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

สํานักงานปลัด

10,000 พสกนิกราวไทยได
4,000 แสดงออกถึงความ
20,000 กตัญญตเวที ถวาย
เปนราชกุศล

อําเภอฯ
ท.ตแหลมทอง

๕) ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ(ตอ)
๕.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุก ๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
(บาท)
(บาท)
20,000.00
20,000.00

2558
(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชน และ เยาวชนในชุม
อําเภอฯ
ปลอดภัยจาก ยาเสพติด
ท.ตแหลมทอง

15 โครงการสนับสนุนการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด ชุมชน

16 โครงการสมานฉันท

เพื่อสรางความเขมแข็งให
กับชุมชน

1 โครงการ

20,000

20,000

17 โครงการสมานอบรมอาสาปกปอง
สถานบันกษัติย

เพื่อถวายความจงภักดีตอ
สถาบันกษัติย

1 โครงการ

45,000.00

20,000.00

20,000.00 สงเสริมสรางความเข็งแข็งของ

อําเภอฯ
ท.ตแหลมทอง

18 โครงการอบรมลูกเสือชาวบาน

เพื่อสรางความเขมแข็งให
กับชุมชน
เพื่อสรางความเขมแข็งให
กับชุมชน

20,000.00

20,000.00

20,000.00 หมูบานมีลูกเสือชาวบาน

อําเภอฯ
ท.ตแหลมทอง

25,000.00

20,000.00

20,000.00 ชุมชนเกิดความเขมแข็ง

อําเภอฯ
ท.ตแหลมทอง
อําเภอฯ
ท.ตแหลมทอง

เพื่อเสริมสรางความรูและสมาน
ความสามัคคี

1 โครงการ

50,000.00

50,000.00

ดําเนินการจัดงานประเพณีและ
เทศกาลประจําปตาง ๆเพื่อ
ลําลึกวีรกรรมของคุณยาโม
คาใชจายในการบริหารศูนย
ขอมูลขวาสาร

1 โครงการ

30,000.00

30,000.00

1 โครงการ
10 หมูบาน

70,000.00

7,000.00

50,000.00 ผูบริหาร สมาชิก และพนักงา ทต.แหลมทอง/
อปท. เกิดและแลกเปลี่ยน
อปท.อื่น/อําเภอ
ความรู
30,000.00 การจัดงานประจํา
กองการศึกษา
ปสําเร็จลุลวงไป
อําเภอ/
ดวยดี
7,000.00 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร อําเภอหนองบุญมาก
ไดทั่วถึง

1 โครงการ

100,000.00 -

-

1 โครงการ

10,000.00 -

-

1 โครงการ

500,000.00 -

-

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมูบาน (กม.)
20 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
ผูบริหาร สมาชิก และพนักงาน
อปท.
21 โครงการเงินอุดหนุนการจัดงาน
วันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี
22 เงินอุดหนุนองคการบริหารสวน
ตําบลสารภี โครงการศูนยขอ
มูลขาวสาร
23 เงินอุดหนุนโครงการห้องสมุดชุมชน

เพื�อเป็นแหล่งค้นคว้าและสืบค้น
ให้กับเยาว์และประชาชนในชุมชน
24 เงินอุดหนุนโครงการค่าไฟฟ้าสาธารณะ เพื�อเพิ�มแสงสว่างให้ความสะดวก
หมู่บ้าน
แก่ประชาชน
25 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั�ง
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั�ง

อําเภอหนองบุญมาก

20,000 ชุมชนไมแตกแยก
มีความสามัคคี

ชุมชนมีแผล่งค้นคว้า
และสืบค้น
ชุมชนมีความปลอดภัย
ในการเดินทาง
โครงการจัดการเลือกตั�ง

เทศบาลตําบล
แหลมทอง

ก ศน
อําเภอหนองบุญมาก
สํานักปลัด
ทต.แหลมทอง

(กรณีครบวาระ)

ในกรณีครบวาระ

สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 ถึง 2558 )
เทศบาลตําบลแหลมทอง
๖) ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
๖.1 แนวทางการพัฒนา ฟนฟู คุณคา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เชนการชาติพัฯธ วัฒนธรรม ภาษาทองถิ่น วิถีชิวิต และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2556

2557

2558

ผลลัพธที่คาดวา

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จะไดรับ

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ

50,000.00

2 โครงการสนับสนุนการจัดงาน เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ประจําป เชน งานยาโม ฯลฯ ประจําปสําเร็จลุลวง

1 โครงการ

40,000.00

3 โครงการวัดปลอดเหลาถาวร

เพื่อรณรงคไมใหดื่มเหลา
ในวัด

1 โครงการ
หมูที 1-10

4 โครงการสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น

เพื่อเรียนรู จากภูมิปญญา
ทองถิ่น

1 โครงการ
หมูที 1-10

1 โครงการอบรมคุณธรรม จริย เพื่อสงเสริมการอบรมคุณธรรม
ธรรม
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-

5,000.00

60,000.00

-

-

เด็ก/เยาวชนสืนสานพุทศาสนา

30,000.00 การจัดงานประจําปสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี
5,000.00 ไมคนดื่มเหลาในสถานที่วัด

-

เกิดการสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น

หนวยงานรับผิดชอบ
กศน./
กองการศึกษา
อําเภอหนองบุญมาก/
อปท.เจาภาพ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

๖) ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม(ตอ)
๖.2 แนวทางการพัฒา ฟนฟู คุณคา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เชนการชาติพัฯธ วัฒนธรรม ภาษาทองถิ่น วิถีชิวิต และภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมพระสงฆเปนศูนย
กลาง สงเสริมคูณธรรมวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

1 โครงการ

150,000.00

100,000.00

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
สืบสานวัฒนธรรม/ประเพณี
100,000.00 ใหสืบตอไป

7 -วันขึ้นปใหม
8 -งานประเพณีสงกรานต
9 -งานแหเทียนเขาพรรษา

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

10,000.00
50,000.00
150,000.00

10,000.00
50,000.00
150,000.00

10,000.00
50,000.00
150,000.00

10 โครงการหนูนอยตามรอยธรรม เพื่อใหครู - ผูปกครอง - นักเรียน
รวมปฏิบัติธรรม

1 โครงการ

4,000.00

11 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย

เพื่อสงเสริมดานศาสนาใหสืบ
ตอไป

1 โครงการ
หมูที 1-10

12 โครงการบวชสามเณรภาคฤดู เพื่อสงเสริมดานศาสนาใหสืบ

1 โครงการ

รอน
13 โครงการเลิกเหลากูชาติ

หมูที่ 1-10
1 โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)
5 โครงการจัดงานประเพณี
6 -ลอยกระทง

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณี

ตอไป
เพื่อรณรงคการเลิกเหลา

หมูที่ 1-10

2556
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

-

30,000.00
-

-

30,000.00

-

2558
(บาท)

(65)

หนวยงานรับผิดชอบ
กองการศึกษา

-

ครู - ผูปกครอง - นักเรียน
ไดรวมปฏิบัติธรรม

กองการศึกษา

-

ฟนฟูทํานุบํารุงกิจกรรม
ดานการศาสนา

กองการศึกษา

-

ฟนฟูทํานุบํารุงกิจกรรม

กองการศึกษา

ดานการศาสนา
50,000.00 จัดกิจกรรมการฝกอบรม

กองการศึกษา

การเลิกเหลา

๖) ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม(ตอ)
๖.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนบทบาทของสภาบัน บวร บาน โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน และใหพระสงฆไดศึกษาสงห ในรูปแบบตางๆ สนับสนุนโครงการ
วัดปลอดเหลาใหยังยืน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ
14 โครงการอุดหนุนวัดหนองหัว เพื่อสิ่งเสริมเยาวชนรูจักฝกฝนตน
หมูที 1-10
แรตบรรพชาสามเณรอุปสม อบรมตนเอง รูจักปรับตัวเขากับ
บทบวชศิลจาริณี ภาคฤดูรอน สังคม
เฉลิมพระเกีตรติฯ
1 โครงการ
15 โครงการสงกรานตสนุกไดไร เพื่อรณรงคใหประชาชนไดทราบ
หมูที 1-10
แอลกอฮอร
ถึงโทษภัยของการดื่มสุรา

งบประมาณและที่มา
2556
2557
(บาท)
(บาท)
40,000.00
40,000.00

(66)

2558
ผลลัพธที่คาดวา
(บาท)
จะไดรับ
40,000.00 เยาวชนมีจิตสํานึกที่ถูกตอง
ใฝการศึกษาพัฒนาตนเองและ
ไมเปนทาสของอบายมุข

หนวยงานรับผิดชอบ

22,000.00 ใหประชาชนไดตระหนักถึงโทษ
ภัยของ เหลา ลด ละ เลิก และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
92,000.00 นักเรียนมีความเขาใจเกี่วยกับคํา
สอนในพระพทุธศาสนา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

22,000.00

22,000.00

1 โครงการ
หมูที 1-10

92,000.00

92,000.00

เพื่อใหพทุธบริษัท ไดรูจักนําเอา
คําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
18 โครงการอบรมคุณธรรม ,,คาย เพื่อใหพทุธบริษัท ไดรูจักนําเอา
พระพทุธบุตร สิงหามหาราชณี คําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

1 โครงการ
หมูที 1-10

24,000.00

24,000.00

24,000.00 พทุธบริษัท มีความเขาใจ ในวัน
สําคัญทางพทุธศาสนามากขึ้น

กองการศึกษา

1 โครงการ
หมูที 1-10

30,000.00

30,000.00

30,000.00 รูจักการเลือกทางดําเนินชีวิต
ของตนเอง และคนรอบขาง
อยางกูถตอง และมีสติ

กองการศึกษา

19 โครงการปฏิบัติธรรมฉลิมพระ เพื่อใหพสกนิกรชาวไทยไดละลึกถึง
เกีตรติฯ 5 ธ ค 55
พระมหากรุณาธิคุณขององคพระ
ประมุขของชาติ

1 โครงการ
หมูที 1-10

35,000.00

35,000.00

35,000.00 พสกนิกราวไทยไดแสดงออกถึง
ความกตัญญตเวที ถวายเปน
ราชกุศล

กองการศึกษา

16 โครงการศูนยศึกษาพระพทุธ
ศาสนาวันอาทิตยวัดหนอง
หัวแรต
17 โครงการปฏิบัติธรรมรําลึกวัน
มาฆบูชา

สงเสริมสนับสนุนการเรียนธรรม
ศึกษาในวัดหนองหัวแรต

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556ถึง 2558)
เทศบาลตําบลแหลมทอง
๗ ยุทธการทองเทียวพัฒนาการทองเที่ยว
๗.๑ แนวทางการพัฒนา ประสานงานโครงข่ายการท่องเทียวอย่างเป็นระบบเช่น การท่องเทียวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
1 โครงการจัดทําปายแนะนํา เพื่อแนะนําทางใหประชาชน
1 โครงการ
20,000
20,000
20,000 ประชาชนเดินทางไปมา
ทางเขาหมูบาน
โดยทั่วไปทราบ
สะดวก

สํานักงานปลัด
พัฒนาชุมชน

2 โครงการพัฒนาการปน
หินทราย

สํานักงานปลัด
พัฒนาชุมชน

เพื่อสงเสริมการขายหินทราย
ใน ชุมชน

1 โครงการ
หมูที 7
ตําบลแหลมทอง

30,000

30,000

30,000 ประชาชนที่ประกอบอาชีพ
หินทรายขายไดมากขึ้น

(67)
หนวยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 ถึง 2558)
เทศบาลตําบลแหลมทอง

8) ยุทธศาสตรการกีฬาและนันทนาการ
8.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมกีฬาและนันทนาการการยกระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อแกขปญหายาเสพติดและใชเวลาวางใหเกิดประยชน สรางความสามัคคีในหมูคณะ

ที่

โครงการ

1 โครงการการจัดแขงขันกีฬา
ตําบลแหลมทอง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
1 โครงการ

(68)

งบประมาณและที่มา
2556

2557

2558

ผลลัพธที่คาดวา

(บาท)
70,000.00

(บาท)
70,000.00

(บาท)
จะไดรับ
100,000.00 รณรงคใหประชาชนในพื้นที่
ออกกําลังกาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

2 โครงการรวมการงานแขงขัน
กีฬาระดับอําเภอ

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย

1 โครงการ

35,000.00

30,000.00

30,000.00 เกิดการประสานสมาน
ความสามัคคีในหมูคณะ

สํานักปลัด

3 โครงการรวมงานแขงขันเทศ
บาลสัมพันธ กีฬาระดับจังหวัด

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย

1 โครงการ

30,000.00

40,000.00

40,000.00 เกิดการประสานสมาน
ความสามัคคีในหมูคณะ

สํานักปลัด

4 โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา

เพื่อใหเกิดความพรอมดานวัสดุ
อุปกรณการกีฬา

1 โครงการ

100,000.00

100,000.00

100,000.00 เกิดการประสานสมาน
ความสามัคคีในหมูคณะ

กองการศึกษา

5 โครงการเตนแอโรบิกแดนซ

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย

1 โครงการ

50,000.00

6 โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งลานกี่ฬา เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
ตานยาเสพติด
7 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพื่อสงเสริมใหประชาชนออก
กลางแจง รอบหลวงปูคง สระน้ํา กําลังกาย
ม. 1

1 โครงการ
10หมูบาน
1 โครงการ
หมูที่ 1

-

-

100,000

100,000

800,000.00

800,000.00

เกิดการประสานสมาน
ความสามัคคีในหมูคณะ

กองการศึกษา

เกิดการประสานสมาน
ความสามัคคีในหมูคณะ

กองการศึกษา

800,000.00 สุขภาพแข็งแรงหางไกลโรค
ไดพบปะแลกเปลี่ยนคาวม
คิดตางๆ เกิดความสามัคคี

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 ถึง 2558)
เทศบาลตําบลแหลมทอง
๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
.๙๑ วทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทังในและนอกระบบโรงเรียน ทังระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการโรงเรียนในฝน และ
เพื่อสงเสริมใหนักเรียน/เยาวชน
นักเรียน/เยาวชนพื้นที่
10,000.00
โรงเรียนสีขาว
เรียนจบอยางนอยตามเกณฑ
ตําบลแหลมทอง
.
2

โครงการสนับสนุนเครื่องกรองน้ํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเด็กมีน้ําสะอาดไวการบริโภค
ในศูนยเด็กเล็กวัดหนองหัวแรต

3

โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพรอม
ลําโพงสําหรับการเรียนการสอน

4

(69)
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวา
รับผิดชอบ
จะไดรับ
มีกระบวนการ/กิจกรรมสนับ กองการศึกษา
สนุนนักเรียน/เยาวชน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดหนองหัวแรต

3,000.00

-

-

เด็กเล็กไดรับการบริโภคน้ํา
อยางสะอาด

กองการศึกษา

เพื่อใหสื่อการเรียนการสอนมี
ความเพียงพอ

1 โครงการ
4 โรงเรียน

5,000.00

-

-

สื่อการเรียนการสอนมีความ
พรอม เกิดประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

เพื่อใหเด็กไดรับอาหารกลางวัน
ตามนโยบายรัฐบาล

4 โรงเรียน
(ในพื้นที่ต.แหลมทอง)

2,697,240

2,697,240

2,697,240 เด็กไดรับอาหารกลางวัน
ครบถวน

กองการศึกษา

5

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

เพื่อใหเด็กไดรับอาหารเสริม(นม)
ตามนโยบายรัฐบาล

4 โรงเรียน
(ในพื้นที่ต.แหลมทอง)

1,837,500

1,837,500

1,837,500 เด็กไดรับอาหารเสริม (นม)
ครบถวน

กองการศึกษา

6

โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดี
แตดอยโอกาสทางการศึกษา

เพื่อสนับสนุนเด็กใหเกิดขวัญ
กําลังใจ

4 โรงเรียน
(ในพื้นที่ต.แหลมทอง)

3,000.00

เด็กดอยโอกาสไดรับทุน
กองการศึกษา
การศึกษา และมีขวัญกําลังใจ

๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา(ตอ)
๙.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับกอนวัยเรียน ประถม มัธยม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการจัดการศึกษา
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
ผลลัพธที่คาดวา
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
7 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบาน
เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณงานบาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
30,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ
งานครัว
งานครัวเพียงพอ
วัดหนองหัวแรต
อุปกรณเพียงพอ

(70)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

8

โครงการฝกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อใหผูดูแลเด็ก/เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของมีความรู

ผูดูแลเด็กเล็ก/
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

30,000.00

30,000.00

30,000.00 เกิดศักยภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ทางราชการ

กองการศึกษา

9

โครงการสนับสนุนงาน/กิจกรรม
โรงเรียนบานหนองลูกควาย

เพื่อสนับสนุนโครงการที่จะทํา
ใหเกิดศักยภาพดานการศึกษา

70,000.00

70,000.00

70,000.00 เกิดผลสัมฤทธิทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

10

โครงการสนับสนุนงาน/กิจกรรม

เพื่อสนับสนุนโครงการที่จะทํา

70,000.00

70,000.00

70,000.00 เกิดผลสัมฤทธิทางการศึกษา

กองการศึกษา

โรงเรียนบานหนองหัวแรต

ใหเกิดศักยภาพดานการศึกษา

โครงการสนับสนุนงาน/กิจกรรม
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน

เพื่อสนับสนุนโครงการที่จะทํา
ใหเกิดศักยภาพดานการศึกษา

6 โครงการ
(ศึกษาดูงาน/ ปรับปรุง
สภาพแวดลอม/พัฒนา
สื่อ/
อบรมคุณธรรม/เขาคาย)
4 โครงการ
(แขงขันกีฬาสี/เดิน
ทางไกล/
ทัศนศึกษา/แสดง
โปงลาง)
4 โครงการ
สงเสริม
การอาน/บานเรียนรู/
จัดอบรมผูปกครอง)

11

เพิ่มขึ้น
50,000.00

50,000.00

50,000.00 เกิดผลสัมฤทธิทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา(ตอ)
๙.3 แนวทางการพัฒนาจัดตั้งสถาบันการศึกษา หรือการเรียนรูของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพนําไปสูการมีงานทําและมีรายไดเพิ่มขึ้น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
12 โครงการสนับสนุนงาน/กิจกรรม
เพื่อสนับสนุนโครงการที่จะทํา
4 โครงการ
70,000.00
70,000.00
โรงเรียนบานหนองสะแก
ใหเกิดศักยภาพดานการศึกษา
อาคาร/
13

โครงการพัฒนาอาชีพของกลุม
กศน

เพื่อสงเสริมอาชีพกลุม การศึกษา
นอกโรงเรียน

1 โครงการ
10 หมูบาน

-

-

14

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริย
ธรรมนักเรียนเนื่องในวันสําคัญ
ของชาติ(คายพทุธธรรม)
โครงการพัฒนาอาชีพ ร.ร หนอง
ลูกควาย

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนัก
เรียนระดับประถม ป. 5-6

1 โครงการ
แรต

-

24,240.00

สงเสริมและอนุรักษขนมไทยให
แกนักเรียน

ร.ร หนองลูกควาย

20,000

20,000

16

โครงการฝกอบรมคายพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

30,000

โครงการเสี้ยงไกไข

ร.ร หนองลูกควาย
ร.ร บานหนองหัวแรต
ร.รบานหนองสะแก
1 โครงการ
ร.ร หนองลูกคาวย

30,000

17

เพื่อสงเสริมเยาวชนฝกฝนอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ใหตนเอง
และใช เวลาวางใหเกิดประโยชน
เพื่อนักเรียนรูจักการเสี้ยงไก และ
ลดรายจายในครอบครัว

18

โครงการพัมนาทักษะทางวิชาการ
ร.ร หนองลูกควาย

สงเสริมกิจกรรมทักษะภาษาไทย
และคณิตศาสตร

1 โครงการ
ร.รหนองลูกควาย

15

(71)

2558
ผลลัพธที่คาดวา
(บาท)
จะไดรับ
70,000.00 เกิดผลสัมฤทธิทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

40,000.00

กองการศึกษา

25,000.00 ใหประชาชนไดตระหนักถึง
โทษภัยของ เหลา ลด ละ เลิก
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนไดฝกอบรมปฏิบัติตน
และบําเพ็ญประโยนชแกสวน
รวมเนื่องในวันสําคัญ
30,000 นักเรียนไดรูจักขนมไทยและ
พัมนาเปนอาชีพ

กองการศึกษา
พัฒนาชุมชน

30,000 เขาใจในเรื่องคุณ
ธรรมจริยธรรม และ
การอยูรวมกัน
รูจักการเลือกเพิ่มรายใหแก
เด็กฯ และรูจักลดรายจาย

กองการศึกษา
สํานักงานปลัด

22,000.00
-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

พสกนิกราวไทยไดแสดงออก
ถึงความกตัญญตเวที ถวาย
เปนราชกุศล

กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา(ตอ)
๙.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีความเปนเลิศเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอบการเรียนรู
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
40,000.00
19 โครงการกอสรางศูนยการเรียนรู
เพื่อเปนแหลงเรียนของชุมชน
1 โครงการ
ชุมชน
10 หมูบาน
20

21

โครงการจัดงานวันแม
โครงการคาราวานสงเสริม
ความรูสูผูปกครอง

เพื่อเปนการปลูกฝงความกตัญู
กตเวที เพื่อใหเด็กไดแสดงออก
ความกตัญญกตเวทีตอพอ-แม
เพื่อใหเด็กกับครอบครัวไดรวมกัน
ทํากิจกรรม และเพื่อนๆ
เพื่อเพิ่มทักษะดานตางๆใหวัยเด็ก
เพื่อสงเสริมเด็กไดเรียนนอกหอง
เรียน เรียนจากประสบการณจริง

( 72)
2558
(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนมีแหลงเรียนรูของ
ชุมชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

1 โครงการ

5,000.00

5,000.00

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1 โครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5,000.00

10,000.00

1 โครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30,000.00

57,000.00

60,000.00 เกิดการเรียนรูสิ่ง
ใหมๆนอก รร.

12,000.00 ครูมีความรูความสามารถใน กองการศึกษา
การปฏิบัตงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5,000.00 ครอบครัวมีความรักความเอื้อ กองการศึกษา
อาทรมากขึ้นเด็กไดแสดงออก
ความกตัญูกตเวทีตอพอ-แม

22

โครงการศึกษาดูงาน ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

23

โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก ฯ

เพื่อใหครูไดพัฒนาทักษะความ
รูความสามารถในการทํางาน

1 โครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12,000.00

12,000.00

24

โครงจัดงานวันพอศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อเปนการปลูกฝงความกตัญู
กตเวที เพื่อใหเด็กไดแสดงออก
ความกตัญญกตเวทีตอพอ-แม

1 โครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5,000.00

5,000.00

5,000.00 ครอบครัวมีความรักความเอื้อ กองการศึกษา
อาทรมากขึ้นเด็กไดแสดงออก
ความกตัญญกตเวทีตอพอ-แม
5,000.00 เกิดความผูกพันและ
กองการศึกษา
อบอุนในครอบครัว
กองการศึกษา

๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา(ตอ)
๙๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4 แหง
ตําบลแหลมทอง

25

.โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
๔ โรงเรียน รวมทั้งศูนยพัฒนา
เด็กฯ

26

โครงการจัดซื้อเครื่องเลนกลาง
แจงในศูนยพัฒนาเด็กฯ

เพื่อสรางขวัญและกําลังใจหกับ
เด็กสงเสริมใหเด็กกลาแสดงออก
รวมกับเพื่อนและเห็นคุณคา
ของตนเอง
1 โครงการ
เพื่อใหมีเครื่องเลนอยางเพียง
พอ เพื่อเพิ่มทักษะในดานตางฯของเ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

27

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
หนองหัวแรต

เพื่อใหบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย
สะอาดตามมาตรฐานศูนยพัฒนาฯ

28

โครงการจัดซื้อบอรดประชา
สัมพันธ

เพื่อใหติดประกาศกิจกรรมงานตางๆ
ประชาชนไดทราบขาวสาร จาก
เทศบาลตําบลแหลมทอง
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2556
(บาท)
30,000.00

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)
30,000.00

2558
ผลลัพธที่คาดวา
(บาท)
จะไดรับ
30,000.00 เด็กมีความสุขและเห็นคุณ
คาของตนเอง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

100,000.00 -

-

เด็กมีทักษะในดานตางๆเพิ่ม
มากขึ้น

กองการศึกษา

1 โครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100,000.00 -

-

บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษา
วัดสวยงามเปนระเบียบเรียบ
รอย ปลอดภัยกับเด็กนักเรียน

1 โครงการ

30,000.00 -

-

ประชาชนไดทราบขาวสาร
กองการศึกษา
จากเทศบาลตําบลแหลมทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 ถึง 2558)
เทศบาลตําบลแหลมทอง

๑๐) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม
๑๐.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยางทั่วถึงและเปนธรรม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการคายสรางสานความสัมพันธ
วัด เยาวชน และคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมูบาน

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกฝงความสามัคีในหมูเยาวชน

2 โครงการจัดตั้งศูนยเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อชวยเหลือผูปวยเอดส และ
ผูติดเชื้อ HIV
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ
ของผูสูงอายุ

3 โครงการสนับสนุนชมรมผูสูงอายุ

เปาหมาย
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งบประมาณและที่มา
2556

2557

2558

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ
10 หมูบาน

(บาท)
20,000.00

(บาท)
20,000.00

1 โครงการ

20,000.00

1 โครงการ

15,000.00

(บาท)
จะไดรับ
20,000.00 สงเสริมสรางความเขมแข็ง
ของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกฝงความสามัคีในหมูเยาวชน
หมูบานปลอดยาเสพติด
ผูปวยเอดส และผูติดเชื้อ HIV
เกิดขวัญและกําลังใจ
15,000.00 มีกิจกรรมใหผูสูงอายุทํา
ใหเกิดขวัญกําลังใจ

15,000.00

ผลลัพธที่คาดวา

2,958,000.00 2,958,000.00 2,958,000.00 ผูสูงอายุไดรับเงินเพื่อดํารงชีพ
และเกิดขวัญกําลังใจ

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

อําเภอหนองบุญมาก
สํานักปลัด/
กองสาธารณสุข

4 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

ผูสูงอายุเกิน
60 ปขึ้นไป

สํานักงานปลัด

5 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
คนพิการ

เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
คนพิการ

ผูพิการ
10 หมูบาน

396,000.00

396,000.00

396,000.00 ผูพิการไดรับเงินเพื่อดํารงชีพ
และเกิดขวัญกําลังใจ

สํานักงานปลัด

6 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส

เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส

ผูปวยเอดส
10 หมูบาน

60,000.00

60,000.00

60,000.00 ผูปวยเอดสไดรับเงินเพื่อดํารง
ชีพและเกิดขวัญกําลังใจ

สํานักงานปลัด

๑๐) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม(ตอ)
๑๐.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และประชาชน การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา
ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ HIV จัดใหมีและเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็ก
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
7 โครงการสงเสริมสนับสนุนสงเคราะห
และฟนฟูสมรรถภาพผูยากไร

เพื่อสนับสนุนประชาชนที่
ดอยโอกาสใหมีชีวิตที่ดีขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ
10 หมูบาน

8 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชน

เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย
พัฒนาครอบครัว

1 โครงการ
10 หมูบาน

20,000.00

9 โครงการเงินสงเคราะหศพผูสูงอายุ
ในกรณีที่เสียชีวิต

เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ในกรณีที่เสียชีวิต

ในกรณีที่เสียชีวิต
10 หมูบาน

120,000.00

10 โครงการสงเคราะหประชาชนที่ดอย
โอกาส เชน ที่อยูอาศัย ฯลฯ

เพื่อสนับสนุนประชาชนที่
ดอยโอกาสใหมีชีวิตที่ดีขึ้น

2 โครงการ
10 หมูบาน

80,000.00

11 โครงการศึกษาดูงานสําหรับผูสูงอายุ
ในชุมชน
12 โครงการสนับสนุนสงเสริม
การออมทรัพยวันละ1 บาทของชุมชน

เพื่อใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรมรวม
กัน ในชุมชน
เพื่อใหประชาชนในชุมชนเห็นถึง
ประโยนชในการออม

1 โครงการ
10 หมูบาน
1 โครงการ
10 หมูบาน

20,000.00

-

-

25,000.00

-

-

13 โครงการสงเสริมอาชีพ สําหรับผู
พิการ

เพื่อใหผูพิการ ที่มารับบริการ
สะดวก

1 โครงการ
10 หมูบาน

100,000.00

-
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ผลลัพธที่คาดวา

(บาท)
20,000.00

(บาท)
50,000.00

(บาท)
จะไดรับ
50,000.00 ผูดอยโอกาสเกิดขวัญกําลัง
ใจและมีชีวิตที่ดีขึ้น

20,000.00

20,000.00 ประชาชนภายในครอบครัว
มีการพัฒนาดีขึ้น

190,000.00

-

ผูสูงอายุผูปวยฯไดรับเงิน
เพื่อฌาปณกิจศพและเกิด
ขวัญ และกําลังใจ
190,000.00 ผูดอยโอกาสเกิดขวัญกําลัง
ใจและมีชีวิตที่ดีขึ้น
ผูสูงอายุตระหนักถึงความหวง
ใยของบุคคลในชุมชน
ประชาชนพึ่งพาตนเองได

100,000 ผูพิการ ไดรับความสะดวก
มีอาชีพ

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

๑๐.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมบริหารจัดการกลุมเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูปวยเรื้อรัง
ดานหลักประกันรายได เขาถึงบริการของรัฐอยางทั่วถึงเปนธรรม
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
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(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ
10 หมูบาน

(บาท)
50,000.00

(บาท)
50,000.00

(บาท)
จะไดรับ
50,000.00 ประชาชนพึ่งพาตนเองได

14 โครงการประกวดหมูบานเศษฐกิจ
พอเพียง สงเสริมครอบครัวอยาง
เศรษฐกิจพอเพียง
15 โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินทุนใน
ชุมชน

เพื่อประชาชนพึ่งพาตนเองได

เพื่อสงเสริมสนับสนุนหมูบานที่มี
การบริหารจัดการชุมชนเข็มแข็ง

1 โครงการ
10 หมูบาน

20,000.00

20,000.00

20,000.00 ประชาชนพึ่งพาตนเองได

16 โครงการอบรมใหความรู แนวทาง
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และให
ความรูการเขาถึงแหลงเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ
17 โครงการฝกอบรมใหความรูการทําน้ํา
ยาเนกประสงคใชในคัวเรือน เชนทํา
น้ํายาลางจาน แชมพู สบู และ
การทําปุยชีวภาพ
18 โครงการศึกษาดูงานกลุมสตรีแมบาน

เพื่อสงเสริมสนับสนุนหมูบานที่มี
การบริหารจัดการชุมชนเข็มแข็ง

1 โครงการ
10 หมูบาน

100,000.00

100,000.00

100,000.00 ประชาชนพึ่งพาตนเองได

เพื่อสงเสริมสนับสนุนหมูบานที่มี
การบริหารจัดการชุมชนเข็มแข็ง

1 โครงการ
10 หมูบาน

50,000.00

50,000.00

50,000.00 ประชาชนพึ่งพาตนเองได

เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูนํากลุทสตรี
เพื่อสงเสริมสนับสนุนหมูบานที่มี
การบริหารจัดการชุมชนเข็มแข็ง

1 โครงการ
10 หมูบาน
1 โครงการ
หมู 2

150,000.00

150,000.00

150,000.00 ประชาชนพึ่งพาตนเองได

เพื่อสงเสริมสนับสนุนหมูบานที่มี
การบริหารจัดการชุมชนเข็มแข็ง

1 โครงการ
10 หมูบาน

19 โครงการปรับปรุงโรงเรือนแปรรูป
20 โครงการทุนสวัสดิการกลุมสตรีแม

100,000.00
-

-

100,000.00 ประชาชนพึ่งพาตนเองได

-

100,000.00 ประชาชนพึ่งพาตนเองได

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

เทศบาลฯ
พัฒนาชุมชน
อําเภอฯ
เทศบาลฯ
พัฒนาชุมชน
อําเภอฯ
เทศบาลฯ
พัฒนาชุมชน
อําเภอฯ
กศน
เทศบาลฯ
พัฒนาชุมชน
เทศบาลฯ
พัฒนาชุมชน
อําเภอฯ
เทศบาลฯ
พัฒนาชุมชน

๑๐๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม(ตอ)
๑๐.4 แนวทางการพัฒนา จัดตั้งศูนยขอมูลเพื่อวิเคราะหปญหาและรวบรวมปญหากลุมเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูปวยเรื้อรัง ดานหลักประกันรายได
เขาถึงบริการของรัฐ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558

ผลลัพธที่คาดวา

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ
10 หมูบาน

(บาท)
36,000.00

22 โครงการฝกกอบรมการทําอาหารและ เพื่อสงเสริมสนับสนุนหมูบานที่มี
งบ สนับสนุนกลุมทําอาหาร
การบริหารจัดการชุมชนเข็มแข็ง
23 โครงการอบรมใหความรู และรณรงค เพื่อปองกันประชาชนถูกหลอก
ปองกัน ปราบปราม การคามนุษย

1 โครงการ
10 หมูบาน
1 โครงการ
10 หมูบาน

100,000.00

-

-

ประชาชนพึ่งพาตนเองได

50,000.00

-

-

ประชาชนรูเทาทันกระบวน
การคามนุษย

24 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ในระดับอําเภอ

1 โครงการ
10 หมูบาน

100,000.00

100,000.00

1 โครงการ
10 หมูบาน
1 โครงการ
10 หมูบาน
1 โครงการ
10 หมูบาน

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

20,000

20000

21 โครงการคาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแล เพื่อผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้งหรือ
ผูสูงอายุในชุมชน ผูสูงอายุ (อผส)
ไมมี ผูดูแล

25 โครงการสรางความเข็มแข็งของ
สภาบันครอบครัว
26 โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาครอบครัว
27 โครงการสนับสนุนการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

เพื่อใหเยวชนไดมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นในการในการดําเนิน
งาน หรือกิจกรรมตางๆ
เพื่อใหครอบครัวเกิดความอบอุน
หวงเอื้ออาทรตอกัน
เพื่อใหครอบครัวเกิดความอบอุน
หวงเอื้ออาทรตอกัน
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด ชุมชน

(บาท)
36,000.00
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(บาท)
จะไดรับ
36,000.00 ผูสูงอายุเกิดความอบอุน

100,000.00 เพื่อใหเยวชนไดมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นในการในการดําเนิน
งาน หรือกิจกรรมตางๆ
100,000.00 ครอบครัวเกิดความอบอุน
หวงเอื้ออาทรตอกัน
100,000.00 ครอบครัวเกิดความอบอุน
หวงเอื้ออาทรตอกัน
20000 ประชาชน และ
เยาวชนในชุมชน
ปลอดภัยจาก
ยาเสพติด

หนวยงานรับผิดชอบ
เทศบาลฯ
พัฒนาชุมชน
อําเภอฯ
พัฒนาชุมชน
อําเภอฯ
พัฒนาชุมชน
กองการศึกษา
พัฒนาชุมชน
กองการศึกษา
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

๑๐) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม(ตอ)
๑๐.5 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมบริหารจัด เปนหลักประกันรายไดที่มั่นคง และทั่วถึงเปนธรรม
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชนในเขต
พื้นที่ตําบลฯ

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

30 โครงการจางเด็กนักเรียน ในชวงปด
ภาคเรียน

เพื่อสงเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

28 โครงการรณคแกไขปญหาดาน
อาชญากรรมและการพนัน

1 โครงการ
10 หมูบาน

20,000.00

20,000.00

29 โครงการรณรงคแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็กและสตรี และ
ครอบครัว
31 โครงการสงเสริมความเข็มแข็งของ
สถาบัน ครอบครัว

โครงการการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
ระดับตําบล
ดําเนินกิจกรรมดานการแกไข
ปญหาการละเมิด สิทธิเด็ก
และสตรี
เพื่อใหครอบครัวเกิดความอบอุน
หวงเอื้ออาทรตอกัน

1 โครงการ
10 หมูบาน

15,000

15,000

1 โครงการ
10 หมูบาน

15,000.00

15,000.00

32 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ (ศูนยพัฒนาฯ วังน้ําเขียว)

เพื่อเสริมสรางสุขภาพ
แบบองครวม

1 โครงการ
10 หมูบาน

30,000.00

30,000.00

33 โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูพิการ /ผูดอยโอกาส/ผูยากไร

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให
ดีขึ้น

1 โครงการ
10 หมูบาน

20,000.00

34 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข
แบบABC

เพื่อใหประชาชนไดจัดทําบัญชี
ครัวเรือน

1 โครงการ
10 หมูบาน

10,000.00

1 โครงการ
10 หมูบาน

50,000.00 -

๓๕ โครงการสงเสริมอาชีพในตําบลแหลม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให
ทอง
ดีข้นึ
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2558

ผลลัพธที่คาดวา

(บาท)
จะไดรับ
30,000 ใชเวลาวางใหเ
กิดประโยนช

-

สํานักปลัด

15,000 ปญหาการละเมิด
สิทธิเด็ก และสตรี
ลดลง
15,000.00
ครอบครัวเกิดความ
อบอุนหวงเอื้อ
อาทรตอกัน
30,000.00 ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สํานักปลัด

ผูพิการ/ดอยโอกาส ไดรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

10,000.00 เพื่อแกไขปญหาความยากจนให
และความตองการของประชาชน
-

สํานักปลัด

20,000.00 แกไขปญหายา
เสพติด ลดลง

-

10,000.00

หนวยงานรับผิดชอบ

แกไขปญหาความยากจนให
และความตองการของประชาชน

สํานักปลัด

กองสาธารณสุข
รพ.สต.
สํานักปลัด
กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 ถึง 2558)
เทศบาลตําบลแหลมทอง

1๑ ยุทธศาสตรดานความมันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1๑.1 แนวทางการพัฒาน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ทางนํา
ที่

โครงการ

เปาหมาย

วัตถุประสงค

1 โครงการปองกันอุบัติเหตุในชุมชน เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจ
ตําบลแหลมทอง
เกิดขึ้น
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งบประมาณและที่มา
2556

2557

2558

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานรับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)
พื้นที่ตําบลแหลมทอง

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000.00

20,000.00

20,000.00 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง/

สํานักงานปลัด

อําเภอหนองบุญมาก

25,000.00

25,000.00

25,000.00 หมูบานเกิดความเขมแข็ง

สํานักงานปลัด

2 โครงการอบรมทบทวนแกนนํา
หมูบานในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคง

เพื่อใหแกนนําหมูบาน
เกิดความเขมแข็ง

3 โครงการตั้งจุดบริการวันปใหม

เพื่อตั้งจุดบริการประชา
ชน ในวันเทศกาล

1 โครงการ
หมูที 1-10

30,000.00

30,000.00

30,000.00 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง

สํานักปลัด
ปองกันและภัยสาธารภัย

4 โครงการฝกซอมแผนปองกันภัย
ระดับทองถิ่น

เพื่อเสริมสรางความเขมแข
ใหกับทองถิ่น

1 โครงการ
หมูที 1-10

25,000.00

20,000.00

20,000.00 ทองถิ่นมีการปองกันภัยให
กับตนเองในเบื้องตน

สํานักปลัด
ปองกันและภัยสาธารภัย

5 โครงการ "หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย" เพื่อใหทองถิ่นมีทีมกูภัยภา
OTOS
ตําบล

1 โครงการ
หมูที 1-10

10,000.00

-

-

ทองถิ่นเกิดความเขมแข็ง
สามารถกูภัยไดในเบื้องตน

สํานักปลัด
ปองกันและภัยสาธารภัย

11) ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน(ตอ)
1๑.2 แนวทางการพัฒนา สริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ใ และความปลอดภัย โดยสงเสริมและสนับสนุนตํารวจบาน
อปพร. ให้ทํางานอย่างมีคุณภาพ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
2558
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะไดรับ
โครงการ
6 โครงการฝกอบรม/ทบทวน
เพื่อเสริมสรางความเขม
150,000.00
มีสมาชิก อปพร.ครบถวน
หมูที 1-10
และศึกษาดูงาน อปพร.
แข็ง ใหกับชุมชน
และสรางความเขมแข็ง
7 โครงการพัฒนาความเข็งแข็งของ เพื่อปองกันการแพรระบาด
หมูบาน ปลอดยาเสพติด และรณ ของยาเสพติดในชุมชน
รงคปองกันแกไขปญหายาเสพติด
ปลอดอบายมุข ตามแนวคิดเปน
หนึ่งไมพึ่งพาสิ่งเสพติด
8 โครงการอบรมทบทวน และให เพื่อเสริมสรางความเขมแข
ความรูและปองกัน ชวยเหลือ
ใหกับทองถิ่น
บรรเทาสาธารณภัยใหแกอาสา
สมัคร ประชาชนและเยาวชนและอพปร
9 โครงการจัดตั้งปอมยามประจําหมู เพื่อเสริมสรางความเขมแข็
บาน
ใหกับทองถิ่น

1 โครงการ
หมูที 1-10

10 โครงการจัดซื้อรถตรวจการพรอม เพื่อใหบริการชวยเหลือผูบ
อุปกรณ ใหการชวยเหลือผูบาด เจ็บไดทันทวงที
เจ็บ
11 โครงการตั้งจุดบริการวันสงกรานต เพื่อตั้งจุดบริการประชาชน
ในวันเทศกาล

30,000.00

100,000.00

100,000.00 ประชาชน และเยาวชน
ในชุมชนปลอดภัยจาก
ยาเสพติด
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หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักปลัด
ปองกันและภัยสาธารภัย
สํานักปลัด

ปองกันและภัยสาธารภัย
1 โครงการ
หมูที 1-10

150,000

1 โครงการ
หมูที 1-10

100,000.00

1 โครงการ
หมูที 1-10

990,000.00

1 โครงการ
หมูที 1-10

30,000.00

100,000

-

30,000.00

-

ทองถิ่นมีการปองกันภัยให
และชวยเหลือกับตนเอง
และ ชุมชนในเบื้องตน

สํานักปลัด
ปองกันและภัยสาธารภัย

50,000.00 ทองถิ่นมีการปองกันภัยให
และชวยเหลือตนเองและ
ชุมชนในเบื้องตน
ใหการชวยเหลือไดทันที

สํานักปลัด
ปองกันและภัยสาธารภัย

30,000.00 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง

สํานักปลัด
ปองกันและภัยสาธารภัย

สํานักปลัด
ปองกันและภัยสาธารภัย

1๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน(ตอ)
1๑.3 แนวทางการพัฒนา สรางความมั่นใจและความสบายใจใหกับประชาชนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2556
2557
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการ
12 โครงการปองกัน
เพื่อสงเสริมสรางความเข็ม
150,000.00
150,000.00
หมูที 1-10
และบรรเทา ฯความเดือดรอน
แข็งของชุมชนและ ให
ของประชาชน
การชวยเหลือไดทันที

2558
ผลลัพธที่คาดวา
(บาท)
จะไดรับ
150,000.00 การปองกันภัย
และชวยเหลือ
ตนเองและชุมชน
ในเบื้องตน
20,000.00 แสดงออกถึงความ
จงรักและภักดีตอ
สถานบัน
50,000 ชวยเหลือประชาชนได
ทันทวงทันที

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักปลัด
ปองกันและภัยสาธารภัย

เพื่อถวายความจงภักดีตอ
สถาบันกษัติย

1 โครงการ
หมูที 1-10

20,000.00

20,000.00

14 โครงการัดซื้อ และซอมแซมวสดุ เพื่อใชในงานปองกันตางฯ
อุกรณ งานปองกันฯ เชน
กระบองไฟ แผงกันจราจร ไม้ตบ
ดับไฟ
เพือ่ ใชในงานปองกันตางฯ
๑๕ โครงการซ่อมแซมวิทยุสื�อสาร

1 โครงการ

80,000

50,000

1 โครงการ

50,000.00

50,000.00

50,000.00 ชวยเหลือประชาชนได
ทันทวงทันที

สํานักปลัด
ปองกันและภัยสาธารภัย

50,000.00

50,000.00

50,000.00 ชวยเหลือประชาชนได
ทันทวงทันที ในเบื้องตน

สํานักปลัด
ปองกันและภัยสาธารภัย

13 โครงการปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ

๑๖ โครงการสนันสนุนให้ประชาชนอยู่ เพื�อให้ประชาชนได้ดูแล ๑ โครงการ
เวณยามหมู่บ้าน
ชุมชนของตนเอง
๑๗ จัดซื�อถังดับเพลิงประจําหมู่บ้าน เพื�อให้ประชาชนได้ดูแล ๑ โครงการ
และโรงเรียน
ชุมชนของตนเองในเบื�อง ในเขตพื�นที�ตําบล
ต้น

-

20000

20000

สํานักปลัด
ปองกันและภัยสาธารภัย
สํานักปลัด
ปองกันและภัยสาธารภัย

สํานักปลัด
ปองกันและภัยสาธารภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 ถึง 2558)
เทศบาลตําบลแหลมทอง
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12) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อําเภอหนองบุญ
มาก/
เกษตรอําเภอ

2556

งบประมาณและที่มา
2557

2558

ผลลัพธที่คาดวา

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จะไดรับ

30,000.00

30,000.00

100,000

หนวยงานรับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมสนับสนุนแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจตามแนว
พระราชดําริ

2 โครงการจัดสรางศูนยจําหนายสินคา
กลุมแมบาน

เพื่อเปนจุดตอรองราคา และ
รวบรวมผลผลิต

1 โครงการ
หมูที่ 1-10

100,000

3 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อสงเสริมใหมีการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน

1 โครงการ
หมูที่ 1-10

10,000.00

-

4 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมแมบาน/
กลุมอาชีพ/กลุม OTOP

เพื่อสงเสริมการสรางรายไดใหกับ
ชุมชน

1 โครงการ
หมูที่ 1-10

30,000.00

30,000.00

30,000.00 กลุมแมบาน/กลุมอาชีพ/OTOP
ขับเคลื่อนไปดวยดี

สํานักงานปลัด

5 โครงจัดฝกอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อสงเสริมการสรางรายไดใหกับ
และพัฒนากลุมอาชีพ
ชุมชน

1 โครงการ
หมูที่ 1-10

30,000.00

30,000.00

200,000

190,000

30,000.00 กลุมแมบาน/กลุมอาชีพมีอาชีพ
เสริม
90,000

เกษตรอําเภอ
สนง พัฒนาชุมชน
อําเภอหนองบุญฯ

20,000.00 ประชาชนไดรับประโยชนจาก
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง
10,000 มีศูนยจําหนายสินคากลุมแมบาน

-

ประชาชนมีภาวะเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

เกษตรอําเภอ
สนง พัฒนาชุมชน
เทศบาลฯ
เกษตรอําเภอ

12) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

ที่

โครงการ

6 โครงการสงเสริมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร กร

วัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกร

83
เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 โครงการ
หมูที่ 1-10

2555

งบประมาณและที่มา
2556

2557

ผลลัพธที่คาดวา

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จะไดรับ

20,000.00

20,000.00

20,000.00 กลุมแมบาน/กลุมอาชีพมีอาชีพ
เสริม

7 โครงการสงเสริมการพัฒนาบบจุภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิตทาง
การเกษตร
การเกษตรกร

1 โครงการ
หมูที่ 1-10

20,000.00

-

8 โครงการสงเสริมสานฝนยุวเกษตรกร

1 โครงการ
หมูที่ 1-10

20,000.00

20000 20,000.00 เยาวชนสืบสานอาชีพเกษตรกร
แนวใหม

เพื่อสงเสริมเยาวชนรักอาชีพเกษตร
กร

-

กลุมแมบาน/กลุมอาชีพมีอาชีพ
เสริม

หนวยงานรับผิดชอบ
เกษตรอําเภอ
สนง พัฒนาชุมชน
อําเภอหนองบุญฯ
เกษตรอําเภอ
สนง พัฒนาชุมชน
อําเภอหนองบุญฯ
เกษตรอําเภอ
สํานักงานปลัด
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สวนที่ 6

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
................................................
การติดตามแผนพัฒนาตําบลสามป พ.ศ.2552 – 2554 และการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
เปน หนาที่ของผูบ ริห ารทองถิ่น ตองกํ าหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาทองถิ่น ซึ่งผูบ ริห ารองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น จํ า เป น ต อ งกํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาให แ ผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตอบสนองต อ ป ญ หา
ความตองการและศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
แบบบู ร ณาการและแผนพั ฒ นากลุ มจั งหวั ด ตลอดจนทั้งแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหงชาติ และนโยบาย
ของรัฐบาล ดังนั้นการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจึงสามารถแบงเปน 4 แนวทางดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการ
ในแผนพัฒนาตําบลสามป นําไปจัดทําแผนงานงบประมาณหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
เพื่อปฏิบัติใหบรรลุจุดประสงคของแผนงานโครงการ
2.
การสนับสนุนใหหนวยงานราชการอื่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือองคกร
เอกชนเป น ผู ดํ า เนิ น งาน ในกรณี ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลไม มี ค วามพร อ มหรื อ มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอ และมี
หนวยงานหรือองคกรอื่นมีศักยภาพและมีความพรอมที่จะดําเนินงานมากกวา
3. การรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือองคกรเอกชนอื่นในการ
ดําเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะตองเกี่ยวพันกับหนวยงานหรือองคกร โดยอาจดําเนินงานในรูปแบบหุนสวนสหการ
หรือคณะทํางานหรือคณะกรรมการ
4. การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรเอกชนอื่นเปนผูจัดสรร
งบประมาณและการดําเนินการตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามปและ
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาของเทศบาลตํ า บลแหลมทอง โดยผ า นความเห็ น ชอบจากผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาตามลําดับ
หนวยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กํ า หนดหน ว ยงานผู รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา โดยการ
กํากับดูแลของปลัดเทศบาลตําบลและผูบริหารดังนี้
(1) สํานักปลัดเทศบาล
(2) กองคลัง
(3) กองชาง
(4) กองการศึกษา
(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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การติดตามประเมินผล
เทศบาลตําบลแหลมทองได แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
แหลมทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ขอ 28 ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอสภาทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยป
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยใชแบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นกําหนดเปนแนวทางไว คือ
1. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใชแบบรายงาน
แบบที่ 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. แบบติดตามแผนพัฒนา ใชแบบรายงาน
แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใชแบบรายงาน 3 แบบ คือ
3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
3.2 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร อปท.ในภาพรวม
3.3 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร อปท. ในแตละ
ยุทธศาสตร
การกําหนดหวงเวลาในการในการติดตามและประเมิน
เทศบาลตําบลแหลมทองไดกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
เปนรายไตรมาตร ดังนี้
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
โดยจะดําเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม และเสนอรายงานตอผูบริหาร เพื่อให
ผู บ ริ ห าร เสนอต อ สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล และคณะกรรมการพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
เพื่อประกาศใหกับประชาชนในพื้น ที่องคการบริหารสวนตําบลแหลมทอง ภายในเดือนธันวาคม โดยเนนการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เปนโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลแหลมทอง มีศักยภาพที่จะสามารถ
ดํ า เนิ น การได ในส ว นของโครงการที่ เ กิ น ศั ก ยภาพ จะประสานงานขอทราบผลความก า วหน า
จาก คณะกรรมการประสานแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ระดั บ อํ า เภอ เพื่ อ ที่ จ ะนํ า มาจั ด ทํ า เป น รายงานประกาศ
ใหประชาชนในพื้นที่ทราบ

ที่ นม๕๒๖๘๑/ ๓๔๕

สํานักงานเทศบาลตําบลแหลมทอง
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ถนนโชคชัย - เดชอุดม ๓๐๔๑๐
๒๙

มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เรื่ อง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
เรี ยน นายอําเภอหนองบุญมาก
สิ่งที่สง่ มาด้ วย แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

จํานวน

๑

เล่ม

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเทศบาลตําบลแหลมทองได้ ประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สง่ มาด้ วยแล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเครื อ กรึมกระโทก)
นายกเทศมนตรี ตําบลแหลมทอง

งานนโยบายและแผน
โทร. FAX ๐-๔๔๓๓-๐๑๗๔

“ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ นม 52681/ว

สํานักงานเทศบาลตําบลแหลมทอง
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ถนนโชคชัย - เดชอุดม 30410
2 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ประชาสัมพันธแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 - 2558
เรียน ประธานสภาฯ /สมาชิกสภาฯ/ / หนวยงานราชการฯ
สิ่งที่สงมาดวย แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556– 255๘

จํานวน

1

เลม

อาศั ย อํ า นาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าดว ยการจัด ทําและประสานแผนพัฒ นา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งเทศบาลตําบลแหลมทองไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. 2555– 2558 เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเครือ กรึมกระโทก)
นายกเทศมนตรีตําบลแหลมทอง

งานนโยบายและแผน
โทร. FAX 0-4433-0174

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ นม 52681/ว

สํานักงานเทศบาลตําบลแหลมทอง
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ถนนโชคชัย - เดชอุดม 30410
๒

กรกฎาคม 2555

เรื่อง ประชาสัมพันธแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 - 2558
เรียน ผูใหญบานหมูที่ 1-10
สิ่งที่สงมาดวย แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558

จํานวน

1

เลม

อาศั ย อํ า นาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าดว ยการจัด ทําและประสานแผนพัฒ นา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งเทศบาลตําบลแหลมทองไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. 2556– 2558 เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสงแผนพัฒนาสามปฯ มาเพื่อใหทราบและประชาสัมพันธให
ประชาชนในหมูบานทราบดวย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเครือ กรึมกระโทก)
นายกเทศมนตรีตําบลแหลมทอง

งานนโยบายและแผน
โทร. FAX 0-4433-0174

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

บันทึกขอความ

สวนราชการ งานแผนและนโยบาย เทศบาลตําบลแหลมทอง โทร. 0-4433-0174
ที่ นม 52681/
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555
เรื่อง แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 - 2558
เรียน หัวหนาสวนราชการทุกสวน
อาศั ย อํ า นาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทํ า และประสานแผนพั ฒ นา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งเทศบาลตําบลแหลมทองไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. 2556 – 2558 เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสงแผนพัฒนาสามปฯ มาเพื่อใหทราบพรอมแจงใหพนักงาน
ในสังกัดทราบดวย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตําบลแหลมทอง

(นางนิ่ม เลิศล้ํา)
เจาหนาที่วิเคราะห นโยบาย และแผน

.................................................................................................................................................
(นายสุรศักดิ์ ทองเหลือง)
ปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลแหลมทอง
คําสั่งของนายกเทศมนตรีตําบลแหลมทอง
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

(นายเครือ กรึมกระโทก)
นายกเทศมนตรีตําบลแหลมทอง

ที่ นม 52681/ว

สํานักงานเทศบาลตําบลแหลมทอง
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ถนนโชคชัย - เดชอุดม 30410
2 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ประชาสัมพันธแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 - 2558
เรียน ประธานสภาฯ /สมาชิกสภาฯ/ / หนวยงานราชการฯ
สิ่งที่สงมาดวย แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556– 255๘

จํานวน

1

เลม

อาศั ย อํ า นาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าดว ยการจัด ทําและประสานแผนพัฒ นา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งเทศบาลตําบลแหลมทองไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. 2555– 2558 เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเครือ กรึมกระโทก)
นายกเทศมนตรีตําบลแหลมทอง

งานนโยบายและแผน
โทร. FAX 0-4433-0174

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ นม ๕๒๖๘/ว ๑๔๕

สํานักงานเทศบาลตําบลแหลมทอง
ถนนโชคชัย – เดชอุดม
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสี มา ๓๐๔๑๐
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่ อง แจ้งการออกประชาคมในการแผนพัฒนาสามปี สามปี พ. ศ ๒๕๕๖-๒๕๕๘
เรี ยน กํานัน /ผูใ้ หญ่/ ส ท / กลุ่มแม่บา้ น / กลุ่มสตรี / กลุ่ม อ ส ม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น พ ศ ๒๕๔๘ ได้กาํ หนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จัดทําแผนยุทธ์แผนพัฒนาสามแผน
สามปี ชึ่งเป็ นแผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น เพื่อเป็ นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละ
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ และการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิ จและ
แห่งชาติ ตลอดจนนโยบายที่สาํ คัญของรัฐบาล
ดัง นั้น เทศบาลตํา บลแหลมทอง จึ ง ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญของการจัดทํา แผนยุท ธ์ ศ าสตร์ แ ละ
แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ เพี่ อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่ น และเป็ นแนวทางในการ
กําหนดทิศทางในการจัดทําแผนสามปี และการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น หรื อระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กับหน่วยงานของรัฐ จึงดําเนินการออกประชาคมในวันที่
๒๓- วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเครื อ กรึ มกระโทก)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลแหลมทอง
สํานักงานปลัดเทศบาล
โทร ๐๔๔-๓๓๐-๑๗๔ –๐๘๖-๒๕๙-๗๑๕๕

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

กําหนดการจัดทําแผนพัฒนาสามป พ. ศ 2556-2558
…………………………………………………………………………………….
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อบานหมูที
บานหนองหัวแรต
บานหนองจาน
บานแหลมทอง
บานโพธิ์ณรงค
บาคลองสาเพชร
บานหนองลูกควาย
บานหนองสะแก
บานโคกลุงกราด
บานโคกลอย
บานรวงทอง

สถานที่
วัน-เดือน-ป
ศาลาประชาคมหมูที่ 1 23 เมษายน ๒555
ศาลาประชาคมหมูที่ ๒ 23 เมษายน ๒555
ศาลาวัดบานแหลมทอง 24 เมษายน ๒555
ศาลาประชาคมหมูที่ ๘ 24 เมษายน ๒555
ศาลาประชาคมหมูที่ 4 25 เมษายน ๒555
ศาลาประชาคมหมูที่ ๕ 25 เมษายน ๒555
ศาลาประชาคมหมูที่ 6 26 เมษายน ๒555
ศาลาประชาคมหมูที่ 7 26 เมษายน ๒555
ศาลาประชาคมหมูที่ ๘ 2๗ เมษายน ๒555
ศาลาประชาคมหมูที่ ๙ 2๗ เมษายน ๒555

-กําหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เวลา
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

