แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 – 2561 )
องค์การบริหารส่วนตาบลพุทไธสง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และการค้าชายแดนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ลาดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทางเข้าตลาด
พร้อมวางท่อระบายน้า
ม.1

2

3

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร
สะดวก ปลอดภัย
ชีวิตและทรัพย์สิน
ยิ่งขึ้น ระบบระบาย
น้าท่วมขังได้
มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
คสล. ม.4
เส้นทางในการสัญจร
สะดวก ปลอดภัย
ชีวิตและทรัพย์สิน
ยิ่งขึ้น
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
คสล. ม.5 เส้นบ้านนางพัช เส้นทางในการสัญจร
รี- บ้านอ.รัตน์กันย์
สะดวก ปลอดภัย
ชีวิตและทรัพย์สิน
ยิ่งขึ้น

ปี 2559
(บาท)

กว้าง 6 ม ยาว 500 ม. 1,500,000.หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

งบประมาณและที่มา
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1,500,000.-

1,500,000.- ร้อยละของประชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดใน
เขตตาบลพุทไธสง

ส่วนโยธา

100,000.- ร้อยละของประชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
100,000.- ร้อยละของประชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดใน
เขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดใน
เขตตาบลพุทไธสง

ส่วนโยธา

กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.50x0.15พร้อมวางท่อ

100,000.-

100,000.-

กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.50x0.15พร้อมวางท่อ

100,000.-

100,000.-

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ลาดับ
ที่

โครงการ

4

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ม.5 เส้นทางโรงสี
ชุมชน-ปูุตา (ต่อจากสาย
เดิม)

5

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ม.6 (ต่อจากเส้น
เดิม)

6

7

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น

กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.50x0.15พร้อมวางท่อ

100,000.-

100,000.-

100,000.- ร้อยละของประชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนที่
คสล. ม.7 เส้นข้างวัดบ้าน ใช้เส้นทางในการ
แดงน้อย (ต่อจากสายเดิม) สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนที่
คสล. ม.7 เส้นวัดปุาบ้าน ใช้เส้นทางในการ
แดงน้อยไป บ้านแดงใหญ่ สัญจรสะดวก
ม.13 (ต่อจากเส้นเดิม)
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น

กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.50x0.15พร้อมวางท่อ

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.50x0.20 แบบ ท1-01

100,000.-

100,000.-

ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง

ส่วนโยธา

กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.50x0.15

100,000.- ร้อยละของประชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
100,000.- ร้อยละของประชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
100,000.- ร้อยละของประชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
8

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ม.8 เส้นบ้านนาย
ทอง ไป บ้านนายสา

9

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ม.8 เส้นบ้านนาย
ยุทธภูมิ ไป บ้านนางบ้อ

10

11

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น

กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.20x0.20

100,000.-

100,000.-

100,000.- ร้อยละของประชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนที่
คสล. ม.9 เส้นรอบ
ใช้เส้นทางในการ
หมู่บ้านทางทิศเหนือ ( ต่อ สัญจรสะดวก
จากเส้นเดิม)
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนที่
คสล. ม.9 (สายไปบ้าน ใช้เส้นทางในการ
หนองบก)
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น

กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.50x0.15พร้อมวางท่อ

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.20x0.15

100,000.-

100,000.-

ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง

ส่วนโยธา

กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.20x0.15

100,000.- ร้อยละของประชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
100,000.- ร้อยละของประชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
100,000.- ร้อยละของประชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
12

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ม.10 เส้นทางทิศ
เหนือ ( ต่อจากเส้นเดิม)

13

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ม.10 เส้นโรงสี
ชุมชน-โรงเรียน

14

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ม.6 – ม.7
(ต่อจากเส้นเดิม)

15

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ม.5 – ม.11
(ต่อจากเส้นเดิม)

เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กว้าง 4 ม. ยาว 51 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.20x0.15

110,000.-

-

-

กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.50x0.15พร้อมวางท่อ

100,000.-

100,000.-

กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.50x0.15

538,000.-

538,000.-

กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.50x0.15

538,000.-

538,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสง การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง
100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสง การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง
538,000.- ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
538,000.- ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
16

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ม.11 เส้นบ่อ
น้าประปา ไป ทางปูุตา

17

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ม.12 เส้นทางเข้า
หมู่บ้าน (ซ่อมแซม)

18

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ม.13 เส้นบ้านนาง
จันทร์ศรี – บ้านนาย
สงวน

19

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ม.13 ม.8 ม.9 เส้น
แปลงผักพลังงาน
แสงอาทิตย์

เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.50x0.15

100,000.-

100,000.-

กว้าง 4 ม ยาว 100 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรไหล่
ทางข้างละ 0.50 x 0.20
ท1-01

200,000.-

200,000.-

กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบ ท1-01

100,000.-

100,000.-

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.50x0.15

495,000.-

495,000.-

100,000.- ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
200,000.- ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
100,000.- ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
495,000.- ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
ตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
ตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
ตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
ตาบลพุทไธสง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
20

21

22

23

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ม.13 เส้นบ้านนาย
สมบัติ – บ้านนายไชยา

เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนที่
คสล. ม.13 เส้นศาลา
ใช้เส้นทางในการ
SML – บ้านหนองไผ่ล้อม สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนที่
คสล. ม.4 จากบ้านนาย ใช้เส้นทางในการ
นาวินท์ – บ้านนางเกสร สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
โครงการก่อสร้างถนนหิน เพื่อให้ประชาชนที่
คลุก ม.4 - บ่อขยะ
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.50x0.15พร้อมวางท่อ

100,000.-

100,000.-

กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบไหล่ทางข้างละ
0.20x0.15

100,000.-

100,000.-

กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตาม
แบบ

100,000.-

100,000.-

กว้าง 4 ม.ยาว 500 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตาม
แบบ

100,000.-

100,000.-

100,000.- ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
100,000.- ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
100,000.- ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
100,000.- ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
ตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
24

25

26

27

โครงการก่อสร้างถนนหิน เพื่อให้ประชาชนที่
คลุก ม.5 จากลาห้วยเตย ใช้เส้นทางในการ
– โรงสีใหญ่
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
โครงการก่อสร้างถนนหิน เพื่อให้ประชาชนที่
คลุก ม.6 จากศาลปูุตาไป ใช้เส้นทางในการ
สุดหนองกุ๊ก
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
โครงการก่อสร้างถนนหิน เพื่อให้ประชาชนที่
คลุก ม.7
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
โครงการก่อสร้างถนนหิน เพื่อให้ประชาชนที่
คลุก ม.8 จากแดงใหญ่ ถึง ใช้เส้นทางในการ
หนองไผ่
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กว้าง 4 ม.ยาว 500 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตาม
แบบ

100,000.-

100,000.-

กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตาม
แบบ

50,000.-

50,000.-

กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตาม
แบบ

100,000.-

100,000.-

กว้าง 4 ม.ยาว 500 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตาม
แบบ

100,000.-

100,000.-

100,000.- ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
50,000.- ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
100,000.- ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
100,000.- ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

28

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ม.13 เส้นไปวัด
ปุาบ้านแดง ม.7

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.
เส้นทางในการสัญจร
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตาม
สะดวก ปลอดภัยชีวิตและ แบบ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น

100,000.-

29

โครงการก่อสร้างร่อง
เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ขนาดรางฯ ก.0.60 ม. ย.
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา น้าให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น 55.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50
ปิด แบบตัวยู ม.4
และลดอุบัติเหตุ
ม. ตามแบบ ท2-13

100,000.-

100,000.-

30

โครงการก่อสร้างฝาปิด เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ขนาดรางฯ
ร่องระบายน้า คสล. ม.5 น้าให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น (ต่อจากของเดิม)
และลดอุบัติเหตุ

100,000.-

100,000.-

31

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้า คสล.แบบตัว
ยูพร้อมฝาปิด ถึง ตาน้า
(ต่อจากเส้นเดิน ) ม.5

100,000.-

100,000.-

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ขนาดรางฯ ก.0.60 ม. ย.
น้าให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น 55.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50
และลดอุบัติเหตุ
ม. ตามแบบ ท2-13
(ต่อจากของเดิม)

ปี 2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
100,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000.- ร้อยละของระชา
ชนตาบลพุทไธสง
มีการมนาคม
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
100,000.- ร้อยละของระชา
ชนตาบลพุทไธสง
มีการคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
100,000.- ร้อยละของระชา
ชนตาบลพุทไธสง
มีการมนาคม
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
100,000.- ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง มี
การคมนาคม
สะดวกในการ
เดินทาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประชาชนทุกรัวเรือน
มีการคมนาคม
สะดวกคิดเป็นร้อยละ
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมดในเขต อบต.
ทุกครัวเรือนมีระบบ
น้าทิ้งที่ดสี ามารถ
ระบายน้าออก ปูองกัน
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ทุกครัวเรือนมีระบบ
น้าทิ้งที่ดสี ามารถ
ระบายน้าออก ปูองกัน
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ทุกครัวเรือนมีระบบ
น้าทิ้งที่ดสี ามารถ
ระบายน้าออก ปูองกัน
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ลาดับ
ที่

โครงการ

32

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้า คสล.แบบตัวยู
พร้อมฝาปิด ม.6

33

34

35

36

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้าให้ได้
มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น
และลดอุบัติเหตุ
โครงการก่อสร้างร่อง
เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้า คสล.แบบตัวยู ระบายน้าให้ได้
พร้อมฝาปิด คุ้มสันติสุข มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น
ม.8
และลดอุบัติเหตุ
โครงการก่อสร้างร่อง
เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้า คสล.แบบตัวยู ระบายน้าให้ได้
พร้อมฝาปิด บ้านนาย
มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น
ณรงค์ถึงยุ้งข้าวหมู่บ้าน ม.8 และลดอุบัติเหตุ

ขนาดรางฯ ก.0.60 ม. ย.
55.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50
ม. ตามแบบ ท2-13
(ต่อจากของเดิม
ขนาดรางฯ ก.0.60 ม. ย.
55.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50
ม. ตามแบบ ท2-13
(ต่อจากของเดิม
ขนาดรางฯ ก.0.60 ม. ย.
55.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50
ม. ตามแบบ ท2-13
(ต่อจากของเดิม

โครงการก่อสร้างร่อง
เพื่อปรับปรุงระบบ ขนาดรางฯ ก.0.60 ม. ย.
ระบายน้า คสล.แบบตัวยู ระบายน้าให้ได้
55.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50
พร้อมฝาปิด จากสี่แยก
มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ม. ตามแบบ ท2-13
ถึงปูุตา ม.10
และลดอุบัติเหตุ
(ต่อจากของเดิม
โครงการก่อสร้างถนนหิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว
คลุก ม.3
ในการปรับปรุงผิว 515 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
จราจรลงหินคลุก ถนน หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
สายหนองหัวควาย หมู่ กว่า 1,545 ตารางเมตร
ที่ 3 บ.โพทอง
ตามแบบ อบต.พุทไธสง

ปี 2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ร้อยละของประชาชน ทุกครัวเรือนมีระบบ
ตาบลพุทไธสง มีการ น้าทิ้งที่ดสี ามารถ
คมนาคมสะดวก ใน ระบายน้าออก ปูองกัน
การเดินทาง
น้าท่วมขัง
ร้อยละของประชาชน ทุกครัวเรือนมีระบบ
ตาบลพุทไธสง มีการ น้าทิ้งที่ดสี ามารถ
คมนาคมสะดวก ใน ระบายน้าออก ปูองกัน
การเดินทาง
น้าท่วมขัง
ร้อยละของประชาชน ทุกครัวเรือนมีระบบ
ตาบลพุทไธสง มีการ น้าทิ้งที่ดสี ามารถ
คมนาคมสะดวกใน ระบายน้าออก ปูองกัน
การเดินทาง
น้าท่วมขัง

ร้อยละของประชาชน ทุกครัวเรือนมีระบบ
ตาบลพุทไธสง มีการ น้าทิ้งที่ดสี ามารถ
คมนาคมสะดวกใน ระบายน้าออก ปูองกัน
การเดินทาง
น้าท่วมขัง
100,000.- ร้อยละของระชาชน ประชาชนทุกครัวเรือน
ตาบลพุทไธสง การ มีการคมนาคมสะดวก
คมนาคมสะดวก ใน คิดเป็นร้อยละ 70
การเดินทาง
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

37

โครงการถนนหินคลุก
หมู่ที่ 9

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงผิว
จราจรลงหินคลุก
หมู่ที่ 9 บ้านกอก

38

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้า คสล.แบบตัวยู
พร้อมฝาปิด ม.11

เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้าให้ได้
มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น
และลดอุบัติเหตุ

39

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้า คสล.แบบตัวยู
พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน
(สามแยกกลางบ้าน) ม.12
โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้า ม.3 เส้นหน้า
รร.ทรัพย์ปัญญา

เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้าให้ได้
มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น
และลดอุบัติเหตุ
เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัยมีระบบน้า
ทิ้งที่ดี น้าไม่ท่วมขัง
เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกระบบน้า
ไม่ท่วมขัง

40

41

เปูาหมาย

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้าหนองชาติใหญ่
ม.11 (วางท่อใหม่)

ปี 2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)

ขนาด ก.5 ม. ย. 310 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 1,550 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต.พุทไธสง
ขนาดรางฯ ก.0.60 ม. ย.
55.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50
ม. ตามแบบ ท2-13
(ต่อจากของเดิม

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

ขนาดรางฯ ก.0.60 ม. ย.
55.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50
ม. ตามแบบ ท2-13
(ต่อจากของเดิม
ท่อ คสล .ขนาด
0.60x1.00 ม.ยาว 200
ม.

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

ท่อ คสล .ขนาด
0.60x1.00 ม.ยาว 6.00
ม.

100,000.-

100,000.-

100,000.-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ร้อยละของระชาชน
ตาบลพุทไธสง การ
คมนาคมสะดวก ใน
การเดินทาง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้าไว้ใช้ใน
ตาบลพุทไธสง มีการ การเกษตรสามารถ
คมนาคมสะดวกในกา ระบายน้าออก ปูองกัน
ดินทาง
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ร้อยละของประชาชน
ตาบลพุทไธสง มีการ
คมนาคมสะดวกในกา
ดินทาง
ร้อยละของประชาชน
ตาบลพุทไธสง มีการ
คมนาคมสะดวกในกา
ดินทาง
ร้อยละของประชาชน
ตาบลพุทไธสง มีการ
คมนาคมสะดวกในกา
ดินทาง

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้าไว้ใช้ใน
การเกษตรสามารถ
ระบายน้าออก ปูองกัน
น้าท่วมขัง
ประชาชนมีน้าไว้ใช้ใน
การเกษตรสามารถ
ระบายน้าออก ปูองกัน
น้าท่วมขัง
ประชาชนมีน้าไว้ใช้ใน
การเกษตรสามารถ
ระบายน้าออก ปูองกัน
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ลาดับ
ที่

โครงการ

42

โครงการยกระดับถนนดิน
ม.4 จากถนน202-หนองอี
แหลมพร้อมโรยทับด้วย
ลูกรัง หนา 0.10 ม.

43

44

45

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
โครงการยกระดับถนนดิน เพื่อให้ประชาชนที่
ม.5 รอบลาห้วยเตย โรย ใช้เส้นทางในการ
ทับด้วยลูกรัง หนา 0.10 สัญจรสะดวก
ม.
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
โครงการยกระดับถนนดิน เพื่อให้ประชาชนที่
ม.7 เส้นทางไปบ้านท่า
ใช้เส้นทางในการ
งาม โรยทับด้วยลูกรัง
สัญจรสะดวก
หนา 0.10 ม.
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
โครงการยกระดับถนนดิน เพื่อให้ประชาชนที่
ม.8 เส้นหนองเริงหวาย ใช้เส้นทางในการ
– ดอนน้อย โรยทับด้วย สัญจรสะดวก
ลูกรัง หนา 0.10 ม.
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น

ปี 2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)

กว้าง 3 ม. ยาว 570 ม.
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ตาม
แบบ

100,000.-

100,000.-

กว้าง 6 ม. ยาว 340 ม.
สูงเฉลี่ย 0.40 ม. ตาม
แบบ

100,000.-

100,000.-

กว้าง 3 ม. ยาว 570 ม.
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ตามแบบ

100,000.-

100,000.-

กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.
หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ตาม

100,000.-

100,000.-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง

ส่วนโยธา

(KPI)

100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสง มีการคมนาคม
สะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง
100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสง มีการคมนาคม
สะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง
100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสง มีการคมนาคม
สะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง
100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสง มีการคมนาคม
สะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.2 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้า
ลาดับ
ที่

โครงการ

46

โครงการยกระดับถนนดิน
ม.8 เส้นเริงหวาย ไป โคก
บ้านแค โรยทับด้วยลูกรัง
หนา 0.10 ม.

47

โครงการยกระดับถนนดิน
ม.11 เส้นบ้านนายทศแก้ว
– คุณนะ โรยทับด้วย
ลูกรัง หนา 0.10 ม.

48

โครงการยกระดับถนนดิน
ม.13 จากถนน คสล. ถึง
ลาพังชู

49

โครงการก่อสร้างร้านค้า
ชุมชนระดับตาบลพุทไธสง

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถด้าน
การประกอบอาชีพ
ให้กับ

ปี 2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)

กว้าง 3 ม. ยาว 570 ม.
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ตามแบบ

100,000.-

100,000.-

กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ตามแบบ

100,000.-

100,000.-

กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.
สูงเฉลี่ย 1.00 ม. ตาม
แบบ

100,000.-

100,000.-

ด้านการประกอบอาชีพ
ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ใน
ตาบลพุทไธสง

500,000.-

500,000.-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนทุกครัวเรือน
มีการคมนาคมสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบลพุทไธสง
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนโยธา

(KPI)

100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสง มีการคมนาคม
สะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง
100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสง มีการคมนาคม
สะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง
100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสง มีการคมนาคม
สะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง
500,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสง มีการคมนาคม
สะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2 แนวทางการพัฒนา ที่ 2 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
ลาดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการก่อสร้างสถานที่
จอดรถบริการประชาชน
หน้า อบต.พุทไธสง

อาคารโรงจอดรถ 2 หลัง
หน้า สานักงาน อบต.

200,000.-

200,000.-

2

โครงการก่อสร้างกาแพงที่ เพื่อปูองกันการบุก ก่อสร้างกาแพงที่ทาการ
ทาการ อบต.พุทไธสง
รุกและปูองกัน
ทรัพย์สินของ อบต.
โครงการก่อสร้างกาแพงที่ เพื่อก่อสร้างกาแพง ก่อสร้างกาแพงที่ทาการ
ทาการ ศูนย์พัฒนาเด็ก
ที่ทาการ ศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด
เล็ก วัดทรงศิริ
พัฒนาเด็กเล็ก วัด
ทรงศิริ
ทรงศิริ

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ เพื่อก่อสร้างหลังคา
สนามเด็กเล่นพร้อมใช้งาน เชื่อม สนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ทรงศิริ

100,000.-

100,000.-

3

4

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อบริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

ปี 2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

200,000.- ร้อยละของ
ประชาชนมีที่จอด
รถสาหรับติดต่อ
ราชการ
100,000.- ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความปลอดภัย
100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนในตาบล
มีความปลอดภัย
ชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการจอดรถได้
สะดวกและปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สิน
ปูองกันทรัพย์สินของ
ทางราชการ

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนในตาบล
มีความปลอดภัย
ชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

(KPI)

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.2 แนวทางการพัฒนา ที่ 2 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
ลาดับ
ที่
5

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

100,000.-

100,000.-

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 1 - 13ได้มี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้มีไฟฟูาระบบ ไฟฟูาระบบโซล่าเซลล์
ระบบท่อส่งน้า บ้านกอก โซล่าเซลล์ ไว้ใช้ใน
ม. 9 – บ้านหนองบก
การเกษตร

100,000.-

100,000.-

350,000.-

350,000.-

8

โครงการติดตั้งโคมไฟฟูา
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ม1 -ม.13

เพื่อความปลอดภัย ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
ในการเดินทางใน หมู่ 1-13
เวลากลางคืน
ในเขตรับผิดชอบ อบต
พุทไธสง

100,000.-

100,000.-

9

โครงการก่อสร้างหลังคา
เชื่อม สนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

เพื่อก่อสร้างหลังคา
เชื่อม สนามเด็กเล่น

100,000.-

100,000.-

6

7

เพื่อให้ประชาชนใน
โครงการติดตั้งและ
ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่าง หมูท่ ี่ 1 - 13ได้มี
ทุกหมู่บ้านภายใน ตาบล ไฟฟูาสาธารณะใช้
พุทไธสง
โครงการขยายเขตไฟฟูา
หมู่ที่ 1-13

ติดตั้งและซ่อมแซมโคมไฟ
สาธารณะ หมู่ 1-13
ในเขตรับผิดชอบ อบต
พุทไธสง
ขยายเขตไฟฟูา

ปี 2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

100,000.- ร้อยละของ
มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนตาบลพุท คิดเป็นร้อยละ 100
ไธสงมีไฟฟูาส่อง ของครัวเรือนทั้งหมดใน
สว่างอย่างทั่วถึง เขตตาบล
100,000.- ร้อยละของประชาชน มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงคิด
ตาบลพุทไธสงมีฟฟูา เป็นร้อยละ100 ของ
ส่องสว่างอย่างทั่วถึง ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
350,000.- ร้อยละของ
มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนตาบลพุท คิดเป็นร้อยละ 70
ไธสงมีไฟฟูาใช้
ของครัวเรือนทั้งหมดใน
ประโยชน์
เขตตาบล
100,000.- ร้อยละของ
มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนตาบลพุท คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ไธสงมีไฟฟูาส่อง ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
สว่างอย่างทั่วถึง ตาบล ลดอุบัติเหตุ ไฟฟูา
ส่องสว่างในยามวิกาล
100,000.- ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ
ในตาบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ปลอดภัยชีวิตที่ดีขึ้น ทรัพย์สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.2 แนวทางการพัฒนา ที่ 2 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
ลาดับ
ที่

โครงการ

10

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พร้อมต่อเติมและปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบบริเวณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ทรงศิริ

11

โครงการก่อสร้างสถานที่
จอดรถ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.

12

โครงการไฟฟูาส่องสว่าง
เพื่อชุมชน

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

เพื่อปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ซ่อมแซมอาคารศูนย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
พร้อมต่อเติมและ
วัดทรงศิริ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบริเวณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัด
เพื่อก่อสร้างสถานที่
สถานทีจ่ อดรถ ศูนย์
จอดรถ ศูนย์พัฒนา
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เด็กเล็ก อบต.

100,000.-

ปี 2560
(บาท)
100,000.-

500,000.-

500,000.-

เพื่อความปลอดภัย ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
ในการเดินทางใน หมู่ 1-13
เวลากลางคืน
ในเขตรับผิดชอบ อบต
พุทไธสง

100,000.-

100,000.-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
100,000.- ร้อยละของอาคาร มีอาคารเรียนที่พร้อม
ศูนย์เด็กเล็กมีความ ในการเรียนการสอน
พร้อมในการ
จัดการเรียนการ
สอน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

500,000.- ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
ส่วนโยธา
ประชาชนในตาบล ปลอดภัยในชีวิตและ
มีความปลอดภัย ทรัพย์สิน
ชีวิตที่ดีขึ้น
100,000.- ร้อยละของประชาชน มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
ส่วนโยธา
ตาบลพุทไธสงมีไฟฟูา คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ส่องสว่างอย่างทั่วถึง ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
ตาบล ลดอุบัติเหตุ ไฟฟูา
ส่องสว่างในยามวิกาล

30

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.3 แนวทางการพัฒนา ที่ 3 งานระบบจราจร
ลาดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการติดตั้งปูายเตือน
อุบัติเหตุทางโค้ง/ถนน
กระจกโค้ง/สัญญาณไฟ
โคมไฟจราจรกระพริบ

3

โครงการวัสดุอุปกรณ์
อานวยความสะดวกและ
ปลอดภัยด้านจราจร

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อติดตั้งปูายเตือน
อุบัติเหตุทางโค้ง/
ถนนกระจกโค้ง/
สัญญาณไฟ โคมไฟ
จราจรกระพริบ
เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์อานวย
ความสะดวกและ
ปลอดภัยด้านจราจร

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

ติดตั้งปูายเตือนอุบัติเหตุ
ทางโค้ง/ถนนกระจกโค้ง/
สัญญาณไฟ โคมไฟจราจร
กระพริบ

100,000.-

ปี 2560
(บาท)
100,000.-

วัสดุอุปกรณ์อานวยความ
สะดวกและปลอดภัยด้าน
จราจร

100,000.-

100,000.-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนในตาบล
มีความปลอดภัย
ชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในการ
เดินทาง

ส่วนโยธา

100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนในตาบล
มีความปลอดภัย
ชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในการ
เดินทาง

ส่วนโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.4 แนวทางการพัฒนา ที่ 4 การวางแผนและสนับสนุนการจัดทาผังเมือง
ลาดับ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดทาแผนพัง ข้อมูลในการพัฒนาและ แผนพังหมู่บ้าน ตาบลพุท
หมู่บ้าน ตาบลพุทไธสง จัดทาแผนพังหมู่บ้าน ไธสง
ตาบลพุทไธสง

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)
100,000.-

ปี 2560
(บาท)
100,000.-

ตัวชี้วัด

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
100,000.- ร้อยละของ
ทุกครัวเรือนในตาบล
ประชาชนตาบลพุท พุทไธสง
ไธสงตาบลพุทไธสง

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.5 แนวทางการพัฒนา ที่ 5 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ลาดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการว่างท่อประปา
หมู่บ้าน ม.1 – ม.13

2

โครงการก่อสร้างประปา
เพื่อการเกษตร ด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์
ม.1 – ม.13
โครงการก่อสร้างประปา
เพื่อการเกษตร ม.3
(นอกเขต)

3

4

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี 2561
(บาท)
100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสงมีน้าอุปโภค
บริโภค

เพื่อจ่ายน้าให้
ท่อ PVC 2" ยาว 500 ม.
ประชาชนไว้สาหรับ
อุปโภคบริโภค

100,000.-

ปี 2560
(บาท)
100,000.-

มีน้าเพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

ท่อ PVC 2" ยาว 500 ม.

500,000.-

500,000.-

500,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสงตาบลพุทไธสง

มีน้าเพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

ท่อ PVC 2" ยาว 500 ม.

100,000.-

100,000.-

100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสงตาบลพุทไธสง

โครงการขยายเขตประปา
เพื่อจ่ายน้าให้
ท่อ PVC 2" ยาว 500 ม.
หมู่บ้าน ม.1- 13
ประชาชนไว้สาหรับ
อุปโภคบริโภค

100,000.-

100,000.-

100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสงมีน้าอุปโภค
บริโภค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทุกครัวเรือนมีน้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบล
ครัวเรือนที่มีน้าใช้ใน
การเกษตรคิดเป็นร้อย
ละ 70 ของครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตตาบล
ครัวเรือนที่มีน้าใช้ใน
การเกษตรคิดเป็นร้อย
ละ 70 ของครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตตาบล
ทุกครัวเรือนมีน้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบล

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.5 แนวทางการพัฒนา ที่ 5 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ลาดับ
ที่
5

6

7

8

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการติดตั้งระบบไฟฟูา เพื่อการติดตั้งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ม.6 ไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์ระบบ
ประปาหมู่บ้าน
โครงการวางท่อน้าทาง
เพื่อให้ประชาชนมี
การเกษตร ม.7
น้าไว้ใช้ในการ
เกษตรเพียงพอ

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

จานวน 1 ระบบ ตาม
แบบของ อบต.พุทไธส

100,000.

ปี 2560
(บาท)
100,000.

ท่อ คสล .ขนาด
0.60x1.00 ม.ยาว 10.00
ม.

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

โครงการเจาะน้าบาดาล เพื่อให้ประชาชนมี จานวน 1 บ่อ
เพื่อการเกษตรระบบโซล่า น้าไว้ใช้ในการ
เซลล์ ( สวนหม่อน ม.8 ) เกษตรเพียงพอ
ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
โครงการสูบน้าด้วยระบบ เพื่อให้มีไฟฟูาระบบ ไฟฟูาระบบโซล่าเซลล์
ระบบโซล่าเซลล์ หนอง
โซล่าเซลล์ ไว้ใช้ใน
กอก ม.9
การเกษตร ส่งเสริม
การใช้พลังงาน
ทดแทน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
100,000. ร้อยละของประชากร ประชากรในหมู่บ้านมี ส่วนโยธา
ในหมู่บ้านมีน้าใช้ น้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 100
ของครัวเรือนทั้งหมด
100,000.- ร้อยละของระชา
ชนตาบลพุทไธสง
การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
100,000.- ร้อยละของระชา
ชนตาบลพุทไธสง
การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสงมีไฟฟูาใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีน้าไว้ใช้ใน
การ เกษตรเพียงพอ
และเพิ่มผลผลิต

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้าไว้ใช้ใน
การ เกษตรเพียงพอ
และเพิ่มผลผลิต

ส่วนโยธา

มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
คิดเป็นร้อยละ 100
ของครัวเรือนทั้งหมดใน
เขตตาบล

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.5 แนวทางการพัฒนา ที่ 5 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

9

โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน ม.1- 13

เพื่อจ่ายน้าให้
เพื่อซ่อมแซมระบบประปา
ประชาชนไว้สาหรับ ภายในตาบลพุทไธสง ม.1อุปโภคบริโภค
13

400,000.-

ปี 2560
(บาท)
400,000.-

10

โครงการเจาะบ่อ/เปุาล้าง
เพื่อจ่ายน้าให้
เพื่อทาการเปุาล้างบ่อ
ท่อ บาดาล หมู่บ้าน
ประชาชนไว้สาหรับ บาดาล ตาบลพุทไธสง ม.
ม.1- 13
อุปโภคบริโภค
1-13

400,000.-

400,000.-

11

โครงการตรวจวัดคุณภาพ
น้าในพื้นที่ตาบลพุทไธสง

เพื่อให้ประชาชนมี
น้าสะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภค

ประชาชนในตาบลพุทไธ
สง

100,000.-

100,000.-

12

โครงการจัดซื้อถังเก็บน้า
จานวน 2 ถัง / 2000
ลิตร

เพื่อให้มีน้าใช้
อุปโภคตลอดปี

ก่อสร้างตามแบบ อบต.

30,000.-

30,000.-

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี 2561
(บาท)
400,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสงมีน้าอุปโภค
บริโภค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทุกครัวเรือนมีน้า
อุปโภคบริโภคตลอดปี
คิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบล
400,000.- ร้อยละของ
ทุกครัวเรือนมีน้า
ประชาชนตาบลพุท อุปโภคบริโภคตลอดปี
ไธสงมีน้าอุปโภค
คิดเป็นร้อยละ 70
บริโภค
ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบล
100,000.- ร้อยละของ
ทุกครัวเรือนมีน้า
ประชาชนตาบลพุท สะอาดอุปโภคบริโภค
ไธสงมีน้าอุปโภค
ตลอดปีคิดเป็นร้อยละ
บริโภค
70 ของครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตตาบล
30,000.- ร้อยละของ
ทุกครัวเรือนมีน้า
ประชาชนตาบลพุท อุปโภคบริโภคคิดเป็น
ไธสงมีน้าอุปโภค
ร้อยละ 70 ของ
บริโภค
ครัวเรือนทั้งหมดใน
เขตตาบล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.5 แนวทางการพัฒนา ที่ 5 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

13

โครงการขุดลอก
ผักตบชวาลาห้วยเตย

พัฒนาและปรับปรุง
แหล่งน้าเก็บกักน้า
ของตาบลพุทไธสง

กว้าง 50 ม ยาว 80
ม. ลึก 3.50 เมตร

200,000.-

ปี 2560
(บาท)
200,000.-

14

โครงการฝายน้าล้นบ้าน
แดงใหญ่ ม.8,ม,13

เพื่อให้ประชาชนมี
น้าใช้ตลอดปี ทา
การเกษตร

พื้นที่ขนาดกว้าง 19.00
เมตรยาว 24 เมตร สูง
2.3 ม.

200,000.-

200,000.-

15

โครงการขุดลอกฝายใหม่
ถึงห้วยลาพังชู ม.12

มีน้าเพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

กว้าง 150 ม ยาว
200 ม.ลึก 3.50
เมตร

200,000.-

200,000.-

16

โครงการแซ่อมแซมฝาย
น้าล้น ม.13

มีน้าเพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

พื้นที่ขนาดกว้าง 19.00
เมตรยาว 24 เมตร สูง
2.3 ม.

200,000.-

200,000.-

เพื่อไว้คอยบริการ ประชาชนตาบลพุทไธสง
ประชาชนในตาบล
พุทไธสงงานปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย

200,000.-

17

โครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้า อบต.พุทไธสง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทุกครัวเรือนมีน้าอุปโภค
บริโภคและทาการเกษตร
ตลอดปีคิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมดใน
เขตตาบล
ทุกครัวเรือนมีน้าอุปโภค
บริโภคและทาการเกษตร
ตลอดปีคิดเป็นร้อยละ 70
ของครัวเรือนทั้งหมดใน
เขตตาบล
ครัวเรือนที่มีน้าใช้ใน
การเกษตรคิดเป็นร้อยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตาบล

ส่วนโยธา

ครัวเรือนที่มีน้าใช้ใน
200,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท การเกษตรคิดเป็นร้อยละ
ไธสงตาบลพุทไธสง 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

ส่วนโยธา

200,000.- ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้าใช้ คิด
ประชาชนตาบลพุท เป็นร้อยละ 70 ของ
ไธสงตาบลพุทไธสง ครัวเรือนทั้งหมดใน
เขตตาบล

ส่วนโยธา

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
200,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสงมีน้าอุปโภค
บริโภค
200,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสงมีน้าอุปโภค
บริโภค
200,000.- ร้อยละของ
ประชาชนตาบลพุท
ไธสงตาบลพุทไธสง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ในเขตตาบล

200,000.-
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ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และการค้าชายแดนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษาทุกเพศวัย และ บุคลากรทางการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดหาสื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
และวัสดุการศึกษา

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

จานวนผู้ที่ได้รับ
จานวนประชาชนที่ได้รับ
การศึกษาเพิ่มขึ้น
การศึกษา และจานวน
จานวนกิจกรรมที่ได้การ กิจกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริม

100,000.-

ปี 2560
(บาท)
100,000.-

ส่งเสริม เพิ่มขึ้น

2

โครงการอบรมผู้ปกครอง
ด้านการพัฒนา IQ-EQ
เด็กปฐมวัย

เพื่ออบรมผู้ปกครอง อบรมผู้ปกครองด้านการ
ด้านการพัฒนา IQ- พัฒนา IQ-EQ เด็กปฐมวัย
EQ เด็กปฐมวัย

30,000.-

30,000.-

3

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดแู ลเด็ก ได้รับการ
ผู้ดูแลเด็ก

30,000.-

30,000.-

30,000.-

30,000.-

4

โครงการสนับสนุน
การศึกษาระดับก่อน
ปฐมวัย

พัฒนาศักยภาพ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้
จัดกิจกรรมตามหัวข้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
เด็กเล็กมีพัฒนาการตาม
มาตรฐานการศึกษา(ขั้น
วัย

พื้นฐาน) และพัฒนาเด็ก
เล็กให้มีความพร้อม
เหมาะสมตามวัย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
100,000.- จานวนผู้ที่ได้รับ
การศึกษาเพิ่มขึ้น
จานวนกิจกรรมที่
ได้การสนับสนุน
ส่งเสริม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีโอกาสทาง
ส่วน
การศึกษาเพียงพอและทั่วถึง การศึกษา
ใช้หลักศาสนาสาหรับเป็นที่
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและนบ
ธรรมเนียมประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกีฬาและนทนา
การเป็นสิ่งสร้างความเข้มแข็ง
ความสามัคคีให้กับชุมชน
30,000.- ร้อยละของผู้ปกครอง ผู้ปกครองได้รับการศึกษา
ส่วน
ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น จานวนกิจกรรมที่ การศึกษา
จานวนกิจกรรมที่ได้
ได้การสนับสนุน ส่งเสริม
การสนับสนุน ส่งเสริม
ครูจานวน / คน
ครูสามารถนาความรู้มา
30,000.ส่วน
พัฒนาการเรียนการสอน
การศึกษา
ได้มากขึ้น

30,000.- เด็กเล็กในศูนย์ฯ มี

พัฒนาที่ดีขึ้นทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เด็กเล็กมีความพร้อม
เหมาะสมตามวัย

ส่วน
การศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษาทุกเพศวัย และ บุคลากรทางการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

ตัวชี้วัด

ปี 2560
(บาท)
1,500,000.-

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
1,500,000.- -จานวนโรงเรียน
ประถมในพื้นที่

1,000,000.- -จานวนโรงเรียน
ประถมในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5

อุดหนุนอาหารกลางวัน
เพื่อให้เด็กนักเรียน อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 1,500,000.โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. ได้รบั อาหารที่
ให้กับโรงเรียนบ้านแดง
พุทไธสง
เพียงพอและถูกหลัก และโรเรียนวัดท่าเยี่ยม
โภชนาการ

6

อุดหนุนอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในสังกัด
สานักงาน สพฐ.

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารเสริม
(นม)อย่างครบถ้วน

อุดหนุนอาหารเสริม(นม)
ให้กับโรงเรียนบ้านแดง
และโรเรียนวัดท่าเยี่ยม

1,000,000.-

1,000,000.-

7

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์การศึกษา
สาหรับใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบล
พุทไธสง

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ให้ศูนย์ฯมีวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย
เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารเสริม
(นม)อย่างครบถ้วน

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ตามรายการที่
เสนอขอ

100,000.-

100,000.-

100,000.- - จานวนนักเรียน มีวัสดุอุปกรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก เครือ่ งมือที่พร้อมใช้
งาน

ส่วน
การศึกษา

อาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
ศูนย์

100,000.-

100,000.-

ส่วน
การศึกษา

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอและถูก
หลักโภชนาการ

อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
ศูนย์ ในเขต อบต.พุทไธ
สง

400,000.-

400,000.

100,000.- -จานวนนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก
เล็ก 2 ศูนย์ ใน
เขต อบต.พุทไธสง
400,000.- -จานวนนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก
เล็ก 2 ศูนย์ ใน
เขต อบต.พุทไธสง

8

9

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
สารอาหารครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ

ส่วน
การศึกษา

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)อย่าง
ทั่วถึง

ส่วน
การศึกษา

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)
สารอาหารครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ
เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
สารอาหารครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ

ส่วน
การศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษาทุกเพศวัย และ บุคลากรทางการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
50,000.- ร้อยละของเยาวชน เด็กภายในตาบลได้
ในตาบลได้เข้าร่วม ร่วมกิจกรรมวันเด็กมี
กิจกรม
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
5,000.- ร้อยละของเยาวชน เด็กภายในตาบลได้
ในตาบลได้เข้าร่วม ร่วมกิจกรรมวันเด็กมี
กิจกรม
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
10,000.- ร้อยละของ
ประชาชนในเขต อบต.
ประชาชนในตาบล ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ได้เข้าถึงข้อมูล
และทันต่อ
ข่าวสาร
สถานะการณ์ปัจุบัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50,000.-

ปี 2560
(บาท)
50,000.

นักเรียนและประชาชนใน
เขตรับผิดชอบ อบต.

5,000.-

5,000.-

โครงการจัดทาระบบ
เพื่อจัดทาหรือ
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ปรับปรุงเว็บไซ

มีศูนย์อินเตอร์เน็ตตาบล

10,000.-

10,000.-

13

โครงการสนับสนุนสภา
เด็กเยาวชน

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมสภาเด็ก
เยาวชนตาบลพุทไธ
สง

สภาเด็กเยาวชนตาบลพุท
ไธสง

10,000.-

10,000.-

10,000.- ร้อยละของเยาวชน เด็กภายในตาบลได้
ในตาบลได้เข้าร่วม ร่วมกิจกรรมวันเด็กมี
กิจกรม
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

ส่วน
การศึกษา

14

โครงการหนังสือพิมพ์
วารสารประจาหมู่บ้าน
และที่ทาการอบต.

เพื่อบริการ
ประชาชนในเขต
อบต.

ประชาชนทั่วไป

75,000.-

75,000.-

75,000.- ร้อยละของ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ประชาชนได้ข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ
ข่าวสารต่างๆ

ส่วน
การศึกษา

10

โครงการจัดตั้งศูนย์
เพื่อจัดตั้งศูนย์
เยาวชนส่งเสริมคุณธรรม เยาวชนส่งเสริม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน คุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน
โครงการจัดงานวันเด็ก
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
แห่งชาติ
จริยธรรมให้เด็ก
นักเรียน

ศูนย์เยาวชนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน

12

11

ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษาทุกเพศวัย และ บุคลากรทางการศึกษา
ลาดับ
ที่
15

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดทาแผนการ
เพื่อพัฒนาด้าน
เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาแก่เด็ก
ก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
ศูนย์

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)
50,000.-

ปี 2560
(บาท)
50,000.-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
50,000.- ร้อยละของเด็กใน เด็กภายในตาบลได้
ตาบลได้เข้าร่วมกิจ ร่วมกิจกรรมวันเด็กมี
กรม
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 แนวทางการพัฒนา 2 สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลาดับ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เพื่อจัดกิจกรรมวัน
สาคัญต่างๆของศูนย์
สาคัญต่างๆ คือ วัน
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พุทไธ พ่อ,วันแม่,วันปีใหม่
สง

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 2 ศูนย์

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)
10,000.-

ปี 2560
(บาท)
10,000.-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
10,000.- ร้อยละของเด็กใน เด็กภายในตาบลได้
ตาบลได้เข้าร่วมกิจ ร่วมกิจกรรมต่างๆและ
กรม
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

39

2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 แนวทางการพัฒนา ที่ 2 สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลาดับ
ที่
2

3

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

ปี 2560
(บาท)
30,000.-

โครงการจัดตั้งศูนย์
วัฒนธรรมตาบล

เพื่อให้ประชาชนได้เห็น
คุณค่าและความสาคัญ
ของวัฒนธรรมไทย
ท้องถิ่น

ศูนย์วัฒนธรรมตาบลพุท
ไธสง

30,000.-

โครงการพระราชพิธ,ี รัฐ
พิธี โครงการเฉลิมพระ
เกียรติต่างๆ

เพื่อเทิดทูนสถาบันและ
เทิดพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชิรีนาถ
เพื่อให้ประชาชนได้
บาเพ็ญเพียรละเว้นการ
ทาบาป

จัดงานตามวันสาคัญตาม
ห้วงเวลา

10,000.-

จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

10,000.-

10,000.-

10,000.-

100,000.-

4

โครงการแห่เทียนจานา
พรรษา

5

โครงการสืบสานประเพณี เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ท้
อ
งถิ
น
่
ให้
ส
บ
ื
ทอดต่
อ
ชน
วันสงกรานต์

10,000.-

โครงการประเพณีบุญ 12
เดือน

เพื่อให้ประชาชนได้เห็น
คุณค่าและความสาคัญ
ของวัฒนธรรมไทย
ท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้
ประชาชนปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
30,000.- จานวนกิจกรรมที่ ประชาชนร่วม

จัด
10,000.- ร้อยละของ

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส่วน
การศึกษา

10,000.- จานวน 1 ครั้ง/ปี

ประชาชนทาบุญตาม
ฮีตสิบสองครองสิบสี่

ส่วน
การศึกษา

10,000.-

10,000.- ร้อยละของประชาชน

อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
ให้สืบทอดต่อชนรุ่นหลัง

ส่วน
การศึกษา

100,000.-

100,000.- จานวนกิจกรรมที่จัด

ประชาชนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

ส่วน
การศึกษา

ประชาชนที่เข้า
ร่วม

รุ่นหลัง

6

ตัวชี้วัด

ในตาบลได้สืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น
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2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 แนวทางการพัฒนา ที่ 2 สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
10,000.- จานวน 1 ครั้ง/ปี ข้าราชการ พนักงานส่วน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7

อุดหนุนโครงการพระราช เพื่อช่วยในการจัด
พิธี รัฐพิธี ต่างฯ
งานรัฐพิธีต่างๆ

ในเขต อบต.พุทไธสง

10,000.-

ปี 2560
(บาท)
10,000.-

8

อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอ
พุทไธสง

เพื่ออุดหนุนกิ่ง
กาชาดอาเภอพุทไธ
สง

กิ่งกาชาดอาเภอพุทไธสง

10,000.-

10,000.-

10,000.- จานวน 1 ครั้ง/ปี

9

อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่ออุดหนุนเหล่า
กาชาดอาเภอพุทไธ
สง

เหล่ากาชาดอาเภอพุทไธ
สง

10,000.-

10,000.-

10,000.- จานวน 1 ครั้ง/ปี

10

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณี
พระราชทานสมเด็จ
โอรสาธิราช

เพื่อสืบทอด
ประเพณีอันดีงาม
ของตาบล

จัดกิจกรรมแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณี

10,000.-

10,000.-

10,000.- จานวน 1 ครั้ง/ปี

ได้อนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามไว้

ส่วน
การศึกษา

11

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

เพื่อสืบทอด
ประเพณีอันดีงาม
ของตาบล

จัดกิจกรรมงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง

10,000.-

10,000.-

10,000.- จานวน 1 ครั้ง/ปี ข้าราชการ พนักงานส่วน

ส่วน
การศึกษา

ท้องถิ่นผู้นาท้องถิ่น
ประชาชนเข้าร่วมงานคิด
เป็นร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั้งหมด
ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นผู้นาท้องถิ่น
ประชาชนเข้าร่วมงานคิด
เป็นร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั้งหมด
ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นผู้นาท้องถิ่น
ประชาชนเข้าร่วมงานคิด
เป็นร้อยละ

ท้องถิ่นผู้นาท้องถิ่น
ประชาชนเข้าร่วมงานคิด
เป็นร้อยละ

ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 แนวทางการพัฒนา ที่ 2 สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลาดับ
ที่
12

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนโครงการอัน
เพื่อจัดกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ

จัดกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)
10,000.-

ปี 2560
(บาท)
10,000.-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
10,000.- จานวน 1 ครั้ง/ปี ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นผู้นา
ท้องถิ่น ประชาชนเข้า
ร่วมงานคิดเป็นร้อยละ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

2 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 แนวทางการพัฒนา ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่อาเซียน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส่งเสริมสนับสนุนการ
เตรียมความพร้อมการ
ส่งเสริมศึกษาเพื่อ
รองรับการเปิดเขต
เศรษฐกิจประชาคม
อาเซียน

เพื่อรองรับแก่
มีความพร้อมในการ
ลูกหลานของคนใน ส่งเสริมด้านการศึกษา
พื้นที่และลูกหลาน
แรงงานที่เข้ามาใน
พื้นที่

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)
10,000.-

ปี 2560
(บาท)
10,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี 2561
(บาท)
10,000.- จานวน/ครั้งการ

ส่งเสริม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีความพร้อมด้าน
การศึกษาที่เพียงพอ

ส่วน
การศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.4 แนวทางการพัฒนา ที่ 4 ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

2

3

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชน จัดแข่งขันกีฬาภายใน
ตระหนักในการออก
กาลังกายสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ
โครงการอบรมทักษะด้าน ประชาชนมีทักษะ จัดอบรมความรู้ให้เยาวชน
กีฬาสาหรับเด็กและ
ด้านกีฬา
นักกีฬา
เยาวชน
โครงการจัดตั้งชมรมกีฬา ประชาชนมีทักษะ จัดอบรมความรู้ให้เยาวชน
ประเภทต่างๆ ระดับ
ด้านกีฬา
นักกีฬา
ตาบล

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ประชาชนที่ร่วม
กิจกรรม

ประชาชนออกกาลัง
กายและส่งทีมเข้า
แข่งขัน

ส่วน
การศึกษา

(KPI)

100,000.-

ปี 2560
(บาท)
100,000.-

ปี 2561
(บาท)
100,000.-

10,000.-

10,000.-

10,000.-

จานวนเยาวชนผู้
ผ่านอบรม

ทาให้เยาวชนมีทักษะ
ด้านกีฬามากขึ้น

ส่วน
การศึกษา

10,000.-

10,000.-

10,000.-

ร้อยละของ
ประชาชนที่ร่วม
กิจกรรม

ประชาชนออกกาลัง
กายและส่งทีมเข้า
แข่งขัน

ส่วน
การศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวและยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และการค้าชายแดน
3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
3.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

2

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้แนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง

3

โครงการจัดทาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
บูรณาการจัดการความ
จัดการทางชีวภาพ
หลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
โครงการศูนย์สาธิต
งเรียนรู้ ทฤษฏี
การเกษตรทฤษฏีใหม่ตาม แหล่
การเกษตรตามแนว
แนวพระราชดาริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4

เปูาหมาย

ประชาชนประกอบ
อาชีพ มีรายได้บน
พื้นฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
ธรรมนูญหมู่บ้าน
สันติสุข 9 ดี
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

จานวนประชาชนที่มีอาชีพ
รายได้เพิ่มขึ้น

50,000.-

ปี 2560
(บาท)
50,000.-

เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000.-

10,000.-

ประชาชนในพื้นที่

50,000.-

50,000.-

ศูนย์การเรียนรู้ ณ.ที่ทา
การองค์การบริหารส่วน
ตาบลพุทไธสง

50,000.-

50,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี 2561
(บาท)
50,000.- ร้อยละของ
ประชาชนในเขต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนประชาชนที่มี
อาชีพ รายได้เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

10,000.- ร้อยละเรียนรู้
ร้อยละของประชาชน
เกี่ยวกับปรัชญา ในเขตได้เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง เกีย่ วกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
50,000.- ร้อยละของ
ร้อยละของประชาชน
ประชาชนในเขต ในเขตได้เรียนรูก้ าร
จัดการทางชีวภาพ
50,000.- จานวนประชากร มีศูนย์เรียนรู้ที่เป็น
ที่เข้าศึกษาและใช้ แหล่งรวมหลักวิชาการ
ประโยชน์
ทางการเกษตร

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
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3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
3.2 แนวทางการพัฒนา ที่ 2 พัฒนาเกษตรปลอดภัย
ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย เพื่อส่งเสริมการใช้
ชีวภาพ
ปุ๋ยชีวภาพ

ประชาชนในพื้นที่เข้าใจ
และมีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
มากขึ้น
ส่งเสริมการปลูกพืชผัก
สวนครัวรั้วกินได้

2

โครงการส่งเสริมการปลูก เพื่อส่งเสริมให้
พืชผักสวนครัวรั้วกินได้
เกษตรกรปลูกผัก
สวนครัว

3

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อให้เกษตรมีเมล็ดนธุ์ เมล็ดพันธุ์ข้าว
การผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพ ข้าวชุมชนไว้ใช้ในฤดู

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)
10,000.-

ปี 2560
(บาท)
10,000.-

10,000.-

10,000.-

60,000.-

60,000.-

การต่อไปและเป็นการ
ลดต้นทุนในการทานา

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี 2561
(บาท)
10,000.- ร้อยละของเกษตร
มีการลดต้นทุนใน
การทานา
10,000.- ร้อยละของเกษตร
มีการลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน
60,000.- ร้อยละของเกษตร
มีการลดต้นทุนใน
การทานา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ช่วยให้เกษตรมีการลด
ต้นทุนในการทานา
และเพิ่มผลิต

สานักปลัด

เกษตรได้รับประมานผัก
ปลอดสารที่ปลูกเองและ
การลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
เกษตรมีเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนไว้ใช้ในฤดูการต่อไป
และเป็นการลดต้นทุนใน
การทานา

สานักปลัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
3.3 แนวทางการพัฒนา ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ลาดับ
ที่
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดตั้งศูนย์
พลังงานทดแทน
โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับพลังงานทดแทน

เพื่อจัดตั้งศูนย์
พลังงานทดแทน
เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นที่

พลังงานทดแทน

ประชาชนเข้าใจใน
พลังงานทดแทนมากขึ้น

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)
30,000.-

10,000.-

ปี 2560
(บาท)
30,000.-

10,000.-

ตัวชี้วัด

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
30,000.- จานวนครัวเรือนที่ ประชาชนเข้าใจใน
พลังงานทดแทนมากขึ้น
ใช้พลังงาน
และนามาใช้ประโยชน์มา
ทดแทน

ขึ้น
10,000.- ร้อยละของประชาชน ประชาชนเข้าใจในลังงาน
ได้รับความรู้เรื่อง
ทดแทนมากขึ้นและ
พลังงานทดแทน
นามาใช้ประโยชน์มาขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด
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3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
3.4 แนวทางการพัฒนา ที่ 4 พัฒนาความรู้เพื่อสร้างรายได้และสร้างการรวมกลุ่มเพื่อการ
ลาดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพภายในตาบลพุทไธ
สง
โครงการฝึกอบรมจัดหา
อาชีพเสริมให้ผู้มีรายได้
น้อย

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการ
ประกอบอาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพประชาชน

ประชาชนและกลุ่มอาชีพ

30,000.-

ปี 2560
(บาท)
30,000.-

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการ
ประกอบอาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพประชาชน

ประชาชนและกลุ่มอาชีพ

40,000.-

40,000.-

3

โครงการปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม

เพื่อสร้างงาน สร้าง
รายได้และอาชีพ
เสริมหลังจากเก็บ
เกี่ยว

ประชาชนในเขต อบต.
พุทไธสง

30,000.-

30,000.-

4

โครงการส่งเสริมศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจาตาบล

เพื่อส่งเสริมศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจา
ตาบล

ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร
ประจาตาบล

20,000.-

20,000.-

5

โครงการสมทบกองทุน
เพื่อส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชนตาบลพุท สวัสดิการชุมชนใน
ไธสง
ตาบลพุทไธสง

ประชาชนในตาบลพุทไธ
สง

10,000.-

10,000.-

2

วัตถุประสงค์

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประชาชน / กลุ่มอาชีพมี
ความรู้นาไปพัฒนาฝีมือ /
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประชาชน / กลุ่มอาชีพมี
ความรู้นาไปพัฒนาฝีมือ /
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น
ประชาชนมีงานทาหลังฤดู
ทานาอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน

สานักปลัด

20,000.- ร้อยละ 80%ของ
ประชาชนใน
ตาบลมีความรู้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนในเขต อบต.พุท
ไธสงมีความรู้เรื่องใน
การเกษตรมากขึ้นและ
สามารถนามาใช้ได้จริง

สานักปลัด

10,000.- ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

สานักปลัด

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
30,000.- ร้อยละของ
ประชากรในตาบล
พุทไธสงมีรายได้
เพิ่มขึ้น
40,000.- ร้อยละของ
ประชากรในตาบล
พุทไธสงมีรายได้
เพิ่มขึ้น
30,000.- ร้อยละของ
ประชากรในตาบล
พุทไธสงมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด
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3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
3.4 แนวทางการพัฒนา ที่ 4 พัฒนาความรู้เพื่อสร้างรายได้และสร้างการรวมกลุ่มเพื่อการ
ลาดับ
ที่
6

7

8

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการนวดแผนไทยเพื่อ เพื่อช่วยเหลือให้
ชุมชน
กลุม่ เปูาหมายมี

จัดฝีกอบรมอาชีพให้
กลุ่มเปูาหมาย

งานทา
เพื่อช่วยเหลือให้
กลุ่มเปูาหมายมี
งานทา

จัดฝีกอบรมอาชีพให้
กลุ่มเปูาหมาย

ฝึกอบรมอาชีพการตัดเย็บ
เสื้อผ้า ,ทาขนม, ซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟูา ,ซ่อม
เครื่องยนต์,ฯลฯให้กับ
ประชาชนทั่วไป
ฝึกอบรมอาชีพการตัดเย็บ
เสื้อผ้า ,ทาขนม, ซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟูา ,ซ่อม
เครื่องยนต์,ฯลฯให้กับ
ประชาชนทั่วไป

เพื่อช่วยเหลือให้
กลุ่มเปูาหมายมี
งานทา

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จัดฝีกอบรมอาชีพให้
กลุ่มเปูาหมาย

ปี 2559
(บาท)
30,000.-

30,000.-

20,000.-

งบประมาณและที่มา
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
30,000.30,000.-

30,000.-

20,000.-

โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ประชาชนใน
10,000.10,000.กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการ
ตาบลพุทไธสง
ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
3.5 แนวทางการพัฒนา ที่ 5 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษ พลังงานแสงอาทิตย์

1

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์แปลง
ปลูกผักพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
แปลงปลูกผักพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนประกอบอาชีพ มี
รายได้บนพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2559
(บาท)
30,000.-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีความรู้ไปประกอบ
อาชีพมีรายได้เลี้ยง
ตนเอง
มีความรู้ไปประกอบ
อาชีพมีรายได้เลี้ยง
ตนเอง

สานักปลัด

มีความรู้ไปประกอบ
อาชีพมีรายได้เลี้ยง
ตนเอง

สานักปลัด

(KPI)

จานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
จานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

20,000.- จานวนผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม

9

ลาดับ
ที่

30,000.-

ตัวชี้วัด

10,000.- ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
30,000.30,000.- จานวนผู้เข้าชม/
คณะศึกษาดูงาน

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แปลงปลูกผักพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
รองรับคณะศึกษาดูงาน

สานักปลัด

สานักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และการค้าชายแดน
4. ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง สงบเรียบร้อยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ร่มเย็น เป็นสุข
4.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ลาดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการบริหารด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน
ในเขต อบต.พุทไธสง
สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.พุทไธสง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการสาธารณสุข
มูลฐานอย่างทั่วถึง

3

โครงการควบคุมปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมกาเนิด

เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้าไม่ให้มีการระบาดใน
พื้นที่

4

โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เพื่อกาจัดยุงลายและ
ปูองกันการเกิดโรค
ไข้เลือดออก

พื้นที่เขตรับผิดชอบของ
อบต.

5

โครงการออกกาลังกาย
วัยเก๋า

เพื่อส่งเสริมการออก
กาลังกาย

6

จัดซื้อทรายอะเบทและน้ายา เพื่อปูองกันการเกิด
พ่นหมอกควัน เพื่อกาจัด
ลูกน้ายุงลายและปูองกัน
ยุงลายและแมลงที่เป็นพาหะ ยุงลายที่เป็นพาหะนาโรค
นาโรคทุกชนิด
ไข้เลือดออกและแมลง
พาหะนาโรค

2

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสมทบเงินเข้า
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขทั่วถึง

สานักปลัด

120,000.- จานวนกิจกรรมที่ ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขทั่วถึง
ดาเนินการ

สานักปลัด

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
110,000.- 11 หมู่บ้าน

110,000.-

ปี 2560
(บาท)
110,000.-

120,000.-

120,000.-

30,000.-

30,000.-

30,000.- จานวนครัวเรือนที่

100,000.-

100,000.-

100,000.- จานวนครัวเรือนที่

ประชาชนในเขต

10,000.-

10,000.-

10,000.- ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีการออกกาลัง

สานักปลัด

พื้นที่หมู่บ้านภายใน
ตาบล พุทไธสง

30,000.-

30,000.-

30,000.- 11 หมู่บ้าน

สานักปลัด

ประชาชนทุกครัวเรือน
สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ประชาชนในเขต

สุนัขและแมว

ได้รับการการปูองกัน
พิษสุนัขบ้าและการ
คุมกาเนิด
ได้รับการปูองกัน
ไข้เลือดออก

ในตาบลมีสุขภาพ
แข็งแรง

ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าและ
การคุมกาเนิด

ลดการเกิดโรค
ไข้เลือดออก

กายเพื่อเป็นการส่งเสริม
สุขภาพให้ห่างไกลโรค

ลดการแพร่ระบาดของ
ยุงลายได้

สานักปลัด

สานักปลัด
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4. ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง สงบเรียบร้อยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ร่มเย็น เป็นสุข
4.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ลาดับ
ที่
7

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการวัยใสไกลเอดส์

8 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ปูองกันและแก้ไขโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ
9 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น
10

โครงการสุขา สร้างสุข

11

โครงการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพปูองกัน
ควบคุมโรคเชิงรุกฯ

เพื่อจัดอบรมการ
ปูองกันโรคเอดส์

ปี 2559
(บาท)

ตัวชี้วัด

10,000.-

ปี 2560
(บาท)
10,000.-

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
10,000.- อัตราการเพิ่มขึ้น
ของโรค

5,000.-

5,000.-

5,000.- อัตราการเกิดโรค
ในพื้นที่

10,000.-

10,000.-

10,000.- จานวนผู้ตั้งครรภ์
โดยไม่พร้อม

อบต.พุทไธสง

10,000.-

10,000.

10,000.- จานวนห้องน้าที่มี
ความสะอาด

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนแลประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงทุกกลุ่ม

10,000.-

10,000.-

10,000.- ร้อยละ 80 %ได้
ความรู้แก่เยาวชน
แลประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงทุกกลุ่ม

จานวนผู้เข้าอบรมการ
ปูองกันโรคเอดส์

เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค

วัสดุ อุปกรณ์ปูองกันและ
แก้ไขโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ
เพื่อปูองกันและแก้ไข ประชาชน/วัยรุ่นในเขต
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่ รับผิดชอบ อบต.
พร้อมในวัยรุ่น
เพื่อเป็นการสร้าง
ความสะอาดแก่
ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้รู้จักวิธีการ
ปองกันและควบคุม
โรคติดต่อ

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนเข้าใจและรู้ สานักปลัด
วิธีการปูองกัน
โรคติดต่อ
ประชาชนเข้าใจและรู้ สานักปลัด
วิธีการปูองกัน
โรคติดต่อ
ประชาชนเข้าใจและรู้ สานักปลัด
วิธีการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น
ประชาชนใช้บริการ
สานักปลัด
อย่างมั่นใจในความ
สะอาด
จัดอบรมให้ความรู้แก่ สานักปลัด
เยาวชนแลประชาชน
กลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม
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4. ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง สงบเรียบร้อยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ร่มเย็น เป็นสุข
4.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ลาดับ
ที่
12

13

14

15

16
17

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง เพื่อช่วยเหลือ
ชีพผู้สูงอายุ
ผู้สงู อายุให้ได้รับ

จัดสวัสดิการให้กับ
ผู้สูงอายุ ตาบลพุทไธสง

สวัสดิการ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง เพื่อช่วยเหลือผู้ จัดสวัสดิการให้กับผู้
ชีพผู้พิการ
พิการให้ได้รับ พิการ ตาบลพุทไธสง
สวัสดิการ
โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวย เพื่อช่วยเหลือผู้ติด จัดสวัสดิการให้กับผู้ติด
โรคเอดส์
เชื้อ HIV ให้ได้รับ
เชื้อตาบลพุทไธสง
สวัสดิการ
โครงการสงเคราะห์และ เพื่อช่วยเหลือเด็ก
จัดสวัสดิการสงเคราะห์
จัดสวัสดิการเด็ก เยาวชน เยาวชนและ
เด็กยากจน ด้อยโอกาส
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสทาง
ขาดที่พ่งึ
ผู้ด้อยโอกาส
สังคม
โครงการจัดหาเครื่อง
อานวยความสะดวกให้/
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
โครงการ อบต. เยี่ยมบ้าน

เพื่อจัดหาเครื่อง
จานวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
อานวยความสะดวก
ให้/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เพื่อจัดกิจกรรม
คนชรา ผู้พิการ ผู้ปุวยโรค
พัฒนาคุณภาพชีวิต เอดส์ประชาชนผู้ยากไร้
ประชาชนผู้

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)
5,000,000.-

ปี 2560
(บาท)
5,000,000.-

300,000.-

300,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

50,000.-

50,000.-

10,000.-

10,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี 2561
(บาท)
5,000,000.- ร้อยละของ

ผู้สูงอายุที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ
300,000.- ร้อยละของผู้
พิการที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ
100,000.- ร้อยละของผู้ติด
เชื้อ HIV ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ
100,000.- จานวนผู้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น

สานักปลัด

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น

สานักปลัด

ทาให้ผู้ติดเชื้อ HIV มี
สวัสดิการเลี้ยง
ตนเอง
เด็กเยาวชน ผู้
ยากจนและด้อย
โอกาสมีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด

50,000.- จานวนผู้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ

จานวนผู้สูงอายุ/ผู้
สานักปลัด
พิการได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึ่ง
10,000.- ร้อยละ 100 %ของ ได้รับรู้ถึงปัญหา,ความ สานักปลัด
กลุ่มเปูาหมาย
ต้องการประชาชน
กลุ่มเปูาหมายและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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4. ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง สงบเรียบร้อยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ร่มเย็น เป็นสุข
4.2 แนวทางการพัฒนา ที่ 2 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

1

โครงการปูองกันและแก้ไข เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ปัญหายาเสพติด ตาบล
โทษและพิษภัย
พุทไธสง
ของยาเพสติด

ประชาชนในเขต

30,000.-

ปี 2560
(บาท)
30,000.-

2

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

จัดกิจกรรมรณรงค์และจัด
อบรมให้ความรู้โทษยาเสพ
ติด

30,000.-

30,000.-

เพื่อชี้ให้เห็นถึง
โทษและพิษภัย
ของยาเพสติด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(KPI)

ปี 2561
(บาท)
30,000.-

จานวนผู้เข้าร่วม

มีความพร้อมและ
สามารถปูองกันการ
เกิดเหตุได้ทัน

สานักปลัด

30,000.-

จานวนผู้เข้าร่วม

ปัญหายาเพสติดใน
พื้นที่ลดลง

สานักปลัด
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4. ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง สงบเรียบร้อยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ร่มเย็น เป็นสุข
4.3 แนวทาง ที่ 3 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
300,000.- จานวนครั้งที่
ช่วยเหลือ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างถูกต้อง

สานักปลัด

30,000.- จานวน

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้น

เพื่อให้การช่วยเหลือ ให้การช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยต่างๆ
ที่ประสบภัย

300,000.-

ปี 2560
(บาท)
300,000.-

โครงการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
โครงการรณรงค์ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน อปพร

เพื่อให้การช่วยเหลือ ให้การช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยต่างๆ
ที่ประสบภัย

30,000.-

30,000.-

เพื่ออานวยความ
ตั้งจุดตรวจ ณ บริเวณ 2
สะดวกแก่ประชาชน จุด

80,000.-

80,000.-

เพื่อทบทวนการปฏิบัติ
หน้าที่การระงับเหตุและ
รับสมัครเพิ่มครบ
จานวน เพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจให้แก่ อปพร.

จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้
ให้กับ อปพร.และรับสมัคร
สมาชิก อปพร.
จัดสวัสดิการแก่ อปพร.ตาม
คาสั่งการปฏิบัติหน้าที่

30,000.-

30,000.-

5

โครงการขับขี่ปลอดภัย

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร

จัดฝึกอบรมกฎหมาย
จราจรให้กับประชาชน

10,000.-

10,000,-

10,000.- จานวนผู้เข้าอบรม สามารถลดระดับปัญหาลง

สานักปลัด

6

โครงการปูองกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากเหตุสา
ธารณภัย

ประชาชนในเขต

10,000.-

10,000,-

10,000.- ร้อยละร้อยของ
ประชาชนในเขต
อบต.พุทไธสง

สานักปลัด

1/
82
2

3

4

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนจากเหตุสา
ธารณภัย

มีความพร้อมและ
สานักปลัด
สามารถปูองกันการ
เกิดเหตุได้ทัน
80,000.- จุดตรวจ 2 จุด ช่วยลดอุบัติเหตประชา สานักปลัด
ชนได้รับคาแนะนาในการ
ใช้รถใช้ถนน
30,000.- ร้อยละของจานวน อปพร.ปฏิบัติหน้าทีไ่ ป
สานักปลัด
ช่
ว
ยเหลื
อ
ประชาชนได้
อ
ย่
า
ง
อปพร.ต่อจานวยของ
ประชาชนจานวนครั้ง ถูกต้องสมาชิก อปพร.มีขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
การปฏิบัติหน้าที่ มากขึ้น
ได้ ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรอย่าง
ถูกต้อง

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ได้ทันที
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4. ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง สงบเรียบร้อยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ร่มเย็น เป็นสุข
4.3 แนวทางการพัฒนา ที่ 3 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับ
ที่
6

7
8
9

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดหากล้องวงจร เพื่อสอดส่องเหตุร้าย
ปิด(CCTV)
ที่อาจเกิดในหมู่บ้าน
,ที่ทาการ อบต.,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการซ้อมแผนปูองกัน เพื่อส่งเสริมความรู้
อัคคีภัย
และกิจกรรมของทีม
กู้ชีพกู้ภัย,อปพร.
โครงการเติมเคมีดับเพลิง เพื่อเติมน้ายาเคมี
ดับเพลิง
โครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้า

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

ติดตั้งกล้องวงจรปิดตาม
จุดเสี่ยง

200,000.-

ปี 2560
(บาท)
200,000.-

ประขาขนในเขต อบต.

30,000.-

30,000.-

ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.

30,000.-

30,000.-

50,000.-

50,000.-

10,000.-

10,000,-

เพื่อติดตั้งเครื่องสูบ ติดตั้งเครื่องสูบน้า
น้า

โครงการระบบสูบน้าเพื่อ เพื่อติดตั้งเครื่องสูบ
การปูองกันและบรรเทา น้า
สาธารณภัย

ติดตั้งเครื่องสูบน้า

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
200,000.- ภัยอันตรายตาม -มีพยานหลักฐานใน
จุดเสี่ยงลดลง การติดตามเหตุ
-การก่อเหตุลดลง
30,000.- ร้อยละร้อยของ
ประชาชนในเขต
อบต.พุทไธสง
30,000.- ร้อยละร้อยของ
ประชาชนในเขต
อบต.พุทไธสง
50,000.- ร้อยละร้อยของ
ประชาชนในเขต
อบต.พุทไธสง
10,000.- ร้อยละร้อยของ
ประชาชนในเขต
อบต.พุทไธสง

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ได้ทันที

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ สานักปลัด
ไฟไหม้ได้ทันที
-มีเครื่องสูบน้าไว้ใช้สูบ
น้าในฤดูแล้ง

สานักปลัด

-มีเครื่องสูบน้าไว้ใช้สูบ
น้าในฤดูแล้ง

สานักปลัด
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4. ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง สงบเรียบร้อยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ร่มเย็น เป็นสุข
4.4 แนวทางการพัฒนา ที่ 4 งานพัฒนาหลักสุขาภิบาลและสถานที่ที่อยู่อาศัย
ลาดับ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดหา/ซ่อมแซม เพื่อช่วยเหลือ
ที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดอ้ ยโอกาสให้มีที่อยู่

อาศัยและสุขภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต.
พุทไธสง

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)
100,000.-

ปี 2560
(บาท)
100,000.-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มี สานักปลัด
100,000.- ร้อยละของ
ทีอ่ ยู่อาศัยและสุขภาพ
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ ชีวติ ที่ดีขึ้น
ความช่วยเหลือ

4. ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง สงบเรียบร้อยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ร่มเย็น เป็นสุข
4.5 แนวทางการพัฒนา ที่ 5 ประชาชนมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลาดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการเวรยามหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

เวรยามตามหมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)
10,000.-

ปี 2560
(บาท)
10,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี 2561
(บาท)
10,000.- ร้อยละของ
ประชาชนในเขต
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความปลอดภัยในชีวิตและ สานักปลัด
ทรัพย์สินของประชาชน
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ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และการค้าชายแดน
5. ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 การควบคุม ดูแลรักษาปุา
ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

1

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับไฟ

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับ
ไฟ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

2

โครงการฝึกอบรมสมาชิก
อาสาสมัครอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการรณรงค์
ให้ประชาชนได้ร่วมตระหนักใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งขยะ
ในที่สาธารณะ

จัดฝึกอบรมและรับสมัคร
สมาชิกอาสาสมัครอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

3

โครงการก่อสร้างแนวกั้น เพื่อปูองกันการบุกรุกที่ ล้อมรั้วรอบที่สาธารณะ
เขตที่สาธารณะหนองหัว สาธารณะประโยชน์ใน ประโยชน์ในเขต อบต.พุท
เขต อบต.พุทไธสง
ควาย ม.1
ไธสง
5. ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แนวทางการพัฒนา ที่ 2 วางแผน จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศและทางน้า
ลาดับ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ

ปี 2559
(บาท)
10,000.-

ปี 2560
(บาท)
10,000.-

5,000.-

5,000.-

100,000.-

100,000.-

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการติดตามและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ

งบประมาณและที่มา

ติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษเพื่อชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)
5,000.-

ปี 2560
(บาท)
5,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี 2561
(บาท)
10,000.- ร้อยละของ
ประชาชนใน
ตาบลพุทไธสง
5,000.- จานวนสมาชิก
อาสาสมัคร
อนุรักษ์ฯเพิ่มขึ้น
100,000.- ร้อยละของ
ประชาชนใน
ตาบลพุทไธสง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่มคี วามรู้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ดับไฟและนาไปใช้ใน
เวลาเกิดเหตุได้จริงและ
ถูกต้อง

สานักปลัด

เกิดเครือข่ายกลุ่ม
อนุรักษ์พิทักษ์
สิ่งแวดล้อมขึ้น

สานักปลัด

ที่สาธารณะประโยชน์
ไม่ถูกบุกรุกจาก
ประชาชน

สานักปลัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
5,000.- คิดเป็นร้อยละของ ประชาขนในเขตมี
ประชาชนในเขต สุขภาพที่ดีห่างไกล
อบต.พุทไธสง
มลพิษ

สานักปลัด
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5. ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 แนวทางการพัฒนา ที่ 3 การบริหารจัดการขยะ
ลาดับ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการบริหารจัดการ
เพื่อจัดระบบทิ้ง
ขยะแบบครบวงจร/บูรณา หมุนเวียนขยะ
การ
อย่างเป็นระบบถูก

เปูาหมาย

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2559
(บาท)

พื้นที่ทิ้งขยะของ อบต.

ตัวชี้วัด

100,000.-

ปี 2560
(บาท)
100,000.-

ปี 2561
(บาท)
100,000.-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมลดลง

ระบบทิ้งหมุนเวียน
ขยะเป็นระบบถูก
สุขลักษณะ

สานักปลัด

สานักปลัด

(KPI)

สุขลักษณะ
จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะ
ที่ต้นทางและสร้าง
คุณค่าให้กับขยะ
ประชาชนมีสวัสดิ์
การ

-รับสมัครสมาชิกใน
ตาบลเข้าร่วมโครงการ
ธนาคารขยะ
-จัดสวัสดิการให้กับ
สมาชิก

100,000.-

100,000.-

100,000.-

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วม

ปริมาณขยะในชุมชน
ลดลง ประชาชนมี
สวัสดิการจากขยะ

3

จัดซื้อถังขยะสาหรับ
ครัวเรือน

เพื่อให้ประชาชน
สาหรับทิ้งขยะ

ซื้อถังขยะ จานวน 200
ใบ

100,000.-

100,000.-

100,000.-

ถังขยะ 200 ใบ

มีถังรองขยะสาหรับ สานักปลัด
รอการเก็บขนไปสู่บ่อ

4

โครงการกาจัดขยะมูล
ฝอย

เพื่อจัดระบบทิ้ง
หมุนเวียนขยะ
อย่างเป็นระบบถูก
สุขลักษณะ

อุดหนุนให้เทศบาล
ตาบลพุทไธสงเพื่อ
ดาเนินการตามโครงการ
จัดพื้นที่ทิ้งขยะของ
อบต.

30,000.-

30,000.-

30,000.-

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วม

ปริมาณขยะในชุมชน
ลดลง ประชาชนมี
สวัสดิการจากขยะ

2

สานักปลัด
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5. ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.4 แนวทางการพัฒนา ที่ 4 บาบัดและฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
ที่
1

2/
109
3

4

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)
50,000.-

ปี 2560
(บาท)
50,000.-

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ

30,000.-

30,000.-

จัดฝึกอบรมและรับสมัคร
สมาชิกอาสาสมัครอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

10,000.-

10,000.-

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงภูมิ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่
บริเวณที่ทาการ
ทัศน์บริเวณที่ทาการ ทาการ อบต.พุทไธสง
อบต.พุทไธสง
อบต.พุทไธสง

100,000.-

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงที่สาธารณะ
ประโยชน์

พัฒนาและปรับปรุง ที่สาธารณะประโยชน์ใน
ที่สาธารณะ
เขต อบต.พุทไธสง
ประโยชน์

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ

เพื่อแสดงถึงความจง
รักษ์ภักดีต่อสถานบัน
และถวายในหลวง

โครงการอบรม
อาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างเครือข่ายการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการ
รณรงค์ให้ประชาชนได้
ร่วมตระหนักในการรักษา
สิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งขยะในที่
สาธารณะ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่สาธารณะประโยชน์ใน
สาธารณะประโยชน์ เขต อบต.ได้รับการดูแล
ในเขต อบต.พุทไธสง และใช้ประโยชน์ได้จริง
ตามความเหมาะสม
ร้
อ
ยละของประชาชน
ประชาชนในเขตพร้อมใจ
30,000.ในเขตพร้อมใจปลูก ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
ต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติและถวายในหลวง
เกียรติ
10,000.- จานวนสมาชิก
เกิดเครือข่ายกลุ่ม
อาสาสมัครอนุรักษ์ฯ อนุรักษ์พิทักษ์
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

100,000.- คิดเป็นร้อยละของ อบต.พุทไธสงได้รับ
ประชาชนและผู้ การปรับปรุงภูมิทัศน์
มาติดต่อราชการ บริเวณโดยล้อมเพื่อ
ความน่าอยู่ของ
สถานที่ทางราชการ
และประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

สานักปลัด

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
50,000.- ร้อยละของที่

สานักปลัด

สานักปลัด

สิ่งแวดล้อมขึ้น

100,000.-
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ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบโลจีสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน
6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
6.1 แนวทาง ที่ 1 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1/ โครงการสารวจความพึง
73,76 พอใจของประชาชน

องค์กรมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

จานวนบุคลากรที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น ตาบลพุท
ไธสง

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)
20,000.-

ปี 2560
(บาท)
20,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี 2561
(บาท)
20,000.- ปีละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนบุคลากรที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา

2

โครงการจัดทามาตรฐาน องค์กรมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี โดย
การปฏิบัติราชการและ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ยึดหลักธรรมาภิบาล
เป็นกรณีพิเศษ

จานวนบุคลากรที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น ตาบลพุท
ไธสง

300,000.-

300,000.-

300,000.- ปีละ 1 ครั้ง

จานวนบุคลากรที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

สานักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
6.2 แนวทางการพัฒนา ที่ 2 ส่งเสริมประสิทธิ ภาพการปฏิบัติของบุคลากรท้องถิ่น
ลาดับ
ที่

โครงการ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการพัฒนาความรู้
อบรมของบุคลากรใน
องค์กร

2

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผู้นาและบุคลากรท้องถิ่น
สู่อาเซียน

3

โครงการศึกษาดูงานและ
เพิ่มศักยภาพและพัฒนา
ความรู้ของผู้บริหาร,
สมาชิก,พนักงานส่วน
ตาบล,ผู้นาท้องถิ่น,กลุ่ม
แม่บ้าน,เยาวชนฯ,ผู้นา
หมู่บ้าน
โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี อบต.พุท
ไธสง

4

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี 2561
(บาท)
100,000.- ร้อยละของ
พนักงานมีการ
พัฒนาศักยภาพ
การทางาน
100,000.- เตรียมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การทางานของ
บุคคลกร อบต.พุท
ไธสง
เพื่อให้บุคลากร
ท้องถิ่นมีการพัฒนา
ศักยภาพที่เข้าสู่กลุ่ม
ประเทศอาเซียน
เพื่อพัฒนาเพิ่ม
ความรู้และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของ
ประชาชนในท้องถิ่น

พนักงานจ้าง,พนักงาน
ส่วนตาบล

100,000.-

ปี 2560
(บาท)
100,000.-

ที่เข้าสู่กลุ่มประเทศ
อาเซียน

100,000.-

100,000.-

รับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในท้องถิ่น

300,000.-

300,000.-

300,000.- ร้อยละของ
พนักงานมีการ
พัฒนาศักยภาพ

เพื่อบริการ
ประชาชนในเขต
อบต.

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี อบต.พุทไธสง

10,000.-

10,000.-

10,000.- ร้อยละของ
พนักงานมีการ
พัฒนาศักยภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างทุนคนมีศักยภาพ
ในการทางาน

สานักปลัด

เพื่อให้บุคลากร
ท้องถิ่นมีการพัฒนาที่
เข้าสู่กลุ่มประเทศ
อาเซียน
พัฒนาท้องถิ่นให้ตรง
กับความต้องการ
ประชาชน

สานักปลัด

พัฒนาการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี และการ
ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เขตอบต.พุทไธสงให้ตรง
กับความต้องการ
ประชาชน

ส่วนการคลัง

สานักปลัด
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6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
6.3 แนวทางการพัฒนา ที่ 3 ปลูกฝังจิตสานึกด้านธรรมาภิบาล
ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

1

โครงการส่งเสริมการสร้าง เพื่อปฏิบัติตามหลัก
ระบบบริหารตามหลักธรร ธรรมาภิบาล
มาภิบาล

พนักงานส่วนตาบลพุทไธ
สง

20,000.-

ปี 2560
(บาท)
20,000.-

2/
73

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมพนักงาน

พนักงานส่วนตาบลพุทไธ
สง

20,000.-

20,000.-

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่พนักงาน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(KPI)
ปี 2561
(บาท)
20,000.- ร้อยละของ
พนักงาน อบต.
สานักปลัด
พนักงานตาบลพุท สามารถนาหลักธรรม
ไธสง
คาสอนไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
20,000.- ร้อยละของ
พนักงาน อบต.
สานักปลัด
พนักงานมีการ
สามารถนาหลักธรรม
พัฒนาศักยภาพ คาสอนไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
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6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
6.4 แนวทางการพัฒนา ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลาดับ
ที่

โครงการ

โครงการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ
ของอบต.พุทไธสง

2
/
73

โครงการสนับสนุน
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือ
การจ้างของอปท.ระดับ
อาเภอ
โครงการอบต.สัญจร

4

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

3

วัตถุประสงค์

โครงการสารวจและ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

เพื่อปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตฯของอบต.พุท
ไธสง
เพื่อสนับสนุน
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ
หรือการจ้างของ
อปท.ระดับอาเภอ
เพื่อรับฟังปัญหา
ความต้องการและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของระชาชน
ในท้องถิ่น
เพื่อรวบรวมข้อมูล
ปัญหาต่างๆใน
ชุมชน

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี 2561
(บาท)
10,000.- เจ้าหน้าที่และ
พนักงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10,000.-

ปี 2560
(บาท)
10,000.-

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อหรือการจ้างของ
อปท.ระดับอาเภอ

200,000.-

200,000.-

200,000.- ประชาชนในเขต
อบต.พุทไธสง

มีการปรับปรุงพัฒนา สานักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อหรือการจ้างของ
อปท.ระดับอาเภอ

รับฟังปัญหาความต้องการ
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของประชาชนใน
ท้องถิ่น

100,000.-

100,000.-

100,000.- ประชาชนในเขต
อบต.พุทไธสง

รับฟังปัญหาความอง สานักปลัด
การและลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของระชา
ชนในท้องถิ่น

20,000.-

20,000.-

ปูองกันและปราบปราม
การทุจริตฯของอบต.พุทไธ
สง

ประชาชนในเขต อบต.
พุไธสง

การทางานมีความ
โปร่งตรวจสอบได้

20,000.- ร้อยละของประขา พัฒนาท้องถิ่นให้ตรง
ชนในตาบลเสนอ กับความต้องการของ
ปัญหาและความ ประชาชน
ต้องการ

สานักปลัด

สานักปลัด

** 2/73 โครงการสถานที่กลางและศูนย์มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอ
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6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
6.4 แนวทางการพัฒนา ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลาดับ
ที่

โครงการ

5

โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุก
ระดับ
โครงการปกปูองสถาบัน
ของชาติเพื่อเสริมสร้าง
สมานฉันท์อย่างยั่งยืน
ฯลฯ
โครงการจัดทาแผนชุมชน
และแผนพัฒนาตาบล

เพื่ออบรมความรู้
บุคลากรในหน่วยงาน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ทุกระดับ
เพื่อปกปูองสถาบันของ ปกปูองสถาบันของชาติ
ชาติเพื่อเสริมสร้าง
เพื่อเสริมสร้างสมานฉันท์
สมานฉันท์อย่างยั่งยืน
อย่างยั่งยืนฯลฯ

50,000.-

ปี 2560
(บาท)
50,000.-

20,000.-

20,000.-

เพื่อรวบรวมข้อมูล
ปัญหาต่างๆใน
ชุมชน

ประชาชนในเขต อบต.
พุไธสง

50,000.-

50,000.-

โครงการก่อสร้างบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ชุมชน
หมู่บ้าน หมู่ 1 - 13
โครงการเวทีเสวนา อบต.
สู่ชุมชน

เพื่อมีการติด
ประกาศ
ประชาสัมพันธ์

บอร์ดประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน,หมู่บ้าน

120,000.-

120,000.-

เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามแนวนโยบาย 9 ดี
สร้างเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
กับชุมชน

กิจกรรมเวทีเสวนา ร่วม
กิจกรรมหมู่บ้าน

30,000.-

30,000.-

6

7
/
76
8
/
96
9
/
73

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2559
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี 2561
(บาท)
50,000.- จานวนบุคลากรที่
มีความรู้มากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บุคลากรที่มีความรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
อย่างถูกต้อง

สานักปลัด

20,000.- ร้อยละของประขา ประชาชนทั่วไปได้
แสดงออกถึงการปกปูอง
ชนในเขต

สานักปลัด

สถาบันของชาติเพื่อ
เสริมสร้างสมานฉันท์อย่าง
ยั่งยืนฯลฯ

ฯลฯ

50,000.- ร้อยละของประขา
ชนในตาบลเสนอ
ปัญหาและความ
ต้องการ
120,000.- ร้อยละของประขา
ชนในตาบล
30,000.- จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

พัฒนาท้องถิ่นให้ตรง
กับความต้องการของ
ประชาชน

สานักปลัด

มีสถานที่ติดประกาศ,
ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบตามหมู่บ้าน
รับฟังปัญหาความ
ต้องการและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของประชาชน
ในท้องถิ่น

สานักปลัด
สานักปลัด
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