ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากลุ่ม
อาชีพ
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืน
รวม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557ถึง 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3

2,100,000

3

2,100,000

4

1,300,000

10

5,500,000

4
1

260,000
1,300,000

2
1

130,000
1,300,000

2
1

130,000
1,300,000

8
3

520,000
3,900,000

2

200,000

1

100,000

1

100,000

4

400,000

10

3,860,000

7

3,630,000

8

2,830,000

25

10,320,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาพ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพโดย
ชุมชน
รวม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4
6

265,000
410,000

4
5

265,000
250,000

4
5

265,000
250,000

12
16

795,000
910,000

5

380,000

5

380,000

5

380,000

15

1,140,000

1

-

1

-

1

-

3

-

2

260,000

2

260,000

2

260,000

6

780,000

18

1,315,000

17

1,155,000

17

1,155,000

52

3,625,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการศึกษา
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
รวม

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2558
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

8
4
13

4,170,000
1,5500,000
1,510,000

8
6
12

4,170,000
3,050,000
1,410,000

10
6
12

7,670,000
3,050,000
1,410,000

26
16
37

16,010,000
7,650,000
4,330,000

5
30

470,000
7,700,000

5
31

470,000
9,100,000

5
33

470,000
12,600,000

15
94

1,410,000
29,400,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์

4) ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
แนวทางที่ 1 ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและ
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
ยากจนและถูกทอดทิ้ง
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการโดย
ชุมชน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
ท้องถิ่น
รวม

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2558
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

5

6,795,000

4

6,495,000

4

6,495,000

12

19,785,000

6

1,250,000

7

3,250,000

8

3,550,000

21

8,080,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

3

600,000

2

155,000

2

155ม000

2

155,000

6

465,000

1

10,000

1

10ม000

1

10,000

3

30,000

15

8,410,000

15

10,110,000

16

10,410,000

46

28,930,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์

5) ยุทธศาสตร์ ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขมลภาวะ
รวม

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2558
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3
2

210,000
200,000

3
2

210,000
200,000

3
2

210,000
200,000

9
6

630,000
600,000

5

410,000

5

410,000

5

410,000

15

1,230,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการ
คมนาคม
แนวทางที่ 2 ปรับปรุง บารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
และไฟฟ้าส่องสว่าง
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การระบายน้า
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา
หมู่บ้าน
แนวทางที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
รวม

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2558
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

17

11,275,000

24

8,349,000

16

5,784,700

57

25,408,700

4

1,700,000

4

1,700,000

4

1,700,000

12

5,100,000

2

1,000,000

6

2,500,000

5

2,100,000

13

5,600,000

2

700,000

3

3,700,000

3

3,700,000

8

8,100,000

3
28

13,300,000
27,975,000

11
48

11,600,000
27,849,000

10
38

14,500,000
27,784,700

24
111

39,400,000
83,608,700
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี
แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม
รวม

รวมทั้งสิ้น

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2558
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

9

2,035,000

6

1,835,000

8

3,285,000

22

7,155,000

10

1,495,000

8

1,345,000

8

7,145,000

26

9,985,000

7

360,000

7

360,000

7

360,000

21

1,080,000

26

3,890,000

21

3,540,000

23

10,790,000

70

18,220,000

132

53,560,000

141

55,794,000

140

65,979,700

416

175,333,700
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ

1

โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

2

ขุดลอกสระน้าเพื่อ
การเกษตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนมี
จานวนปีละ 3 หมู่
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนาไปปฏิบัติได้
เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่ง สระน้าเพื่อการเกษตร
น้าสาหรับการทา
การเกษตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
100,000
100,000
100,000 ประชาชนมีความรู้
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
นาไปปฏิบัติได้
1,000,000 1,000,000
เกษตรกรมีแหล่งน้า
(งบ อบต.) (งบ อบต.)
สาหรับการทา
การเกษตรตลอดปี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3

โครงการคลองส่งน้า
เพื่อการเกษตร บ้าน
โนนสุข หมู่ที่ 9

4

ขุดลอกคลองส่งน้าเพื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร บ้านหัว
ในการทาการเกษตร
เสือ หมู่ที่ 5
ของเกษตรกร

5

เจาะบ่อบาดาลในเขต เพื่อให้มีแหล่งน้าใช้ใน เจาะบ่อบาดาลทั้ง 11
ตาบลหนองอียอ ตั้งแต่ ฤดูแล้งและมีน้าเพียงพอ หมู่บ้านขนาด 6 นิ้ว ลึก
หมู่ที่ 1 -11
ในการเกษตร
ประมาณ 42 เมตร
จานวน 30 บ่อ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทาการเกษตร
ของเกษตรกร

ปากคลองกว้าง 4.00 เมตร
ความลึก 2.00 เมตร ก้น
คลองกว้าง 0.80 เมตร ยาว
500 เมตร
ปากคลองกว้าง 4.00 เมตร
ความลึก 2.00 เมตร ก้น
คลองกว้าง 0.80 เมตร ยาว
500 เมตร

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558
2559
100,000 เกษตรกรสามารถทา
กองช่าง
(งบ อบต.) การเกษตรได้อย่าง
ต่อเนื่อง ผลผลิตเพิ่มขึ้น
-

-

1,000,000
(งบ อบต.)

1,000,000
(งบ อบต.)

100,000 เกษตรกรสามารถทา
(งบ อบต.) การเกษตรได้อย่าง
ต่อเนื่อง ผลผลิตเพิ่มขึ้น
1,000,000
(งบ อบต.)

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการไถกลบตอซัง
ตามวิถีเกษตรอินทรีย์

2

โครงการปรับปรุงบารุง
ดินด้วยอินทรียวัตถุ

เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพ
ดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้
อุดมสมบูรณ์
รณรงค์การปลูกพืชคลุม
ดิน และพืชตระกูลถั่วเพื่อ
ทาปุ๋ยพืชสดในนา

3

โครงการตลาดนัดสีเขียว เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่ง
กระจายสินค้าและส่งเสริม
การทาเกษตรอินทรีย์

4

จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นน้า
หมัก

เกษตรกรตาบลหนองอียอ
ทั้ง 11 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558
2559
100,000
100,000
100,000 ดินมีความุดมสมบูรณ์มาก สานักงาน
ปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ขึ้น

เกษตรกรตาบลหนองอียอ
ทั้ง 11 หมู่บ้าน

30,000
(งบ อบต.)

เกษตรกรตาบลหนองอียอ
ทั้ง 11 หมู่บ้าน

80,000
(งบ อบต.)

เป้าหมาย

เพื่อให้ชาวบ้านมีเครื่องฉีด จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นน้าหมักใช้
พ่นน้าหมักใช้ในการเกษตร ในการเกษตรของตาบลหนอง
อียอ

50,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

-

-

30,000 ดินมีความุดมสมบูรณ์มาก
(งบ อบต.) ขึ้น

สานักงาน
ปลัด

เกษตรกรมีแหล่งกระจาย
สินค้าและส่งเสริมการทา
เกษตรอินทรีย์

สานักงาน
ปลัด

-

-

ทาให้ชาวบ้านมีเครื่องฉีด
พ่นน้าหมักช้ในการเกษตร

สานักงาน
ปลัด
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดอบรม พัฒนา เพื่อให้ราษฎรมีความรู้
และสนับสนุนการ
ความเข้าใจในการประกอบ
ประกอบอาชีพเสริม
อาชีพ
ต่างๆ

เป้าหมาย
ประชาชน 11 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558
2559
สานักงาน
1,300,000 1,300,000 1,300,000 ลดปัญหาการว่างงานของ
ปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน เกิดการรวมกลุ่ม
อาชีพเพิ่มขึ้น
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.4 ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการเกษตรยั่งยืน

ส่งเสริมการทาเกษตร
เกษตรกรตาบลหนองอียอ
อินทรีย์แบบยั่งยืนในตาบล ทั้ง 11 หมูบ่ ้าน

2

ส่งเสริมการปลูกพืชผัก
อินทรีย์ปลอดสารพิษ

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ จัดฝึกอบรมเกษตรกร
ในการปลูกพืชผักปลอด
สาร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
100,000
(งบ อบต.)
100,000
100,000
100,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมการทาเกษตร
อินทรีย์

สานักงาน
ปลัด

เกษตรกรมีความรู้ในการ
ทาการเกษตรพอเพียง

สานักงาน
ปลัด
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2.1 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาพ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

โครงการออกกาลังกาย - เพื่อให้ประชาชนใช้
เพื่อสุขภาพ
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และมี
สุขภาพที่แข็งแรง
โครงการส่งเสริม
เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพผู้สูงอายุ
สุขภาพที่แข็งแรง

สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดกิจกรรมออกกาลังกาย

3

ส่งเสริมการบริจาคโลหิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และสนับสนุนเหล่ากาชาด เห็นความสาคัญของการ
สุรินทร์
บริจาคโลหิตในการ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
- เพื่อจักหาสิ่งของในงาน
เหล่ากาชาด

อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทา
การปกครองอาเภอสนมปีละ
ครั้ง

4

โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข

อบรมประชาชนด้านการ
เลือกซื้ออาหาร และอบรม
ผู้ประกอบการด้านอาหาร

2

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ได้รับความปลอดภัย
ด้านอาหารและยา

ผู้สูงอายุจานวน 800 คน

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558
2559
150,000
150,000
150,000 ประชาชนใช้เวลาว่าง
สานักงาน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ให้เป็นประโยชน์ และมี
ปลัด
สุขภาพที่แข็งแรง
50,000
(งบ อบต.)
15,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)
15,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)
15,000
(งบ อบต.)

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
ในเรื่องสุขภาพ

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000 ประชาชนได้รับความ
(งบ อบต.) ปลอดภัยด้าน
สาธารณสุข

ประชาชนเข้าใจและเห็น
ความสาคัญของการบริจาค
โลหิต
มีโลหิตนาไปช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ได้

สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2.2 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ที่

โครงการ

1

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

2

โครงการรณรงค์ ป้องกัน
โรคเลปโตสไปโรซีส

3

โครงการรณรงค์ ป้องกัน
โรคไข้หวัดนก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558
2559
สานักงาน
100,000
100,000
100,000 มีอาสมัครรุ่นเยาว์ ร่วมกับ
ปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อสม. และประชาชนรณรงค์

- เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสาคัญ
และมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

- ฝึกอบรมอาสาสมัครรุ่นเยาว์
ร่วมกับ อสม.ป้องกันภัยจาก
ไข้เลือดออก
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

- เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสาคัญ
และมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรคเลปโตสไปโร
ซีส
- เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสาคัญ
และมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรคไข้หวัดนก

จัดฝึกอบรม รณรงค์
ประชาสัมพันธ์

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

จัดฝึกอบรม รณรงค์
ประชาสัมพันธ์

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000 ประชาชนตระหนักถึง
(งบ อบต.) ความสาคัญและมีสว่ นร่วม

การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ตลอดทั้งช่วย
ลดจานวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก
ประชาชนตระหนักถึง
ความสาคัญและมีส่วนร่วม
ในการป้องกันโรคเลปโตส
ไปโรซีส

สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด

ในการป้องกันโรคไข้หวัด
นก
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2.2 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ที่

โครงการ

4

โครงการรณรงค์ ป้องกัน
โรคเอดส์

5

6

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสาคัญ
และมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรคเอดส์

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก เพื่อป้องกันโรค
ควันกาจัดยุงลาย
ไข้เลือดออก

เป้าหมาย
จัดฝึกอบรม รณรงค์
ประชาสัมพันธ์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
30,000
30,000
30,000 ประชาชนตระหนักถึง
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความสาคัญและมีสว่ นร่วม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

160,000
(งบ อบต.)

-

สานักงาน
ปลัด

60,000
(งบ อบต.)

60,000
(งบ อบต.)

สานักงาน
ปลัด

ในการป้องกันโรคเอดส์

เครื่องพ่นหมอกควัน

โครงการป้องกันและ เพื่อป้องกันและควบคุม สุนัขในเขตตาบลจานวน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า
900 ตัว

สามารถป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก
60,000 สามารถป้องกันและ
(งบ อบต.) ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

สานักงาน
ปลัด
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2.3 ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด

เพื่อให้ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วย
สร้างสุขภาพและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

จัดแข่งขันกีฬาและจัดส่ง
นักกีฬาแข่งขัน

เพื่อให้มีอาสาสมัครเฝ้า
ระวังยาเสพติด ป้องกัน
การแพร่ระบาดของยา
เสพติด

- จัดฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของยา
เสพติด และสนับสนุน
กิจกรรมการดาเนินการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
จานวน 2 หน่วยงาน

2

3

4

5

โครงการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยยาเสพติด

โครงการสนับสนุน
หน่วยงานต่างๆในการ
ดาเนินงานด้านยาเสพติด
อบรมค่ายเยาวชน

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติดในสถานศึกษา

เพื่อลดปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่โดยการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ห่างไกลยาเสพติด
เด็กรู้ถึงโทษและพิษภัยของ
ยาเสพติด

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558
2559
180,000
180,000
180,000 ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด สานักงาน
ปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประโยชน์ ช่วยสร้างสุขภาพ
และป้องกันปัญหายาเสพติด

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000 มีอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพ
(งบ อบต.) ติด ป้องกันการแพร่ระบาด

สานักงาน
ปลัด

40,000
(งบ อบต.)

40,000
(งบ อบต.)

40,000 ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่
(งบ อบต.) โดยการบูรณาการร่วมกับ

สานักงาน
ปลัด

อบรมแก่กลุ่มเสี่ยงหมู่บ้านละ
5 คน จานวน 55 คน

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

เด็กนักเรียนในเขตตาบลหนอง
อียอ

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

ของยาเสพติด

หน่วยงานอื่น
เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการ สานักงาน
ป้องกันและห่างไกลยาเสพ ปลัด
ติด
รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด
ส่วน
การศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2.4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการรณรงค์การกาจัด เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย กาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูล
ภายในชุมชน
ฝอยภายในชุมชน

เป้าหมาย
ทั้ง11 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
-

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ชุมชนมีการจัดการสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด
*ไม่ใช้
งบประมาณ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2.5 ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพโดยชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการตาบล
หนองอียอน่าอยู่

2

อุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐานหมู่บ้าน อสม.

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้แต่ละ
หมู่บ้านมีการดูแล
สภาพแวดล้อมให้
สะอาดน่าอยู่
เพื่อให้การดาเนินการ
ของ อสม. มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
11 หมู่บ้าน

11 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
150,000
150,000
150,000 หมู่บ้านน่าอยู่ สะอาด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปราศจากโรคติดต่อ

110,000
(งบ อบต)

110,000
(งบ อบต)

110,000 การดาเนินการของ อส
(งบ อบต) ม. มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริมนม สาหรับโรงเรียน
ในเขตตาบลหนองอียอ
โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริมนม สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลหนอง
อียอ
โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน สาหรับโรงเรียน
ในเขตตาบลหนองอียอ
โครงการจัดซื้ออาหาร
กลางวัน สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลหนอง
อียอ
จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ

เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหาร
ที่มีประโยชน์ในการพัฒนา
ด้านร่างกายที่เหมาะสม
เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหาร
ที่มีประโยชน์ในการพัฒนา
ด้านร่างกายที่เหมาะสม

จัดซื้ออาหารเสริมนมสาหรับ
โรงเรียนในเขตตาบลหนองอี
ยอจานวน 3 โรง
จัดซื้ออาหารเสริมนมสาหรับ
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหนองอียอ

เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหาร
ที่มีประโยชน์ในการพัฒนา
ด้านร่างกายที่เหมาะสม
เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหาร
ที่มีประโยชน์ในการพัฒนา
ด้านร่างกายที่เหมาะสม

จัดซื้ออาหารกลางวันสาหรับ
โรงเรียนในเขตตาบลหนอง อี
ยอจานวน 3 โรง
จัดซื้ออาหารกลางวันสาหรับ
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหนองอียอ

2

3
4

5

เพื่อให้เด็กในชุมชนได้ร่วม ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.
กิจกรรม

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กมีร่างกายเจริญเติบโต
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สมวัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

160,000
(งบ อบต.)

160,000
(งบ อบต.)

160,000 เด็กมีร่างกายเจริญเติบโต
(งบ อบต.) สมวัย

ส่วน
การศึกษา

2,000,000
(งบ อบต.)

2,000,000
(งบ อบต.)

2,000,000 เด็กมีร่างกายเจริญเติบโต
(งบ อบต.) สมวัย

ส่วน
การศึกษา

400,000
(งบ อบต.)

400,000
(งบ อบต.)

400,000 เด็กมีร่างกายเจริญเติบโต
(งบ อบต.) สมวัย

ส่วน
การศึกษา

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000 เด็กได้รับความรู้และความ
(งบ อบต.) สนุกสนานในการร่วม
กิจกรรม

ส่วน
การศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมการศึกษา
ที่
6
7

โครงการ
โครงการสนับสนุน
หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประจา
หมู่บ้าน

8

จ้างเด็กนักเรียนฝึกงาน
ช่วงปิดภาคเรียน

9

จัดซื้อรถรับส่งเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนมี
หนังสือพิมพ์อ่านข้อมูล
ข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน
เพื่อให้ชุมชนมีศูนย์พัฒนา
เด็กประจาตาบลหนองอียอ

11 หมู่บ้าน

เพื่อให้เด็กมีรายได้ในช่วง
ปิดภาคเรียนเป็นการแบ่ง
เบาภาระครอบครัว
เพื่ออานวยความสะดวกใน
การเดินทางของเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตตาบลหนองอียอ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
60,000
60,000
60,000 ประชาชนมีหนังสือพิมพ์
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อ่านข้อมูลข่าวสาร

2 แห่ง

-

-

2,000,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

-

1,500,000
(งบ อบต.)

1 คัน

-

เหตุการณ์ปัจจุบัน
เด็กเล็กมีสถานที่เหมาะสม
ในการเรียนรู้ มีความ
ปลอดภัยและมีความพร้อม
มากขึ้น
เด็กมีรายได้ในช่วงปิดภาค
เรียนเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับความสะดวกในการ
เดินทางไป- กลับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมการศึกษา
ที่

โครงการ

10 ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลเรื่อง
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหนองอียอและบุคลากร
ของ อบต.

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
200,000
200,000
200,000 เด็กเล็กได้รับการดูแลเรื่อง
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การศึกษาอย่างมี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

ประสิทธิภาพ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที่
1

2

โครงการ
โครงการลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ที่
3,5,7,8
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่บ้าน

3

โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาตาบล

4

ก่อสร้างสวนสุขภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน เยาวชน ออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ
เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้มีอุปกรณ์
ในการเล่นกีฬาและออก
กาลังกาย
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน เยาวชน ออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ในการออก
กาลังกาย พักผ่อน
หย่อนใจ และกิจกรรม
เพื่อสร้างสุขภาพ

เป้าหมาย
ลานกีฬาจานวน4 แห่ง

จัดหาอุปกรณ์กีฬามอบให้
ทั้ง 11 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558
2559
1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชน เยาวชน ได้มี กองช่าง
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สถานที่ในการออกกาลัง
กาย
100,000
100,000
100,000
เด็ก เยาวชนและ
ส่วน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มีอุปกรณ์
การศึกษา
ในการเล่นกีฬามากขึ้น

สนามกีฬาจานวน1 แห่ง

-

1,000,000
(งบ อบต.)

จานวน 1 แห่ง

-

500,000
(งบ อบต.)

1,000,000 ประชาชน เยาวชน ได้มี กองช่าง
(งบ อบต.) สถานที่ในการออกกาลัง
กาย
500,000 ประชาชนมีสถานที่ใน กองช่าง
(งบ อบต.) การออกกาลังกาย
พักผ่อนหย่อนใจ และ
กิจกรรมเพื่อสร้าง
สุขภาพ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

จัดส่งทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ
โครงการหนองอียอมินิ
มาราธอน ครั้งที่ 2

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน เยาวชน ออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน เยาวชน ออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ

6

ประชาชน เยาวชน ออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558
2559
100,000
100,000
100,000 ประชาชน เยาวชน ได้มี
ส่วน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การออกกาลังกาย
การศึกษา

ประชาชน เยาวชน ออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ

150,000
(งบ อบต.)

เป้าหมาย

150,000
(งบ อบต.)

150,000 ประชาชน เยาวชน ได้มี
(งบ อบต.) การออกกาลังกาย

ส่วน
การศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ที่

โครงการ

1

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น

2

โครงการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

3

วัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น

เป้าหมาย
จัดกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่นที่สาคัญต่างๆ เช่น
วันเข้าพรรษา บุญบั้งไฟ
ลอยกระทง ฯลฯ

- เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในตาบล
ตระหนักถึงความสาคัญ
และนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์
โครงการส่งเสริมและ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ปีละ 1 ครั้ง
อนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย เพลงลูกทุ่ง

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558
2559
600,000
600,000
600,000 - ประเพณีท้องถิ่นได้รับ
ส่วน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การฟื้นฟูและอนุรักษ์
การศึกษา
- ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสืบทอดประเพณี
ท้องถิ่น
50,000
50,000
50,000
- ประชาชนได้มีการนา
ส่วน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
การศึกษา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์
50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000 เพลงลูกทุ่งได้รับการ
(งบ อบต.) อนุรักษ์

ส่วน
การศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

4

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในวันสาคัญต่าง ๆและ
กิจกรรมเนื่องในวัน
สาคัญของชาติ

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
สร้างจิตสานึกให้เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมและ
ปลูกฝังค่านิยมความเป็น
ไทย

จัดงานประเพณี
สงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมและปลูกฝัง
ค่านิยมความเป็นไทย

- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- อาสาฬบูชา ฯลฯ เข้าร่วม
กิจกรรมเชิญชวนประชาชน
ทาบุญถวายทาน ตักบาตร
พร้อมฟังพระธรรมเทศนา
เชิญชวนประชาชนในตาบล
หนองอียอร่วมทาบุญตัก
บาตรทรงน้าพระสงฆ์พร้อม
กับรดน้าขอพรผู้ใหญ่

5

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
150,000
150,000
150,000 ทาให้มีจิตสานักเห็น
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คุณค่าและความเข้าใจ
ธรรมะมากขึ้น

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000 ประชาชนมีจิตสานึกและ
(งบ อบต.) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา

ส่งเสริมการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยมากขึ้น
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ที่
6

โครงการ
โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

7

โครงการประกวดสวด
สารภัญญะ

8

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนบุญเทศน์
มหาชาติ
โครงการปฏิบัติธรรม
กรรมฐานบวชชีพราหม์

9

10 จัดงานประเพณีดอก
จาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษา
หลักธรรมและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในตาบลได้ศกึ ษา
หลักธรรมและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในตาบลได้ศกึ ษา
หลักธรรม
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในตาบลได้ศกึ ษา
หลักธรรม

จัดพิธีพรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อนในพื้นที่ตาบลหนอง
อียอ จานวน 100 คน
จัดการประกวดสวดสาร
ภัญญะในพื้นที่ตาบลหนอง

สนับสนุนการปฏิบัติธรรม
กรรมฐานบวชชีพราหม์ใน
เขตตาบลหนองอียอ

เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีงานดอกจาน

จัดงานประเพณีงานดอก
จาน

สนับสนุนบุญเทศน์มหาชาติ
ในเขตตาบลหนองอียอ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558
2559
100,000
100,000
100,000 - เด็กมีจิตสานักเห็นคุณค่า
ส่วน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และความเข้าใจธรรมะ
การศึกษา
50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

มากขึ้น
50,000 ประชาชนในตาบลมี
(งบ อบต.) จิตสานึกเห็นคุณค่าและ
ความเข้าใจธรรมะมากขึ้น

80,000
(งบ อบต.)

80,000
(งบ อบต.)

80,000 ประชาชนในตาบลมี
(งบ อบต.) จิตสานึกเห็นคุณค่าและ

ส่วน
การศึกษา

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

ความเข้าใจธรรมะมากขึ้น
100,000 ประชาชนในตาบลมี
(งบ อบต.) จิตสานึกเห็นคุณค่าและ
ความเข้าใจธรรมะมากขึ้น

ส่วน
การศึกษา

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000 มีส่วนร่วมในการ
(งบ อบต.) ส่งเสริมงานประเพณี
ดอกจาน

ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 อุดหนุนงานแสดงช้าง เพื่อเป็นการส่งเสริม
และงานกาชาดจังหวัด และสืบทอดวัฒนธรรม
สุรินทร์
ประเพณีท้องถิ่นจังหวัด
สุรินทร์
12 อุดหนุนงานรัฐพิธี
เพื่อสนับสนุนงานรัฐ
อาเภอสนม
พิธีของอาเภอสนม
13 โครงการสร้างสุขด้วย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ธรรมมะ สร้างสุขภาวะ ในตาบลได้ศกึ ษา
หลักธรรม
ด้วยปัญญา

เป้าหมาย
อุดหนุนงบประมาณให้ที่
ทาการปกครองจังหวัด
สุรินทร์ปีละ 1 ครั้ง
งานพิธีต่างๆ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
20,000
20,000
20,000 มีส่วนร่วมในงาน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประจาปีของจังหวัด
สุรินทร์

10,000
(งบ อบต.)
สนับสนุนการศึกษาธรรมมะ 100,000
ของประชาชนในเขตตาบล (งบ อบต.)
หนองอียอ

10,000
(งบ อบต.)
100,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)
100,000
(งบ อบต.)

มีการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ
ของอาเภอสนม
ประชาชนในตาบลมี
จิตสานึกเห็นคุณค่าและ
ความเข้าใจธรรมะมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด
ส่วน
การศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ที่
1

2

3

4

โครงการ
โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหนองอียอ
โครงการรักสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหนองอียอ
โครงการเยี่ยมบ้าน
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหนองอียอ)

วัตถุประสงค์
เพิ่มฝึกอบรมนักเรียน
เยาวชนในเขตตาบล
หนองอียอ

เป้าหมาย
จัดอบรมบุคลากรของ อบต.
นักเรียน เยาวชนในตาบล

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
100,000
100,000
100,000 นักเรียนและเยาวชนมี
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คุณธรรมและจริยธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

มากขึ้น

ส่งเสริมการเรียนรู้นอก นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
ห้องเรียน
เล็กตาบลหนองอียอ

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้
เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบล
หนองอียอ
เพื่อติดตามพัฒนาการ
เด็ก

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลหนองอียอ

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลหนองอียอ

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

100,000 เด็กนักเรียนของศูนย์
(งบ อบต.) พัฒนาเด็กเล็กตาบล
หนองอียอได้เรียนรู้และ
มีประสบการณ์รอบด้าน
50,000 เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
(งบ อบต.) เด็กเล็กตาบลหนองอียอ
มีสุขภาพ(มือ เท้า ปากฯ)
ที่ดี
20,000 ทราบปัญหาด้านต่างของ
(งบ อบต.) เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาบลหนองอียอเพื่อ
นามาแก้ไข

ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ที่
5

โครงการ
โครงการโรงเรียน
ครอบครัวตาบลหนองอี
ยอ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
การจัดการความรู้ของ
เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น

ในเขตตาบลหนองอียอ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558
2559
200,000
200,000
200,000 เกิดกลไกการเรียนรู้ของเด็ก สานักงาน
ปลัด,มูลนิธิ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และเยาวชนที่ต่อเนื่อง
ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาคีหลักที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา
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4. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.1 ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ คนพิการ
โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ
โครงการ ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ

เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ
เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
คนพิการ
เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์
เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
จานวน 635 คน
จ่ายเงินสงเคราะห์ คน
พิการ จานวน 284 คน
จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ จานวน 10 คน
ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่
ผู้สูงอายุ

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
5,200,000 5,200,000 5,200,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
2,35,000
2,35,000
2,35,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
60,000
60,000
60,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
300,000
(งบ พมจ.)

ผู้สูงอายุมีสถานที่ใน
การฝึกอบรมอาชีพ

ศูนย์พัฒนาอาชีพ จานวน 1
แห่ง

1,000,000
(งบ พมจ.)

2
3
4

5

1,000,000
(งบ พมจ.)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ สานักงาน
ดีขึ้น
ปลัด
คนพิการมีคุณภาพชีวิต สานักงาน
ที่ดีขึ้น
ปลัด
ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ
สานักงาน
ชีวิตที่ดีขึ้น
ปลัด
ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ สานักงาน
ดีขึ้น
ปลัด, พมจ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,000,000 ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ สานักงาน
(งบ พมจ.) ดีขึ้น
ปลัด, พมจ.
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4. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
สนับสนุนงบประมาณ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
หน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ วิทยุ
สื่อสาร ตัดชุด ตลอดทั้ง
ส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน

1

โครงการหน่วยกู้ชีพ
ตาบลหนองอียอ

- เพื่อจัดให้มี
อาสาสมัครช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
- เพื่อลดการสูญเสีย
ชิวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

2

ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
และสนับสนุนชุด อป
พร.
โครงการจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล

เพื่อให้ อปพร.ที่ผ่าน
การฝึกอบรมไปแล้วได้
มีความรู้เพิ่มเติมในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

3

เพื่อบริการผู้ใช้รถใช้
ถนน ลดอุบัติเหตุทาง

ปีละ 55 คน

ช่วงปีใหม่และสงกรานต์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
400,000
400,000
400,000 มีอาสาสมัคร และรถ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
สามารถช่วยลดการ
สูญเสียชีวิตได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000 มีเครือข่ายที่เข้มแข็งและ
(งบ อบต.) มีการเฝ้าระวังภัยอย่างมี
ระบบ

สานักงาน
ปลัด

250,000
(งบ อบต.)

250,000
(งบ อบต.)

250,000 ลดอุบัติเหตุทางถนน
(งบ อบต.)

สานักงาน
ปลัด
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ถนน
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

4 อบรมขับขี่ปลอดภัย
วินัยจราจร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มี ประชาชนทั่วไปจานวน
ความรู้ในการขับขี่อย่าง 70 คน
ปลอดภัย

5

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรใน เพื่อเป็นการอานวยความ
เขตตาบลหนองอียอ
สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

6

ขุดบ่อน้าตื้น

7

โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

8

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
น้าและรถกระเช้า

เป้าหมาย

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้าดื่มน้าใช้ของ
ประชาชนในฤดูแล้ง
เพื่อให้ผู้ประสบภัยมีปัจจัย
ในการดารงชีวิตอย่าง
เพียงพอ
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
50,000
50,000
50,000 ประชาชนมีความรู้ใน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การขับขี่อย่างปลอดภัย

ทุกหมู่บ้านในตาบลหนองอียอ
ปีละ 8 จุด รวม 24 จุด

200,000
(งบ อบต.)
ทุกหมู่บ้านในตาบลหนองอียอ
-

200,000
(งบ อบต.)
-

200,000
(งบ อบต.)
300,000
(งบ อบต.)

รวม 11 บ่อ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ
สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

สามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าดื่มน้าใช้ของ
ประชาชนในฤดูแล้งได้
ประชาชนได้รับปัจจัยใน
การดารงชีวิตอย่างเพียงพอ

กองช่าง
สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในเขตตาบลหนองอียอ

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในเขตตาบลหนองอียอ

-

2,000,000
(งบ อบต.)

2,000,000 สามารถแก้ไขปัญหาความ
(งบ อบต.) เดือดร้อนด้านสาธารณภัย
แก่ประชาชนได้
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4. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ยากจน ถูกทอดทิ้ง
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
และที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้
ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ตาบลหนองอียอ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อซ่อมแซมบ้านและที่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทาง
อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ สังคม ในตาบลหนองอียอ
และผู้ด้วยโอกาสทาง จานวน 6 ครอบครัว
สังคม

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558
2559
200,000
200,000
200,000 ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
กองช่าง
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทางสังคมมีที่พักอาศัยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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4. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.4 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการโดยชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 อบรมให้ความรู้การจัด เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
สวัสดิการชุมชน
การจัดสวัสดิการใน
ชุมชน
2 โครงการกองทุน
จัดตั้งกองทุนเพื่อ
สวัสดิการชุมชนตาบล ส่งเสริมสวัสดิการใน
หนองอียอ
ชุมชน

เป้าหมาย
ทั้ง 11 หมู่บ้าน

ทั้ง 11 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
5,000
5,000
5,000
ประชาชนมีความรู้เรื่อง
(งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) สวัสดิการชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

150,000
(งบอบต.)

สานักงาน
ปลัด

150,000
(งบอบต.)

150,000 มีกองทุนส่งเสริม
(งบอบต.) สวัสดิการแก่ประชาชน
ชุมชน
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4. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.5 ส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
ที่

โครงการ

1 อบรมส่งเสริมการ
ป้องกันและจัดการภัย
พิบัติภายในชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้เรื่องการ
จัดการภัยพิบัติเพื่อลด
และบรรเทาความ
เสียหายจากภัยพิบัติ

ทั้ง 11 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนในตาบล
10,000 เข้าใจและสามารถ
(งบ อบต.) จัดการปัญหาหรือ
ผลกระทบเบื้องต้นได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด
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5. ยุทศาสตร์ ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

โครงการปลูกป่ารักษา - เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า จัดหาพันธุ์ไม้ให้ประชาชน
ชุมชนโดยประชาชนตาบล และจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่า ปี
ทรัพยากร
หนองอียอมีส่วนร่วมใน
ละ 2 ครั้ง
การจัดกิจกรรม - เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ของตาบลหนอง
อียอ

2

3

โครงการรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ใน
เขตตาบลหนองอียอ
ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดาริ

- เพื่อป้องกัน ดูแลรักษาที่ ที่สาธารณประโยชน์ในตาบล
สาธารณประโยชน์ไม่ให้มี หนองอียอ
การบุกรุก

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของแหล่งน้า

10,000 ต้น/ปี

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558
2559
150,000
150,000
150,000 พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น
สานักงาน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีความ
ปลัด
ตระหนักถึงความสาคัญ
ในการอนุรักษ์ป่าเพื่อ
เป็นแหล่งอาหารใกล้
บ้าน
30,000
30,000
30,000 ที่สาธารณประโยชน์
กองช่าง
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ได้รับการดูแล
30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000 สามารถป้องกันการ
(งบ อบต.) พังทลายของหน้าดิน
แหล่งน้า

สานักงาน
ปลัด
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5. ยุทธศาสตร์ ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขมลภาวะ
ที่

โครงการ

1

โครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

2

โครงการจัดการขยะสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย

วัตถุประสงค์
- เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนเห็นโทษของ
การใช้สารเคมีใน
การเกษตร และช่วยกัน
รักษาสิ่งแวดล้อมที่
สะอาดในชุมชน
เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะ
อย่างถูกวิธีและช่วยลด
มลภาวะโลกร้อน

เป้าหมาย
- จัดฝึกอบรม / รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ / จัดเวที
และเปลี่ยนเรียนรู้เสร้าง
อาสาสมัคร

- จัดฝึกอบรม / รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ / จัดเวที
และเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาขยะ-สิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย สนับสนุนถัง
ขยะ ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
50,000
50,000
50,000 ประชาชนมีความรู้
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความเข้าใจ มีส่วนร่วม
ในการป้องกันสารพิษ
ตกค้าง ช่วยลดมลภาวะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

150,000
(งบ อบต.)

สานักงาน
ปลัด

150,000
(งบ อบต.)

150,000 ประชาชนมีความรู้
(งบ อบต.) ความเข้าใจ มีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะ สิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่
1

2

3

4

5

โครงการ
ถนน คสล.จาก
หมู่บ้าน-วัดใหม่นาง
แคบ
ถนน คสล.จาก
สะพาน-ปากทางโนน
เซียง
ถนน คสล.จากแยก
บ้านโนนสุข-บ้าน
สาโรง
ถนน คสล.สามแยก
บ้านหัวเสือ-โรงเรียน
บ้านอาเลา
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4เมตร
ยาว 250 เมตร หนา 0.15
ไปมาสะดวกสบาย

เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม.
เพื่อให้ประชาชนสัญจร กว้าง5เมตร ยาว 350 เมตร
หนา0.15เมตร
ไปมาสะดวกสบาย

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
500,000
(งบ อบต.)
825,000
(งบ อบต.)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร กว้าง5เมตร ยาว 350 เมตร
หนา0.15เมตร
สะดวกสบาย

760,000
(งบ อบต.)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร กว้าง4เมตร ยาว 350 เมตร
หนา0.15เมตร
สะดวกสบาย

700,000
(งบ อบต.)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
250 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

500,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนที่มารับ
บริการสัญจร
สะดวกสบาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

-

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

-

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

-

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

-

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

6

ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านสาโรง ม.8

7

สะพานข้ามลาห้วยไผ่
(ท่อคอนเวิร์ด)บ้าน
หนองอียอ ม.1
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบุผาง ม.3

8

9

ก่อสร้างถนนลาดยาง
จากบ้านโนนเซียง-อา
เลา ม.4,ม.6

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร
สะดวกสบาย
ยาว 250 เมตร หนา 0.15
เมตร
เพื่อให้ประชาชนสัญจร สะพานข้ามลาห้วยไผ่
สะดวกสบาย
พร้อมท่อคอนเวิร์ด

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
500,000
( งบ อบต.)
500,000
( งบ อบต.)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร กว้าง 2 เมตร ยาว 150
สะดวกสบาย
เมตร หนา 0.15 เมตร

200,000
( งบ อบต.)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร กว้าง 6 เมตรยาว1,500
สะดวกสบาย
เมตร

4,500,000
( งบ อบจ.)

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

กองช่าง

-

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

-

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

10 ถนนดินจากวัดใหม่นาง
แคบ-โคกไผ่

11 ซ่อมแซมถนนพร้อม
เสริมไหล่ทางบริเวณ
หน้าโรงเรียนบ้าน
หนองอียอ-สามแยก
บ้านหนองตาดฯ
12 ถนนหินคลุกศิริถาวรห้วยไผ่

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
เพื่อให้ประชาชนสัญจร กว้าง5เมตรยาว500เมตรสูง 100,000
สะดวกสบาย
0.60เมตร
( งบ อบต.)
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
500,000
( งบ อบต.)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลงหินคลุก ขนาด กว้าง 4
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.12
สะดวกสบาย
เมตร

13 ถนนหินคลุกเส้นทิศ เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4
ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย
ตะวันตกของบ้านโคก สะดวกสบาย
0.12 ม. พร้อมเกรดปรับให้
รัง-แยกบุผาง
เรียบร้อย

-

208,000
(งบ อบต.)

-

200,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

(งบ อบต.)
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559

14 ถนนหินคลุกเส้นบ้าน
อาเลา-บ้านค้อ

เพื่อให้ประชาชนสัญจร กว้าง4 เมตร ยาว 1000
สะดวกสบาย
เมตร หนา 0.15 เมตร

15 ก่อสร้างถนน คสล.
จากแยกบ้านผือ-นาง
แคบ
16 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร
สะดวกสบาย
ยาว 800 เมตร หนา 0.15
เมตร

-

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000
สะดวกรวดเร็ว
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อม
เกรดปรับให้เรียบร้อย
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

บ้านสาโรงหมู่ 8- บ้าน
ซองแมว ต.บัวโคก

17 ถนน คสล.เส้นบ้าน
โนนสุข-นาดี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

200,000
( งบ อบต.)
1,000,000
(งบอบต.)

-

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

1,000,000
(งบอบต.)

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

300,000
(งบ อบต.)

-

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น

กองช่าง

-

1,000,000
(งบ อบต.)

1,000,000
(งบ อบต.)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น

กองช่าง

-

กองช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

18 ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.2(ซอยบ้าน
นายบุญโฮม บุญล้วน)
19 ถนน คสล.บ้านโนน
เซียง-หนองหว้า
20 ถนนหินคลุกเส้น
หนองนางแคบ-หนอง
หว้า
21 ถนนหินคลุกเส้นศาลปู่
ตา-แยกบ้านอาเลา 500
เมตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนสัญจร กว้าง 3 เมตร ยาว 100
สะดวกสบาย
เมตร หนา 0.15 เมตร
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กว้าง 5 เมตร ยาว 450
เมตร หนา 0.15 เมตร
กว้าง 5 เมตร ยาว 1000
เมตร หนา 0.15 เมตร

เพื่อให้ประชาชนสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1000
สะดวกสบาย
เมตร หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
150,000
( งบ อบต.)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

-

600,000
600,000
( งบ อบต.) ( งบ อบต.)
250,000
( งบ อบต.)
-

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

-

200,000
( งบ อบต.)

-

-

กองช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22 ก่อสร้างท่อคอนเวิด ข้าม - เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ลาห้วยไผ่บริเวณทาง
เชื่อมหมู่ที่ 5 ไปหมู่ที่ 7

23 ถนนหินคลุกภายใน

เป้าหมาย
จานวน 1 แห่ง

สะพานข้ามในการ
เดินทางสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้มี
หมู่บ้าน ม.5
ถนนสาหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
24 ถนน คสล.จากหมู่บ้าน- เพื่อให้ประชาชนได้มี
สะพาน ม.6
ถนนสาหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร
หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
500,000
( งบ อบจ.)

-

-

100,000
(งบ อบต.)

825,000
(งบ อบต.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีที่สะดวกใน
การเดินทางสัญจรไปมา

กองช่าง

-

ประชาชนมีที่สะดวกใน
การเดินทางสัญจรไปมา

กองช่าง

-

ประชาชนมีที่สะดวกใน
การเดินทางสัญจรไปมา

กองช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25 ถนน คสล.จากบ้านนาง เพื่อให้ประชาชนได้มี
สาย-นางสมควร ม.10
ถนนสาหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
26 ถนนลูกรังรอบห้วยไผ่ เพื่อให้ประชาชนได้มี
ม.10
ถนนสาหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
27 ก่อสร้างถนนลงหิน
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
คลุกเส้นทิศตะวันตก สะดวกสบาย
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านหนองตาดวัฒนา

เป้าหมาย
กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
150,000 ประชาชนสัญจร
(งบ อบต.) สะดวกสบาย

กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

ถนนลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม.
หนาเฉลี่ย 0.12 ม. พร้อม
เกรดปรับให้เรียบร้อย

-

120,000
(งบ อบต.)
-

160,000
(งบ อบต.)

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

28 ถนนหินคลุกเส้น
หนองตาด-ห้วยไผ่
29 ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านหนองทม ม.11
30 เสริมสร้างถนนดินเส้น
บ้านทุ่งสว่าง – บ้านสัจ
จัง หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสาหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 300
เมตร หนา0.15เมตร
กว้าง3เมตร ยาว80เมตร
หนา0.15เมตร
ถนนดินขนาดกว้าง 6 ม.
ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย
1.00 ม. พร้อมเกรดปรับ
ให้เรียบร้อย

31 ลงหินคลุกจากวัดสว่าง เพื่อให้ประชาชนได้มี
หนองอียอ-ป่าช้า
ถนนสาหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 800
เมตร หนา0.15เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
100,000
ประชาชนสัญจร
(งบ อบต.)
สะดวกสบาย
120,000
ประชาชนสัญจร
(งบ อบต.)
สะดวกสบาย
180,000 ประชาชนได้รับความ
(งบ อบต.) สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น

-

180,000
(งบ อบต.)

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

32 ถนนดินจากวัดสว่าง
หนองอียอ-บ้านจบก
ม.11
33 ถนนดินเส้นนาพ่อลีนาหมอเนียง ม.2, ม.11

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1000
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง เมตร หนา0.60เมตร
สะดวกรวดเร็ว

34 ถนน คสล.รอบหนอง
อียอ ม.11

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 600
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง เมตร หนา0.15เมตร
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 6 เมตร ยาว 1000
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง เมตร หนา0.60เมตร
สะดวกรวดเร็ว

35 ถนน คสล.เข้าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 200
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง เมตร หนา0.15เมตร
ทุ่งสว่าง ม.2
สะดวกรวดเร็ว

36 ถนน คสล.เส้นบ้าน
ผู้ใหญ่ไปทางทิศ
ตะวันออก ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 เมตร ยาว 100
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง เมตร หนา0.15เมตร
สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
200,000 ประชาชนได้รับความ
(งบ อบต.) สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น
200,000
ประชาชนได้รับความ
(งบ อบต.)
สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น
600,000
600,000 ประชาชนได้รับความ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น
400,000
ประชาชนได้รับความ
(งบ อบต.)
สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น
ประชาชนได้รับความ
150,000 สะดวกสบายในการ
(งบ อบต.) คมนาคมมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

37 ถนน คสล.เส้นบ้านทุ่ง
สว่าง 2 เส้น(บ้านนาย
บาว มโนรัตน์) หมู่ที่ 2
38 ก่อสร้างถนนดินเส้น
ทิศตะวันตกบ้านนาย
บาว มโนรัตน์ บ้านทุ่ง
สว่าง หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 เมตร ยาว 100
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง เมตร หนา 0.15 เมตร
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสาหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ถนนดินขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 134 ม. หนาเฉลี่ย
0.50 ม. พร้อมเกรดปรับ
ให้เรียบร้อย

39 ถนนหินคลุกเส้นบ้าน
ศิริถาวร-ที่นา
นางประไพ นบน้อม
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสาหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 500
เมตร หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
150,000
(งบ อบต.)
-

-

66,000
(งบ อบต.)

-

100,000
(งบอบต.)

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

40 เสริมสร้างถนนดินเส้น
บ้านศิริถาวร – บ้านสัจ
จัง หมู่ที่ 2
41 ถนนดินจากวัด-ห้วยไผ่
ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนนดินขนาดกว้าง 6 ม. ยาว
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง 2,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม.
สะดวกรวดเร็ว
พร้อมเกรดปรับให้เรียบร้อย

42 ถนน คสล.ทางเข้า
โรงเรียน ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 400
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง เมตร หนา 0.10 เมตร
สะดวกรวดเร็ว

43 ถนน คสล.รอบบ้าน
หนองหว้า

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 300
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง เมตร หนา 0.10 เมตร
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 500
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง เมตร หนา 0.60 เมตร
สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
224,700 ประชาชนได้รับความ
(งบ อบต.) สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น
100,000 ประชาชนได้รับความ
(งบ อบต.) สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น
400,000
400,000 ประชาชนได้รับความ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น
300,000
300,000 ประชาชนได้รับความ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

44 ถนนลูกรังรอบลาห้วย
ไผ่ ม.4
45 ขยายผิวจราจรหน้า
อบต.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
เพื่อให้ประชาชนที่มา
รับบริการสัญจร
สะดวกสบาย
46 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ในเขตตาบลหนองอียอ สะดวกสบาย
ที่ชารุดเสียหาย
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
47 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านหนองอี สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ยอหมู่ที่11
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
48 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านหัวเสือ สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่5

เป้าหมาย
กว้าง 4 เมตร ยาว 1000
เมตร หนา 0.10 เมตร
กว้าง 1 เมตร ยาว 400
เมตร หนา 0.10 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
120,000
(งบ อบต.)
100,000
(งบ อบต.)

ปรับปรุงถนนที่ชารุด
เสียหายในตาบล

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร
หนา 0.15 เมตร

120,000
(งบ อบต.)

-

กว้าง 4 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร

500,000
(งบ อบต.)

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

500,000 ประชาชนสัญจร
(งบ อบต.) สะดวกสบาย
-

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

49 เสริมสร้างถนนดินช่วง เพื่อให้ประชาชนสัญจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1000
ที่นาดาบเคน สีมาตย์ สะดวกสบาย
เมตร หนา 0.60 เมตร
หมู่ที่ 2

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
150,000
(งบ อบต.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.2 ปรับปรุง บารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าครัวเรือน
ที่
1

2

3

4

โครงการ
ติดตั้งไฟฟ้ากระพริบ

วัตถุประสงค์
- เพื่ออานวยความ
ปลอดภัยทางถนน

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

เป้าหมาย
ปีละ 4 จุด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทาการเกษตร
ของเกษตรกร
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ในเขตตาบลหนองอียอ ทั่วถึง
ทั้ง 11 หมู่บ้าน

เกษตรกรตาบลหนองอียอ
11 หมู่บ้าน

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 11 หมู่บ้าน

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใน
เขตตาบลหนองอียอทั้ง 11
หมู่บ้าน

- เพื่ออานวยความ
ปลอดภัยทางถนน

ขยายเขตไฟฟ้าในเขต
ตาบลหนองอียอทั้ง 11
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
100,000
100,000
100,000 ประชาชนได้รับความ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สะดวกในการใช้รถใช้
ถนน
400,000
400,000
300,000
การทาการเกษตรมี
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลผลิตเพิ่มขึ้น
600,000
600,000
600,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน
600,000
(งบ อบต.)

600,000
(งบ อบต.)

600,000 ประชาชนได้รับความ
(งบ อบต.) สะดวกในการใช้รถใช้
ถนน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง,การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
กองช่าง

กองช่าง
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6.3 ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

ก่อสร้างรางระบายน้า
รูปตัวยูรอบหมู่บ้านหมู่
ที่10
ก่อสร้างรางระบายน้า
ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่มน
แท่งทอง หมู่ที่ 1 1

เพื่อให้มีการระบายน้า
ได้สะดวกไม่ เกิดน้า
ท่วมขัง
เพื่อให้มีการระบายน้า
ได้สะดวกไม่ เกิดน้า
ท่วมขัง

รางระบายน้ากว้าง 0.35 ม.
ยาว 200 ม. ลึก 0.35 ม.

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
500,000
(งบ อบต.)
-

รางระบายน้ากว้าง 0.35 ม.
ยาว 200 ม. ลึก 0.35 ม.

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

3

ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านหนองอี
ยอ หมู่ที่ 1

เพื่อให้มีการระบายน้าได้
สะดวกไม่ เกิดน้าท่วมขัง

รางระบายน้ากว้าง 0.35 ม.
ยาว 300 ม. ลึก 0.35 ม.

-

400,000
(งบ อบต.)

4

ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน บุผาง
หมู่ที่ 3
ก่อสร้างรางระบายน้า
บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5

รางระบายน้ากว้าง 0.35 ม.
ยาว 500 ม. ลึก 0.35 ม.

-

400,000
(งบ อบต.)

2

เพื่อให้มีการระบายน้า
ได้สะดวกไม่ เกิดน้า
ท่วมขัง
5
เพื่อให้มีการระบายน้า
ได้สะดวกไม่ เกิดน้า
ท่วมขัง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ลดปัญหาน้าท่วมขังทา
ให้ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร
500,000 ลดปัญหาน้าท่วมขังทา กองช่าง
(งบ อบต.) ให้ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร
400,000 ลดปัญหาน้าท่วมขังทา กองช่าง
(งบ อบต.) ให้ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร
400,000 ลดปัญหาน้าท่วมขังทาให้ กองช่าง
(งบ อบต.) ได้รับความสะดวกในการ
สัญจร

รางระบายน้ากว้าง 0.35 ม.
ยาว 150 ม. ลึก 0.35 ม.

-

400,000
(งบ อบต.)

-

ลดปัญหาน้าท่วมขังทา
ให้ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง
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6.3 ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

6

ก่อสร้างรางระบายน้า
บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9

เพื่อให้มีการระบายน้าได้
สะดวกไม่ เกิดน้าท่วมขัง

รางระบายน้ากว้าง 0.35 ม.
ยาว 500 ม. ลึก 0.35 ม.

7

ก่อสร้างรางระบายน้า
บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7

เพื่อให้มีการระบายน้าได้
สะดวกไม่ เกิดน้าท่วมขัง

รางระบายน้ากว้าง 0.35 ม.
ยาว 500 ม. ลึก 0.35 ม.

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
400,000
400,000 ลดปัญหาน้าท่วมขังทา
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ให้ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร
400,000
400,000 ลดปัญหาน้าท่วมขังทา
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ให้ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง
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6.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
ที่
1

2

3

โครงการ

วัตถุประสงค์

สนับสนุนโครงการ
ประปาหมู่บ้าน

เพื่อให้การดาเนินการ
ของประปาหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความ
คล่องตัว ต่อเนื่อง โดย
การสนับสนุนวัสดุ
สารส้ม คลอรีน
ซ่อมแซม การจัดการ
ขยายเขตระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้า
หมู่บ้านในเขตตาบล ใช้ในการอุปโภคหนองอียอ
บริโภคอย่างทั่วถึง
ก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
ประปาหมู่บ้านในตาบล
หนองอียอ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
300,000
300,000
300,000 การดาเนินการของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประปาหมู่บ้านเป็นไป
ด้วยความคล่องตัว
ต่อเนื่อง

ขยายเขตประปาหมู่บ้านใน 400,000
เขตตาบลหนองอียอ ทั้ง 11 (งบ อบต.)
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 4,7 ต.หนองอียอ
-

400,000
(งบ อบต.)

400,000
ทาให้มีน้าประปาใช้ใน
(งบ อบต.)
การอุปโภค – บริโภค
อย่างทั่วถึง
3,000,000 3,000,000
ทาให้มีน้าประปาใช้ใน
กรม
กรม
ทรัพยากรน้า ทรัพยากรน้า การอุปโภค – บริโภค
อย่างทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 116 -

6.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
7,000,000
-

1

ขุดลอกหนองหัวเสือ
หมู่ที่ 5

2

ขุดลอกหนองช้างบ้าน เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกหนองช้างกว้าง62
บุผางเพิ่มเติม หมู่ที่ 3 ไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่าง
เมตร ยาว 82 เมตร ลึก 3
เพียงพอ
เมตร

-

ทารางน้าตัววี บ้าน
เพื่อระบายน้าใน
หนองตาดวัฒนา หมู่ที่ หมูบ่ ้านลงหนองตาด
10

-

3

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกหนองหัวเสือ กว้าง
(งบกรม
ไว้ใช้ในฤดูแล้งและ
220 ม. ยาว 200 ม. ลึก 4
ชลประทาน)
ประชาชนมีน้าเพียงพอ ม.
ในการเกษตร

รางน้า ยาว 300 เมตร ลึก
0.80 เมตร

450,000
(งบ อบจ.)

-

200,000
(งบ อบต.)

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในพื้นที่มีน้า
กองช่าง
ใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง
ประชาชนในพื้นที่มีน้า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
สามารถระบายน้าใน
หมู่บ้านลงหนองตาด

กองช่าง
กองช่าง
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6.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

4

ขุดลอกลาห้วยไผ่ หมู่
ที่ 1-11

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้า
ไว้ใช้ในฤดูแล้งและ
ประชาชนมีน้าเพียงพอ
ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค

ขุดลอกลาห้วยไผ่ หมู่ที่ 111 ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว
11,000 ม. ลึก 3.5 ม.
พร้อมทาถนน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
6,000,000 6,000,000 6,000,000
(ชลประทาน
,อบต. )

5

ก่อสร้างฝายกั้นน้าห้วยไผ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกักเก็บน้า

ฝายกั้นน้า ขนาดกว้าง 20
เมตร ตามแบบ มข 2527

-

6

ซ่อมแซมฝายน้าล้นลา
ห้วยไผ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกักเก็บน้า

จานวน 1 จุด

-

ซ่อมแซมฝายน้าล้นหนอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ไผ่ ม.2
การกักเก็บน้า

จานวน 1 จุด

7

-

(ชลประทาน
,อบต. )

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในพื้นที่มีน้า

(ชลประทาน
ใช้ในการเกษตรและ
,อบต. )

อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง,
กรม
ชลประทาน

3,000,000
3,000,000
กองช่าง,กรม
ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้ใน
(ชลประทาน) (ชลประทาน)
ชลประทาน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

100,000
(งบ อบต.)

ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

100,000
(งบ อบต.)

ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึง

-

กองช่าง

กองช่าง

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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6.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
400,000
(งบ อบต.)

8

ก่อสร้างฝายกั้นน้าห้วย
น้อย ม.6

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกักเก็บน้า

ฝายกั้นน้า ขนาดกว้าง 20
เมตร ตามแบบ มข 2527

9

ก่อสร้างฝายกั้นน้าห้วยบุ
หวาย ม.8

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกักเก็บน้า

ฝายกั้นน้า ขนาดกว้าง 20
เมตร ตามแบบ มข 2527

-

10 ซ่อมแซมฝายน้าล้น ม.9

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกักเก็บน้า

จานวน 1 จุด

-

100,000
(งบ อบต.)

-

11 ซ่อมแซมฝายน้าล้น ม.11 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

จานวน 1 จุด

-

100,000
(งบ อบต.)

-

การกักเก็บน้า

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

400,000
กองช่าง
ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้ใน
(งบ อบต.)
การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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6.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12 ทาประตูระบายน้าลาห้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ไผ่ (นาพ่อสุข ลาทอง) ม.
11

เป้าหมาย
จานวน 1 จุด

การกักเก็บน้า

13 ขุดลอกหนองตานัน
พร้อมทาถนนบ้าน
หนองอียอ หมู่ที่ 1

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกหนองตานัน ม.1
ไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่าง
กว้าง 40 ม. ยาว 40 ม. ลึก
เพียงพอ
3 ม.พร้อมล้อมรั้วลวด
หนาม

14 โครงการก่อสร้างรั้ว
ล้อมรอบหนองช้าง
หมู่ 3

เพื่อรักษาความสะอาด
ของแหล่งสาหรับ
อุปโภค บริโภค

รั้วรอบหนองช้าง หมู่ที่ 3
ความยาว 400 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
300,000
(งบ อบต.)
-

-

-

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้ กองช่าง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

200,000
ประชาชนในพื้นที่มีน้า
(งบ อบต.)
ใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง
400,000 แหล่งน้าสะอาดเหมาะ
(งบ อบต.) ในการอุปโภค บริโภค

กองช่าง

กองช่าง

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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6.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
ที่

โครงการ

15 ปรับปรุงซ่อมแซม
แหล่งน้าในตาบล

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
แหล่งน้าให้สามารถ
รองรับน้าไว้ได้
16 ขุดลอกลาห้วยน้อย หมู่ เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้า
ที่ 6
ไว้ใช้ในฤดูแล้งและ
ประชาชนมีน้าเพียงพอ
ในการเกษตร
17 ขุดลอกลาห้วยบุหวาย เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้า
บริเวณบ้านสาโรง ม.8 ไว้ใช้ในฤดูแล้งและ
ประชาชนมีน้าเพียงพอ
ในการเกษตร

เป้าหมาย
แหล่งน้าในเขตตาบล

ขุดลอกลาห้วยน้อย กว้าง
15 ม. ยาว 1,000ม. ลึก 3
ม.
ขุดลอกลาห้วยบุหวายกว้าง
15 ม. ยาว 1,000ม. ลึก 3
ม.

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
300,000
300,000
300,000 สามารถป้องกันและ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
และภัยแล้ง
2,000,000 ประชาชนในพื้นที่มี
(งบ อบจ. ) แหล่งน้าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
ประชาชนในพื้นที่มี
2,000,000 แหล่งน้าใช้ใน
(งบ อบจ. ) การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18 ขุดลอกสระหลวงบ้าน เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้า
สาโรงหมู่ที่8
ไว้ใช้ในฤดูแล้งและ
ประชาชนมีน้าเพียงพอ
ในการเกษตร
19 ขุดลอกคันคูป่าช้า บ้าน เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้า
สาโรงหมู่ที่ 8
ไว้ใช้ในฤดูแล้งและ
ประชาชนมีน้าเพียงพอ
ในการเกษตร

เป้าหมาย
กว้าง 62 เมตร ยาว 82
เมตร ลึก 3 เมตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 500
เมตร ลึก 2 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
450,000
(งบ อบต.)
-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในพื้นที่มี
แหล่งน้าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
ประชาชนในพื้นที่มี
แหล่งน้าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.1 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่
1

2

3

4

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างศาลา เพื่อให้ประชาชนมี
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 สถานที่ไว้ทากิจกรรม
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาประชาคม
สถานที่ไว้ทากิจกรรม
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
โครงการซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชนมี
ปรับปรุงศาลา
สถานที่ไว้ทากิจกรรม
ประชาคม ม.9
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
โครงการซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชนมี
ปรับปรุงศาลา
สถานที่ไว้ทากิจกรรม
ประชาคม ม.10
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 350,000
จานวน 1 หลัง
(งบ อบต.)
เป้าหมาย

ก่อสร้างศาลาประชาคม
จานวน 3 หลัง(3หมู่บ้าน)

-

720,000
(งบ อบต.)

ซ่อมแซมศาลาประชาคม
จานวน 1 หลัง

-

-

ซ่อมแซมศาลาประชาคม
จานวน 1 หลัง

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้ชุมชนมีศาลา
เอนกประสงค์ที่คงทน
แข็งแรง เหมาะสม
720,000 เพื่อให้ชุมชนมีศาลา
(งบ อบต.) ประชาคมที่คงทน
แข็งแรง เหมาะสม
300,000 เพื่อให้ชุมชนมีศาลา
(งบ อบต.) ประชาคมที่คงทน
แข็งแรง เหมาะสม
300,000 เพื่อให้ชุมชนมีศาลา
(งบ อบต.) ประชาคมที่คงทน
แข็งแรง เหมาะสม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.1 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่
5

6

7

โครงการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.ให้
ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
รวดเร็ว และบริการ
ประชาชนในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ
โครงการสนับสนุนการ
-เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
นามาพัฒนาคุณภาพชีวิต
(จปฐ.)
และแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่
โครงการจัดทาแผนที่ภาษี เพื่อให้การปฏิบัติงาน
และทะเบียนทรัพย์สิน
จัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ มีความ
ชัดเจนและสะดวกในการ
จัดเก็บภาษี

โครงการหอกระจาย
ข่าวไร้สาย

เป้าหมาย
จานวน 12 จุด

จัดสรรเงินอุดหนุนการอบรม
ให้ความรู้การจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. และค่าตอบแทน
เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล
1 แห่งในเขตตาบลหนองอียอ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
1,000,000 ประชาชนได้ทราบ
( งบ อบต.) ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง รวดเร็ว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

15,000 ทาให้ประชาชนมีคุณภาพ
(งบ อบต.) ชีวติ ที่ดีขึ้นและเป็น

สานักงาน
ปลัด

15,000
(งบ อบต.)

15,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

-

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองคลัง
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.1 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่
8

โครงการ
ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว

9

ซุ้มประตูทางเข้าบ้าน
หนองตาด
10 ศาลาปู่ตา ม.4

11 โครงการหมู่บ้านใน
ฝัน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ หมู่บ้านให้
ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง

ทั้ง 11 หมู่บ้าน

เพื่อความสวยงามของ
หมู่บ้าน
เพื่อความสวยงามและ
เป็นระเบียบ

ซุ้มประตู 1 หลัง

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
400,000
( งบ อบต.)
-

-

-

100,000
(งบ อบต.)

ศาลาปู่ตา 1 หลัง

เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 1 หมู่บ้าน
ในการพัฒนารอบด้าน

-

200,000
(งบ อบต.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง รวดเร็ว

100,000 มีทัศนียภาพความ
(งบ อบต.) สวยงาม
ประชาชนมีสถานที่
ประกอบพิธีและสืบ
ทอดประเพณีท้องถิ่น
พัฒนาศักยภาพด้านต่าง
ให้แก่ประชาชนใน
ตาบล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

สานักงาน
ปลัด
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.1 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่

โครงการ

12 ถมที่สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 9

13 อุดหนุนการปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงอาหาร
โรงเรียนหนองอียอ
14 อุดหนุนจัดสร้างรั้ว
รอบโรงเรียนบ้าน
หนองอียอ
15 ก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะประโยชน์
ของชุมชนไม่ให้เสื่อม
โทรม สามารถให้
ประโยชน์ได้
เด็กมีสถานที่ไว้
รับประทานอาหาร

ถมที่สาธารณะประโยชน์
บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 9

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กาแพงรอบโรงเรียนบ้าน
หนองอียอ

เด็กมีสถานที่ไว้
รับประทานอาหาร

โรงอาหาร 1 หลัง

โรงอาหาร 1 หลัง

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558
2559
350,000 ที่สาธารณประโยชน์
กองช่าง
(งบ อบต.) สามารถใช้ประโยชน์ได้

-

-

-

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

-

500,000 โรงอาหารมีความ
(งบ อบต.) แข็งแรง และปลอดภัย

-

กองช่าง

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง

โรงอาหารมีความ
แข็งแรง และปลอดภัย

กองช่าง
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.1 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

16 ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
17 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 11 หมู่บ้าน
18 อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอาเภอสนม

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
สร้างแหล่งเรียนรู้
ภายในตาบล
ส่งเสริมศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร

รั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

19 ถมทรายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

พัฒนาบริบทบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ถมทรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประชาชนตาบลหนองอียอ
ทั้ง 11 หมู่บ้าน
1 ศูนย์

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
100,000
(งบ อบต.)
300,000
(งบ อบต.)
20,000
(งบอบต.)
50,000
(งบอบต.)

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
ตาบล
ส่งเสริมศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพ
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด
กองช่าง
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.2 พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ที่
1

2

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี บุคลากรองค์การบริหารส่วน 100,000
100,000
100,000 บุคลากรมีความรู้
องค์การบริหารส่วน
ความรู้ความสามารถและ ตาบลหนองอียอ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความสามารถและ
โครงการ

ตาบล(พนักงานส่วน
ตาบล,ลูกจ้างประจา,
พนักงานจ้าง,ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต.)
โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนตาบล,
ลูกจ้างประจา,พนักงาน
จ้าง,ผู้บริหารและสมาชิก
สภา อบต.และตัวแทน
ชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ความรู้ความสามารถและ ตาบลหนองอียอและตัวแทน
มีประสิทธิภาพในการ
ชุมชน
ปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกส่วน
ราชการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

450,000
(งบ อบต.)

450,000
(งบ อบต.)

450,000 บุคลากรมีความรู้
(งบ อบต.) ความสามารถและ

ทุกส่วน
ราชการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.2 พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ที่

โครงการ

3

โครงการจัดทาสื่อ/
วารสารประชาสัมพันธ์
ผลงานขององค์กร

4

ก่อสร้างที่ทาการ อบต. เพื่อรองรับภารกิจงาน
หนองอียอ
ในอนาคตของ อบต.
และเพื่อให้การบริการ
ประชาชนสะดวก

5

จัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ครบชุดใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ผลงานของ
อบต. และเป็นสื่อกลาง
ระหว่างองค์กรกับ
ประชาชน

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
อบต. มีความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ปีละ 1,000 เล่ม

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
60,000
60,000
60,000 มีสื่อประชาสัมพันธ์
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผลงานขององค์กร

อาคารขนาด 2 ชั้น 1 หลัง

จานวน 2 ชุด/ปี

-

-

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

มีอาคารสาหรับการ
6,000,000 ทางานและบริการ
(งบ อบต.) ประชาชนอย่างเพียงพอ
150,000
(งบ อบต.)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

กองช่าง

การปฏิบัติงานของ อบต. มี ทุกส่วนงาน
ความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.2 พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ที่

โครงการ

6

โครงการจัดซื้อ
ซ่อมแซมบารุงรักษา
วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน
จัดซื้อกล้องดิจิตอล

7

8

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อเก็บภาพกิจกรรมต่าง
ๆของ อบต.สาหรับ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และเก็บเป็นข้อมูลองค์กร

เป้าหมาย
ซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุ –
ครุภัณฑ์ต่างๆ ในองค์กร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
200,000
200,000
200,000 ทาให้การปฏิบัติงานมี
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

มีอุปกรณ์เก็บภาพ
กิจกรรมต่าง ๆของ อบต.
สาหรับเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และเก็บ
เป็นข้อมูลองค์กร
85,000 ประชาชนได้รับบริการที่
(งบ อบต.) รวดเร็ว ทันใจ มี
ประสิทธิภาพ

สานักงาน
ปลัด

2 ชุด

โครงการลดขั้นตอนใน เพื่อให้ประชาชนได้รับ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
การปฏิบัติงานและเพิ่ม บริการที่รวดเร็ว ทันใจ มี
ประสิทธิภาพการบริการ ประสิทธิภาพ
ประชาชน

50,000
(งบ อบต.)

-

85,000
(งบ อบต.)

85,000
(งบ อบต.)

ทุกส่วนงาน
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.2 พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
100,000
(งบ อบต.)
-

9 ก่อสร้างโรงจอดรถ

เพื่อบริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

1 แห่ง

10 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

เพื่อเพิ่มความสวยงาม
เป็นระเบียบ ในบริเวณ
ที่ทาการ อบต.
เพื่อเพิ่มความสวยงาม
เป็นระเบียบ ในบริเวณ
ที่ทาการ อบต.
เพื่อเพิ่มความสวยงาม
เป็นระเบียบ ในบริเวณ
ที่ทาการ อบต.
เพื่อเพิ่มความสวยงาม
เป็นระเบียบและ
เผยแพร่ผลงาน

5 ตู้

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

บริเวณที่ทาการ อบต.

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

จานวน 10 ชุด

50,000
(งบ อบต.)

-

จานวน 10 ชุด

40,000
(งบ อบต.)

-

11 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ใน อบต.
12 จัดซื้อโต๊ะไม้
เอนกประสงค์
13 บอร์ดจัดนิทรรศการ

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการมีสถานที่ในการ
จอดรถ
บริเวณที่ทาการ อบต.
ทุกส่วนงาน
สวยงาม เป็นระเบียบ

100,000 บริเวณที่ทาการ อบต.
กองช่าง
(งบ อบต.) สวยงาม ประทับใจผู้มา
ติดต่อราชการ
บริเวณที่ทาการ อบต.
ทุกส่วนงาน
สวยงาม เป็นระเบียบ
-

เผยแพร่ผลงานอบต.
และเพื่อความเป็น
ระเบียบ

สานักงาน
ปลัด
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7.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
ที่

โครงการ

1

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องพัสดุและ
การจัดเก็บรายได้

2

โครงการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีและ
แผนชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนมี
จัดอบรมปีละ 100 คน
ความรู้ในเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างและรู้
หน้าที่ในการเสียภาษี
- เพื่อส่งเสริมให้
สนับสนุนการจัดเวที
ประชาชนมีส่วนร่วมใน ประชาคมหมู่บ้าน / ตาบล
การดาเนินกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชน
- เพื่อ ส่งเสริมการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
30,000
30,000
30,000 ประชาชนมีความรู้ใน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เรื่องการจัดซือ้ จัดจ้าง
และรู้หน้าที่ในการเสีย
ภาษี
50,000
50,000
50,000
- ประชาชนมีส่วนร่วม
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ดาเนินกิจกรรมของ
ชุมชนมากขึ้น
- ประชาชนตระหนักถึง
ความสาคัญของการมี
ส่วนร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

สานักงาน
ปลัด
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7.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3

โครงการอาสาสมัคร
ประชาธิปไตย

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจด้านการเมือง
การบริหารมากขึ้น

จัดอบรมให้ความรู้แก่แกน
นาหมู่บ้านในการเป็น
อาสาสมัครประชาธิปไตย
ปีละ 75 คน

4

โครงการ อบต.สัญจร

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลให้ประชาชน
ทราบและเป็นการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน

อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558
2559
20,000
20,000
20,000
- เกิดอาสาสมัคร
สานักงาน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาธิปไตยทุกหมู่
ปลัด
- ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจด้านการเมือง
การบริหารมากขึ้น
50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000 อบต.หนองอียอ ส่วน
(งบ อบต.) ราชการ และประชาชน
ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกัน

สานักงาน
ปลัด
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7.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
ที่
5

6

7

โครงการ
โครงการจัดประชาคม
หมู่บ้าน ให้เข้มแข็ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้หมู่บ้านมีส่วนร่วม จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ในการประชาคมเพื่อ
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้
สร้างความเข้มแข็ง
หมูบ่ ้านทุกหมู่บ้าน ๆ ละ 1
ครั้ง

โครงการส่งเสริมความรู้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ด้านการเมืองการ
ความเข้าใจในด้าน
ปกครองทุกระดับ
การเมืองการปกครอง
ตลอดจนการเลือกตั้งทุก
ระดับ
โครงการชุมชนและ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มวลชนสัมพันธ์
มีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองและ
การเลือกตั้งทุกระดับ

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน
โดยใช้มวลชน

80,000
(งบ อบต.)

80,000
(งบ อบต.)

80,000
(งบ อบต.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้ประชุม
ประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ และรับรู้ข้อมูลการ
พัฒนาหมู่บ้านเพื่อเสนอให้
อปท. ปรับปรุงดาเนินการ
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านการเมืองการ
ปกครองตลอดจนเรื่องการ
เลือกตั้งมากขึ้น
ประชาชนมีส่วนร่วมดาเนิน
กิจกรรมของชุมชนมากขึ้น
ตระหนักถึงความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด
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