รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้

เป้าหมาย

2559

จานวนปีละ 3 150,000
หมู่
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
2560
100,000

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ อบต.) (งบอบต.) หมูบ่ ้านมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ

2

โครงการคลองส่งน้า
เพื่อการเกษตร บ้าน
โนนสุข หมู่ที่ 9

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ปากคลองกว้าง 4.00
เมตร ความลึก 2.00
การทาการเกษตรของ
เมตร ก้นคลองกว้าง
เกษตรกร

ขุดลอกคลองส่งน้า
เพื่อการเกษตร บ้าน
หัวเสือ หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ปากคลองกว้าง 4.00
เมตร ความลึก 2.00
การทาการเกษตรของ
เมตร ก้นคลองกว้าง
เกษตรกร

3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559
-

0.80 เมตร ยาว 500
เมตร

0.80 เมตร ยาว 500
เมตร

-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2558
2560
2561
100,000 คลองส่งน้าเพื่อ
(งบ อบต.) การเกษตรความ
ระยะทาง 500
เมตร
-

100,000 คลองส่งน้าเพื่อ
(งบ อบต.) การเกษตรความ
ระยะทาง 500
เมตร

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เกษตรกรสามารถ
ทาการเกษตรได้
อย่างต่อเนื่อง
ผลผลิตเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

เกษตรกรสามารถ
ทาการเกษตรได้
อย่างต่อเนื่อง
ผลผลิตเพิ่มขึ้น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

โครงการ

4

โครงการคลองส่งน้า
เพื่อการเกษตร บ้าน
สาโรง หมู่ที่ 8

5

โครงการคลองส่งน้า
เพื่อการเกษตร จาก
หนองนางแคบ-ลา
ห้วยไผ่ หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ปากคลองกว้าง 4.00
เมตร ความลึก 2.00
การทาการเกษตรของ
เมตร ก้นคลองกว้าง
เกษตรกร

0.80 เมตร ยาว 500
เมตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ปากคลองกว้าง 4.00
เมตร ความลึก 2.00
การทาการเกษตรของ
เมตร ก้นคลองกว้าง
เกษตรกร
0.80 เมตร ยาว 500
เมตร

2559

งบประมาณและที่มา
2558 2560
2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

100,000 คลองส่งน้าเพื่อ
(งบ อบต.) การเกษตรความ
ระยะทาง 500
เมตร

เกษตรกรสามารถ
ทาการเกษตรได้
อย่างต่อเนื่อง
ผลผลิตเพิ่มขึ้น

-

-

100,000 คลองส่งน้าเพื่อ
(งบ อบต.) การเกษตรความ
ระยะทาง 500
เมตร

เกษตรกรสามารถ
ทาการเกษตรได้
อย่างต่อเนื่อง
ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ

6

ขุดสระน้าเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่
3,5,6,9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่ง สระน้าเพื่อ
น้าสาหรับการทา
การเกษตร
การเกษตร

2559
-

งบประมาณและที่มา
2558
2560
1,000,000
(งบ อบต.)

2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 50 ของ
หมู่บ้านเป้าหมายมี
แหล่งน้าสาหรับการ
ทาการเกษตร

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เกษตรกรมีแหล่ง
น้าสาหรับการทา
การเกษตรตลอดปี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการทา
เกษตรอินทรีย์

เกษตรกรตาบล
หนองอียอ ทั้ง 11
หมู่บ้าน

2

โครงการปรับปรุง
บารุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ

3

โครงการตลาดนัดสี
เขียว

เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู
สภาพดินและลด
ค่าใช้จ่ายทางด้าน
การเกษตรเกษตรกร
สามารถพึ่งตนเองได้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รณรงค์การปลูกพืช
คลุมดิน และพืช
ตระกูลถั่วเพื่อทาปุ๋ย
พืชสดในนา
เพื่อให้เกษตรกรมี
แหล่งกระจายสินค้า
และส่งเสริมการทา
เกษตรอินทรีย์

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2559
2558
2560
2561
120,000 100,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) (งบ อบต.) หมูบ่ ้านลดการ
เผาทาลายตอซัง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดินมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

เกษตรกรตาบล
หนองอียอ ทั้ง 11
หมู่บ้าน

100,000
(งบ อบต.)

100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ดินมีความอุดม
(งบ อบต.) (งบ อบต.) หมูบ่ ้านลดการใช้ สมบูรณ์มากขึ้น
ปุ๋ยเคมี

สานักงาน
ปลัด

เกษตรกรตาบล
หนองอียอ ทั้ง 11
หมู่บ้าน

100,000
(งบ อบต.)

100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ตาบลมีสถานที่
ในการกระจาย
สินค้าการเกษตร

สานักงาน
ปลัด

เกษตรกรมีแหล่ง
กระจายสินค้าและ
ส่งเสริมการทาเกษตร
อินทรีย์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดอบรม
เพื่อให้ราษฎรมีความรู้
พัฒนา และสนับสนุน ความเข้าใจในการ
การประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
เสริม ต่างๆ

เป้าหมาย
ประชาชน 11
หมู่บ้าน

2559

งบประมาณและที่มา
2558
2560

300,000 200,000
(งบ อบต.)

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000
300,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) หมูบ่ ้านได้รับ
การฝึกอบรม
และสนับสนุน
การประกอบ
อาชีพเสริม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาการ
ว่างงานของ
ประชาชน เกิด
การรวมกลุ่ม
อาชีพเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.4 ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการเกษตรยั่งยืน

ส่งเสริมการทา
เกษตรกรตาบล
เกษตรอินทรีย์แบบ หนองอียอ ทั้ง 11
ยั่งยืนในตาบล
หมู่บ้าน

2

ส่งเสริมการปลูกพืชผัก
อินทรีย์ปลอดสารพิษ

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการปลูก
พืชผักปลอดสาร

3

จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นน้าหมัก เพื่อให้ประชาชนมี เครื่องฉีดพ่นน้า
เครื่องมือในการทา หมัก จานวน 3
การเกษตร
เครื่อง

จัดฝึกอบรม
เกษตรกร

2559
100,000
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
2560
100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

-

100,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561
100,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ อบต). เกษตรกรในตาบล
มีการทาเกษตร
อินทรีย์อย่าง
ต่อเนื่อง
100,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ อบต.) เกษตรกรในตาบล
มีความรู้ความ
เข้าใจในการทา
การเกษตรปลอด
สาร
ร้อยละ50 ของ
เกษตรกรในตาบล
มีเครื่องมือสาหรับ
ทาการเกษตร

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ส่งเสริมการทา สานักงาน
เกษตรอินทรีย์
ปลัด

เกษตรกรมี
ความรูใ้ นการ
ทาการเกษตร
พอเพียง

สานักงาน
ปลัด

เครื่องฉีดพ่นน้า
หมักใน
การเกษตร

สานักงาน
ปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.4 ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืน
ที่
4

โครงการ
เครื่องสูบน้าขนาดใหญ่
พร้อมท่อส่ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ส่งเสริมการทา
เกษตรกรตาบล
เกษตรอินทรีย์แบบ หนองอียอ ทั้ง 11
ยั่งยืนในตาบล
หมู่บ้าน

2559
300,000
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
2560
-

2561
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(KPI)
ได้รับ
รับผิดชอบ
ร้อยละ 80 ของ
ส่งเสริมการทา สานักงาน
เกษตรกรในตาบล เกษตรอินทรีย์
ปลัด
มีการทาเกษตร
อินทรีย์อย่าง
ต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2.1 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาพ
ที่

โครงการ

1

โครงการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ

2

อุดหนุนโครงการ
หลักประกันสุขภาพ

3

อุดหนุนการบริจาค
โลหิตอาเภอสนม

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และมี
สุขภาพที่แข็งแรง
ส่งเสริมกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
ความสาคัญของการ
บริจาคโลหิตในการ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เป้าหมาย
สนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัด
กิจกรรมออกกาลัง
กาย

2559
150,000
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
2561
รับผิดชอบ
ประชาชนใช้เวลาว่าง สานักงาน
150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในตาบลมี ให้เป็นประโยชน์ และมี
ปลัด
สุขภาพที่แข็งแรง
สุขภาพแข็งแรง

กองทุนหลักประกัน
100,000 70,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ
สุขภาพตาบลหนองอียอ (งบ อบต.)
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อุดหนุนงบประมาณให้
50,000 10,000 50,000
50,000 ร้อยละ 80 ของ
ที่ทาการปกครองอาเภอ (งบ อบต.)
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในตาบลเห็น
สนมปีละ1 ครั้ง
ความสาคัญของการ
บริจาคโลหิตในการ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ประชาชนในตาบล
ได้รับการส่งเสริม
สุขอนามัยในชุมชน
ประชาชนเข้าใจและ
เห็นความสาคัญของ
การบริจาคโลหิต

สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2.2 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ที่

โครงการ

1

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

2

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคระบาดใน
ชุมชน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสาคัญและมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เป้าหมาย

- ฝึกอบรม
อาสาสมัครรุ่นเยาว์
ร่วมกับ อสม.
ป้องกันภัยจาก
ไข้เลือดออก
- รณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
- เพื่อให้ประชาชน จัดฝึกอบรม
ตระหนักถึง
รณรงค์
ความสาคัญและมี ประชาสัมพันธ์
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรคระบาด

ในชุมชน

2559
80,000
(งบ อบต.)

60,000
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
2560
60,000
80,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561
80,000 ร้อยละ 80ของ
(งบ อบต.) ประชาชนในตาบล
ได้รับการดูแลและมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
มีอาสมัครรุ่นเยาว์
ร่วมกับ อสม. และ
ประชาชนรณรงค์
การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ตลอด
ทั้งช่วยลดจานวน
ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

50,000

60,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ อบต.) ประชาชนในตาบลมี
ความรูแ้ ละมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
โรคระบาดในชุมชน

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสาคัญและมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรคระบาด
ในชุมชน

สานักงาน
ปลัด

60,000
(งบ อบต.)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2.2 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการป้องกันและ เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า
บ้า

4

จัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควันกาจัด
ยุงลาย

เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2559
2558
2560
2561
สุนัขในเขต
50,000
40,000
50,000
50,000 ร้อยละ 100 ของสัตว์
ตาบลจานวน
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) (งบ อบต.) เลีย้ งในตาบลได้รับ
900 ตัว
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
เครื่องพ่นหมอก
160,000 ร้อยละ 100ของ
ควัน
(งบ อบต.) ประชาชนในตาบล
ได้รับการดูแลป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สามารถป้องกันและ สานักงาน
ควบคุมโรคพิษสุนัข
ปลัด
บ้า
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

สานักงาน
ปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2.3 ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

2

โครงการป้องกันและ เพื่อให้มีป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อให้ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ช่วยสร้าง
สุขภาพและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

และมีอาสาสมัครเฝ้า
ระวังยาเสพติด ป้องกัน
การแพร่ระบาดของยา
เสพติด
3

โครงการสนับสนุน
หน่วยงานต่างๆใน
การดาเนินงานด้านยา
เสพติด

เพื่อลดปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่โดยการบูรณา
การร่วมกับหน่วยงาน
อื่น

เป้าหมาย
จัดแข่งขันกีฬาและ
จัดส่งนักกีฬา
แข่งขัน

2559
150,000
(งบ อบต.)

- จัดฝึกอบรม
อาสาสมัครเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของยา
เสพติด
-สนับสนุนกิจกรรม
การดาเนินการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

50,000
(งบ อบต.)

จานวน 2
หน่วยงาน

50,000
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2558
2560
2561
150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในตาบล
มีสุขภาพดี
ห่างไกลยาเสพติด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประชาชนใช้เวลา
สานักงาน
ว่างให้เกิดประโยชน์
ปลัด
ช่วยสร้างสุขภาพ
และป้องกันปัญหายา
เสพติด
50,000
50,000 ร้อยล70 ของทุก
มีอาสาสมัครเฝ้า
สานักงาน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้านมีอาสาสมัคร ระวังยาเสพติด
ปลัด
เฝ้าระวังยาเสพติด
ป้องกันการแพร่
ป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระบาดของยาเสพติด

50,000
50,000 ร้อยละ 80 ของพื้นที่มี ลดปัญหายาเสพติด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) การดาเนินการลด
ในพื้นที่โดยการบูร
ปัญหายาเสพติดโดย
ณาการร่วมกับ
การบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

สานักงาน
ปลัด

หน่วยงานอื่น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2.3 ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย

2559
อบรมแก่กลุ่ม
100,000
เสี่ยงหมู่บ้านละ 5 (งบ อบต.)
คน จานวน 55
คน

4

อบรมค่ายเยาวชน

5

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ เด็กรู้ถึงโทษและ
เด็กนักเรียนใน
30,000
ยาเสพติดใน
พิษภัยของยาเสพติด เขตตาบลหนองอี (งบ อบต.)
สถานศึกษา
ยอ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2558
2560
2561
40,000
100,000
100,000 ร้อยละ80 ของเยาวชน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) กลุม่ เสี่ยงได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและห่างไกล
ยาเสพติด
20,000
30,000
30,000 ร้อยละ 100 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) สถานศึกษาในตาบล
ได้รับความรู้โทษและ
พิษภัยของยาเสพติด

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
เยาวชนมีความรู้ สานักงาน
เกี่ยวกับการ
ปลัด
ป้องกันและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด
รู้ถึงพิษภัยของยา
ส่วน
เสพติด
การศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2.4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ที่

โครงการ

1

โครงการรณรงค์การ
กาจัดสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอยภายใน
ชุมชน
เตาเผาขยะของหมู่บ้าน
บ้านหนองอียอ หมู่ที่
11

2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อสร้างความเข้าใจใน ทั้ง11 หมู่บ้าน
การกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอยภายใน
ชุมชน
เพื่อกาจัดสิ่งปฏิกูลและ จานวน 1 แห่ง
ขยะมูลฝอยภายใน
ชุมชน

2559
50,000
(งบ อบต.)

-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2558
2560
2561
ไม่ใช้
50,000
50,000 ร้อยละ 100 ของ
งบประมา (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชุมชนในตาบลมี
ณ
การจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบ
1,000,000 เตาเผาขยะรักษา
(งบ อบต.) สิ่งแวดล้อม 1 เตา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ชุมชนมีการจัดการ
สานักงาน
สิ่งปฏิกูลและขยะมูล
ปลัด
ฝอยอย่างถูกวิธี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ชุมชนมีสถานที่
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอยอย่างถูก
วิธี

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2.5 ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพโดยชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการตาบล
หนองอียอน่าอยู่

2

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้แต่ละ
หมู่บ้านมีการดูแล
สภาพแวดล้อมให้
สะอาดน่าอยู่
อุดหนุนสาธารณสุข เพื่อให้การ
มูลฐานหมู่บ้าน อสม. ดาเนินการของ อสม.
มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
11 หมู่บ้าน

11 หมู่บ้าน

2559
150,000
(งบ อบต.)

170,000
(งบ อบต)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2558
2560
2561
150,000
150,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในตาบล
ได้รับส่งเสริมการดูแล
เรื่องภาพ
165,000 170,000
170,000 ร้อยละ 100 ของการ
(งบ อบต) (งบ อบต) ดาเนินการของ อสม.
มีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
หมู่บ้านน่าอยู่
สะอาด ปราศจาก
โรคติดต่อ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

การดาเนินการของ
อสม. มี
สานักงาน
ประสิทธิภาพ
ปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมการศึกษา
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริมนม สาหรับ
โรงเรียนในเขตตาบล
หนองอียอ

2

3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน์ในการ
พัฒนาด้านร่างกายที่
เหมาะสม
โครงการจัดซื้ออาหาร เพื่อให้เด็กได้รับ
เสริมนม สาหรับศูนย์ สารอาหารที่มี
พัฒนาเด็กเล็กตาบล
ประโยชน์ในการ
หนองอียอ
พัฒนาด้านร่างกายที่
เหมาะสม
โครงการสนับสนุน
เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารกลางวัน
สารอาหารที่มี
สาหรับโรงเรียนในเขต ประโยชน์ในการ
ตาบลหนองอียอ
พัฒนาด้านร่างกายที่
เหมาะสม

เป้าหมาย

2559
1,500,000
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
(KPI)
ได้รับ
2558
2560
2561
798,980 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก เด็กมีร่างกาย
(งบ อบต.) (งบ อบต.) นักเรียนในเขตตาบล เจริญเติบโต
ได้รับการส่งเสริม
สมวัย
อาหารเสริมนม

จัดซื้ออาหาร
เสริมนมสาหรับ
โรงเรียนในเขต
ตาบลหนองอียอ
จานวน 3 โรง
จัดซื้ออาหาร
200,000 131,320
เสริมนมสาหรับ (งบ อบต.)
สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหนองอียอ
จัดซื้ออาหาร
2,800,000 1,756,000
กลางวันสาหรับ (งบ อบต.)
โรงเรียนในเขต
ตาบลหนอง อียอ
จานวน 3 โรง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษาฯ

200,000
200,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก เด็กมีร่างกาย
(งบ อบต.) (งบ อบต.) นักเรียนในเขตตาบล เจริญเติบโต
ได้รับการส่งเสริม
สมวัย
อาหารเสริมนม

ส่วน
การศึกษาฯ

2,800,000 2,800,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก เด็กมีร่างกาย
(งบ อบต.) (งบอบต.) นักเรียนในเขตตาบล เจริญเติบโต
ได้รับการสนับสนุน สมวัย
อาหารกลางวัน

ส่วน
การศึกษาฯ
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3.1 ส่งเสริมการศึกษา
ที่

โครงการ

4

โครงการจัดซื้ออาหาร
กลางวัน สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบล
หนองอียอ

5

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน์ในการ
พัฒนาด้านร่างกายที่
เหมาะสม
จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กในชุมชนได้
ร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย

2559

งบประมาณและที่มา
2558
2560

จัดซื้ออาหาร
400,000
กลางวันสาหรับ (งบ อบต.)
สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

375,200

ทุกหมู่บ้านใน 100,000
เขต อบต.
(งบ อบต.)

100,000

400,000
(งบ อบต.)

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

400,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก
(งบ อบต.) นักเรียนในเขตตาบล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตสมวัย

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

100,000
(งบ อบต.)

100,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก
(งบ อบต.) และเยาวชนในเขต

เด็กได้รับความรู้และ
ความสนุกสนานในการ
ตาบลได้มีส่วนร่วมใน ร่วมกิจกรรม

ส่วน
การศึกษา

กิจกรรมวันเด็ก
เพื่อให้ประชาชนมี
หนังสือพิมพ์อ่าน
ข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ปัจจุบัน

6

โครงการสนับสนุน
หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน

7

โครงการก่อสร้างศูนย์ เพื่อให้ชุมชนมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประจา พัฒนาเด็กประจาตาบล
หนองอียอ
หมู่บ้าน

11 หมู่บ้าน

100,000
(งบ อบต.)

80,000

100,000
(งบ อบต.)

2 แห่ง
-

-

100,000 ร้อยละ100 ของทุก
(งบ อบต.) หมูบ่ ้านในตาบล
ได้รับการส่งเสริม
การอ่าน
2,000,000 ศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง
(งบ อบต.)

ประชาชนมี
หนังสือพิมพ์อ่านข้อมูล
ข่าวสาร เหตุการณ์
ปัจจุบัน

ส่วน
การศึกษา
ฯ

เด็กเล็กมีสถานที่เหมาะสม
ในการเรียนรู้ มีความ
ปลอดภัยและมีความพร้อม
มากขึ้น

ส่วน
การศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

เพื่อให้เด็กมีรายได้
ในช่วงปิดภาคเรียนเป็น
การแบ่งเบาภาระ
ครอบครัว
9 จัดซื้อรถรับส่งเด็กเล็ก เพื่ออานวยความสะดวก
ในการเดินทางของเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตตาบล
หนองอียอ

50,000
(งบ อบต.)

1 คัน

-

10 ส่งเสริมและ

เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหนองอี
ยอและ
บุคลากรของ
อบต.

50,000
(งบ อบต.)

8 จ้างเด็กนักเรียน
ฝึกงานช่วงปิดภาค
เรียน

สนับสนุนด้าน
การศึกษา

เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
เล็กได้รับการดูแลเรื่อง
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
2558
2560

8,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่
2561
รับผิดชอบ
50,000
50,000 ร้อยละ 70ของเด็ก เด็กมีรายได้ในช่วง ส่วน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) นักเรียนมีรายได้
ปิดภาคเรียนเป็น การศึกษาฯ
ในช่วงปิดภาคเรียน การแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง
1,500,000 รถรับส่งศูนย์พัฒนา เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
ส่วน
(งบ อบต.) เด็กเล็ก 1 คัน
เด็กเล็กได้รับความ การศึกษา
สะดวกในการ
เดินทางไป- กลับ
50,000
50,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก เด็กเล็กได้รับการ
ส่วน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) เล็กในศูนย์ได้รับการ ดูแลเรื่องการศึกษา การศึกษา
ดูแลเรื่องการศึกษา อย่างมี
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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เป้าหมาย

2559

11 อุดหนุนการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

ส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการแก่
โรงเรียนในเขตตาบล
หนองอียอ

โรงเรียนในเขต
40,000
ตาบลหนองอียอ (งบ อบต.)

12 ส่งเสริมกิจกรรม
การศึกษานอกห้องเรียน
วิชาชีพ วิชาชีวิต วิถี
ชุมชน

ส่งเสริมกิจกรรม
การศึกษานอกห้องเรียน
วิชาชีพ วิชาชีวิต วิถี
ชุมชนแก่เด็กนักเรียนใน
เขตตาบล
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
เสริมสร้างสุขภาพแก่
โรงเรียนในเขตตาบล

โรงเรียนในเขต
40,000
ตาบลหนองอียอ (งบ อบต.)

เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนใน
ตาบลหนองอียอ

โรงเรียนในเขต 400,000
ตาบลหนองอียอ (งบ อบต.)

13 อุดหนุนกิจกรรมกีฬา
โรงเรียน
14 อุดหนุนโครงการจัดหา
สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

งบประมาณและที่มา
2558
2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เด็กได้พัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาการ

ส่วน
การศึกษาฯ

เด็กนักเรียนในตาบล
มีทักษะในการ
ดารงชีวิต

ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วน
การศึกษาฯ

การสนับสนุน

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง มีพัฒนาการ
รู้รักสามัคคี

โรงเรียนในเขตตาบล
หนองอียอมีสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่
เพียงพอ

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตร

ส่วน
การศึกษาฯ

40,000
40,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
(งบ อบต.) (งบ อบต.) นักเรียนได้รับการ

สนับสนุนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
ร่วมกับ
40,000
40,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก
มูลนิธิ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) นักเรียนได้ศึกษา
วิชาชีพ วิชาชีวิต วิถี
สยามกัมมา
ชุมชน

จลฯ

โรงเรียนในเขต
40,000
ตาบลหนองอียอ (งบ อบต.)

40,000
40,000 ร้อยละ 100 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรมกีฬาสีได้รับ
200,000
-

-
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3.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1

โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาในตาบล

เพื่อส่งเสริมให้
สนามกีฬาจานวน
ประชาชน เยาวชน ออก 4 แห่ง
กาลังกายเพื่อสุขภาพ

2

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่บ้าน

จัดหาอุปกรณ์กีฬา
มอบให้ทั้ง 11
หมู่บ้าน

3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้มีอุปกรณ์
ในการเล่นกีฬาและออก
กาลังกาย
จัดส่งทีมนักกีฬาเข้า เพื่อส่งเสริมให้
ร่วมการแข่งขันกีฬา ประชาชน เยาวชน ออก
ต่างๆ
กาลังกายเพื่อสุขภาพ

เป้าหมาย

2559
1,200,000
(งบ อบจ.)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2558
2560
2561
1,200,000 1,200,000 1,200,000 สนามกีฬา 4 แห่ง
(งบ อบจ.) (งบ อบจ.)

100,000
(งบ อบต.)

ประชาชน เยาวชน 110,000
ออกกาลังกายเพื่อ (งบ อบต.)
สุขภาพ

105,000

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชน
กองช่าง
เยาวชน ได้มี
สถานที่ในการ
ออกกาลังกาย
100,000 100,000 ร้อยละ100 ของทุก เด็ก เยาวชนและ
ส่วน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้านได้รับการ
ประชาชนได้มี
การศึกษาฯ
สนับสนุนอุกรณ์
อุปกรณ์ในการ
กีฬา
เล่นกีฬามากขึ้น
110,000 110,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน
ส่วน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) เยาวชน ประชาชน เยาวชน ได้มีการ การศึกษาฯ
ได้รับการสนับสนุน
ออกกาลังกาย
การแข่งขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ
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3.3 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการส่งเสริมและ เพื่อฟื้นฟูและ
สนับสนุนการจัดงาน อนุรักษ์ประเพณี
ประเพณีท้องถิ่น
ท้องถิน่

2

โครงการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

3

เป้าหมาย

2559
จัดกิจกรรม
600,000
ประเพณีท้องถิ่นที่ (งบ อบต.)
สาคัญต่างๆ เช่น
วันเข้าพรรษา บุญ
บั้งไฟ ลอยกระทง
ฯลฯ
ประชาชนในตาบล 30,000
(งบ อบต.)

- เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสาคัญและนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์
โครงการส่งเสริมและ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ปีละ 1 ครั้ง
อนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง
เพลงลูกทุ่ง
ไทย

60,000
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2558
2560
2561
400,000 600,000 600,000 ร้อยละ 100 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุน
การสืบสานและ
อนุรักษ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษาฯ

ร่วมกับ
กิจกรรม
ชมรม
ผู้สูงอายุ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบทอด
ประเพณีท้องถิ่น
30,000
30,000 ร้อยละ 100 ของภูมิ - ประชาชนได้มี
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ปัญญาท้องถิ่นได้รับ การนาภูมิปัญญา
การสนับสนุนการ ท้องถิ่นมา
สืบสานและอนุรักษ์ ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์

ส่วน
การศึกษาฯ

60,000
60,000 ร้อยละ 70 ของ
เพลงลูกทุ่งได้รับ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในตาบล การอนุรักษ์
ร่วมกันอนุรักษ์เพลง
ลูกทุ่ง

ส่วน
การศึกษาฯ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาในวัน
สาคัญต่าง ๆและ
กิจกรรมเนื่องในวัน
สาคัญของชาติ

เพื่ออนุรักษ์และ
ส่งเสริม สร้าง
จิตสานึกให้เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรม
และปลูกฝังค่านิยม
ความเป็นไทย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างชุมชน

5

เป้าหมาย

2559

- วันมาฆบูชา
150,000
- วันวิสาขบูชา
(งบ อบต.)
- อาสาฬบูชา ฯลฯ เข้า
ร่วมกิจกรรมเชิญชวน
ประชาชนทาบุญถวาย
ทาน ตักบาตร พร้อม
ฟังพระธรรมเทศนา
เชิญชวนผู้สูงอายุและ 100,000
ประชาชนในตาบล
(งบ อบต.)
หนองอียอร่วมทา
กิจกรรมในการ
ส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้สูงอายุในตาบล

งบประมาณและที่มา
2558
2560
100,000

100,000

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

150,000 150,000 ร้อยละ 100 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนใน
พื้นที่มีจิตสานัก
เห็นคุณค่าและ
ความเข้าใจ
ธรรมะมากขึ้น

ทาให้มีจิตสานัก
เห็นคุณค่าและ
ความเข้าใจธรรมะ
มากขึ้น

100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ผูส้ ูงอายุในตาบล
ร่วมกันอนุรักษ์
และส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ปลูกฝังค่านิยม
ความเป็นไทย

ผู้สูงอายุในตาบลมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่ส่งเสริม
การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยมาก
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา
ฯ

ส่วน
การศึกษา
ฯ
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ที่
6

7

8

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2559
2558
2560
2561
เพื่อให้เยาวชนได้
จัดพิธีพรรพชา
โครงการบรรพชา
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ
ศึกษาหลักธรรมและ สามเณรภาคฤดูร้อน (งบ อบต.)
สามเณรภาคฤดูร้อน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) สามเณรที่เข้าร่วม
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ในพื้นที่ตาบลหนอง
อบรมได้ศึกษา
ประโยชน์
อียอ จานวน 100
หลักธรรมและใช้เวลา
คน
ว่างให้เกิดประโยชน์
ประชาชนในตาบล
โครงการชวนเด็กและ เพื่อส่งเสริมให้
60,000
50,000
60,000
60,000 ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนฟังธรรมะ เพิ่ม ประชาชนในตาบล ได้ศึกษาหลักธรรม (งบ อบต.)
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในตาบล
ได้ศึกษาหลักธรรม และใช้เวลาว่างให้
วุฒิภาวะแห่งปัญญา
ร่วมกันอนุรักษ์และ
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
ส่งเสริม วัฒนธรรม
เกิดประโยชน์
ประเพณีท้องถิ่น
สนับสนุนบุญผเวท
โครงการอนุรักษ์งาน เพื่อส่งเสริมให้
40,000
30,000
40,000
40,000 ร้อยละ 80 ของ
บุญเดือนสี่ (บุญผเวท) ประชาชนในตาบล บุญเทศน์มหาชาติ (งบ อบต.)
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในตาบล
ได้ศึกษาหลักธรรม ในเขตตาบลหนองอี
ร่วมกันอนุรักษ์และ
ยอ
ส่งเสริม วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- เด็กมีจิตสานัก
เห็นคุณค่าและ
ความเข้าใจธรรมะ
มากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษาฯ

ประชาชนในตาบล
ส่วน
มีจิตสานึกเห็น
การศึกษาฯ
คุณค่าและความ
เข้าใจธรรมะมาก
ขึ้น
ประชาชนในตาบล
ส่วน
มีจิตสานึกเห็น
การศึกษาฯ
คุณค่าและความ
เข้าใจธรรมะมาก
ขึ้น
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ที่
9

โครงการ
โครงการเข้าวัด ฟัง
ธรรม ปฏิบัติธรรม
กรรมฐาน

10 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลสนมเมืองดอก
จานประสานใจไหว้ปู่
ตา
11 อุดหนุนงานกาชาด
จังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในตาบล
ได้ศึกษาหลักธรรม

เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีงานดอก
จาน

เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นจังหวัด
สุรินทร์

เป้าหมาย

2559

งบประมาณและที่มา
2558
2560

สนับสนุนการ
50,000
ปฏิบัติธรรม
(งบ อบต.)
กรรมฐานบวชชีพ
ราหม์ในเขตตาบล
หนองอียอ
จัดงานประเพณีงาน 100,000
ดอกจาน
(งบ อบต.)

50,000

อุดหนุน
งบประมาณให้ที่
ทาการปกครอง
จังหวัดสุรินทร์ปี
ละ 1 ครั้ง

10,000

20,000
(งบ อบต.)

60,000

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000
50,000 ร้อยละ 70 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในตาบล
ร่วมกันอนุรักษ์และ
ส่งเสริม วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในตาบล
ร่วมกันอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

20,000
20,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในตาบล
ร่วมกันอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนในตาบล
มีจิตสานึกเห็น
คุณค่าและความ
เข้าใจธรรมะมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา
ฯ

มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมงาน
ประเพณีดอกจาน

ส่วน
การศึกษา
ฯ

มีส่วนร่วมในงาน
ประจาปีของ
จังหวัดสุรินทร์

สานักงาน
ปลัด
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โครงการ

12 อุดหนุนงานรัฐพิธี
อาเภอสนม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนงานรัฐ งานพิธีต่างๆ
พิธีของอาเภอสนม

2559
40,000
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2558
2560
2561
30,000
40,000
40,000 ร้อยละ 100 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) งานรัฐพิธีมีการ
เผยแพร่กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
มีการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆของอาเภอ
สนม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด
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3.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ที่

โครงการ

1

โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพิ่มฝึกอบรมนักเรียน จัดอบรมบุคลากร
เยาวชนในเขตตาบล ของ อบต.นักเรียน
หนองอียอ
เยาวชนในตาบล

2

กิจกรรมส่งเสริมการ ส่งเสริมการเรียนรู้
เรียนรู้นอกห้องเรียน นอกห้องเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหนองอียอ

3

โครงการรักสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหนองอียอ

2559
100,000
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2558
2560
2561
100,000
100,000 ร้อยละ 100 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) บุคลากรของ อบต.
นักเรียน เยาวชนใน
ตาบลได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหนองอียอ

80,000
(งบ อบต.)

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนในศูนย์
ให้เด็กนักเรียนใน พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลหนองอียอ
ตาบลหนองอียอ

50,000
(งบ อบต.)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นักเรียนและเยาวชน
ส่วน
มีคุณธรรมและ
การศึกษาฯ
จริยธรรมมากขึ้น

80,000
80,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน

ร่วมกับ
รพ.สต.
หนองอียอ

เด็กนักเรียนของ
ส่วน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ
ตาบลหนองอียอได้
เรียนรู้และมี
ประสบการณ์รอบ
ด้าน
50,000
50,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก เด็กเล็กของศูนย์
ส่วน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษาฯ
เล็กมีสุขภาพดี
ตาบลหนองอียอมี
สุขภาพ(มือ เท้า
ปากฯ)ที่ดี
62
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ที่
4

5

6

โครงการ
โครงการเยี่ยมบ้าน
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหนองอียอ)

วัตถุประสงค์
เพื่อติดตาม
พัฒนาการเด็ก

เป้าหมาย
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหนองอียอ

2559
20,000
(งบ อบต.)

โครงการโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมการ
ครอบครัวตาบลหนอง เรียนรู้และการ
อียอ
จัดการความรู้ของ
เยาวชนในชุมชน
ท้องถิ่น

ในเขตตาบลหนอง 100,000
อียอ
(งบ อบต.)

โครงการส่งเสริม
ติดตามพัฒนาการเด็ก
พิเศษ

นักเรียนพิเศษ
โรงเรียนในเขต
ตาบลหนองอียอ

เพื่อติดตาม
พัฒนาการเด็ก

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2558
2560
2561
20,000
20,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการติดตาม
ดูแลด้านพัฒนาการ
100,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทราบปัญหาด้านต่าง
ส่วน
ของเด็กนักเรียนในศูนย์ การศึกษาฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พัฒนาเด็กเล็กตาบล
หนองอียอเพื่อนามา
แก้ไข
เกิดกลไกการเรียนรู้ของ สานักงาน
100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของเด็ก
ปลัด,มูลนิธิ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) และเยาวชนในตาบลมี เด็กและเยาวชนที่
ต่อเนื่องภายใต้การมี
ชุมชนท้องถิ่น
การเรียนรู้และการ
ส่วนร่วมของภาคีหลักที่
พัฒนา
จัดการความรู้ของ
เกี่ยวข้อง
เยาวชนในชุมชน

ท้องถิ่นไดเป็นอย่างดี

20,000
(งบ อบต.)

20,000
20,000 ร้อยละ 70 ของเด็ก
(งบ อบต.) (งบ อบต.) พิเศษในเขตตาบล
ได้รับการติดตาม
และส่งเสริม
พัฒนาการ

ทราบปัญหา ติดตาม
และส่งเสริม
พัฒนาการแก่เด็ก
พิเศษ

ส่วน
การศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.1 ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(KPI)
2559
2558
2560
2561
1 โครงการสงเคราะห์
เพื่อช่วยเหลือ
จ่ายเงินสงเคราะห์ 5,628,000 5,500,000 5,800,000 5,900,000 ร้อยละ 100ของ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ จานวน
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ผูส้ ูงอายุที่ขึ้น
706 คน
ทะเบียนในตาบล
ได้รับเบี้ยยังชีพ
2 โครงการสงเคราะห์
เพื่อช่วยเหลือ
จ่ายเงินสงเคราะห์ 3,542,000 225,000 3,580,000 3,580,000 ร้อยละ 100ของผู้
เบี้ยยังชีพ คนพิการ
สงเคราะห์คนพิการ คนพิการ จานวน (งบ อบต.)
(งบ อบต.) (งบอบต.) พิการที่ขึ้นทะเบียน
369 คน
ในตาบลได้รับเบี้ยยัง
ชีพ
3 โครงการสงเคราะห์
เพื่อช่วยเหลือ
จ่ายเงินสงเคราะห์
48,000
48,000
48,000
48,000 ร้อยละ 100ของ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สงเคราะห์ผู้ป่วย
ผู้ป่วยเอดส์ จานวน (งบ อบต.)
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้น
เอดส์
8 คน
ทะเบียนในตาบล
ได้รับเบี้ยยังชีพ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ผู้สูงอายุ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สานักงาน
ปลัด

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สานักงาน
ปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.1 ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

5

โครงการศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน
“บ้านกลางของ
ผู้สูงอายุ”

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัด
(KPI)
2559
2561
ส่งเสริมอาชีพเสริม
200,000
ร้อยละ 80 ของ
ให้แก่ผู้สูงอายุ
(งบ พมจ.)
ผู้สูงอายุในตาบล
ได้รับการส่งเสริม
อาชีพ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 11 100,000
ไม่ใช้
100,000 100,000 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน
แห่ง
(งบอบต.) งบประมา (งบอบต.) (งบอบต.) ชุมชนทั้ง 11 หมู่
ณ
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2558
2560
120,000
-

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ผู้สูงอายุ มี
สานักงาน
คุณภาพชีวิตที่ดี ปลัด, พมจ.
ขึ้น
ผู้สูงอายุ มี
สานักงาน
คุณภาพชีวิตที่ดี ปลัด, พมจ.
ขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

สนับสนุนงบประมาณ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
หน้าที่ วัสดุอุปกรณ์
วิทยุสื่อสาร ตัดชุด
ตลอดทั้งส่งเสริม
กิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน

500,000
(งบ อบต.)

500,000

150,000
(งบ อบต.)

150,000

250,000
(งบ อบต.)

200,000

1

โครงการหน่วยกู้ชีพ
ตาบลหนองอียอ

- เพื่อจัดให้มีอาสาสมัคร
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
- เพื่อลดการสูญเสียชิวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

2

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

เพื่อให้ อปพร.ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมไปแล้วได้มี
ความรู้เพิ่มเติมในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

3

งบประมาณและที่มา
2558
2560

เพื่อบริการผู้ใช้รถใช้
ถนน ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

ปีละ 55 คน

ช่วงปีใหม่และ
สงกรานต์

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 500,000 ร้อยละ100 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในตาบล

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

มีอาสาสมัคร
และรถ
ได้รับความช่วยเหลือ ช่วยเหลือ
ป่วยฉุกเฉิน , อุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน
สามารถช่วย
ลดการสูญเสีย
ชีวิตได้
150,000 150,000 ร้อยละ 100 ของ อป มีเครือข่ายที่ สานักงาน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) พร.ได้รับการ
เข้มแข็งและมี
ปลัด
ฝึกอบรมในการ
การเฝ้าระวัง
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภัยอย่างมี
ระบบ
250,000 250,000 ร้อยละ 100 ของช่วง
ลดอุบัติเหตุ สานักงาน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) เทศกาลปีใหม่และ
ทางถนน
ปลัด
สงกรานต์มีจุดตรวจ
บริการประชาชน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

4 อบรมขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้มี ประชาชนทั่วไป
วินัยจราจร
ความรู้ในการขับขี่
จานวน 70 คน
อย่างปลอดภัย
5

ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรในเขตตาบล
หนองอียอ

6

ขุดบ่อน้าตื้น

7 กระจกโค้งจราจร

เพื่อเป็นการอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้
รถใช้ถนน

2559
50,000
(งบ อบต.)

ทุกหมู่บ้านใน
200,000
ตาบลหนองอียอ ปี (งบ อบต.)
ละ 8 จุด รวม 24
จุด
เพื่อแก้ไขปัญหาการ ทุกหมู่บ้านใน
ขาดแคลนน้าดื่มน้าใช้ ตาบลหนองอียอ
ของประชาชนในฤดู รวม 11 บ่อ
แล้ง
เพื่อเป็นการอานวย
ทุกหมู่บ้านใน
100,000
ความสะดวกแก่ผู้ใช้ ตาบลหนองอียอ
(งบ อบต.)
รถใช้ถนน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2558
2560
2561
30,000
50,000
50,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในตาบลมี
ความรู้เรื่องวินัย
จราจร
100,000 200,000
200,000 สัญญาณไฟจราจร ปี
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ละ 8 จุด

-

300,000 บ่อน้าตื้น 11 บ่อ
(งบ อบต.)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีความรู้ สานักงาน
ในการขับขี่อย่าง
ปลัด
ปลอดภัย
ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้าดื่ม
น้าใช้ของประชาชน
ในฤดูแล้งได้

กองช่าง

100,000
100,000 กระจกโค้งจราจรใน ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
(งบ อบต.) (งบ อบต.) จุดเสี่ยงเขตตาบล
ความสะดวก
หนองอียอ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้มีแหล่งน้าใช้ใน
7 เจาะบ่อบาดาลใน
เขตตาบลหนองอียอ ฤดูแล้งและมีน้าเพียงพอ
ตั้งแต่
ในการเกษตร
หมู่ที่ 1 -11

-

-

8 ถังไฟเบอร์พร้อม
ฐานกักเก็บน้า

-

30,000
(งบ อบต.)

9 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยทาง
ธรรมชาติ

เจาะบ่อบาดาลทั้ง
11 หมู่บ้านขนาด 6
นิ้ว ลึกประมาณ
42 เมตร จานวน
30 บ่อ
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด ถังไฟเบอร์พร้อม
แคลนน้าดื่มน้าใช้ของ ฐาน จานวน 3 ถัง
ประชาชนในฤดูแล้ง

2559

งบประมาณและที่มา
2558
2560

เพื่อให้ผู้ประสบภัยมี
ปัจจัยในการดารงชีวิต
อย่างเพียงพอ

ให้ความช่วยเหลือ 200,000
ผู้ประสบภัยในเขต (งบ อบต.)
ตาบลหนองอียอ

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1,000,000 ร้อยละ 40 ของตาบล ประชาชนมีน้าใช้
(งบ อบต.) มีแหล่งน้าสารองใน ในการเกษตรอย่าง
การทาเกษตรกรรม ทั่วถึง

-

ถังไฟเบอร์พร้อม
ฐาน 3 ถัง

200,000 200,000 ร้อยละ100 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ผูป้ ระสบภัยทาง
ธรรมชาติได้รับ
ความช่วยเหลือ

สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้าดื่มน้าใช้
ของประชาชนใน
ฤดูแล้งได้
ประชาชนได้รับ
ปัจจัยในการ
ดารงชีวิตอย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

สานักงาน
ปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ยากจน ถูกทอดทิ้ง
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
และที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้
ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ตาบลหนองอียอ

วัตถุประสงค์
เพื่อซ่อมแซมบ้าน
และที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ยากไร้และผู้
ด้วยโอกาสทาง
สังคม

เป้าหมาย
ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ในตาบล
หนองอียอ

2559
500,000
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000
500,000 ปรับปรุง ก่อสร้าง
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ซ่อมแซมบ้านแก่ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม ในเขต
ตาบลหนองอียอ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมมีที่พักอาศัย
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.4 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการโดยชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1 อบรมให้ความรู้การจัด เพื่อส่งเสริมให้
สวัสดิการชุมชน
ความรู้การจัด
สวัสดิการในชุมชน

ทั้ง 11 หมู่บ้าน

2

ทั้ง 11 หมู่บ้าน

โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบล
หนองอียอ

จัดตั้งกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมสวัสดิการ
ในชุมชน

2559
5,000
(งบอบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
2560
5,000
(งบอบต.)

2561
5,000
(งบอบต.)

150,000
(งบอบต.)

150,000
(งบอบต.)

150,000
(งบอบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนใน
ชุมชนมีการ
ร่วมกันจัดการ
ขยะอย่างเป็น
ระบบ
ร้อยละ 100 ของ
ชุมชนในตาบลมี
กองทุน
สวัสดิการใน
ชุมชนของตน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
สวัสดิการชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

มีกองทุนส่งเสริม
สวัสดิการแก่
ประชาชนชุมชน

สานักงาน
ปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
4.5 ส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
ที่

โครงการ

1 อบรมส่งเสริมการ
ป้องกันและจัดการภัย
พิบัติภายในชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้เรื่อง
การจัดการภัยพิบัติ
เพื่อลดและบรรเทา
ความเสียหายจากภัย
พิบัติ

ทั้ง 11 หมู่บ้าน

2559
20,000
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
2560

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561
ร้อยละ 100 ของ
20,000
20,000 ประชาชนในตาบลมี
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ความรู้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองใน
การป้องกันและจัดการ
เมื่อเกิดภัยพิบัติ
เบื้องต้นได้

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนในตาบล สานักงาน
เข้าใจและสามารถ
ปลัด
จัดการปัญหาหรือ
ผลกระทบเบื้องต้น
ได้
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
5. ยุทศาสตร์ ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

โครงการส่งเสริมและ - เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ จัดหาพันธุ์ไม้ให้
สนับสนุนการปลูกไม้ ป่าโดยการปลูกไม้ผล ประชาชนและจัด
ผลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยประชาชนตาบล
กิจกรรมอนุรักษ์ป่า
หนองอียอมีส่วนร่วมใน
ปีละ 2 ครั้ง

2559

งบประมาณและที่มา
2558
2560

120,000
(งบ อบต.)

100,000

120,000
(งบ อบต.)

- เพื่อป้องกัน ดูแล ที่
100,000
รักษาที่
สาธารณประโยชน์ (งบ อบต.)
สาธารณประโยชน์ ในตาบลหนองอียอ
ไม่ให้มีการบุกรุก
ปลูกหญ้าแฝกตามแนว เพื่อป้องกันการ
10,000 ต้น/ปี
50,000
พระราชดาริ
พังทลายของแหล่งน้า
(งบ อบต.)

50,000

-

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

120,000 จัดกิจกรรม
(งบ อบต.) อนุรักษ์ป่า ปีละ
2 ครั้ง

การจัดกิจกรรม - เพื่อ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของ
ตาบลหนองอียอ

2

3

โครงการรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ใน
เขตตาบลหนองอียอ

50,000
(งบ อบต.)

-

ร้อยละ 100 ของ
ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์มีการ
จัดทารังวัด
50,000 ปลูกหญ้าแฝก
(งบ อบต.) 10,000 ต้น/ปี

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น สานักงาน
ประชาชนมีความ
ปลัด
ตระหนักถึง
ความสาคัญใน
การอนุรักษ์ป่า
เพื่อเป็นแหล่ง
อาหารใกล้บ้าน
ที่
กองช่าง
สาธารณประโยช
น์ได้รับการดูแล
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

สามารถป้องกัน
การพังทลายของ
หน้าดิน แหล่ง
น้า

สานักงาน
ปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขมลภาวะ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการส่งเสริม
การปลูกป่าชุมชน

- เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนเห็นโทษ
ของการทาลายป่า และ
ช่วยกันรักษาอนุรักษ์
ป่าในชุมชน

2

โครงการจัดการ
ขยะ-สิ่งปฎิกูลและ
มูลฝอย

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธีและ
ช่วยลดมลภาวะโลก
ร้อน

เป้าหมาย

2559

- รณรงค์
50,000
ประชาสัมพันธ์ / จัด (งบ อบต.)
เวทีและเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างจิตสานึกแกคน
ในชุมชนและร่วมกัน
ปลูกและอนุรักษ์ป่า
ชุมชน
- จัดฝึกอบรม /
110,000
รณรงค์
(งบ อบต.)
ประชาสัมพันธ์ / จัด
เวทีและเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาขยะ-สิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย
สนับสนุนถังขยะ ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
2558
2560
50,000

50,000
(งบ อบต.)

110,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่
2561
รับผิดชอบ
50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความรู้ สานักงาน
(งบ อบต.) หมู่บ้านมีส่วน ความเข้าใจ มีส่วน
ปลัด
ร่วมในการ
ร่วมในการป้องกัน
อนุรักษ์
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

110,000 ร้อยละ 100
(งบ อบต.) ของทุกหมูบ้าน
มีการจัดการ
ขยะภายใน
ชุมชนอย่างเป็น
ระบบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมีความรู้ สานักงาน
ความเข้าใจ มีส่วน
ปลัด
ร่วมในการจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่
1

2

3

4

โครงการ

วัตถุประสงค์

ถนน คสล.เส้นบ้าน
โนนสุข-นาดี

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2559
2558
2560

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสาหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ถนน คสล.บ้านอาเลา เพื่อให้ประชาชน
ม. 6 – ทางไปบ้านโนน สัญจรสะดวกสบาย
เซียง ม. 4
ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชน
จากแยกบ้านผือ-นาง สัญจรสะดวกสบาย
แคบ

กว้าง เมตร ยาว เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,000,000
(งบอบต.)

กว้าง 5 เมตร ยาว 300
เมตร หนา 0.15 เมตร

900,000
(งบ อบจ.)

ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร หนา 0.15
เมตร

1,000,000
(งบ อบต.)

ถนนหินคลุกบ้านบุผาง เพื่อให้ประชาชน
ม.3ไปหนองช้าง
สัญจรสะดวกสบาย

ถนนลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม.
หนาเฉลี่ย 0.12 ม. พร้อม
เกรดปรับให้เรียบร้อย

200,000
(งบ อบต.)

2561

-

-

-

-

-

-

700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนได้รับ
เหล็ก 1 เส้น
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
มากขึ้น
ถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนที่มารับ กองช่าง
เหล็ก 1 เส้น
บริการสัญจร
สะดวกสบาย
ถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนสัญจร กองช่าง
เหล็ก 1 เส้น
สะดวกสบาย
ระยะทาง 800
เมตร
ถนนหินคลุก 1
ประชาชนสัญจร กองช่าง
เส้น
สะดวกสบาย

-
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

5

ถนน คสล.เส้นบ้าน
ผู้ใหญ่กัณหา แก้วใส
ไปทางทิศตะวันออก
บ้านศิริถาวร ม.2
ถนนดินเส้นสามแยก
วัดใหม่นางแคบ-โคก
ไผ่
ถนนดินจากวัดสว่าง
หนองอียอ-บ้านจบก
ม.11
ถมดินเส้นทางแยกทุ่ง
สว่างบ้านศิริถาวรหมู่ที่
2

6

7

8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 3 เมตร ยาว 100
สาหรับใช้คมนาคมได้
เมตร หนา0.15เมตร
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สาหรับใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สาหรับใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สาหรับใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา 0.60
เมตร
กว้าง 5 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา0.60
เมตร
กว้าง 4 เมตร ยาว
1,000เมตร หนา0.60
เมตร

งบประมาณและที่มา
2559
2558
2560

150,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)
-

-

-

200,000
(งบ อบต.)
200,000
(งบ อบต.)
-

2561

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 เส้น
ระยะทาง 100
เมตร
ถนนดิน 1 เส้น
ระยะทาง 1,000
เมตร
ถนนดิน 1 เส้น
ระยะทาง 1,000
เมตร
ถนนดิน 1 เส้น
ระยะทาง 1,000
เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ถนนหินคลุกเส้นบ้าน
อาเลา ต.หนองอียอบ้านค้อ ต.สนม
10 ถนน คสล.บ้านโนน
เซียง-หนองหว้า

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กว้าง4 เมตร ยาว 1000
เมตร หนา 0.15 เมตร

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กว้าง 5 เมตร ยาว 450
เมตร หนา 0.15 เมตร

11 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อให้ประชาชนได้มี
กว้าง 4 เมตร ยาว 250
ถนนสาหรับใช้คมนาคม เมตร หนา 0.15 เมตร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

9

ภายในหมู่บ้านหัวเสือ
หมู่ที่5

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
คลุก บ้านสาโรงหมู่ 8 ถนนสาหรับใช้คมนาคม ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว
ต.หนองอียอ- บ้าน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10
ซองแมว ต.บัวโคก
ม. พร้อมเกรดปรับให้
เรียบร้อย

งบประมาณและที่มา
2559 2558
2560
2561

-

-

12 ปรับปรุงถนนลงหิน

-

200,000
(งบ อบต.)
600,000
(งบ อบต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนหินคลุก 1 เส้น
ระยะทาง 1,000
เมตร
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 เส้น ระยะทาง
450 เมตร
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 เส้นระยะทาง
250 เมตร

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนสัญจร
กองช่าง
สะดวกสบาย
ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

ประชาชนได้รับ
500,000
ความสะดวกสบาย
(งบอบต.)
ในการคมนาคมมาก
ขึ้น
ถนนหินคลุก 1 เส้น
ประชาชนได้รับ
300,000
ระยะทาง 2,000
ความสะดวกสบาย
(งบ อบต.)
เมตร
ในการคมนาคมมาก
ขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนลาห้วยไผ่
บริเวณเขตบ้านหนองอียอ
หมู่ที่ 1 จานวน 1 เส้น

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
หมู่บ้านหนองอียอ หมู่ สะดวกสบาย
ที่ 1
15 ถนนดินเส้นบ้านนาย เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สมิง-บ้านนายสนอง สะดวกสบาย
แสนสุด

ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หนองอียอ หมู่ที่ 1 จานวน
1 เส้น
กว้าง4 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมปรับเกรดให้
เรียบร้อย
กว้าง 5 เมตร ยาว 600
เมตร หนา 0.10 เมตร

13 ปรับปรุงถนนลาห้วย

ไผ่พร้อมลงหินคลุก
บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1
14 ถนนคสล.ภายใน

16 ถนนหินคลุกเส้นทุ่ง

สว่าง ต.หนองอียอหนองเหล็ก

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2559 2558
2560
2561

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนหินคลุก 1 เส้น

-

-

-

-

200,000
(งบอบต.)

500,000
(งบ อบต.)
-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 เส้น

ถนนดิน 1 เส้น
200,000 ระยะทาง1,000 เมตร
(งบ อบต.) พร้อมปรับเกรดให้
เรียบร้อย

ถนนหินคลุก 1 เส้น
-

-

200,000
(งบอบต.)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคมมาก
ขึ้น
ประชาชนสัญจร กองช่าง
สะดวกสบาย
ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคมมาก
ขึ้น
77

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

17 ถนนดินเส้นนานาย
ทิพย์ มีรส-ที่นานาง
ประภาศรี งามสง่า
18 ก่อสร้างถนนดินเส้น
ทิศตะวันตกบ้านนาย
บาว มโนรัตน์ บ้านทุ่ง
สว่าง หมู่ที่ 2
19 ถนนหินคลุกศิริถาวรห้วยไผ่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 600
เมตร หนา 0.10 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ถนนดินขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 134 ม. หนาเฉลี่ย
0.50 ม. พร้อมเกรดปรับให้
เรียบร้อย
ถนนลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร
หนา 0.12 เมตร
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

20 ถนนหินคลุกเส้นบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สาหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
ศิริถาวร-ที่นา
นางประไพ นบน้อม สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่ 2

2559

งบประมาณและที่มา
2558 2560
2561

-

-

-

-

200,000
(งบอบต.)
100,000
(งบ อบต.)

-

-

208,000
(งบ อบต.)

-

-

100,000
(งบอบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงา
นที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอ
บ
ถนนดิน 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกสบายในการ
คมนาคมมากขึ้น
ถนนดิน 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ระยะทาง 134 สะดวกสบายในการ
เมตร
คมนาคมมากขึ้น
ถนนหินคลุก 1
ประชาชนสัญจร กองช่าง
เส้น ระยะทาง
สะดวกสบาย
800 เมตร
ถนนหินคลุก 1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เส้น ระยะทาง สะดวกสบายในการ
500 เมตร
คมนาคมมากขึน้
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2559
2558 2560
2561

21 ถนนลาดยางจากศิริ
ถาวร-บ้านจบก

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

ถนนลาดยาง กว้าง 8 เมตร
2,000,000
ยาว 2, 000 เมตร หนา
(งบ อบจ.)
0.15 เมตร
กว้าง 5 เมตร ยาว 200
เมตร หนา 0.15 เมตร
-

22 ถนน คสล. จากวัดบุ
ผาง – ลาห้วยไผ่

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสาหรับใช้คมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

23 ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบุผาง ม.3

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

ถนน คสล.บ้านบุผาง หมู่ที่
3 จานวน 1 เส้น

-

-

24 ถนน คสล.เส้นรอบ
หมู่บ้านทางทิศใต้โรงเรียนบ้านโนน
เซียง หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

ถนน คสล.บ้านโนนเซียง
หมู่ที่ 4 จานวน 1 เส้น

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นที่
รับผิดชอ
บ
กองช่าง

ถนนลาดยาง 1 เส้น ประชาชนสัญจร
ระยะทาง 2,000
สะดวกสบาย
เมตร
300,000 ถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนได้รับ
(งบ อบต.) เหล็กจานวน 1 เส้น ความสะดวกสบาย กอง
ในการคมนาคม
ช่าง
มากขึ้น
ถนนคอนกรีตเสริม
ประชาชนสัญจร กองช่าง
เหล็ก 1 เส้น
600,000
สะดวกสบาย
( งบอบต.)
ถนนคอนกรีตเสริม
ประชาชนสัญจร กองช่าง
เหล็ก 1 เส้น
800,000
สะดวกสบาย
( งบอบต.)
-
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

25 ถนนดินจากวัด-ห้วยไผ่
ม.4 บ้านโนนเซียง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนสาหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
26 ถนน คสล.รอบบ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้
หนองหว้า
มีถนนสาหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
27 ถนนหินคลุกเส้นทิศ
เพื่อให้ประชาชน
ตะวันตกของบ้านโคกรัง สัญจรสะดวกสบาย
หมู่ที่ 5 – เขตตาบลบัว
โคก
28 เสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ เพื่อให้ประชาชน
5 เส้นสามแยกโนนธาตุ สัญจรสะดวกสบาย

เป้าหมาย

2559

กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.60 เมตร

-

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
หนา 0.10 เมตร

-

ถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง
4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.12 ม. พร้อมเกรด
ปรับให้เรียบร้อย
กว้าง 5 เมตรยาว 1000 เมตร

-

-

งบประมาณและที่มา
2558
2560
2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงา
นที่
รับผิดชอ
บ

100,000 ถนนดิน 1 เส้น
(งบ อบต.) ระยะทาง 500
เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย กอง
ในการคมนาคม
ช่าง
มากขึ้น
300,000 300,000 ถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนได้รับ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) เหล็ก 1 เส้น
ความสะดวกสบาย กอง
ระยะทาง 300
ในการคมนาคม
ช่าง
เมตร
มากขึ้น
ถนนหินคลุก 1
ประชาชนสัญจร กองช่าง
500,000
เส้น ระยะทาง
สะดวกสบาย
2,000 เมตร
(งบ อบต.)

-

200,000
(งบ อบต.)

ถนนดิน 1 เส้น

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

29 ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มี
ม.5
ถนนสาหรับใช้คมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว
500 เมตร หนา 0.15
เมตร

30 ก่อสร้างท่อคอนเวิร์ด ข้ามลา - เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ห้วยไผ่บริเวณทางเชื่อมหมู่ที่ สะพานข้ามในการ
5 ไปหมู่ที่ 7
เดินทางสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น
31 ถนน คสล.จากโรงเรียนบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มี
อาเลาผ่านวัดป่าอาเลา-โคก ถนนสาหรับใช้คมนาคม
รัง หมู่ที่ 6
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

จานวน 1 แห่ง

32 ถนน คสล.จากบ้านยายน้อย- เพื่อให้ประชาชนได้มี
บ้านนายทิพย์ หมู่ที่ 6
ถนนสาหรับใช้คมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล.บ้านอา
เลา หมู่ที่ 6 จานวน 1
เส้น
กว้าง 3 เมตร ยาว 40
เมตร หนา 0.10 เมตร

งบประมาณและที่มา
2559
2558 2560
2561

-

500,000
(งบ อบจ.)

-

-

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีที่
100,000 ถนนหินคลุก 1
(งบ อบต.) เส้น ระยะทาง 500 สะดวกในการ
เดินทางสัญจรไป
เมตร

กองช่าง

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ท่อคอนเวิร์ดข้าม
ลาห้วย จานวน 1
แห่ง

มา
ประชาชนมีที่
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรไป
มา

800,000 ถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
(งบ อบต.) เหล็ก 1 เส้น
ในการคมนาคม
ระยะทาง เมตร
มากขึ้น
400,000 ถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
(งบ อบต.) เหล็ก 1 เส้น
ระยะทาง 40 เมตร ในการคมนาคม
มากขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

33 ถนน คสล.จากบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มี กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร
พ่อต่วน-หนองอา ถนนสาหรับใช้คมนาคม หนา 0.10 เมตร
เลา หมู่ที่ 6
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
34 ถนนดินบริเวณลา
ห้วยพยุงบริเวณที่นา
อ.ประดิษฐ์ มีสะอาด
หมู่ที่ 7
35 ถนนหินคลุกเส้น
หนองนางแคบหนองหว้า หมู่ที่ 7
36 ถนนคสล.จากศาลปู่
ตาดงเค็ง-ทิศใต้บ้าน
สาโรง

เพื่อให้ประชาชนสัญจร กว้าง5 เมตรยาว1000 เมตร
สะดวกสบาย
สูง 0.60 เมตร

เพื่อให้ประชาชนสัญจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร
สะดวกสบาย
หนา 0.15 เมตร
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50
ถนนสาหรับใช้คมนาคม เมตร ยาว 210 เมตร หนา
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลง
หินคลุก 0.30 ม.

2559

งบประมาณและที่มา
2558
2560
-

-

-

-

-

250,000
(งบ อบต.)

-

500,000
(งบ อบต.)

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

300,000 ถนนคอนกรีต
(งบ อบต.) เสริมเหล็ก 1 เส้น
ระยะทาง 50
เมตร
ถนนดิน 1 เส้น
200,000
(งบ อบต.)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคมมาก
ขึ้น

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

ถนนหินคลุก 1
เส้น ระยะทาง
1,000 เมตร
ถนน คสล.บ้าน
สาโรง 1 เส้น

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

-

-

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

37 ถนนหินคลุกบ้าน
สาโรง-หัวเสือ หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

เป้าหมาย

ถนนหินคลุกบ้าน
สาโรง หมู่ที่ 8
จานวน 1 เส้น
38 ถนน คสล.บ้านสาโรง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ถนน คสล. กว้าง 4
หมู่ที่ 8
สะดวกสบาย
เมตร ยาว 250 เมตร
หนา 0.15 เมตร
39 ถนนคสล.ทางลัดบ้าน เพื่อให้ประชาชนสัญจร
กว้าง 5 เมตร ยาว
โนนสุขหมู่ที่ 9-สาโรง สะดวกสบาย
100 เมตร หนา 0.15
หมู่ที่8
เมตร
40 ถนนลูกรังรอบห้วยไผ่ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 4 เมตร ยาว
หมู่ที่ 9
สาหรับใช้คมนาคมได้
1,000 เมตร หนา
อย่างสะดวกรวดเร็ว
0.15 เมตร

2559

-

-

-

งบประมาณและที่มา
2558
2560
200,000
(งบ อบต.)

-

400,000
(งบ อบต.)
-

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ถนนหินคลุก 1
เส้น

600,000
(งบ อบต.)
-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนสัญจร กองช่าง
สะดวกสบาย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1เส้น
ระยะทาง 250 เมตร

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

ถนนคสล. 1 เส้น
ระยะทาง 100 เมตร

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

ถนนลูกรัง 1 เส้น ประชาชนสัญจร
120,000 ระยะทาง 1,000 สะดวกสบาย
(งบ อบต.) เมตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

41 ถนน คสล.จากบ้าน
นางสาย-นางสมควร
ม.10
42 ก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกเส้นทิศตะวันตก
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านหนองตาดวัฒนา
43 ถนนลูกรังรอบคันคู
ห้วยไผ่หมู่ที่ 10

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนได้มี
กว้าง 3 เมตร ยาว 100
ถนนสาหรับใช้คมนาคม
เมตร หนา 0.15 เมตร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลงหินคลุก ขนาด
สะดวกสบาย
กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม.
หนาเฉลี่ย 0.12 ม. พร้อม
เกรดปรับให้เรียบร้อย
เพื่อให้ประชาชนได้มี
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000
ถนนสาหรับใช้คมนาคม
เมตร หนา 0.15 เมตร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
44 ถนนลูกรังรอบห้วยไผ่ เพื่อให้ประชาชนได้มี
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000
หมู่ที่ 10
ถนนสาหรับใช้คมนาคม
เมตร หนา 0.15 เมตร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

2559
-

งบประมาณและที่มา
2558 2560
-

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

150,000 ถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนสัญจร
(งบ อบต.) เหล็ก 1เส้น
สะดวกสบาย
ระยะทาง 100 เมตร

-

-

160,000 ถนนหินคลุก 1 เส้น ประชาชนสัญจร
(งบ อบต.) ระยะทาง 800 เมตร สะดวกสบาย

-

-

ถนนลูกรัง 1 เส้น
120,000 ระยะทาง 1,000
(งบ อบต.) เมตร
ถนนลูกรัง 1 เส้น
120,000 ระยะทาง 1,000
(งบ อบต.) เมตร

-

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง

ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

45 ถนนหินคลุกเส้น
หนองตาด-ห้วยไผ่ หมู่
ที่ 10
46 ถนน คสล.จากบ้าน
นายแก้ว บัวทอง-ลา
ห้วยไผ่ หมู่ที่ 11

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกสบาย

เป้าหมาย
กว้าง 3 เมตร ยาว 300
เมตร หนา0.15เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร ยาว 400
ถนนสาหรับใช้
เมตร หนา 0.15 เมตร
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
47 ลงหินคลุกจากวัดสว่าง เพื่อให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร ยาว 800
หนองอียอ-ป่าช้า
ถนนสาหรับใช้
เมตร หนา0.15เมตร
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
48 ถนนดินบ้านนาย สุข เพื่อให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร ยาว 400
ถนนสาหรับใช้คมนาคม เมตร หนา 0.15 เมตร
แสนสุด ม.11 –เขต
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
บ้านหนองบัว ต.ผือ

2559

งบประมาณและที่มา
2558 2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

100,000 ถนนหินคลุก 1 เส้น
(งบ อบต.) ระยะทาง 300 เมตร

-

-

500,000 ถนนคอนกรีตเสริม
(งบ อบต.) เหล็ก 1 เส้น

-

-

-

-

180,000
(งบ อบต.)

ถนนหินคลุก 1 เส้น
ระยะทาง 800 เมตร

500,000 ถนนดิน 1 เส้น
(งบ อบต.)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย
ประชาชนสัญจร
สะดวกสบาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
มากขึ้น
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม
มากขึ้น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

49 ถนน คสล.รอบหนอง
อียอ ม.11

50 ถนนดินเส้นหน้าบ้าน
อ.บุญเลี้ยง-บ้านหนอง
บัว ต.ผือ
51 ถนนดินเส้นนาพ่อลีนาหมอเนียง ม.2, ม.11

52 ถนนหินคลุกเส้นศาลปู่
ตา-ที่นานายบัวลีย์ เกตุ
ใสย์

งบประมาณและที่มา
2558
2560

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสาหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสาหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสาหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกสบาย

กว้าง 4 เมตร ยาว
600 เมตร หนา0.15
เมตร

-

-

600,000
(งบ อบต.)

กว้าง5 เมตร ยาว
1000 เมตร หนา0.60
เมตร

-

-

200,000
(งบ อบต.)

กว้าง 6 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา0.60
เมตร

-

-

200,000
(งบ อบต.)

กว้าง 5 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา
0.12 เมตร

-

-

200,000
(งบ อบต.)

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนได้รับ
เหล็ก 1 เส้น
ความสะดวกสบาย
กองช่าง
ระยะทาง 600 เมตร ในการคมนาคมมาก
ขึ้น
ถนนดิน 1 เส้น
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
กองช่าง
ในการคมนาคมมาก
ขึ้น
ถนนดิน 1 เส้น
ประชาชนได้รับ
ระยะทาง 1,000
ความสะดวกสบาย
กองช่าง
เมตร
ในการคมนาคมมาก
ขึ้น
ถนนหินคลุก 1 เส้น ประชาชนสัญจร กองช่าง
ระยะทาง 1,000
สะดวกสบาย
เมตร
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

53 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อให้ประชาชน
ในเขตตาบลหนองอียอ สัญจรสะดวกสบาย
ที่ชารุดเสียหาย

เป้าหมาย
ปรับปรุงถนนที่
ชารุดเสียหายใน
ตาบล

2559
500,000
(งบอบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 500,000 ร้อยละ70 ของถนน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีช่ ารุดได้รับการ
ซ่อมแซม

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนสัญจร
กองช่าง
สะดวกสบาย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.2 ปรับปรุง บารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าครัวเรือน
ที่
1

2

3

4

โครงการ
ติดตั้งไฟฟ้ากระพริบ

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

วัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความ
ปลอดภัยทางถนน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทาการเกษตร
ของเกษตรกร

เป้าหมาย
ปีละ 4 จุด

เกษตรกรตาบล
หนองอียอ 11
หมู่บ้าน

2559
100,000
(งบ อบต.)

เพื่ออานวยความ
ปลอดภัยทางถนน

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ในเขตตาบลหนองอี
ยอทั้ง 11 หมู่บ้าน

100,000

400,000
(งบ อบต.)
-

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าในเขต
400,000
ตาบลหนองอียอทั้ง 11 (งบ อบต.)
ในเขตตาบลหนองอียอ ทั่วถึง
หมู่บ้าน
ทั้ง 11 หมู่บ้าน
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 11 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2558
2560

600,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)
400,000
(งบ อบต.)

300,000

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

100,000 ติดตั้งไฟกระพริบ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
(งบ อบต.) ปีละ 4 จุด
300,000
(งบ อบต.)

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
ครบทั้ง 11
หมู่บ้าน
ขยายเขตไฟฟ้า
ครบทั้ง 11
หมู่บ้าน

400,000
(งบ อบต.)

400,000
(งบ อบต.)

600,000
(งบ อบต.)

600,000 ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
(งบ อบต.) สว่างครบทั้ง 11
หมู่บ้าน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ใช้รถใช้ถนน
การทาการเกษตรมี กองช่าง,
ประสิทธิภาพมาก การไฟฟ้า
ขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่วน

ภูมิภาค
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ทุกครัวเรือน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้รถใช้ถนน

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.3 ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้า
งบประมาณและที่มา
2558
2560

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

1

เสริมรางระบายน้าเส้น
หน้าโรงเรียนบ้าน
หนองอียอ ม.10
ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน หนองอี
ยอ หมู่ที่ 11 จากบ้าน
นายบุญโท สระแก้วบ้านนางสมใจ ณ.
เชียงใหม่
ก่อสร้างรางระบายน้า
บ้านสาโรง หมู่ที่ 8

เพื่อให้มีการระบายน้า
ได้สะดวกไม่ เกิดน้า
ท่วมขัง
เพื่อให้มีการระบายน้า
ได้สะดวกไม่ เกิดน้า
ท่วมขัง

เสริมรางระบายน้า
กว้าง 0.35 ม. ยาว 500
ม.ลึก 0.35 ม.
รางระบายน้ากว้าง
0.35 ม. ยาว 500 ม.
ลึก 0.35 ม.

400,000
(งบ อบต.)

400,000
(งบ อบต.)

-

400,000
(งบ อบต.)

400,000
(งบ อบต.)

-

เพื่อให้มีการระบายน้า รางระบายน้ากว้าง
400,000
ได้สะดวกไม่ เกิดน้า
0.35 ม. ยาว 500 ม. (งบ อบต.)
ท่วมขัง
ลึก 0.35 ม.
เพื่อให้มีการระบายน้า รางระบายน้ากว้าง
ได้สะดวกไม่ เกิดน้า 0.35 ม. ยาว 300 ม.ลึก
ท่วมขัง
0.35 ม.

400,000
(งบ อบต.)

-

2

3

4

ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านหนองอี
ยอ หมู่ที่ 1

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)
รางระบายน้า
ระยะทาง 500
เมตร
รางระบายน้า
ระยะทาง 500
เมตร

รางระบายน้า
ระยะทาง 500
เมตร
400,000 400,000 รางระบายน้า
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ระยะทาง 300
เมตร

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ลดปัญหาน้าท่วมขังทา กองช่าง
ให้ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร
ลดปัญหาน้าท่วมขังทา กองช่าง
ให้ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

ลดปัญหาน้าท่วมขังทาให้ กองช่าง
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจร

ลดปัญหาน้าท่วมขังทา กองช่าง
ให้ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.3 ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้า
ที่

โครงการ

5

ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน บุผาง
หมู่ที่ 3

เพื่อให้มีการระบาย รางระบายน้ากว้าง 0.35
น้าได้สะดวกไม่
ม. ยาว 500 ม. ลึก 0.35
เกิดน้าท่วมขัง
ม.

6

ก่อสร้างรางระบายน้า
บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5

เพื่อให้มีการระบาย รางระบายน้ากว้าง 0.35
น้าได้สะดวกไม่
ม. ยาว 150 ม. ลึก 0.35
เกิดน้าท่วมขัง
ม.

7

8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ซ่อมแซมรางระบายน้า เพื่อให้มีการระบาย
ภายในหมู่บ้าน บ้านอา น้าได้สะดวกไม่
เลา หมู่ที่ 6
เกิดน้าท่วมขัง

ซ่อมแซมรางระบายน้า
กว้าง 0.35 ม. ยาว 500
ม. ลึก 0.35 ม.

ก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อให้มีการระบาย
บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 น้าได้สะดวกไม่
เกิดน้าท่วมขัง

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

2559

งบประมาณและที่มา
2558
2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

400,000
(งบ อบต.)

400,000 รางระบายน้า
(งบ อบต.) ระยะทาง 500
เมตร

-

400,000
(งบ อบต.)

400,000
(งบอบต.)

-

100,000
(งบ อบต.)

100,000 รางระบายน้า
(งบ อบต.) ระยะทาง 500
เมตร

-

400,000
(งบ อบต.)

400,000 รางระบายน้า
(งบ อบต.) ระยะทาง 500
เมตร

-

รางระบายน้า
ระยะทาง 150
เมตร

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังทาให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังทาให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังทาให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ลดปัญหาน้าท่วมขัง
ทาให้ได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.3 ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

9

ก่อสร้างรางระบายน้า
บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9

เพื่อให้มีการระบาย
น้าได้สะดวกไม่ เกิด
น้าท่วมขัง

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

10 ก่อสร้างรางระบายน้า

เพื่อให้มีการระบาย
น้าได้สะดวกไม่ เกิด
น้าท่วมขัง

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

ภายในหมู่บ้าน หนอง
ตาดฯ หมู่ที่ 10

11 ซ่อมแซมรางระบายน้า เพื่อให้มีการระบาย

ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองตาดฯ หมู่ที่ 10

น้าได้สะดวกไม่ เกิด
น้าท่วมขัง

12 วางท่อน้าบริเวณบ้าน เพื่อให้มีการระบาย
นางเฟือง ยุ้ยรัมย์ บ้าน น้าได้สะดวกไม่ เกิด
หนองตาดฯ หมู่ที่ 10 น้าท่วมขัง

ซ่อมแซมรางระบายน้า
กว้าง 0.35 ม. ยาว 500 ม.
ลึก 0.35 ม.

2559
-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2558
2560
2561
400,000
400,000 รางระบายน้า
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ระยะทาง 500
เมตร

-

400,000
400,000 รางระบายน้า
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ระยะทาง 500
เมตร

-

100,000
100,000 รางระบายน้า
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ระยะทาง 500
เมตร

วางท่อน้าจานวน 1 แห่ง
-

-

50,000 ท่อระบายน้า 1
(งบ อบต). แห่ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังทาให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังทาให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังทาให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังทาให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.3 ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้า
ที่

โครงการ

13 ยกระดับท่อระบายน้า
บริเวณถนนสีเลนและ
เสริมท่อระบายน้าพร้อม
วางท่อน้า 8 ท่อนเส้นลา
ห้วยไผ่
14 ก่ออิฐบล็อกบริเวณท่อ

เหลี่ยมลาห้วยไผ่
จานวน 5 แถว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้มีการระบาย
น้าได้สะดวกไม่ เกิด
น้าท่วมขัง

ท่อระบายน้ากว้าง ม. ยาว
ม. ลึก ม.

เพื่อให้มีการกักเก็บ
น้าได้สะดวกไม่ เกิด
น้าท่วมขัง

อิฐบล็อกจานวน 5 แถว
ม. ยาว

15 วางท่อระบายน้าพร้อม เพื่อให้มีการระบาย

ท่อพักรอบหมู่บ้านนาง น้าได้สะดวกไม่ เกิด
แคบ ม.7
น้าท่วมขัง
16 วางท่อน้าทางทิศ

ตะวันตกบ้านหนอง
ตาดฯ หมู่ที่ 10

เพื่อให้มีการระบาย
น้าได้สะดวกไม่ เกิด
น้าท่วมขัง

วางท่อน้ารอบหมู่บ้าน
นางแคบ หมู่ที่ 7

2559
-

-

500,000
(งบ อบต)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2558
2560
2561
500,000
500,000 ท่อระบายน้า
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ระยะทาง
เมตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

100,000
100,000 อิฐบล็อก
(งบ อบต.) (งบ อบต.) จานวน 5 แถว
ระยะทาง
เมตร
ท่อระบายน้า
500,000
รอบหมู่บ้าน
(งบ อบต).

ลดปัญหาระบบกัก กองช่าง
เก็บน้า

วางท่อระบาย
น้าจานวน 1
แห่ง

กองช่าง

วางท่อน้าจานวน 1 แห่ง
-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังทาให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

100,000
(งบ อบต).

-

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังทาให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังทาให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.3 ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้า
ที่

โครงการ

17 ขุดลอกรางระบายน้า

หมู่ที่ 1-11

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการระบาย
น้าได้สะดวกไม่ เกิด
น้าท่วมขัง

เป้าหมาย
ท่อระบายน้าหมู่ที่ 1-11

2559
300,000
(งบ อบต.)
-

งบประมาณและที่มา
2558
2560
2561
300,000 300,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ท่อระบายน้า
ระยะทาง
เมตร

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังทาให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
ที่
1

2

3

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

เพื่อให้การดาเนินการ
ประปาหมู่บ้านใน 300,000
ของประปาหมู่บ้าน
ตาบล
(งบ อบต.)
เป็นไปด้วยความ
หนองอียอ
คล่องตัว ต่อเนื่อง โดย
การสนับสนุนวัสดุ
สารส้ม คลอรีน
ซ่อมแซม การจัดการ
ขยายเขตระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ขยายเขตประปา
400,000
หมู่บ้านในเขตตาบล ในการอุปโภค-บริโภค หมู่บ้านในเขต
(งบ อบต.)
หนองอียอ
อย่างทั่วถึง
ตาบลหนองอียอ
ทั้ง 11 หมู่บ้าน
ก่อสร้างระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ หมู่ที่ 4,7
ผิวดินขนาดใหญ่
ในการอุปโภค-บริโภค ต.หนองอียอ
อย่างทั่วถึง

งบประมาณและที่มา
2558
2560

สนับสนุนโครงการ
ประปาหมู่บ้าน

80,000

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

300,000 300,000 ร้อยละ 100 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) หมูบ่ ้านที่มีระบบ
ประปามีน้าสะอาด
ใช้

การดาเนินการของ
ประปาหมู่บ้าน
กองช่าง
เป็นไปด้วยความ
คล่องตัว ต่อเนื่อง

400,000 400,000
ร้อยละ 80 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.)
ตาบลมีระบบ
ประปาใช้

ทาให้มีน้าประปา
กองช่าง
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง

3,000,000
-

กรม
ทรัพยากร
น้า

ระบบประปาผิว
ดิน 2หมู่

ทาให้มีน้าประปา
กองช่าง
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
ที่
4

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้การดาเนินการ ประปาหมู่บ้านใน
หมู่บ้าน
ของประปาหมู่บ้าน ตาบลหนองอียอ หมูที่
เป็นไปด้วยความ
1,6,9และ11
คล่องตัว ต่อเนื่อง

2559
300,000
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000 300,000 ร้อยละ100 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ระบบประปาที่
ชารุดได้รับการ
ซ่อมแซม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

การดาเนินการของ
ประปาหมู่บ้าน
กองช่าง
เป็นไปด้วยความ
คล่องตัว ต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
ที่
1

2

3

โครงการ
ขุดลอกหนองหัวเสือ
หมู่ที่ 5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกหนองหัวเสือ
ไว้ใช้ในฤดูแล้งและ
กว้าง 220 ม. ยาว 200 ม.
ประชาชนมีน้าเพียงพอ ลึก 4 ม.
ในการเกษตร

2559
7,000,000

กาจัดวัชพืชในหนอง
น้าหมู่ที่ 3 บ้านบุผาง
,หมู่ที่ 5 บ้านหัวเสือ

11,000 ม. ลึก 3.5 ม.
พร้อมทาถนน

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้า
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกักเก็บน้า

กาจัดวัชพืชในหนอง
น้าหมู่ที่ 3,5

-

2561
-

(งบกรม
ชลประทาน)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

ขุดลอกหนองหัว ประชาชนในพื้นที่มีน้า
กองช่าง
เสือระยะทาง200 ใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เมตร
ทั่วถึง

ขุดลอกลาห้วยไผ่ หมู่ เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกลาห้วยไผ่ หมู่ที่ 1- 6,000,000
ไว้ใช้ในฤดูแล้งและ
11 ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว (ชลประทาน
ที่ 1-11
ประชาชนมีน้าเพียงพอ
ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค

งบประมาณและที่มา
2558
2560

,อบต. )

-

6,000,000 6,000,000
(ชลประทา
น,อบต. )

100,000
(งบ อบต.)

ขุดลอกลาห้วยไผ่ ประชาชนในพื้นที่มีน้า กองช่าง,

(ชลประทา
น,อบต. ) ทั้ง 11 หมู่บ้าน

-

ร้อยละ 70 ของ
หนองน้า ได้ถูก
กาจัด

ใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการ
บารุงรักษา

กรม
ชลประทาน

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ขุดลอกหนองช้าง
กว้าง62เมตร ยาว 82
เมตร ลึก 3 เมตร

-

450,000
(งบ อบจ.)

-

-

-

-

กองช่าง
ซ่อมแซมฝายน้าล้น ประชาชนในพื้นที่มีน้า
100,000
1 จุด
ใช้ในการเกษตรและ
(งบ อบต.)
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง
200,000
กองช่าง
ขุดลอกหนองตานัน ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้
(งบ อบต.)

-

100,000
ร้อยละ 70 ของวัชพืช แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
(งบ อบต.)

6

ซ่อมแซมฝายน้าล้น เพื่อเพิ่ม
จานวน 1 จุด
ลาห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ประสิทธิภาพในการ
กักเก็บน้า

7

ขุดลอกหนองตานัน เพื่อให้มีแหล่งกัก
พร้อมทาถนนบ้าน เก็บน้าไว้ใช้ในฤดู
หนองอียอ หมู่ที่ 1 แล้งอย่างเพียงพอ

ขุดลอกหนองตานัน
กว้าง 40 ม. ยาว 40
ม. ลึก 3 ม.พร้อม
ล้อมรั้วลวดหนาม

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้า กาจัดวัชพืชลาห้วย
และเพิ่มประสิทธิภาพ ไผ่
ในการกักเก็บน้า

-

2561
-

ขุดลอกหนองช้าง
ระยะทาง 82 เมตร

ระยะทาง 40 เมตร

ลาห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ได้
ถูกกาจัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2559

ขุดลอกหนองช้าง
บ้านบุผางเพิ่มเติม
หมู่ที่ 3

กาจัดวัชพืชลาห้วย
ไผ่ หมู่ที่ 1-11

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย

5

8

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้าไว้ใช้ในฤดู
แล้งอย่างเพียงพอ

งบประมาณและที่มา
2558
2560

ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้
กองช่าง
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ได้รับการบารุงรักษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
ที่
9

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างฝายกั้นน้าห้วย เพื่อเพิ่ม
ไผ่ ม.6,10
ประสิทธิภาพใน
การกักเก็บน้า

10 ฝายน้าล้นหนองไผ่
บ้านศิริถาวร ม.2
11 โครงการก่อสร้างรั้ว
ล้อมรอบหนองช้าง
หมู่ 3

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การกักเก็บน้า

เพื่อรักษาความ
สะอาดของแหล่ง
สาหรับอุปโภค
บริโภค
12 เสริมคันคูกั้นน้าฝายน้า เพื่อเพิ่ม
ล้น บ้านโนนเซียง ม.4 ประสิทธิภาพใน
การกักเก็บน้า

งบประมาณและที่มา
2558
2560

เป้าหมาย

2559

ฝายกั้นน้า ขนาด
กว้าง 20 เมตร
ตามแบบ มข
2527

3,000,000

3,000,000

(ชลประทาน)

(ชลประทาน)

จานวน 1 จุด
รั้วรอบหนองช้าง
หมู่ที่ 3ความยาว
400 เมตร
จานวน 1 จุด

-

100,000
(งบ อบต.)

-

-

-

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก่อสร้างฝายน้า ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้
ล้น ตามแบบ มข ในการเกษตรและอุปโภค2527 จานวน 2 บริโภคอย่างทั่วถึง
หมู่
100,000
(งบ อบต.)

ฝายน้าล้น 1 จุด ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้

กองช่าง,
กรม
ชลประทาน

กองช่าง

ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

400,000 รั้วรอบหนองช้าง แหล่งน้าสะอาดเหมาะ
(งบ อบต.) ระยะทาง 400
ในการอุปโภค บริโภค
เมตร

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ฝายน้าล้นได้รับ ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้
การซ่อมแซม 1 ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
จุด

กองช่าง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
ที่

โครงการ

13 ก่อสร้างฝายกั้นน้า

ห้วยน้อย ม.6
14 ขุดลอกลาห้วยน้อย

หมู่ที่ 6

15 ก่อสร้างฝายกั้นน้า

ห้วยบุหวาย ม.8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

งบประมาณและที่มา
2558 2560
2561

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกักเก็บน้า

ฝายกั้นน้า ขนาดกว้าง
20 เมตร ตามแบบ
มข 2527

-

-

400,000
(งบ อบต.)

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
น้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและ
ประชาชนมีน้า
เพียงพอในการเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกักเก็บน้า

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

2,000,000
(งบอบจ. )

-

-

-

-

400,000
(งบ อบต.)

ฝายกั้นน้า ขนาดกว้าง
20 เมตร ตามแบบ
มข 2527

16 ขุดลอกร่องน้ารอบ

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ ขุดลอกร่องน้า กว้าง
ป่าชุมชนบ้านสาโรง น้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและ ม. ยาว ม. ลึก 3 ม.
ม.8
ประชาชนมีน้า
เพียงพอในการเกษตร

-

-

700,000
(งบอบจ.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก่อสร้างฝายน้าล้น ตาม ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้
แบบ มข 2527 จานวน ในการเกษตรและอุปโภค1 จุด
บริโภคอย่างทั่วถึง

ลาห้วยน้อยได้รับ
การขุดลอก
ระยะทาง 1,000
เมตร

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ประชาชนในพื้นที่มี
กองช่าง
แหล่งน้าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
กองช่าง

ก่อสร้างฝายน้าล้น ตาม ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้
แบบ มข 2527 จานวน ในการเกษตรและอุปโภค1 จุด
บริโภคอย่างทั่วถึง

ร่องน้าป่าชุมชน
ได้รับการขุดลอก

ประชาชนในพื้นที่มี
กองช่าง
แหล่งน้าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
ที่
17

18

19

20

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ทาประตูระบายน้าลาห้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จานวน 1 จุด
ไผ่ ม.11
ในการกักเก็บน้า
(นาพ่อสุข ลาทอง)
ซ่อมแซมฝายน้าล้น
หมู่ที่ 6,ม.9

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จานวน 2 จุด
ในการกักเก็บน้า

ขุดลอกหนองอียอ
ม.1,11

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
น้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและ
ประชาชนมีน้า
เพียงพอในการเกษตร
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
แหล่งน้าให้สามารถ
รองรับน้าไว้ได้

ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่ง
น้าในตาบล

ขุดลอกหนองอี
ยอ หมู่ที่ 1,11

แหล่งน้าในเขต
ตาบล

2559

-

-

3,000,000
(งบ อบจ.)
300,000
(งบอบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
2560

-

2561

300,000
(งบ อบต.)

200,000 200,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ประตูระบายน้าลา ประชาชนในพื้นที่มีน้า กองช่าง
ใช้ในการเกษตรและ
ห้วยไผ่ 1 จุด
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ฝายน้าล้นได้รับ
การซ่อมแซม
จานวน 2 จุด
หนองอียอได้รับ
การขุดลอก

กองช่าง

ประชาชนในพื้นที่มีน้า
ใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง
ประชาชนในพื้นที่มี
กองช่าง
แหล่งน้าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

สามารถป้องกันและ
300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) แหล่งน้าในตาบล แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ได้รับการปรับปรุง และภัยแล้ง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
ที่

โครงการ

21

ขุดลอกห้วยอาพอท
หมู่ 11

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อเพิ่ม
ห้วยอาพอท ขนาด
ประสิทธิภาพในการ กว้าง 15 เมตร ยาว
กักเก็บน้า
500 เมตร

2559

งบประมาณและที่มา
2558
2560

2561
300,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ขุดลอกห้วยอาพอท ประชาชนในพื้นที่มีน้า
(งบ อบต.) ได้รับการขุดลอก ใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

101

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.1 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์
บ้านโนนเซียงหมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้าง
ศาลาประชาคม หมู่ที่
1
โครงการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์
บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7
โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงศาลา
ประชาคม ม.9
โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงศาลา
ประชาคม ม.10

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ทากิจกรรม
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลา
450,000
เอนกประสงค์บ้านโนน (งบ อบต.)
เซียงหมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ทากิจกรรม
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลาประชาคม
จานวน 1 หลัง หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ทากิจกรรม
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บ้านนาง
แคบ หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ทากิจกรรม
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ทากิจกรรม
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

2

3

4

5

เป้าหมาย

2559

งบประมาณและที่มา
2558
2560

-

-

2561

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ศาลาเอนกประสงค์ เพื่อให้ชุมชนมีศาลา
ประชาคมที่คงทน
จานวน 1 หลัง

-

ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม จานวน 1
หลัง

-

-

ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม จานวน 1
หลัง

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

แข็งแรง เหมาะสม

เพื่อให้ชุมชนมีศาลา
ประชาคมที่คงทน
แข็งแรง เหมาะสม

กองช่าง

450,000 ศาลาเอนกประสงค์ เพื่อให้ชุมชนมีศาลา
ประชาคมที่คงทน
(งบ อบต.) จานวน 1 หลัง

กองช่าง

เพื่อให้ชุมชนมีศาลา
300,000 ศาลาประชาคม
(งบ อบต.) ได้รับการซ่อมแซม ประชาคมที่คงทน

กองช่าง

เพื่อให้ชุมชนมีศาลา
ศาลาประชาคม
ได้รับการซ่อมแซม ประชาคมที่คงทน

กองช่าง

500,000 ศาลาประชาคม
(งบ อบต.) จานวน 1 หลัง

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แข็งแรง เหมาะสม

แข็งแรง เหมาะสม

300,000
(งบ อบต.)

-

แข็งแรง เหมาะสม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.1 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

จานวน 12 จุด

1,000,000
( งบอบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
2560

6

โครงการหอกระจาย
ข่าวไร้สาย

- เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.ให้
ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
รวดเร็ว และบริการประชาชน
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ

7

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ปรับปรุงบริบท
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

200,000 150,000
(งบ อบต.)

8

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ มีความ
ชัดเจนและสะดวกในการ
จัดเก็บภาษี

1 แห่งในเขตตาบล
หนองอียอ

100,000
(งบ อบต.)

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1,000,000 1,000,000 หอกระจายข่าว
( งบอบต.) ( งบอบต.) จานวน 12 จุด

ประชาชนได้
ทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง รวดเร็ว
บริบทมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

-

-

ร้อยละ80 ของภูมิ
ทัศน์รอบศูนย์เด็ก
เหมาะสมแก่การ
เรียนรู้ สวยงาม

100,000
(งบ อบต.)

-

มีแผนที่ภาษีและ การจัดเก็บภาษีมี
ทะเบียน
ประสิทธิภาพ
ทรัพย์สินของ
มากขึ้น
ตาบล

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองคลัง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.1 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่
9

โครงการ

วัตถุประสงค์

ปรับปรุงหอกระจาย - เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ หมู่บ้านให้ประชาชน
ข่าว

เป้าหมาย

2559

ทั้ง 11 หมู่บ้าน

400,000
( งบ อบต.)

-

200,000
(งบ อบต.)

-

ถมที่สาธารณะ
ประโยชน์ บริเวณ
พื้นที่หมู่ที่ 9

-

-

รั้วลวดหนามรอบ
ศาลาประชาคม บ้าน
หนองตาดฯ หมู่ที่ 10

-

-

ทราบอย่างทั่วถึง

10 โครงการหมู่บ้านใน เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการ 1 หมู่บ้าน
ฝัน
พัฒนารอบด้าน
11 ถมที่สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 9

เพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชนไม่ให้
เสื่อมโทรม สามารถให้
ประโยชน์ได้
12 ก่อสร้างรั้วลวดหนาม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รอบศาลาประชาคม
บ้านหนองตาดฯ หมู่
ที่ 10

งบประมาณและที่มา
2558
2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่
2561
รับผิดชอบ
หอกระจายข่าว ประชาชนได้ทราบ กองช่าง
สามารถใช้งาน ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ได้ทั้ง 11
ทั่วถึง รวดเร็ว
หมู่บ้าน
มีหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพ
สานักงาน
ต้นแบบ 1
ด้านต่างให้แก่
ปลัด
หมู่บ้าน
ประชาชนในตาบล
350,000 ถมดิน ปรับปรุง ที่
กองช่าง
(งบ อบต.) พื้นที่สาธารณะ สาธารณประโยชน์
ให้สามารถใช้ สามารถใช้
ประโยชน์ได้ ประโยชน์ได้
มีรั้วลวดหนาม เพื่อความเป็น
กองช่าง
300,000 รอบศาลา
ระเบียบเรียบร้อย
(งบ อบต.) ประชาคม
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.1 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

13 อุดหนุนการปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงอาหาร
โรงเรียนหนองอียอ
14 อุดหนุนจัดสร้าง
กาแพงรอบโรงเรียน
บ้านหนองอียอ
15 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในตาบล

เด็กมีสถานที่ไว้
รับประทานอาหาร

โรงอาหาร 1 หลัง

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กาแพงรอบโรงเรียน
บ้านหนองอียอ

16 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 11 หมู่บ้าน

สร้างแหล่งเรียนรู้
ภายในตาบล

ส่งเสริมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แก่เด็กก่อนวัยเรียน ภายในตาบล ม.4,5และ7
ภายในตาบล

2559
-

-

-

ประชาชนตาบลหนองอี 300,000
ยอทั้ง 11 หมู่บ้าน
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-

500,000 ซ่อมแซมโรงอาหาร โรงอาหารมีความ
(งบ อบต.) 1 หลัง
แข็งแรง และ
ปลอดภัย
500,000
กาแพงรอบโรงเรียน มีความเป็นระเบียบ
(งบ อบต.)
เรียบร้อย

-

-

1,000,000 ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
(งบ อบต.) เด็กเล็ก 3 แห่ง

-

เด็กเล็กมีสถานที่
จัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมพัฒนาการ
ก่อนวัยเรียน
ร้อยละ 100 ของ
มีแหล่งเรียนรู้
ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ภายในตาบล
ภายในชุมชน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

สานักงาน
ปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.1 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่

โครงการ

17 ก่อสร้างรั้วลวดหนาม
รอบป่าชุมชน บ้าน
หนองอียอ หมู่ที่ 11
18 โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ
ตระหนักเห็น
ความสาคัญของ
องค์กร

19 โครงการเสริมความรู้ สร้างความ
ความเข้าใจ สร้างความ ปรองดอง
ปรองดองสมานฉันท์ สมานฉันท์

เป้าหมาย
รั้วลวดหนามรอบ
ศาลาป่าชุมชนบ้าน
หนองอียอ หมู่ที่ 11
พนักงาน เจ้าหน้าที่
ตลอดทั้งประชาชน
ในตาบลหนองอียอ

ประชาชนในตาบล
หนองอียอ ทั้ง 11
หมู่บ้าน

2559

งบประมาณและที่มา
2558
2560

-

-

50,000
(งบ อบต.)

50,000

70,000
(งบ อบต.)

70,000

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ก่อสร้างรั้วรอบป่า เพื่อความเป็น
ชุมชน
ระเบียบเรียบร้อย

500,000
(งบ อบต.)
50,000
50,000 พนักงาน เจ้าหน้าที่
(งบ อบต.) (งบ อบต.) องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอี
ยอ

พนักงาน เจ้าหน้าที่
ตลอดทั้งประชาชน
ในตาบลหนองอียอ
มีความเข้าใจ
ตระหนักเห็น
ความสาคัญของ
องค์กร
70,000
70,000 ประชาชนในตาบล สร้างความ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) เกิดความเข้าใจกัน ปรองดอง
สมานฉันท์

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ส่วน
การศึกษา
ฯ

สานักงาน
ปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.2 พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนา
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบล
(พนักงานส่วนตาบล,
ลูกจ้างประจา,พนักงาน
จ้าง,ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต.)
โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนตาบล,
ลูกจ้างประจา,พนักงาน
จ้าง,ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต.และ
ตัวแทนชุมชน

2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนา
บุคลากรองค์การ
บุคลากรให้มี
บริหารส่วนตาบล
ความรู้
หนองอียอ
ความสามารถและ
มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้
ความสามารถและ
มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

2559

งบประมาณและที่มา
2558
2560

300,000
(งบ อบต.)

บุคลากรองค์การ
400,000
บริหารส่วนตาบล
(งบ อบต.)
หนองอียอและตัวแทน
ชุมชน

300,000

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

300,000 300,000 อบรมให้ความรู้
(งบ อบต.) (งบ อบต.) พัฒนาความสามารถ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

400,000 400,000 เพิ่มพูนความรู้ นา
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาตาบล

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ทุกส่วน
ราชการ

ทุกส่วน
ราชการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.2 พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ที่
3

4

5

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดทาสื่อ/
เพื่อเผยแพร่ผลงานของ
วารสารประชาสัมพันธ์ อบต. และเป็นสื่อกลาง
ผลงานขององค์กร
ระหว่างองค์กรกับ
ประชาชน
ก่อสร้างที่ทาการ อบต. เพื่อรองรับภารกิจงานใน
หนองอียอ
อนาคตของ อบต. และ
เพื่อให้การบริการ
ประชาชนสะดวก
จัดซื้อคอมพิวเตอร์และ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ครบชุดใช้ใน ของ อบต. มีความ
การปฏิบัติหน้าที่
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

2559

ปีละ 1,000 เล่ม

120,000
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
2560
100,000

อาคารขนาด
มาตรฐาน 1 หลัง 6,000,000
(งบ อบต.)
จานวน 2 ชุด/ปี

200,000
(งบ อบต.)

120,000
(งบ อบต.)

6,000,000
(งบ อบต.)
153,000

200,000
(งบ อบต.)

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

120,000 วารสาร 1,000
(งบ อบต.) เล่ม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ผลงานของ
องค์กร
อาคารที่ทาการ มีอาคารสาหรับ
อบต.หนองอียอ การทางานและ
1 หลัง
บริการประชาชน
อย่างเพียงพอ
200,000
คอมพิวเตอร์
การปฏิบัติงาน
(งบ อบต.) พร้อมอุปกรณ์ 2
ของ อบต. มี
ชุด
ความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

กองช่าง

ทุกส่วน
งาน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.2 พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ที่

โครงการ

6

โครงการจัดซื้อ
ซ่อมแซมบารุงรักษา
วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน
จัดซื้อกล้องดิจิตอล

- เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการที่รวดเร็ว ทันใจ
มีประสิทธิภาพ

7

8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ซ่อมแซม
บารุงรักษาวัสดุ –
ครุภัณฑ์ต่างๆ ใน
องค์กร
เพื่อเก็บภาพกิจกรรมต่าง
2 ชุด
ๆของ อบต.สาหรับ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และเก็บเป็นข้อมูล
องค์กร

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ

2559

งบประมาณและที่มา
2558
2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

250,000 200,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ของ
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) (งบ อบต.) วัสดุครุภัณฑ์
สามารถใช้งานได้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ทุกส่วน
งาน

ทาให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
กล้องดิจิตอล 2 ชุด มีอุปกรณ์เก็บภาพ สานักงาน
50,000
20,000
กิจกรรมต่าง ๆของ
ปลัด
(งบ อบต.)
อบต.สาหรับ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
และเก็บเป็นข้อมูล
องค์กร
50,000
ไม่ใช้
50,000
50,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนได้รับ
ทุกส่วน
(งบ อบต.) งบประม (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้ใช้บริการมีความ บริการที่รวดเร็ว
งาน
าณ
พึงพอใจ
ทันใจ มี
ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.2 พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อบริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

1 แห่ง

เพื่อเพิ่มความสวยงาม
เป็นระเบียบ ในบริเวณที่
ทาการ อบต.
11 โครงการปรับปรุง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
ภูมิทัศน์ใน อบต. เป็นระเบียบ ในบริเวณที่
ทาการ อบต.

5 หลัง

50,000
(งบ อบต.)

บริเวณที่ทาการ
อบต.

100,000
(งบ อบต.)

9 ก่อสร้างโรงจอด
รถ
10 จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร

2559

งบประมาณและที่มา
2558
2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)
โรงจอดรถ 1 หลัง

-

100,000
(งบ อบต.)
50,000
(งบ อบต.)

-

ตู้เอกสาร 5 หลัง

100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ผูใ้ ช้บริการพึง
พอใจบริบทพื้นที่
ให้บริการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการมีสถานที่ใน
การจอดรถ
บริเวณที่ทาการ อบต. ทุกส่วน
สวยงาม เป็นระเบียบ งาน
บริเวณที่ทาการ อบต.
สวยงาม ประทับใจผู้
มาติดต่อราชการ

กองช่าง

110

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องพัสดุและ
การจัดเก็บรายได้

เพื่อให้ประชาชนมี จัดอบรมปีละ 100
ความรู้ในเรื่องการ
คน
จัดซื้อจัดจ้างและรู้
หน้าที่ในการเสียภาษี

30,000
(งบ อบต.)

2

โครงการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีและ
แผนชุมชน

- เพื่อส่งเสริมให้
สนับสนุนการจัด
ประชาชนมีส่วนร่วม เวทีประชาคม
ในการดาเนิน
หมู่บ้าน / ตาบล
กิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชน
- เพื่อส่งเสริมการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย

50,000
(งบ อบต.)

2559

งบประมาณและที่มา
2558
2560

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่
2561
รับผิดชอบ
30,000
30,000 ร้อยละ 90 ของผู้ ประชาชนมีความรู้ กองคลัง
(งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าอบรมมีความรู้ ในเรื่องการจัดซื้อ
เรื่องการจัดซื้อจัด จัดจ้างและรู้หน้าที่
จ้างและรู้หน้าที่ใน ในการเสียภาษี
การเสียภาษี
50,000
50,000 มีการประชาคม
- ประชาชนมีส่วน สานักงาน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) แผนอย่างน้อยปีละ ร่วมดาเนิน
ปลัด
1 ครั้ง
กิจกรรมของชุมชน
มากขึ้น
- ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
ที่

โครงการ

3

โครงการอาสาสมัคร
ประชาธิปไตย

4

โครงการ อบต.สัญจร

งบประมาณและที่มา
2558
2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
2559
2561
รับผิดชอบ
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
จัดอบรมให้ความรู้แก่ 20,000
20,000
20,000 มีอาสาสมัคร
- เกิดอาสาสมัคร สานักงาน
ร่วมในการตรวจสอบการ
แกนนาหมู่บ้านในการ (งบ อบต.)
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาธิปไตยทุก ประชาธิปไตยทุก
ปลัด
ดาเนินงานขององค์การ
เป็นอาสาสมัคร
หมู่บ้าน
หมู่
บริหารส่วนตาบล
ประชาธิปไตย ปีละ
ประชาชนมี
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความรู้ความ
ความเข้าใจด้านการเมืองการ 75 คน
เข้าใจด้าน
บริหารมากขึ้น
การเมืองการ
บริหารมากขึ้น
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
50,000
ไม่ใช้
50,000
50,000 คณะผู้บริหาร
อบต.หนองอียอ สานักงาน
องค์การบริหารส่วน
(งบ อบต.) งบประม (งบ อบต.) (งบ อบต.) เจ้าหน้าที่ ออก
ส่วนราชการ และ
ปลัด
ตาบลให้ประชาชนทราบ
าณ
พื้นที่เพื่อเผยแพร่ ประชาชนได้มี
และเป็นการรับฟังความ
ข้อมูลและรับฟัง เวทีแลกเปลี่ยน
คิดเห็นของประชาชน
ความคิดเห็นของ ซึ่งกันและกัน
ประชาชน
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6.2.5
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

5

โครงการ
ส่งเสริมความรู้
ด้านการเมืองการ
ปกครองทุก
ระดับ
โครงการชุมชน
และมวลชน
สัมพันธ์

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านการเมืองการ
ปกครองตลอดจนการเลือกตั้ง
ทุกระดับ

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองและ
การเลือกตั้งทุก
ระดับ

30,000
(งบ อบต.)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน
สู่การเป็น
พลเมืองรุ่นใหม่

ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีจิต
อาสาเพื่อสังคม ควบคู่กับไปการ
ปลูกฝังค่านิยมน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
เป็นหลักและหลักการดารงชีวิต
ของผู้คนในสังคมที่มีความ
เปลี่ยนแปลง

6

7

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน สนับสนุนการ
ร่วมในการดาเนินกิจกรรมเพื่อ พัฒนาหมู่บ้าน
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
โดยใช้มวลชน
เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน

เยาวชนในตาบล
หนองอียอทั้ง 11
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2558
2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

30,000
(งบ
อบต.)

30,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
(งบ ในตาบลมีความรู้ ความ
อบต.) เข้าใจด้านการเมืองการ

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านการเมืองการ
ปกครองตลอดจนเรื่องการ
เลือกตั้งมากขึ้น

80,000
(งบ อบต.)

80,000
(งบ
อบต.)

80,000 สนับสนุนกิจกรรมชุมชน
(งบ มวลชนสัมพันธ์ 1 หมู่บ้าน
อบต.)

ประชาชนมีส่วนร่วมดาเนิน
กิจกรรมของชุมชนมากขึ้น
ตระหนักถึงความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้าน

สานักงาน
ปลัด

100,000
(งบ อบต.)

100,000 100,000 ร้อยละ70ของเยาวชนใน
(งบ
(งบ ตาบลเข้าใจบทบาทของตน
อบต.) อบต.) ในสังคม สามารถรับมือกับ

เยาวชนให้มีจิตอาสาเพื่อสังคม
ควบคู่กับไปการปลูกฝังค่านิยม
น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลัก
และหลักการดารงชีวิตของผู้คน
ในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง

สานักงาน
ปลัด

ปกครอง

ความเปลี่ยนแปลงในสังคม
ได้
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-134บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ตามกรอบการประสานที่ ๒
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ปี ๒๕๕๙
ปี๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
รวม
ถนนลาดยางจากศิริถาวร-บ้านจบก
๑
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
ก่อสร้างท่อคอนเวิร์ด ข้ามลาห้วยไผ่ ๕๐๐,๐๐๐
๒
๕๐๐,๐๐๐
บริเวณทางเชื่อมหมู่ที่ ๕ ไปหมู่ที่ ๗
ขุดลอกหนองอียอ หมู่ที่ ๑,๑๑
๓
๓,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
ขุดลอกหนองหัวเสือ
๔
๗,๐๐๐,๐๐๐
๗,๐๐๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๕
ขุดลอกลาห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑-๑๑
๕
๖,๐๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐
๖

ก่อสร้างฝายกั้นน้าห้วยไผ่ ม๖,๑๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

๖,๐๐๐,๐๐๐

๗
๘

ขุดลอกลาห้วยน้อย หมู่ที่ ๖
ขุดลอกร่องน้ารอบป่าชุมชนบ้าน
สาโรง ม.๘
ขุดลอกหนองช้างบ้านบุผางเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๓
รวม

๒,๐๐๐,๐๐๐
-

-

๗๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐

-

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐

๙

-

๒๕,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐

๐๐.๐๐

๓๑,๕๐๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อบจ.
อบจ.
อบจ.
กรม
ชลประทาน
กรม
ชลประทาน
กรม
ชลประทาน
อบจ.
อบจ.
อบจ.
-

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. 2559ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

150,000

2

1,150,000

5

550,000

8

1,850,000

3
1

320,000
300,000

3
1

320,000
300,000

3
1

320,000
300,000

9
3

960,000
900,000

3
8

500,000
1,270,000

3
9

300,000
2,070,000

2
11

200,000
1,370,000

8
28

1,000,000
4,710,000

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. 2559 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
4
3

300,000
190,000

4
3

300,000
190,000

4

รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

300,000
350,000

12
10

900,000
730,000

380,000

15

1,140,000

1,050,000

4

1,150,000

320,000

6

960,000

2,400,000

47

4,880,000

4
5

380,000

5

380,000
2

1

50,000

1

50,000
2

2

320,000

2

320,000

15

1,240,000

15

1,240,000

17
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์

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

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

12
3
12

5,720,000
1,410,000
1,350,000

11
3
12

5,320,000
1,410,000
1,350,000

13
3
12

8,820,000
1,410,000
1,350,000

36
9
36

19,860,000
4,230,000
4,050,000

6
33

370,000
8,850,000

6
32

370,000
8,450,000

6
35

370,000
11,950,000

18
100

1,110,000
29,250,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
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 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

5

9,518,000

4

9,318,000

4

9,318,000

13

28,154,000

7

1,450,000

8

1,480,000

9

2,750,000

24

5,680,000

1

500,000

1

500,000

1

500,000

3

1,500,000

2

200,000

2

200,000

2

200,000

6

600,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

3

60,000

16

11,688,000

16

11,518,000

17

12,788,000

48

35,994,000
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์

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

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3
2

270,000
160,000

2
2

170,000
160,000

2
2

170,000
160,000

7
6

610,000
480,000

5

430,000

4

330,000

4

330,000

13

1,090,000
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
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 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

9

6,450,000

11

3,850,000

36

10,858,000

56

21,158,000

4

1,500,000

4

1,500,000

4

1,500,000

12

4,500,000

5

2,000,000

16

5,300,000

12

3,550,000

33

10,850,000

3

1,000,000

3

1,000,000

4

4,000,000

10

6,000,000

7
28

21,500,000
32,450,000

6
40

10,150,000
21,800,000

13
69

9,500,000
29,408,000

26
137

41,150,000
83,658,000
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์

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

รวมทั้งสิ้น

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

9

2,770,000

6

2,020,000

11

5,020,000

26

9,810,000

10

7,520,000

11

7,570,000

7

1,420,000

28

16,510,000

7

360,000

7

360,000

7

360,000

21

1,080,000

26

10,650,000

24

9,950,000

25

6,800,000

75

27,400,000

131

66,578,000

140

55,358,000

177

65,046,000

448

186,982,000
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