รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

๒

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่าง

1 แห่ง

(จากแผนชุมชน ม.6,14)

ต่อเนื่อง

ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ IT

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่าง

(จากแผนชุมชน หมู่ 10)

ต่อเนื่อง

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

เพื่อให้เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล

-ร.ร.บ้านสวนหม่อน 74 คน

ถึงประถม 6ได้มีนมรับประทาน

-ร.ร.บ้านมูลตุ่น 34 คน

1 แห่ง

-ร.ร.บ้านกอกปุาผุ ฯ 86 คน
-ร.ร.บ้านขามฯ 23 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

100,000

1,400,000

1,400,000

100,000
1,400,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงานที่

KPI

ได้รับ

รับผิดชอบ

ศูนย์เรียนรู้

มีศูนย์เรียนรู้อย่าง

สานักปลัด อบต.

ต่อเนื่อง

สวนหม่อน

มีศูนย์เรียนรู้อย่าง

สานักปลัด อบต.

ต่อเนื่อง

สวนหม่อน

เด็กในวัยเรียน

เด็กในวัยเรียน

ส่วนการศึกษาฯ

ได้รับอาหาร

ได้รับอาหารเสริม

อบต.สวนหม่อน

ศูนย์เรียนรู้ IT

เสริม (นม) ครบ (นม)
ทุกคน

-ร.ร.โนนเขวาฯ 42 คน
-ร.ร.เหล่ากกหุ่งสว่าง 80 คน
-ไตรมิตรศึกษา 46 คน

๕๒

-บ้านวังแคน 47 คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 70 คน รวม
จานวน 502 คน
3

มอบทุนการดาเนินชีวิตเด็กนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้มีเงินทุน เด็กนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตาบลสวน
ในการดาเนินชีวิต

120,000

120,000

120,000

นักเรียนได้รับทุน นักเรียนได้มีเงินทุน สานักปลัด อบต.

หม่อน จานวน 120 คน

ในการดาเนิน

ในการดาเนินชีวิต

สวนหม่อน

ชีวิต

แบบ ผ.๐๑

๑. ๒ แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม

ตามโครงการของ อบต.สวน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

95,000

95,000

95,000

หม่อน
5
6

จ้างนักเรียน-นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อส่งเสริมให้ศึกษาเรียนรู้

ตามโครงการของ อบต.สวน

ในช่วงปิดภาคเรียน

หม่อน

ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก

เพื่อส่งเสริมค่านิยม

ตามโครงการของอบต.สวน

เยาวชน และประชาชนทั่วไป

คุณธรรม จริยธรรม และ

หม่อน

วัฒนธรรมที่ดีงาม

KPI

50,000

80,000
50,000

80,000
50,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กได้ร่วมกิจกรรม เด็กได้ร่วมกิจกรรมในวัน
วันเด็กแห่งชาติ

80,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส่วนการศึกษา

เด็กแห่งชาติ

นักเรียน-นักศึกษา นักเรียน-นักศึกษาได้มี
ได้มีประสบการณ์

ประสบการณ์ที่ดี

ส่งเสริมค่านิยม

ได้รับการส่งเสริมค่านิยม

คุณธรรม

คุณธรรม จริยธรรม และ

จริยธรรม และ

วัฒนธรรมที่ดีงาม

ส่วนการศึกษา
ส่วนการศึกษา

วัฒนธรรมที่ดีงาม

๕๓

7
8

จัดงานวันผู้สูงอายุ
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม

ตามโครงการของ อบต.สวน

ประเพณีที่ดีงาม

หม่อน

เพื่อส่งเสริมความรักความ

ตามโครงการของ อบต.สวน

สามัคคีในชุมชน

หม่อน

250,000

250,000

250,000

ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรม

50,000

50,000

50,000

ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ผู้สูงอายุและประชาชนได้ ส่วนการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม
ประชาชนจานวนมากได้

ส่วนการศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม

แบบ ผ.๐๑

๑.๓ แนวทางการพัฒนาพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่
สมบูรณ์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

รับผิดชอบ

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๑๐,๐00

๒๑๐,๐00

พัฒนางาน

พัฒนางานสาธารณสุขมี

อบต.สวนหม่อน

อบต.สวนหม่อน

สาธารณสุข

ประสิทธิภาพ

โครงการส่งเสริม สนับสนุนงานพัฒนา

เพื่อการพัฒนางาน

ตามโครงการของหมู่บ้านทั้ง

๒๑๐,๐00

สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน(อสม.)

สาธารณสุขในตาบลสวน

14 หมู่บ้าน ๆ ละ ๑๕,๐00

อบต.สวนหม่อน

หม่อน

บาท

หน่วยงานที่

สานักปลัด

๑.๕ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
๕๔

(ผลผลิตของโครงการ)
10
11

12

การแข่งขันกีฬามินิฮารพ์ มาราธอน

เพื่อส่งเสริมการออกกาลัง

ตามโครงการของ อบต.สวน

นานาชาติ จังหวัดขอนแก่น

กาย

หม่อน

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ

ตามโครงการแข่งขันกีฬา

กีฬาและนันทนาการ

สัมพันธ์

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
กีฬาแลนันทนาการ

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

KPI

รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มี
มีสุขภาพแข็งแรง

สุขภาพที่แข็งแรง

30,000

30,000

30,000

อบต.สวนหม่อน

อบต.สวนหม่อน

อบต.สวนหม่อน

กิจกรรม

20,000

20,000

20,000

เด็กเข้าร่วม

เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาและได้มี

กีฬามีสุขภาพ

สุขภาพแข็งแรง

ตามโครงการของ อบต.สวน
หม่อน

ส่วนการศึกษา

ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนทุกระดับได้เข้า

ส่วนการศึกษา

ร่วมกิจกรรม
ส่วนการศึกษา

แข็งแรง
ซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกาลังกายสนาม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ

ตามโครงการของ อบต.สวน

กีฬาหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

กีฬาและนันทนาการ

หม่อน

100,000

-

-

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มี

ส่วนการศึกษา

มีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพที่แข็งแรง

ภายในหมู่บ้าน (ม.3)

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
๒.๑ แนวทางการพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงานที่

KPI

ได้รับ

รับผิดชอบ

๕๕

(บาท)
13

(บาท)

(บาท)

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-ก่อสร้างถนนคอนกรีต (ม.1) 3 เส้น
1.ก่อสร้างถนนคสล.หลังครัวโกศล
2.ก่อสร้างถนนคสล.หลังร้านเทิดเกียรติ

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวก

เก่า
3.ก่อสร้างถนนเส้นบ้านนายชีพจร

3 เส้น
1.ก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมระหว่าง

775,000

-

-

กว้าง 5 x ยาว 100 เมตรหนา 0.15เมตร

310,000

-

-

เส้นทางที่สะดวก

-

-

ปลอดภัย

กว้าง 2.50 x ยาว 180 เมตร หนา 0.15เมตร

ศรีพุทธา
-ก่อสร้างถนนคอนกรีต (ม.2) จานวน

กว้าง 5 x ยาว 250 เมตร หนา 0.1เมตร

279,000

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวก

กว้าง 4 x ยาว 880 เมตรหนา 0.15เมตร

2,182,400

-

-

หมู่บ้านจากสามแยกปุาช้า สาธารณะฯ

ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก

ถึง สระน้าบ้านกอก หมู่ 3-14

-

2.ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายรินทร์
กุลศรี ถึงบ้านนางคาวาลย์ เหล่าดี

ประชาชนมี

กว้าง 4 x ยาว 120 เมตรหนา 0.15เมตร

ส่วนโยธาอบต.

เส้นทางที่สะดวก

สวนหม่อน

ปลอดภัย

ประชาชนได้มี

ส่วนโยธาอบต.

เส้นทางที่สะดวก

สวนหม่อน

ปลอดภัย

ปลอดภัย

-

3.ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายจันทา

-

กาเจริญ ถึงนานางจันทร์ บุญมาไชย
กว้าง 4 x ยาว 93 เมตรหนา 0.15 เมตร

297,600

ประชาชนได้มี

230,640

-

๕๖

แบบ ผ.๐๑

๒.๑ แนวทางการพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13

ก่ อสร้ างถนนคอนกรีต ซอย
(ม.๒) จานวน 2 เส้น
1.เส้นบ้านนายประวัติ สมอุ่นจารย์ ถึง

ความสะดวก
กว้าง 4 x ยาว 110 เมตรหนา 0.15เมตร

2.เส้นบ้านนายสุภัค บัวสี ถึง บ้าน

2.ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวก

กว้าง 5 x ยาว 220 เมตร หนา 0.15เมตร
กว้าง 5 x ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร

682,000
-

4 ถึง หมู่ที่ 6
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย (ม.5) 2
ซอย
1.เส้นบ้านนายเสถียร นิลชัย
2.เส้นบ้านนางคาสอน คนคม

-

กว้าง 3 x ยาว 30 เมตรหนา 0.15เมตร

นางประทุม โคตรแสง

1.ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน

๒๕๕๙

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงานที่

KPI

ได้รับ

รับผิดชอบ

เพื่อให้การคมนาคมมี

ที่นายประกิจ ศรีรุ่งเรือง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต (ม.4)

งบประมาณและที่ผ่านมา

227,800
55,800

-

-

4,650,000

-

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวก

กว้าง 3 x ยาว 160 เมตร หนา 0.15เมตร

297,600

กว้าง 3 x ยาว 282 เมตร หนา 0.15เมตร

524,520

-

-

-

-

ประชาชนมี

ประชาชนได้มี

ส่วนโยธา

เส้นทางที่สะดวก

อบต.สวน

ปลอดภัย

หม่อน

ประชาชนได้มี

ส่วนโยธา

เส้นทางที่สะดวก

อบต.สวน

ปลอดภัย

หม่อน

ประชาชนได้มี

ส่วนโยธา

เส้นทางที่สะดวก

อบต.สวน

ปลอดภัย

หม่อน

เส้นทางที่สะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
ปลอดภัย
ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
ปลอดภัย

๕๗

ก่อสร้างถนนคอนกรีต (ม.6)
1.ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียน

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวก

กว้าง 5 x ยาว 1,000 เมตร

3,100,000

-

-

ประชาชนมี

หนา 0.15 เมตร

เส้นทางที่สะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนได้มี

ส่วนโยธา

เส้นทางที่สะดวก

อบต.สวน

ปลอดภัย

หม่อน

แบบ ผ.๐๑

๒.๑ แนวทางการพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีต (ม.7)
-ก่อสร้างถนนคสล.เส้นหมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 6
-ก่อสร้างถนนคสล.เส้นประปาหมู่บ้านถึงบ้าน

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวก

นายวิชิต สีน้าคา ม.7

กว้าง 5 เมตร x ยาว 620 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,922,000

หนา 0.15 เมตร
กว้าง 3 x ยาว 200 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงานที่

KPI

ได้รับ

รับผิดชอบ

ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก

372,000

-

-

-

-

ปลอดภัย

ประชาชนได้มี

ส่วนโยธา

เส้นทางที่สะดวก

อบต.สวน

ปลอดภัย

หม่อน

ประชาชนได้มี

ส่วนโยธา

เส้นทางที่สะดวก

อบต.สวน

ปลอดภัย

หม่อน

หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต (ม.8)
-ก่อสร้างถนนคสล.เส้นไปคุม้ บ่อแก (จาก
แผนชุมชน หมูที่ 8)

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวก

กว้าง 5 เมตร x ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,550,000

ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
ปลอดภัย

๕๘

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย (ม.9) 3
ซอย
1.เส้นจากหมู่บ้านถึงวัดปุาสันติธรรม

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวก

2.เส้นบ้านนางคาหนุน เขียวกลม ถึงสระ

กว้าง 5 เมตรx ยาว 100 เมตร

310,000

หนา 0.15 เมตร

ใหญ่

กว้าง 5 เมตร x ยาว 500 เมตร

3เส้นหลังโรงเรียนไตรมิตรถึงถนนลาดยาง

1,550,000

หนา 0.15 เมตร

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต (ม.9)

กว้าง 5 เมตร x ยาว 200 เมตร

1.ก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมถนนลาดยางถึงวัด

620,000

หนา 0.15 เมตร

ปุาบ้านกอก

กว้าง 5 เมตร x ยาว 1,500 เมตร

2.ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมบ้านโนนสานัก

4,650,000

หนา 0.15 เมตร

(ต.หนองแปน)

กว้าง 5 เมตร x ยาว 3,000 เมตร

-

-

ประชาชนมี

-

-

เส้นทางที่สะดวก

-

-

-

-

-

6,000,000

-

-

ประชาชนได้มี

ส่วนโยธา

เส้นทางที่สะดวก

อบต.สวน

ปลอดภัย

หม่อน

ประชาชนได้มี

ส่วนโยธา

ปลอดภัย

-

หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย (ม.10) 2 ซอย เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวก

กว้าง 4 x ยาว 150 เมตร

372,000

หนา 0.15 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางทีส่ ะดวก เส้นทางที่สะดวก

อบต.สวน

ปลอดภัย

หม่อน

แบบ ผ.๐๑

๒.๑ แนวทางการพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงานที่

KPI

ได้รับ

รับผิดชอบ

๕๙

13

ซ่อมแซมถนนคสล. บ้านโนน
พะยอม หมู่ 10 ถึง บ้านโคกกลางหมู่
9 (แผนชุมชน ม.10)

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวก

กว้าง 5 เมตร x ยาว 1,000 เมตร

225,000

-

หนา 0.15 เมตร

ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
ปลอดภัย

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย (ม.11)
5 ซอย
1.เส้นร้านศุภโชค ถึง นานางเลิศ

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวก

2.เส้นบ้านนางระพิน ถึง บ้านนายเรียน

กว้าง 3 x ยาว 250 เมตร หนา 0.15เมตร

465,000

กว้าง 3 x ยาว 350 เมตร หนา 0.15เมตร

651,000

3.เส้นบ้านนางลาเนา ถึงบ้านนายแผน
4.เส้นบ้านนายบุญมี ลาทอง

-

-

-

เส้นทางที่สะดวก

-

ปลอดภัย

กว้าง 2.50x ยาว 14 เมตรหนา0.15เมตร

21,700

-

กว้าง 2.50x ยาว 30 เมตรหนา0.15เมตร

46,500

-

กว้าง 3 x ยาว 250 เมตร หนา 0.15เมตร

465,000

-

-

310,000

5.เส้นบ้านนางวิพร นุตะดี ถึง บ้านนาง
สีนวล ใจหมั่น

-

-ขยายถนนคสล.จาก 4 เมตร เป็น

เพื่อให้การคมนาคมมี

กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 350 เมตร หนา 0.15

5 เมตร (จากแผนชุมชน ม.11)

ความสะดวก

เมตร ขยายออกข้างละ 0.50 เมตร

ประชาชนมี

ประชาชนได้มี

ส่วนโยธา

เส้นทางที่สะดวก

อบต.สวน

ปลอดภัย

หม่อน

ประชาชนได้มี

ส่วนโยธา

เส้นทางที่สะดวก

อบต.สวน

ปลอดภัย

หม่อน

ประชาชนได้มี

ส่วนโยธา

-

-

ประชาชนมี

เส้นทางที่สะดวก เส้นทางที่สะดวก
ปลอดภัย

ปลอดภัย

อบต.สวน
หม่อน

๖๐

แบบ ผ.๐๑

๒.๑ แนวทางการพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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-ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย (ม.13) 4
ซอย
1. เส้นบ้านแม่สวาด ถึงบ้านนาง

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงานที่

KPI

ได้รับ

รับผิดชอบ

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวก

ประมวล ชูสีสม

กว้าง 5 x ยาว 175 เมตร

542,500

-

-

หนา 0.15 เมตร

2.เส้นบ้านนางนิตยาภรณ์ เถาทิพย์ ถึง

กว้าง 5 x ยาว 175 เมตร

บ้านนางทองคูณ

ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก

542,500

-

-

542,500

-

-

542,500

-

-

155,000

-

-

ประชาชนได้มี

ส่วนโยธา

เส้นทางที่สะดวก

อบต.สวน

ปลอดภัย

หม่อน

ประชาชนได้มี

ส่วนโยธา

ปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร

3.เส้นบ้านนายพิมพา นาสมวงค์ ถึง บ้า

กว้าง 5 x ยาว 175 เมตร

นายประพันธ์ แบบบาง

หนา 0.15 เมตร

4.เส้นบ้านนางวันดี แสนยันต์ ถึง สวน

กว้าง 5 x ยาว 175 เมตร

นายเกษม พระสุวรรณ
-ก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย บ้านนางจวง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา 0.15 เมตร

เพื่อให้การคมนาคมมี

กว้าง 2.50 x ยาว 100 เมตร

ประชาชนมี

๖๑

ถมปัด ถึง บ้าน นางอานวย มีใจ (

ความสะดวก

หนา 0.15 เมตร

เส้นทางที่สะดวก เส้นทางที่สะดวก

ม.14)

ปลอดภัย

-

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตระหว่างหมู่บ้าน

กว้าง 4 x ยาว 880 เมตร

จากสามแยกปุาช้า ม.2 ถึงสระน้าบ้าน

หนา 0.15 เมตร

2,182,400

อบต.สวน

ปลอดภัย

หม่อน

-

กอก (ม.14)

แบบ ผ.๐๑

๒.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 -โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอป

เพื่อประสิทธิภาพระบบ

สมาชิก อปพร. ตาบลสวนหม่อน

พร. ตาบลสวนหม่อน

ปูองกันและบรรเทาสา

ตามโครงการของ อบต.สวน

-พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในท้องถิ่น

หม่อน

ธารณภัยในท้องถิ่น ฯลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

สมาชิก อปพร.
ฝึกอบรมระบบ
ปูองกันและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สมาชิก อปพร. ตาบลสวนหม่อนได้

สานักปลัด

ฝึกอบรมระบบปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในท้องถิ่น

บรรเทาสาธารณ

๖๒

ภัย
15 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงาน
ดับเพลิงขั้นก้าวหน้า

เพื่อประสิทธิภาพระบบ

พนักงานส่วนตาบล

16,500/คน

16,500/คน

16,500/คน

ปูองกันและบรรเทาสา

พนักงานส่วน
ตาบลอบรม

ธารณภัยในท้องถิ่น

พนักงานส่วนตาบลได้รับการอบรม

สานักปลัด

หลักสูตรดับเพลิงขั้นก้าวหน้า

หลักสูตร
ดับเพลิงขั้น
ก้าวหน้า

16 โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดเหล้า-การ
พนันในงานบุญตามประเพณีต่าง ๆ

ตามโครงการของ อบต.สวน

50,000

50,000

50,000

หม่อน

ชุมชนปลอด
เหล้าปลอดการ
พนันในงานบุญ

ชุมชนตาบลสวนหม่อนปลอดเหล้า-

สานักปลัด

การพนันในงานบุญตามประเพณีต่าง
ๆ

งานประเพณี
17

โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการ

ตามโครงการของ อบต.สวน

สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

หม่อน

50,000

50,000

50,000

ราษฎรตาบล
สวนหม่อนสวม
หมวกนิรภัย

ตาบลสวนหม่อนสวมหมวกนิรภัย

สานักปลัด

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๑๐๐

แบบ ผ.๐๑

๒.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัยโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
๖๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1๘ -โครงการควบคุมและลดอุบัติเหตุทาง

ส่งเสริมสนับสนุนระบบ ควบคุมและลดอุบัติเหตุทางถนน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

KPI

รับผิดชอบ

ชุมชนปลอดภัย ชุมชนใน อบต.สวนหม่อนได้รับ

สานักปลัด

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล

การรักษาความ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล

พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ให้เมือง

อบต.สวน

สงกรานต์

ปลอดภัย ให้เมืองและ

สงกรานต์ในพื้นที่ตาบลสวนหม่อน

ชุมชนปลอดภัย โดยชุมชนมีส่วนร่วม หม่อน

ชุมชนปลอดภัย โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม
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-ก่อสร้างลูกระนาดลดความเร็วถนน

ส่งเสริมสนับสนุนระบบ ถนน 4 แยก สาม แยก ภายใน

ภายในหมู่บ้าน (จากแผนชุมชน หมู่ที่ 3 การรักษาความ
)
-ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและกระจก
โค้ง ตามแยกถนนในหมู่บ้าน (จากแผน

30,000

-

-

หมู่บ้าน

ชุมชนปลอดภัย

ปลอดภัย ให้เมืองและ

ชุมชนใน อบต.สวนหม่อนได้รับ

สานักปลัด

พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ให้เมือง

อบต.สวน

ชุมชนปลอดภัย โดยชุมชนมีส่วนร่วม หม่อน

ชุมชนปลอดภัย โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม

-

-

100,000

500,000

-

-

ชุมชน หมู่ที่ ๖ )
20 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างทางเข้าหมู่บ้าน
บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6

ส่งเสริมสนับสนุนระบบ ถนน มัญจาคีร-ี บ้านทุ่ม ทางเข้า
การรักษาความ
ปลอดภัย ให้เมืองและ

หมู่บ้าน

ชุมชนปลอดภัย

ชุมชนใน อบต.สวนหม่อนได้รับ

สานักปลัด

พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ให้เมือง
ชุมชนปลอดภัย โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ชุมชนปลอดภัย โดยให้

๖๔

ชุมชนมีส่วนร่วม

แบบ ผ.๐๑

๒.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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-โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

ตามโครงการของ อบต.สวนหม่อน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

การออกกาลังกาย โดย

22

-โครงการปูองกันและปราบปรามยาเสพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ติด

การออกกาลังกาย โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม

KPI

ชุมชนปลอดยา
เสพติด

ให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ตามโครงการของ อบต.สวนหม่อน

150,000

150,000

150,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ชุมชนปลอดยา
เสพติด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชุมชนใน อบต.สวนหม่อนได้รับ

สานักปลัด

การส่งเสริมการออกกาลังกายให้ อบต.สวน
เมืองชุมชนปลอดยาเสพติด

หม่อน

ให้ชุมชนปลอดยาเสพติด

ส่วนการศึกษา
สานักปลัด

๖๕

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน
๓.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การ
บรรจุภัณฑ์ และการตลาด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ ัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน
-กลุ่มจักสาน

เพื่อให้การพัฒนา

กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 1,14

ประชาชนได้รับการพัฒนา

สานักปลัด

๖๖

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 1, 14)

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ชุมชน

-กลุ่มทอเสื่อกก
(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 1,2,5,13 ,14)

-กลุ่มถักกระเป๋าไหมพรม
( แผนหมู่ที่ 1,14)

เพื่อให้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

เพื่อให้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 1

-

-

50,000

กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 2

-

-

50,000

กลุม่ ทอเสื่อกก หมู่ที่ 5

-

-

50,000

กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 13

-

-

50,000

กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 14

-

-

50,000

กลุ่มถักกระเป๋าไหมพรม หมู่ที่ 1

-

-

50,000

กลุ่มถักกระเป๋าไหมพรม หมู่ที่ 14

-

-

50,000

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน

ประชาชนได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประชาชนได้รับการพัฒนา
ชุมชน

สานักปลัด

สานักปลัด

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

แบบ ผ.๐๑

๓.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การ
บรรจุภัณฑ์ และการตลาด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๖๗
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- กลุ่มทาพรมเช็ดเท้า
(หมู่ที่ 14,)
-กลุ่มทาปลาส้ม
(แผนชุมชนหมู่ที่ 13)
-กลุ่มทอผ้า (แผนชุมชนหมู่ที่ 14)

เพื่อให้การพัฒนา

กลุ่มทาพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 14

-

-

50,000

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
เพื่อให้การพัฒนา

ชุมชน
-กลุ่มทาปลาส้มหมู่ที่ 13

-

50,000

-

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
เพื่อให้การพัฒนา

(แผนชุมชนหมู่ที่ 14)
-กลุ่มแปรรูปกะลามะพร้าว
(แผนชุมชนหมู่ที่ 14)

เพื่อให้การพัฒนา

-กลุ่มทอผ้าหมู่ที่ 14

-

50,000

-

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน

-กลุ่มทาเปลนอนหมู่ที่ 14

-

50,000

-

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
เพื่อให้การพัฒนา

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
-กลุ่มทาเปลนอน

พัฒนาผลิตภัณฑ์

-

50,000

-

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ประชาชนได้รับการพัฒนา

สานักปลัด

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ประชาชนได้รับการพัฒนา

สานักปลัด

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
สานักปลัด

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประชาชนได้รับการพัฒนา
ชุมชน

สานักปลัด

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประชาชนได้รับการพัฒนา
ชุมชน

-กลุ่มแปรรูปกะลามะพร้าวหมู่ที่ 14

ประชาชนได้รับการพัฒนา

สานักปลัด

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

แบบ ผ.๐๑

๓.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
๖๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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โครงการ 1 ตาบล 1 ชุมชนพอเพียง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกลุ่ม

เพื่อส่งเสริมให้เป็น
ชุมชนต้นแบบโดยยึด
หลักคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ

ตาบลสวนหม่อน
-กลุ่มการเกษตรปลูกอ้อย หมู่ที่ 5
-กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 6,13
-กลุ่มปลูกผักฤดูแล้ง หมู่ที่ 6
-กลุ่มเลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 5, 8
-กลุ่มอาชีพเลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 5
-กลุ่มปลูกพืชตระกูลถั่ว ถั่วเขียว ถัว่

พอเพียงประจาตาบล (ม.6,2)

-กลุ่มเพาะพันธุ์ต้นไม้ หมู่ที่ 13
-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ประจาตาบล (ม.6 ,ม2)

ตัวชี้วดั

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

50,000

-

-

100,000

-

ประชาชนได้

-

-

50,000

ความรู้ไปใช้ใน

-

250,000

-

การประกอบ

250,000

-

50,000

-

50,000

-

-

50,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

๒๕๕๙

เหลือง หมู่ที่ 12
-กลุ่มปลูกปอเทือง หมู่ที่ 12

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความรู้ไปใช้ใน สานักปลัด
การประกอบอาชีพ

อาชีพ

-

100,000

-

๖๙

แบบ ผ.๐๑

3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25

ส่งเสริม พัฒนาระบบการผลิตและ

เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ผลผลิตภาคเกษตร

ระบบการผลิตและ

-ซ่อมแซมคลองสูบน้าท่ากกโพธิ์ตลอด

ผลผลิตภาคเกษตร

กว้าง 1.2 เมตรยาว 800 เมตร

สาย (ม. 2)

ดาดคอนกรีตหนา 0.05 เมตร

-ซ่อมแซมคลองสูบน้าท่าโนนเสียว(ม.

กว้าง 1.20 ยาว 250 เมตร

10)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000
137,500

คอนกรีตหนา 0.05 เมตร

-ซ่อมแซมคลองสูบน้าหนองเบ็ญ(ม.10)

กว้าง 1.20 ยาว 250 เมตร

ตัวชี้วัด

-

-

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับการ

ส่วนโยธา

ส่งเสริมและพัฒนา

อบต.สวน

ระบบการผลิต

หม่อน

การผลิต

137,500

คอนกรีตหนา 0.05 เมตร

ส่งเสริม พัฒนาระบบการผลิตและ

เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ประชาชนได้รับการ

ส่วนโยธา

ผลผลิตภาคเกษตร

ระบบการผลิตและ

ส่งเสริมและพัฒนา

อบต.สวน

๗๐

-ซ่อมแซมลาห้วยกกแสง (ม.11)ช่วง

ผลผลิตภาคเกษตร

นานางนีระพร โสชาลี

ระยะทาง 50 เมตร

-

-

๖0,000

ระยะทาง 30 เมตร

-

-

๔0,000

-

-

๑๐0,000

ช่วงนานายสุริยา เชาชื่น
-ซ่อมแซมประตูน้าฝายน้าล้นห้วยกก

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

ระบบการผลิต

หม่อน

การผลิต

แสง (ม.11)

แบบ ผ.๐๑

3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2๖

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงาน

KPI

ได้รับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสู่

เพื่อยกระดับ

ประชาชนได้รับ

ส่วนโยธา

พื้นที่การเกษตร

มาตรฐานระบบ

การส่งเสริมและ

อบต.สวน

พัฒนาถนนสู่

หม่อน

-

ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร การผลิตและ
2 เส้น ( ม.1)

ผลผลิตภาค

๗๑

1.ถนนห้วยขี้หนู

เกษตร

2.จากหมู่บ้านถึงฝายนักศึกษา
-ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านถึงบึงกุด
เค้า (ม.1) ( หมู่ที่ 1)
-ก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร จากนา

กว้าง 4 x ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร

270,000

กว้าง 4 x ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร

270,000

กว้าง 4 x ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร

-

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

นางนวลอนงค์ รู้สงกาย ถึง นานาง

27,000

อานวยแสงดา (หมู่ 2)
-ก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร จากนา

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร

นางดารุณี ศรีอุดม ถึง ท่ากกม่วง

เค้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.

(หมู่ 2)

กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.10 เมตร

กิจ ศรีรุ่งเรื่อง (หมู่ 2)

-

360,000

-

-

-

90,000

-

-

๖๓,๐๐๐

-

จานวน ๑๔ ท่อน (คู)่

บ้านนางผาง หมู่มูลตุ่น ถึงที่นานายประ

-

พัฒนาถนนสู่แหล่ง

แหล่งการเกษตร

การเกษตร

-

เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๑.๐๐ เมตร x ๑.๐๐ เมตร

-ก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร จาก

-

-

สามต้น (หมู่ที่ 2)
-ก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนริมบึงกุด

-

19,800

-

แบบ ผ.๐๑

3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงาน

KPI

ได้รับ

ที่รับผิดชอบ

๗๒

(บาท)
2๖

(บาท)

(บาท)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสู่

เพื่อยกระดับ

ประชาชนได้รับ

ส่วนโยธา

พื้นที่การเกษตร

มาตรฐานระบบ

การส่งเสริมและ

อบต.สวน

-ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร การผลิตและ

พัฒนาถนนสู่

หม่อน

3 เส้น ( ม.3)

ผลผลิตภาค

แหล่งการเกษตร

1.ถนนปุาผุ-นาจาน

เกษตร

กว้าง 5 เมตรยาว 2,000 เมตรหนา0.10 เมตร

450,000

-

กว้าง 5 เมตรยาว 1,700 เมตรหนา0.10 เมตร

382,500

-

กว้าง 5 เมตรยาว 1,000เมตรหนา 0.10 เมตร

225,000

-

1.เส้นหนองหว้า ถึงที่นา นางชาตรี นร

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตรลงดินถมสูง

337,500

มาตร

0.50 เมตร ลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร

2.เส้นบ้านนางบัวพัน ค้าแหวน ถึง ที่นา

กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ลงดินถมสูง

นางบุญนาค เย็นใจ

เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร

3. เส้นหนองเหย ถึง หนองงัว

กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ลงดินถมสูง

-ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสูพื่ ้นที่การเกษตร

เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร

2.จากบ้านปุาผุ-นานางจงจิตร
สิงสวนหม่อน
3.ถนนปุาผุ-นาจานถึงปุาโคกหลวง
-ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
5 เส้น ( ม.4)

0.50

67,500

0.50

180,000

จานวน 7 เส้น( ม.5)
1.จากประปาหมู่บ้านถึงฝายบ้าน
โนนเขวา
2.นานางสมทรง โขลา ถึง
นานางสมมาตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลงดินถมสูง

450,000

0.50 เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลงดินถมสูง
0.50 เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร

450,000

-

พัฒนาถนนสู่แหล่ง

-

การเกษตร

-

-

-

-

๗๓

3.นานางอนงค์ ถึง นานางหนูพันธ์

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลงดินถมสูง

450,000

0.50 เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร
4.จากนานางคาสอน ถึง นานายดิลก

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลงดินถมสูง

-

450,000

-

0.50 เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร

แบบ ผ.๐๑

๓.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2๖

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงาน

KPI

ได้รับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสู่

เพื่อยกระดับ

ประชาชนได้รับ

ส่วนโยธา

พื้นที่การเกษตร

มาตรฐานระบบ

การส่งเสริมและ

อบต.สวน

-ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร การผลิตและ

พัฒนาถนนสู่

หม่อน

3 เส้น ( ม.3)

ผลผลิตภาค

แหล่งการเกษตร

1.ถนนปุาผุ-นาจาน

เกษตร

กว้าง 5 เมตรยาว 2,000 เมตรหนา0.10 เมตร

450,000

-

กว้าง 5 เมตรยาว 1,700 เมตรหนา0.10 เมตร

382,500

-

กว้าง 5 เมตรยาว 1,000เมตรหนา 0.10 เมตร

225,000

-

1.เส้นหนองหว้า ถึงที่นา นางชาตรี นร

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตรลงดินถมสูง

337,500

มาตร

0.50 เมตร ลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร

2.จากบ้านปุาผุ-นานางจงจิตร
สิงสวนหม่อน
3.ถนนปุาผุ-นาจานถึงปุาโคกหลวง
-ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
5 เส้น ( ม.4)

-

พัฒนาถนนสู่แหล่ง

-

การเกษตร

-

-

๗๔

2.เส้นบ้านนางบัวพัน ค้าแหวน ถึง ที่นา

กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ลงดินถมสูง

นางบุญนาค เย็นใจ

เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร

3. เส้นหนองเหย ถึง หนองงัว

กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ลงดินถมสูง

0.50

67,500

-

0.50

180,000

-

เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร
๔.เส้นประปาหมู่บ้าน ถึงสระน้า

กว้าง 5 เมตร ยาว ๔00 เมตร ลงดินถมสูง

สาธารณะหนองจิกตลอดสายปุาโคก

0.50 เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร

๙๐,๐๐๐

-

หลวง
๕.เส้นประปาหมู่บ้าน ถึงปุาโคกหลวง

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลงดินถมสูง

ตลอดสาย

0.50 เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร

450,000

-

-

แบบ ผ.๐๑

3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2๖

-ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
จานวน 7 เส้น (ม.5)

เพื่อยกระดับ
มาตรฐานระบบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงานที่

KPI

ได้รับ

รับผิดชอบ

พัฒนาถนนสู่แหล่ง

ประชาชนได้รับ

ส่วนโยธา

การเกษตร

การส่งเสริมและ อบต.สวน

๗๕

1.จากประปาหมู่บ้านถึงฝายบ้าน
โนนเขวา
2.นานางสมทรง โขลา ถึง
นานางสมมาตร
3.นานางอนงค์ ถึง นานางหนูพันธ์
4.จากนานางคาสอน ถึง นานายดิลก
5.จากโสกดินแดง ถึง นานายอร่าม
6.จากถนนน้า ถึง นานางบุญมี
7.นานางขวัญเมืองถึงนานายอร่าม

การผลิตและ

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลงดินถมสูง

ผลผลิตภาค

0.50 เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร

เกษตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลงดินถมสูง
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลงดินถมสูง

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลงดินถมสูง
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลงดินถมสูง

-ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร ทางไปวัดปุา
( ม.8)

-

-

450,000

-

-

450,000

-

-

450,000

-

-

-

-

-

-

-

-

450,000

0.50 เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร
0.50 เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตรกว้าง 5

ชลประทานโพนเพ็ก ( ม.7)

-

0.50 เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร

การเกษตร จากหมู่บ้าน ถึง หนองค้อ (

การเกษตร จากดอนปูุตา ถึง

-

เมตร ยาว 3,000 เมตร ลงดินถมสูง

0.50 เมตร

225,000
540,000

ลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร
กว้าง 4 เมตร.ยาว 1,500 เมตรลงดินถมสูง
0.50 เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร
กว้าง 3 เมตร x ยาว 500 เมตร ลงดินถมสูง 0.50

หม่อน

แหล่งการเกษตร

450,000

0.50 เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงดินถมสูง

-ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่

-

0.50 เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลงดินถมสูง

พัฒนาถนนสู่
-

0.50 เมตรลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.10 เมตร

-ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่
ม.6)

450,000

270,000

100,000

เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

แบบ ผ.๐๑

๗๖

3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2๖

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสู่

เพื่อยกระดับ

พื้นที่การเกษตร

มาตรฐานระบบ

-ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่ การผลิตและ

กว้าง 4 เมตร x ยาว 3,000 เมตรลงดินถมสูง

การเกษตรจากถนนลาดยางถึงหนองค้อ ผลผลิตภาค

0.50 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

(ม.9)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

540,000

เกษตร

-ปรับปรุงถนนลูกรังจาก ม.10 ถึง อ่าง

กว้าง 5 เมตร x ยาว 1,500 เมตรลงดินถมสูง

เก็บน้าหนองหวาย ( ม.10)

0.50 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

-

ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังเข้าสู่พื้นที่

กว้าง๔เมตรxยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา๐.๑๐เมตร

337,500

กว้าง 6 เมตร x ยาว 2,500 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย

จาก ม.4 ม.12 ถึง ม.9 ( ม.12)

0.10 เมตร

-

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงาน

KPI

ได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ

ส่วนโยธา

การส่งเสริมและ

อบต.สวน

พัฒนาถนนสู่แหล่ง

พัฒนาถนนสู่

หม่อน

การเกษตร

แหล่งการเกษตร

-

-

-

การเกษตร (ม.11)
-ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

-

-

ตัวชี้วัด

-

-

๖๗๕,๐๐๐

ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

๑๑๐,๐๐๐

160,000

4 เส้น (ม.13)
1. จากบ้านนางวันดี ถึงตาน้าฝายปาก

130,000

ดาว

กว้าง 6 เมตร x ยาว 2,500 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย

2. จากหอประปาหมู่บ้าน ถึง นานางด

0.10 เมตร

วงปี บ้านโจด

กว้าง 5 เมตร x ยาว 800 เมตร

3.ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังจากหน้า

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

50,000
-

-

90,000

๗๗

โรงเรียน ถึง นานายแก้ว

กว้าง 5 เมตร x ยาว 650 เมตร

4.จากนานายเกษม ถึง นานายเลิศ

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
กว้าง 5 เมตร x ยาว 250 เมตร

1.ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังถนนเข้าสู่

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

พื้นที่การเกษตร (ม.14)

กว้าง 5 เมตร x ยาว 880 เมตร

-

198,000

-

-

-

-

-

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

แบบ ผ.๐๑

3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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28

ก่อสร้างคลองส่งน้าไฟฟูา จากนา นายมอย

เพื่อส่งเสริม

จันทร์นวล ถึง บ้านนาง เย็นจิตร สีตะปัตสะ ประสิทธิภาพระบบ
(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 2)

เศรษฐกิจของชุมชน

-ก่อสร้างคลองส่งน้าไฟฟูาพร้อมก่อสร้าง

เพื่อส่งเสริม

ถนนเลียบคลอง จากบ้านนายสาราญ จาปา ประสิทธิภาพระบบ
โพธิ์ ถึง นานางสี คุ้มบุ่งค้า (จากแผนชุมชน เศรษฐกิจของชุมชน

กว้าง 1.2 เมตร ยาว 1,000 เมตร
สูง 0.60 ม.ดาดคอนกรีตหนา 0.05 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

600,000

-

กว้าง 1.2 เมตร ยาว 2,000 เมตร
สูง 0.60 ม.ดาดคอนกรีตหนา 0.05 ม.

-

1,200,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงาน

KPI

ได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนได้ใช้น้าใน ประชาชนได้รับ

ส่วนโยธา

ระบบการผลิต

ความสะดวกใน

อบต.สวน

การใช้น้า

หม่อน

ประชาชนได้ใช้น้าใน ประชาชนได้รับ

ส่วนโยธา

ระบบการผลิต

ความสะดวกใน

อบต.สวน

การสัญจร

หม่อน

หมู่ที่ 2)

๗๘

29

-ก่อสร้างคลองส่งน้าจากบ้าน

เพื่อส่งเสริม

กว้าง 1.2 เมตร ยาว 70 เมตร

นายธาวิน คนมีสัตย์ ถึง ทางข้ามบ้านนาย

ประสิทธิภาพระบบ

สูง 0.60 ม.ดาดคอนกรีตหนา 0.05 ม.

สุดใจ นามวงษา

เศรษฐกิจของชุมชน

(จาก

-

42,000

-

ประชาชนได้รับ

ส่วนโยธา

ประชาชนได้ใช้น้าใน ความสะดวกใน

อบต.สวน

ระบบการผลิต

หม่อน

การใช้น้า

แผนชุมชน หมู่ที่ 2)
30

ก่อสร้างคลองส่งน้าลาเหมือง

เพื่อส่งเสริม

สาธารณประโยชน์

ประสิทธิภาพระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน

สูง 0.60 ม.ดาดคอนกรีตหนา 0.05 ม.

-ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามลาห้วยหลัง

เพื่อส่งเสริม

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ฝายลึก

ประสิทธิภาพระบบ

ยาว 15 เมตร

( จากแผนชุมชน หมู่ที่ 6)

เศรษฐกิจของชุมชน

-ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางเข้าบ้านโนนเข

เพื่อส่งเสริม

ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 3.0 เมตร x 3.0 เมตร

วา ลอดถนนสายมัญจาคีร-ี บ้านทุ่ม (แผน

ประสิทธิภาพระบบ

ยาว 15 เมตร จานวน

ชุมชน หมู่ที่ 6)

เศรษฐกิจของชุมชน

ช่อง

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 5)
31

32

33

กว้าง 1.2 เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

-

3

-

-วางท่อคลองส่งน้าข้ามถนนเหมืองฝายใหม่ เพื่อส่งเสริม
(แผนชุมชน หมู่ที่ 6)

ประสิทธิภาพระบบ

-

600,000

1,800,000

-

-

-

-

2,000,000

๒๐๐,๐๐๐

ประชาชนได้ใช้น้าใน ประชาชนได้รับ

ส่วนโยธา

ระบบการผลิต

ความสะดวกใน

อบต.สวน

การใช้น้า

หม่อน

ประชาชนได้ใช้น้าใน ประชาชนได้รับ

ส่วนโยธา

ระบบการผลิต

ความสะดวกใน

อบต.สวน

การใช้น้า

หม่อน

ประชาชนได้ใช้น้าใน ประชาชนได้รับ

ส่วนโยธา

ระบบการผลิต

ความสะดวกใน

อบต.สวน

การใช้น้า

หม่อน

ประชาชนได้ใช้น้าใน ประชาชนได้รับ

ส่วนโยธา

ระบบการผลิต

อบต.

เศรษฐกิจของชุมชน

ความสะดวกใน
การใช้น้า

แบบ ผ.๐๑

3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงาน

KPI

ได้รับ

ที่รับผิดชอบ

๗๙

(บาท)
34

35

36

37

ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตจากนานาง

เพื่อส่งเสริม

กว้าง 1 เมตร ยาว 500 เมตร

สมร ถึง นานายพิชิต ต่อคลอง

ประสิทธิภาพระบบ

ดาดคอนกรีตหนา 0.05 เมตร

ม.2 (จากแผนชุมชน หมู่ที่ 9)

เศรษฐกิจของชุมชน

ก่อสร้างสถานีสูบน้าไฟฟูาพร้อมก่อสร้าง

เพื่อส่งเสริม

ถนนเลียบคลองหนองซาควาย ( จากแผน ประสิทธิภาพระบบ

300,000

(บาท)

(บาท)

-

-

กว้าง 1.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร สูง

-

10,000,000

-

0.60 ม.ดาดคอนกรีตหนา0.05 ม.

ชุมชน หมู่ที่ 9)

เศรษฐกิจของชุมชน

-ก่อสร้างคลองส่งน้าระบบท่อจากหนอง

เพื่อส่งเสริม

ก่อสร้างคลองส่งน้ากว้าง 1.20 เมตร ยาว

เบ็ญ ถึง หนองเสียวน้อย

ประสิทธิภาพระบบ

2,000 เมตร ดาดคอนกรีตหนา 0.05

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 10)

เศรษฐกิจของชุมชน

เมตร พร้อมดินถมแต่งรูปคลอง

-ก่อสร้างสะพานข้ามลาห้วยกกแสง

เพื่อส่งเสริม

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 11)

ประสิทธิภาพระบบ

ยาว 15 เมตร
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-ก่อสร้างฝายน้าล้นคสล.(ห้วยปากดาว)

เพื่อส่งเสริม

ช่วงบ้านกอก (จากแผนชุมชน หมู่ที่ 12) ประสิทธิภาพระบบ

ระบบการผลิต

ประชาชนได้ใช้น้าใน ประชาชนได้รับ
ระบบการผลิต

1,800,000

-

-

1,200,000

-

ประชาชนได้ใช้น้าใน ประชาชนได้รับ
ระบบการผลิต

750,000

-

ผนังข้างสูง 2.50 เมตร

เศรษฐกิจของชุมชน

ยาว 12 เมตร

-ก่อสร้างสถานีสูบน้าพลังไฟฟูา

เพื่อส่งเสริม

พื้นที่ 1,0000 เมตร ก่อสร้างโรงสูบ 1

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 13)

ประสิทธิภาพระบบ

แห่ง และก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต

-

-

-

-ก่อสร้างพนังกั้นลาน้าชีพร้อม ปรับปรุงภูมิ เพื่อส่งเสริม

ประชาชนใช้ขนส่ง

ประชาชนได้รับ

ส่วนโยธา

ผลผลิตทางการ

ความสะดวกในการ

อบต.สวน

ขนส่งผลผลิต

หม่อน

ทัศน์หมู่บ้าน

ประสิทธิภาพระบบ

ทางการเกษตร

ประชาชนได้ใช้น้าใน ประชาชนได้รับ
ระบบการผลิต

ประชาชนได้ใช้น้าใน ประชาชนได้รับ
ระบบการผลิต

-

10,000,000

-

หม่อน
ส่วนโยธา

ความสะดวกในการ อบต.สวน

ประชาชนได้ใช้น้าใน ประชาชนได้รับ
ระบบการผลิต

ส่วนโยธา

ความสะดวกในการ อบต.สวน

ใช้น้า
ลึก 20 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ส่วนโยธา
หม่อน

เศรษฐกิจของชุมชน
40

หม่อน

ความสะดวกในการ อบต.สวน

ใช้น้า
10,000,000

ส่วนโยธา

ใช้น้า

เกษตร
ขนาดสันฝายสูง 1.00 เมตร

หม่อน

ความสะดวกในการ อบต.สวน
สัญจร

-

ส่วนโยธา

ความสะดวกในการ อบต.สวน
ใช้น้า

เศรษฐกิจของชุมชน
38

ประชาชนได้ใช้น้าใน ประชาชนได้รับ

หม่อน
ส่วนโยธา

ความสะดวกในการ อบต.

๘๐
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(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 13)

เศรษฐกิจของชุมชน

ใช้น้า

-ก่อสร้างฝายน้าล้น

เพื่อส่งเสริม

กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สันสูง 1.50

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 13)

ประสิทธิภาพระบบ

เมตร

-

-

650,000

ประชาชนได้ใช้น้าใน ประชาชนได้รับ
ระบบการผลิต

เศรษฐกิจของชุมชน

ส่วนโยธา

ความสะดวกในการ อบต.
ใช้น้า

แบบ ผ.๐๑

3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

42

โครงการพัฒนาแหล่งน้า
-ขุดสระน้าในพื้นที่การเกษตร
(สระน้าในนาข้าว)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงาน

KPI

ได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อขุดสระน้าในพื้นที่
การเกษตร

-ขุดสระน้าในนา (แผนชุมชน หมู1่ )

กว้าง 20xยาว 40 x ลึก 3 เมตร

-

-ขุดสระน้าขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน (แผน

กว้าง ๖0xยาว ๑๒0 x ลึก 3 เมตร

-

๕0,000/1บ่อ
-

199,000/บ่อ

ชุมชน หมู่ที่ 1)

ประชาชนได้รับ

ส่วนโยธา

ความสะดวกใน

อบต.สวน

การใช้น้า

หม่อน

ประชาชนได้ใช้
น้าในระบบการ
ผลิต

-ขุดเจาะน้าบาดาลตามไร่นา

ขนาดกว้าง 6 นิ้ว ปลอกท่อ PVC ความ

( แผนชุมชน หมู่ 6)

ลึกไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร รวมอุปกรณ์

-

78,000

-

หรือมีปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม/ซม.

๘๑

กว้าง 20 xยาว 40 xล. 3 เมตร
-ขุดสระน้าในนา (หมู่ที่ 13)

กว้าง 20 xยาว 40 xล. 3 เมตร

-ขุดสระน้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14)

-

-

๕0,000/1 บ่อ

-

๕0,000/1 บ่อ

-

แบบ ผ.๐๑

3.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงาน

KPI

ได้รับ

ที่รับผิดชอบ

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๘๒

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน้าชีเป็นแหล่ง

เพื่อส่งเสริมการใช้

ท่องเที่ยว(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 13)

ประโยชน์จาก

ปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน้าชีเป็นแหล่งท่องเที่ยว

-

-

16,872,000

ประชาชนได้รับ

ทรัพยากรในท้องถิ่นใน

ประโยชน์จาก

การสร้างรายได้

ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น

-ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดอนเต่า

เพื่อส่งเสริมการใช้

(ทัศนศึกษาดูงาน ,จัดกิจกรรมไหว้เจ้าคุณ ประโยชน์จาก
ปูุ รดน้าเต่าหมู่.14)

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดอนเต่า

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

ประชาชนได้รับ

ทรัพยากรในท้องถิ่นใน

ประโยชน์จาก

การสร้างรายได้

ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น

ประชาชนได้รับ

ส่วนโยธา

ประโยชน์จาก

อบต.สวน

ทรัพยากรใน

หม่อน

ท้องถิ่นในการ
สร้างรายได้
ประชาชนได้รับ

ส่วนการศึกษา

ประโยชน์จาก

ฯ

ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นในการ
สร้างรายได้

๘๓

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๔. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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-โครงการปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ

ของชุมชนมีส่วนร่วมปลูก

1 ฝน

ชุมชนและเครือข่ายในการจัดการ

ต้นไม้ 1 คน 1 ต้น 1 ฝน

- โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์

อนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟู

-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
-โครงการคลองสวยน้าใส

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
45

-โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ ฯ

อนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟู

ต้นไม้ในท้องถิ่นเพิ่มจานวน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขึ้นและฟื้นฟู

ในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

40,000

40,000

40,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพิ่ม

มีต้นไม้เพิ่มขึ้นรักษา

สานักปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

อบต.สวน

และสิ่งแวดล้อมใน

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คง หม่อน

ท้องถิ่นคงอยู่อย่าง

อยู่อย่างยั่งยืน

ยั่งยืน

เพิ่ม

มีต้นไม้เพิ่มขึ้นรักษา

สานักปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

อบต.สวน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

และสิ่งแวดล้อมใน

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คง หม่อน

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ท้องถิ่นคงอยู่อย่าง

อยู่อย่างยั่งยืน

๘๔

ยั่งยืน
46

-โครงการดูแลรักษาที่สาธารณะปุา

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ

ดูแลรักษาที่สาธารณะปุาโคก

โคกหลวง

ชุมชนและเครือข่ายในการจัดการ

หลวง

-ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ปุา
(อสทป.) ฯลฯ

250,000

250,000

250,000

ชุมชนมีส่วนร่วมใน

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

สานักปลัด

การรักษา

และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

อบต.สวน

อนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

หม่อน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อมใน

ในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

4.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยังยื่ น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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-โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าชี
(กองทุนสิ่งแวดล้อม)

อนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟู

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าชี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

ทรัพยากรธรรมชาติ
ลุ่มน้าชี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

สภาองค์กร

และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ชุมชน/อบต.

ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

สวนหม่อน

อย่างยั่งยืน

4.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ปุา และปุาต้นน้าลาธารให้เกิดความสมบูรณ์
๘๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

48

โครงการปลูกปุาชุมชน
-ปุาชุมชนดอนมะลัง
(จากหมู่ที่ 1)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ปุา
และปุาต้นน้าลาธารให้เกิดความ
สมบูรณ์

เพิ่ม

-

-

20,000

ทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่ 200 ไร่

-

-

20,000

และสิ่งแวดล้อมใน

-

-

20,000

ยั่งยืน

-ปุาสาธารณะหมู่บ้าน

(จากหมู่ที่ 9)

(จากหมู่ที่ 9)

-ปุาสาธารณะหมู่บ้าน(หนองหวาย)

-ปุาสาธารณะหมู่บ้าน

(จากหมู่ที่ 10)

(หนองหวาย)(จากหมู่ที่ 10)

หน่วยงานที่

KPI

-ปุาชุมชนดอนมะลัง

-ปุาสาธารณะหมู่บ้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รับผิดชอบ

พื้นที่ตาบลสวนหม่อนปลูก

อบต.สวน

ปุาชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปุา

หม่อน

ท้องถิ่นคงอยู่อย่าง

แบบ ผ.๐๑

4.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

49 โครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

-ขุดลอกลาห้วยกกแสง (หมู่ที่3)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กว้าง 3 x ยาว 2,000 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.20 เมตร

KPI
แหล่งน้าได้รับการ

-

๑๘0,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ฟื้นฟูอย่างมี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

หม่อน

ประสิทธิภาพ
-ขุดลอกลาห้วยปากดาวถึงฝายหนองลี่
(หมู่ที่ 3)

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

กว้าง 12 x ยาว 3,000 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

-

๑,๘๐0,000

-

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟืน้ ฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

หม่อน

๘๖

-ขุดลอกคลองส่งน้า จาก หมู่ที่ 6

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

กว้าง 3 x ยาว 2,000 เมตร

ถึง หมูท่ ี่ 4 (หมู่ที่ 4)

ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร

-ขุดลอกสระสาธารณะหมู่บ้าน (หมู่ 4 ) เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

กว้าง 61 เมตร ยาว 94 เมตร

100,000

-

-

อย่างมีประสิทธิภาพ
-

-

400,000

ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
-ขุดลอกลาห้วยปากดาว (หมู่ 5,6)

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

กว้าง12 เมตร ยาว 3,000 เมตร

-

-

300,000

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

กว้าง 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร

120,000

-

ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
-ขุดลอกเหมืองฝายจันที (หมู่ที่ 6)

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

กว้าง10 เมตร ยาว 2,000เมตร

800,000

-

ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
-ขุดลอกลาห้วยปากดาวไปลาห้วยน้อย

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

(หมู่ที่ 7)
-ขุดลอกฝายเห็ดตาโล้ (หมู่ที่ 7)

กว้าง 4 เมตร ยาว 7,000 เมตร

๑,๔๕๐,๐๐๐

-

ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

พื้นที่ กว้าง 20 ไร่ ลึกเฉลี่ย 3

-

๓,๑๐0,000

เมตร
-ขุดลอกหนองซาควาย

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

พื้นที่ 20 ไร่ ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

-

๓,๑๐0,000

(หมู่ที่ 9)
-ขุดลอกหนองสองห้องถึง

พื้นที่ 20 ไร่ ลึกเฉลี่ย 3เมตร

-

-

๓,๑๐0,000

หนองเบญ (หมู่ที่ 10)
-ขุดลอกเหมืองสาธารณะ
(ห้วยกกแสง) (หมู่ที่ 11)

กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๐00
เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร

-

-

๙๘๗0,000

หม่อน

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

หม่อน

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

หม่อน

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

-

หม่อน

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

-

หม่อน

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

-

หม่อน

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

-

หม่อน

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

-

หม่อน

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
-ขุดลอกเหมืองฝายลึก (หมู่ที่ 6)

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน

หม่อน

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

หม่อน

๘๗

แบบ ผ.๐๑

4.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

49 -ขุดลอกลาห้วยปากดาว (หมู่ที่ 12)

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

ต่อ

กว้าง 12 เมตร ยาว 1,000
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑,๑๘๐,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI
แหล่งน้าได้รับการ
ฟื้นฟูอย่างมี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

หม่อน

ประสิทธิภาพ
-ขุดลอกหนองบัว (หมู่ที่ 13)
-ขุดลอกคลองส่งน้า (หมู่ที่ 13)

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า
เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

พื้นที่ 8 ไร่ ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
ระยะทาง 2,000 เมตร
กว้าง10เมตร ลึกเฉลี่ย 3เมตร

-ขุดลอกลาห้วยปากดาว (หมู่ที่ 14)

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

ระยะทาง 1 กิโลเมตร
กว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

-ขุดลอกคลองส่งน้าเหมืองกกหว้า

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า

(หมู่ที่ 14)

ระยะทาง 2,000 เมตร
กว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

2,300,000

-

-

๑,๙๐๐,000

-

-

-

600,000

-

-

960,000

-

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

หม่อน

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

หม่อน

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

หม่อน

แหล่งน้าได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อบต.สวน
อย่างมีประสิทธิภาพ

หม่อน

4.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50 -โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดาริ ฯ

เพื่ออนุรักษ์ดินและแหล่งน้า

พื้นที่ตาบลสวนหม่อน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

รับผิดชอบ

ดินและแหล่งน้าได้รับ ดินและแหล่งน้าได้รับการ
การพัฒนาฟื้นฟู

หน่วยงานที่

พัฒนาฟื้นฟูอย่างมี

อบต.สวน
หม่อน

ประสิทธิภาพ

๘๘

(ม. 5,6, ม.7,ม.8,ม.9)

แบบ ผ.๐๑

๔.๕ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

51

ขุดลอกร่องระบายน้ารอบหมู่บ้าน

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้าในการจัดการสิ่ง

ต่อ

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 2)

ปฏิกูลและน้าเสียในชุมชน

ระยะทาง 400 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

48,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

KPI

รับผิดชอบ

จัดการสิ่งปฏิกูลและน้า

ชุมชนได้มีร่องระบายน้าในการ อบต.สวน

เสียจัดการสิ่งปฏิกูล

จัดการสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย

หม่อน

และน้าเสีย

ก่อสร้างร่องระบายน้าเสีย คสล.ตัวยูแบบ

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้าในการจัดการสิ่ง

กว้าง 0.50 ลึก 0.60 ม.

มีฝาเปิด จากบ้านนายชุมพล ไชยชาติ

ปฏิกูลและน้าเสียในชุมชน

ถึง บ้านนายวิจิตร งานงาม (จากแผน

มีร่องระบายน้าในการ

ชุมชนได้มีร่องระบายน้าในการ อบต.สวน

ยาว 90 เมตร

จัดการสิ่งปฏิกูลและน้า

จัดการสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย

เสริมเหล็ก 2 ชั้น

เสีย

-

162,000c

-

หม่อน

ชุมชน หมู่ที่ 2)
ก่อสร้างร่องระบายน้าภายในหมู่บ้าน

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้าในการจัดการสิ่ง

กว้าง 0.50 ลึก 0.60 ม.

มีร่องระบายน้าในการ

ชุมชนได้มีร่องระบายน้าในการ อบต.สวน

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 3)

ปฏิกูลและน้าเสียในชุมชน

ยาว 1,000 เมตร

จัดการสิ่งปฏิกูลและน้า

จัดการสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย

เสริมเหล็ก 2 ชั้น

เสีย

ก่อสร้างร่องระบายน้าภายในหมู่บ้าน

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้าในการจัดการสิ่ง

กว้าง 0.50 ลึก 0.60 ม.

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 4)

ปฏิกูลและน้าเสียในชุมชน

ยาว 700 เมตร

1,800,000

-

-

-

-

1,300,000

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้าในการจัดการสิ่ง

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 4)

ปฏิกูลและน้าเสียในชุมชน

ระยะทาง 500 เมตร

ชุมชนได้มีร่องระบายน้าในการ อบต.สวน

จัดการสิ่งปฏิกูลและน้า จัดการสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย

หม่อน

เสีย

เสริมเหล็ก 2 ชั้น
ขุดลอกร่องระบายน้ารอบหมู่บ้าน

มีร่องระบายน้าในการ

หม่อน

-

-

60,000

มีร่องระบายน้าในการ

ชุมชนได้มีร่องระบายน้าในการ อบต.สวน

จัดการสิ่งปฏิกูลและน้า จัดการสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย

หม่อน

๘๙

เสีย

ก่อสร้างร่องระบายน้าภายในหมู่บ้านจาก

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้าในการจัดการสิ่ง

กว้าง 0.50 ลึก 0.60 ม.

นานายวิชัย ถึง บ้านนายอุดม ผาจันทร์

ปฏิกูลและน้าเสียในชุมชน

ยาว 1,800 เมตร

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 5)

-

-

4,140,000

จัดการสิ่งปฏิกูลและน้า จัดการสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้าในการจัดการสิ่ง

กว้าง 0.50 ลึก 0.60 ม.

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 6)

ปฏิกูลและน้าเสียในชุมชน

ยาว 1,000 เมตร

1,800,000

-

-

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้าในการจัดการสิ่ง

กว้าง 0.50 ลึก 0.60 ม.

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 7)

ปฏิกูลและน้าเสียในชุมชน

ยาว 1,000 เมตร

ชุมชนได้มีร่องระบายน้าในการ อบต.สวน

มีร่องระบายน้าในการ

จัดการสิ่งปฏิกูลและน้า จัดการสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย

1,800,000

-

-

ชุมชนได้มีร่องระบายน้าในการ อบต.สวน

มีร่องระบายน้าในการ

จัดการสิ่งปฏิกูลและน้า จัดการสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย

แบบ ผ.๐๑

๔.๕ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

51

ก่อสร้างร่องระบายน้า ภายในหมู่บ้าน

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้าในการ กว้าง 0.50 ลึก 0.60 ม.

ต่อ

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 8)

จัดการสิ่งปฏิกูลและน้าเสียใน
ชุมชน

หม่อน

เสีย

เสริมเหล็ก 2 ชั้น

ที่

หม่อน

เสีย

เสริมเหล็ก 2 ชั้น
ก่อสร้างร่องระบายน้าภายในหมู่บ้าน

หม่อน

เสีย

เสริมเหล็ก 2 ชั้น

ก่อสร้างร่องระบายน้าภายในหมู่บ้าน

ชุมชนได้มีร่องระบายน้าในการ อบต.สวน

มีร่องระบายน้าในการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,800,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีร่องระบายน้าในการ ชุมชนได้มีร่องระบายน้าใน

อบต.สวน

ยาว 1,000 เมตร

จัดการสิ่งปฏิกูลและ

หม่อน

เสริมเหล็ก 2 ชั้น

น้าเสีย

ก่อสร้างร่องระบายน้าภายในหมู่บ้าน

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้าในการ กว้าง 0.50 ลึก 0.60 ม.

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 10)

จัดการสิ่งปฏิกูลและน้าเสียใน

ยาว 1,000 เมตร

-

1,800,000

-

การจัดการสิ่งปฏิกูลและน้า
เสีย

มีร่องระบายน้าในการ ชุมชนได้มีร่องระบายน้าใน

อบต.สวน

จัดการสิ่งปฏิกูลและ

หม่อน

การจัดการสิ่งปฏิกูลและน้า

๙๐

ชุมชน

๕2

เสริมเหล็ก 2 ชั้น

ก่อสร้างร่องระบายน้าภายในหมู่บ้าน

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้าในการ กว้าง 0.50 ลึก 0.60 ม.

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 11)

จัดการสิ่งปฏิกูลและน้าเสียใน
ชุมชน

น้าเสีย

มีร่องระบายน้าในการ ชุมชนได้มีร่องระบายน้าใน

อบต.สวน

ยาว 500 เมตร

จัดการสิ่งปฏิกูลและ

หม่อน

เสริมเหล็ก 2 ชั้น

น้าเสีย

ก่อสร้างร่องระบายน้าภายในหมู่บ้าน

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้าในการ กว้าง 0.50 ลึก 0.60 ม.

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 14)

จัดการสิ่งปฏิกูลและน้าเสียใน

900,000

1,800,000

-

เสีย
อบต.สวน

ยาว 1,000 เมตร

จัดการสิ่งปฏิกูลและ

หม่อน

ชุมชน

เสริมเหล็ก 2 ชั้น

น้าเสีย

ก่อสร้างหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยขนาด

เพื่อก่อสร้างบ่อขยะในการ

รายละเอียดตามประมาณการ

เล็กแบบ (Control Dump Landfill

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

อบต.สวนหม่อน

๑,๕๐๔,๑๔๖

-

การจัดการสิ่งปฏิกูลและน้า

มีร่องระบายน้าในการ ชุมชนได้มีร่องระบายน้าใน

๑,๕๐๔,๑๔๖

-

-

เสีย

๑,๕๐๔,๑๔๖

การจัดการสิ่งปฏิกูลและน้า
เสีย

ได้จัดการขยะมูลฝอย ชุมชนได้จัดการขยะมูลฝอย

อบต.สวน

ของชุมชน

หม่อน

)
ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยขนาดเล็ก เพื่อก่อสร้างบ่อขยะในการ

รายละเอียดตามประมาณการ

แบบ (Control Dump)

อบต.สวนหม่อน

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

ได้จัดการมูลฝอยของ ชุมชนได้จัดการขยะมูลฝอย

อบต.สวน

ชุมชน

หม่อน

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๙๑

-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
๕.๑ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

53 -โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม

พื้นที่ตาบลสวนหม่อน

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

ในการบริหารจัดการที่ดี

จานวน 14 หมู่บ้าน

จัดการที่ดี (เวทีสาธารณะ)

(เวทีสาธารณะ)

จานวน 4 ครั้ง

เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ

ราษฎรตาบลสวนหม่อน

54 -โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

ประชาธิปไตย

หน่วยงานที่

KPI

รับผิดชอบ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สานักปลัด
บริหารจัดการที่ดี

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บริหารจัดการที่ดี

อบต.สวน

(เวทีสาธารณะ)

หม่อน

ราษฎรเข้าใจและทราบ

ราษฎรตาบลสวนหม่อน

สานักปลัด

บทบาทในระบอบ

เข้าใจและทราบบทบาทใน

อบต.สวน

ประชาธิปไตย

ระบอบประชาธิปไตย

หม่อน

๕.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาภาวะผู้นาท้องถิ่นที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

55 -โครงการอบรมสัมมนา / ทัศนศึกษา เพื่ออบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร
ดูงาน คณะผู้บริหารสมาชิกสภา และ

สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่

คณะผู้บริหารสมาชิกสภา
และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ ัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

KPI

รับผิดชอบ

คณะผู้บริหารสมาชิกสภา

คณะผู้บริหารสมาชิกสภา

สานักปลัด

และพนักงานเจ้าหน้าที่

และพนักงานเจ้าหน้าที่

อบต.สวน

๙๒

พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. สวนหม่อน

อบต. สวนหม่อน

สวนหม่อน

อบต.สวนหม่อน ได้รับ

อบต.สวนหม่อน ได้รับ

การอบรมสัมมนา

การอบรมสัมมนา

หม่อน

แบบ ผ.๐๑

๕.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาสมรรถนะการทางานของบุคลากร อบต.สวนหม่อน ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

56 -ส่งเสริมเข้าร่วมอบรม / ประชุม

เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

คณะผู้บริหารสมาชิกสภา

ผู้บริหาร / สมาชิก และพนักงาน

และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สวน
หม่อนอบรมประชุม สัมมนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะผูบ้ ริหารสมาชิก

คณะผู้บริหารสมาชิกสภา

สานักปลัด

และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.

สภา และพนักงาน

และพนักงานเจ้าหน้าที่

อบต.สวน

สวนหม่อน

เจ้าหน้าที่ได้รับการ

ได้รับการอบรมสัมมนา

หม่อน

อบรมสัมมนา
57 -โครงการพัฒนาขีดความสามารถใน เพื่อให้บุคลากร ร่วมโครง การพัฒนา บุคลากร อบต.สวนหม่อน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

100,000

100,000

100,000

บุคลากร มีการพัฒนา บุคลากร มีการพัฒนาขีด

สานักปลัด

ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้

ขีดความสามารถใน

ความสามารถในการ

อบต.สวน

มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานอย่างมี

หม่อน

ประสิทธิภาพ
58 -โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เพื่อให้ผู้ประกอบการในตาบลมีความรู้ ผู้ประกอบการในตาบลสวน
ภาษีอากรและการจัดเก็บภาษี

เกี่ยวกับภาษีอากรและการจัดเก็บ

50,000

50,000

50,000

หม่อน

ภาษี
59 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก

การพัฒนาขีดความสามารถในการ

ครูและบุคลากรทางการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก

100,000

100,000

100,000

ผู้ประกอบการในตาบล ผู้ประกอบการในตาบลมี

ส่วนการลัง

มีความรู้ภาษีอากรและ ความรู้ภาษีอากรและการ

อบต.สวน

การจัดเก็บภาษี

หม่อน

จัดเก็บภาษี

บุคลากร มีการพัฒนา บุคลากร มีการพัฒนาขีด
ขีดความสามารถใน

ส่วนการศึกษา

ความสามารถในการ

๙๓

เล็ก

เล็ก

60 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จัดงานวันแม่ วันครู

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนา

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000

50,000

50,000

เด็กเล็ก

การปฏิบัติงานอย่างมี

ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

เด็กได้มีการพัฒนาการ เด็กได้มีการพัฒนาการ

ส่วนการศึกษา

เพิ่มขึ้น มีความกตัญญู เพิ่มขึ้น มีความกตัญญู

วัน พ่อ ฯลฯ

กตเวทิตา ต่อผู้มี

กตเวทิตา ต่อผู้มีพระคุณ

พระคุณ

แบบ ผ.๐๑

๕.๔ แนวทางการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงินการคลัง และงบประมาณของอบต.สวนหม่อนให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

61 - จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการ

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน

บริหารจัดการ การเงิน การคลัง และ ระดับ 3-6

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

50,000

(5 ชุด)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI
อบต. สวนหม่อน

รับผิดชอบ
อบต. สวนหม่อน

มีครุภัณฑ์สานักงานใช้ มีครุภัณฑ์สานักงานใช้

งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

อย่างที่มีประสิทธิภาพ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ (๓)

1๐0,000

-

-

๕0,000

-

-

หน่วยงานที่

สานักปลัด
อบต.สวน
หม่อน

พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 8 หลัง

๙๔

- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ

๓0,000

-

-

9๐,000

-

-

-โต๊ะพับ ๒0 ตัว

100,000

-

-

-กล้องวีดีโอ ๑ ตัว

60,000

-

-

ดิจิตอล ๑ ตัว
ความละเอียดไม่น้อยกว่า
16 ล้านพิกเซล
-เก้าอีพ้ ลาสติกจัดประชุม
350 ตัว

แบบ ผ.๐๑

๕.๔ แนวทางการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงินการคลัง และงบประมาณของอบต.สวนหม่อนให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

62 -ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.สวนหม่อน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการ

พื้นที่ อบต.สวนหม่อน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

-

-

บริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกิดประสิทธิภาพ

ทาให้เกิดประสิทธิภาพ

สานักปลัด

ในด้านการบริหาร

ในด้านการบริหารจัดการ

อบต.สวน

จัดการ

หม่อน

๖3 -ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

อาคารเอนกประสงค์

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

ส่วนโยธา

๖4 -เสื้อสะท้อนแสง อปพร.สีดา

จานวน ๓๐ ตัว

๑๐,๐๐๐

-

-

สานักปลัด

๙๕

65 -ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติงานกู้ชีพ อบต.

ศูนย์กู้ชีพ อบต.สวนหม่อน

๒๐๐,๐๐๐

-

-

สานักปลัด

๖6 -เวทีเหล็ก

จานวน ๑ เวที

๔๕๐,๐๐๐

-

-

ส่วนโยธา

๖7 -ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกเลื่อน

จานวน ๑ ตัว

๑๕,๐๐๐

-

-

สานักปลัด

ตามความจาเป็นในการใช้

๓๐,๐๐๐

-

-

สานักปลัด

๓๐,๐๐๐

-

-

สานักปลัด

๑๐,๐๐๐

-

-

ส่วนการศึกษา

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

ประจาศูนย์กู้ชีพ
68 -จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประจา
รถกู้ชีพ

ปฏิบัติงาน

-ซ่อมอุปกรณ์ประจาศูนย์กู้ชีพ เช่น

อุปกรณ์ประจาศูนย์กู้ชีพ

๖๙ วิทยุ หลอดไฟประจารถกู้ชีพ

อบต.สวนหม่อน

อุปกรณ์ต่าง ๆ
๗๐

ชั้นเก็บของชั้นวางรองเท้าเด็ก

๗๑

รักษาบารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จานวน ๒ ตัว
เพื่อใช้บารุงซ่อมแซมทรัพย์สินฯลฯ

อบต.สวนหม่อน
๗๒ ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น (งานบุญบั้งไฟ งาน
สงกรานต์ งานเทศกาลกล้วยไม้ปุา

ครุภัณฑ์ วัสดุ ของอบต.สวน

อบต.สวนหม่อนมีการ

อบต.สวนหม่อนมีการบารุง อบต.สวน

หม่อน

บารุงซ่อมแซม

หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

หม่อน

-เครื่องปรับอากาศทั้งระบบ

ทรัพย์สิน
ประชาชนได้เข้าร่วม

ประชาชนได้เข้าร่วม

ส่วนการศึกษา

วัฒนธรรมประเพณี

กิจกรรมด้านวัฒนธรรม

ท้องถิ่น

ประเพณีท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

ตามโครงการของ อบต.สวน

ประเพณีท้องถิ่น

หม่อน

๒๐๐,๐๐๐

-

-

บาน ฯลฯ)

แบบ ผ.๐๑

๕.๔ แนวทางการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงินการคลัง และงบประมาณของอบต.สวนหม่อนให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๙๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๗๓ -เครื่องปรับอากาศ

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

จานวน ๔ เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๒0,000

-

-

เครื่องปรับอากาศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

ส่วนโยธา

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ

อบต.สวน
หม่อน

๗๔ -จัดซื้อชุดกู้ชีพ

เพื่อให้พนักงานกู้ชีพ อบต.สวนหม่อน จานวน ๓๐ ชุด

๔๕,๐๐๐

-

-

มีชุดกู้ชีพ

พนักงานกู้ชีพ

พนักงานกู้ชีพ อบต.สวน

สานักปลัด

มีชุดกู้ชีพ

หม่อน มีชุดกู้ชีพ

อบต.สวน
หม่อน

๗๕ -เครื่องดูดฝุุน

เพื่อให้ อบต.สวนหม่อน มี

จานวน ๑ เครื่อง

๕,๐๐๐

-

-

เครื่องทาความสะอาดรถยนต์

อบต.สวนหม่อนมี

อบต.สวนหม่อนมีเครื่องทา สานักปลัด

เครื่องทาความสะอาด ความสะอาด

ส่วนกลางและรถกู้ชีพ
76 -จัดซื้อนั่งร้าน

เพื่อใช้ในงานอบต.สวนหม่อน

อบต.สวน
หม่อน

จานวน 4 ชุด

7,200

-

-

อบต.สวนหม่อนมี

อบต.สวนหม่อนมีนั่งร้าน

ส่วนโยธา

นั่งร้านในการทา

อบต.สวน

กิจกรรมของอบต.

หม่อน

๙๗

แบบ ผ.๐๑

๕.๕ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๗7 -โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว

เพื่อปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑,๑๑ ตาบลสวน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒0,000

-

-

หม่อน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

รับผิดชอบ

หมู่บ้านปรับปรุงหอ

หมู่บ้านได้ปรับปรุงหอ

ส่วนโยธา

กระจายข่าว

กระจายข่าว

อบต.สวน
หม่อน

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ ๑,๑๑)

๗8 -จัดซื้อหนังสือพิมพ์ วาสาร

เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์วารสาร

นิตยสาร และเอกสารต่าง ๆ
๗9 -โครงการจัดทาวารสารและผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานที่

ทุกหมู่บ้านในตาบลสวน

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

หม่อน
เพื่อจัดทาวารสารและผลิตสื่อ

อบต.สวนหม่อน

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

ประชาสัมพันธ์ของ อบต.

หมู่บ้านมีหนังสือพิมพ์

ทุกหมู่บ้านมีหนังสือพิมพ์

สารสาร

สารสาร

ส่วนการศึกษา

จัดทาวารสารและผลิต อบต.ได้จัดทาวารสารและ

สานักปลัด

สื่อประชาสัมพันธ์

อบต.สวน

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

หม่อน
80 โครงการจัดทาและปรับปรุงเว็บไซด์

เพื่อจัดทาและปรับปรุงเว็บไซด์ของ

อบต.สวนหม่อน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ปรับปรุงเว็บไซด์ของ

อบต.สวนม่อนได้จัดทาและ สานักปลัด

๙๘

ของ อบต.สวนหม่อน

อบต.สวนหม่อน

อบต.

ปรับปรุงเว็บไซด์ของ อบต. อบต.สวน
หม่อน

๘1 จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ
ขนาด ๑๐ วัตต์ แบบประจาที่

เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารงาน อบต. อบต.สวนหม่อน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

สวนหม่อน

จานวน ๑ เครื่อง

กู้ชีพได้รับทราบข้อมูล พนักงานกู้ชีพได้รับทราบ

สานักปลัด

ในการสื่อสารรวดเร็ว

ข้อมูลในการสื่อสารรวดเร็ว อบต.สวน

ขึ้น

ขึ้น

หม่อน

แบบ ผ.๐๑

๕.๖ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกขั้นตอน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๘2 -โครงการจัดประชุมประชาคมตาบล เพื่อจัดประชุมประชาคมตาบลสวน
สวนหม่อน

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕0,000

๕0,000

๕0,000

หม่อน

๘3 -โครงการทาดีเพื่อพ่อทาตัวเรามีธรรม เพื่อสร้างจิตสานึกในการทาความดี
(แก่นแกน)

ตาบลสวนหม่อน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ราษฎรในพื้นที่

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดประชุมประชาคม

ตาบลสวนหม่อนได้จัด

สานักปลัด

ตาบลสวนหม่อน

ประชุมประชาคมตาบล

อบต.สวน

สวนหม่อน

หม่อน

ราษฎรมีจิตสานึกใน

ราษฎรในพื้นที่มีจิตสานึก

สานักปลัด

การทาความดี

ในการทาความดี

อบต.สวน

๙๙

หม่อน
๘4 -โครงการ อบต.เคลื่อนที่

เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มขวัญ

ราษฎรในพื้นที่

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กาลังใจ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความสัมพันธ์ระหว่าง

สานักปลัด

ราษฎรในพื้นที่กบั

ราษฎรในพื้นทีก่ ับภาครัฐ

อบต.สวน

ภาครัฐ
๘5 โครงการอาสาสมัครปกปูองสถาบัน
(อสป.)

เพื่อปลูกจิตสานึกและรวมกลุ่มพลัง

อบต.สวนหม่อน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

มวลชนต่าง ๆ เข้าร่วมเป็น อสป.

๘6 สนับสนุนศูนย์ผู้สูงอายุและพัฒนา

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี

เด็ก สตรีผู้ด้อยโอกาสทาง

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

หม่อน

ประชาชนมีจิตสานึก

ประชาชนมีจิตสานึกและ

สานักปลัด

เกิดความรักสามัคคี

เกิดความรักสามัคคี สมัคร อบต.สวน

สมัครสมาน ในความ

สมาน ในความเป็นชนชาติ หม่อน

เป็นชนชาติไทย

ไทย

เด็ก สตรีผู้สูงอายุผู้

เด็ก สตรีผู้สูงอายุผู้พิการ

สานักปลัด

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรีและ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สังคมได้รับการดูแลอย่าง

พิการและ

และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อบต.สวน

ผู้ด้อยโอกาส ชมรมผู้สูงอายุ

ทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผู้ด้อยโอกาสทาง

ได้รับการสงเคราะห์และ

สังคมได้รับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ทั่วถึง

-มอบสิ่ งของช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
-จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว

หม่อน

สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

๘7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนชุมชน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

๑ กองทุน ตามโครงการของ

จัดการกองทุนชุมชน

อบต.สวนหม่อน

-

-

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนได้มีการ

ประชาชนได้มีการบริหาร

สานักปลัด

บริหารจัดการกองทุน

จัดการกองทุนชุมชนที่มี

อบต.สวน

ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

-กองทุนปุ๋ ยเพื่อชุมชน ปุ๋ ยสัง่ ตัด

หม่อน

แบบ ผ.๐๑

๕.๖ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกขั้นตอน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

๑๐๐

(ผลผลิตของโครงการ)
๘8 -ส่งเสริมการจัดทาแผนชุมชนแลการ เพื่อส่งเสริมการจัดทาแผนชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา

พึ่งตนเอง เพื่อนาข้อมูลมาจัดทา

ท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น

๘9 -ก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
อยากจนและผู้ด้อยโอกาสตาม

แก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์

แผนชุมชนพึ่งตนเอง

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

KPI

รับผิดชอบ

ชุมชนมีการพัฒนา

ชุมชนมีการพัฒนาได้รับ

สานักปลัด

ได้รับการส่งเสริมการ

การส่งเสริมการจัดทาแผน

อบต.สวน

จัดทาแผนชุมชน

ชุมชน

หม่อน

ผู้ยากจนและ

ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส

สานักปลัด

อาศัยแก่ผู้ยากจนและ

ผู้ด้อยโอกาสและการ

และการดารงชีวิต

อบต.สวน

ผู้ด้อยโอกาส

ดารงชีวิต

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

หม่อน

องค์ราชัน
90 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนศูนย์บริการ

๑ ศูนย์ ตามโครงการของ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล

ตาบล

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

ศูนย์บริการและ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

สานักปลัด

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

อบต.สวน

เทคโนโลยีการเกษตรตาบล

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจาตาบลมี

หม่อน

ประจาตาบลมี

ประสิทธิภาพในการ

ประสิทธิภาพในการ

ดาเนินงาน

ดาเนินงาน
๙1 -โครงการจัดหาถังขยะตามโครงการ เพื่อจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
บริหารจัดการขยะรวมตาบลสวน
หม่อน

ตาบลสวนหม่อน

จัดหาถังขยะให้ชุมชนตาบล
สวนหม่อน

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

ชุมชนมีถังขยะในการ

ชุมชนตาบลสวนหม่อนมี

สานักปลัด

จัดการขยะใน

การจัดการขยะในชุมชน

อบต.สวน

ครัวเรือน

อย่างมีประสิทธิภาพ

หม่อน

๑๐๑

แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) อุดหนุนหน่วยงานอื่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๙2

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก

เพื่อให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้น

ในตาบลโรงเรียน

นักเรียน

อนุบาล-ป.๖ ได้มีอาหาร
กลางวันรับประทาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑,๗๒๘,๐๐๐

๑,๗๒๘,๐๐๐

๑,๗๒๘,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียนมีอาหาร

นักเรียนในโรงเรียนได้มี

ส่วนการศึกษา

- บ้านสวนหม่อน ๗๔ คน

กลางวัน

อาหารกลางวัน

อบต.สวน

- บ้านมูลตุ่น ๔๓ คน

รับประทาน

รับประทาน

หม่อน

- บ้านกอกปุาผุวิทยาฯ ๘๖ คน
- บ้านขามฯ ๒๓ คน
- โนนเขวาฯ ๔๒ คน
- เหล่ากกหุ่งสว่าง ๘๐ คน
- ไตรมิตรศึกษา ๔๖ คน

๑๐๒

- บ้านวังแคน ๔๗ คน

๓๙๒,๐๐๐

๓๙๒,๐๐๐

๓๙๒,๐๐๐

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้

รวม ๔๓๒ คน

มีอาหารกลางวัน
เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก รับประทาน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗๐ คน

เล็กมีอาหาร

รวมทัง้ สิ้น ๕๐๒ คน

กลางวัน
รับประทาน

๙3

อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสวน

โครงการส่งเสริมสนับสนุน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

หม่อน

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

สมาชิกกองทุน

กองทุนสวัสดิการมีทุนเพิ่ม สานักปลัด

ได้รับการดูแล

มากขึ้นสมาชิกกองทุน

กองทุนสวัสดิการชุมชนคนตาบล

ช่วยเหลือตาม

ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

สวนหม่อน

ระเบียบกองทุน

ตามระเบียบกองทุน

อบต.

แบบ ผ.๐๑

1.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การการฟื้นฟูสมรรถนะด้านร่างกายและจิตใจให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๙4

เงินสมทบ

เพื่อส่งเสริมระบบหลักประกัน

อุดหนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สุขภาพ แห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตาบล สวน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมกองทุน

ได้ส่งเสริมกองทุน สปสช. สานักปลัด

ค่ารายหัวที่ สปสช.อุดหนุนเข้า

สปสช.ตาบล

ตาบลสวนหม่อนได้อย่างมี อบต.สวน

กองทุนฯ

สวนหม่อน

ประสิทธิภาพ

หม่อน

หม่อน

๑๐๓

1.๕ แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๙5

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนศูนย์ฯ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กในวัย

-รร.บ้านสวนหม่อน

โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม

เรียนให้มีคุณภาพ

-รร.บ้านมูลตุ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

อบต.สวนหม่อน

อบต.สวนหม่อน

อบต.สวนหม่อน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียนมี

นักเรียนในโรงเรียนได้มี

ส่วน

สุขภาพแข็งแรง

สุขภาพแข็งแรง

การศึกษาฯ

โรงเรียนเครือข่ายที่ 12

-รร.บ้านกอกปุาผุวิทยา

อบต.สวน

สวนหม่อน

-รร.บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

หม่อน

-รร.โนนเขวาประชารักษ์
-รร.บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
-รร.ไตรมิตรศึกษา
-รร.บ้านวังแคน

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑๐๔

๒. ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
๒.๑ แนวทางการพัฒนา ต่อเติม/ปรับปรุง/บารุงรักษา ระบบไฟฟูาสาธารณะ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๙6

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงานที่

KPI

ได้รับ

รับผิดชอบ

ประชาชนมี

ประชาชนมีความ

ไฟฟูาใช้

สะดวกปลอดภัยใน

อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค

เพื่อความสะดวก

ตามแบบของ อบต.สวนหม่อน

โครงการขยายเขตไฟฟูาภายในหมู่บ้าน

ปลอดภัยประชาชน

- หมู่ที่ 1 ระยะทาง 300 เมตร

150,000

-

-

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 1,๒,3,4,

เพื่อขยายเขตไฟฟูาใน

- หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๑๖๐ เมตร

๘๐,๐๐๐

-

-

๕,๖,๙,๑๑,๑๔)

หมู่บ้าน

- หมู่ที่ 3 ระยะทาง 800 เมตร

-

-

500,000

- หมู่ที่ 4 ระยะทาง 300 เมตร

150,000

-

-

- หมู่ที่ ๕ ระยะทาง 3๔0 เมตร

1๗0,000

- หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๑๐0 เมตร

๕๐,๐๐๐

- หมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๗๐0 เมตร

๓๕0,000

- หมู่ที่ ๑๑ ระยะทาง ๗๐0 เมตร

๓๕0,000

- หมู่ที่ ๑๔ ระยะทาง ๕๐0 เมตร

๒๕0,000
-

-

245,000

ประชาชนมี

ประชาชนมีความ

-หมู่ที่ 3 ระยะทาง 1,000 เมตร

490,000

-

-

ไฟฟูาใช้

สะดวกปลอดภัยใน

(จากแผนชุมชน หมู่ที่

-หมู่ที่ 6 ระยะทาง 400 เมตร

-

196,000

-

2,3,6,8,10,13,14)

-หมู่ที่ 8 ระยะทาง 600 เมตร

294,000

-

-

-หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1,500 เมตร

-

-

735,000

-หมู่ที่ 13 ระยะทาง 1,000 เมตร

-

-

490,000

อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค

เพื่อขยายเขตไฟฟูา สู่ -หมู่ที่ 2 ระยะทาง 500 เมตร

โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร

พื้นที่การเกษตร

ส่วนโยธา

การใช้ถนน

การใช้ถนน

๑๐๕

-หมู่ที่ 14 ระยะทาง 1,500 เมตร

735,000

-

-

แบบ ผ.๐๑

๒.๑ แนวทางการพัฒนา ต่อเติม/ปรับปรุง/บารุงรักษา ระบบไฟฟูาสาธารณะ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๙7

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่าจะ

หน่วยงานที่

KPI

ได้รับ

รับผิดชอบ

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-หมู่ที่ 1 จานวน 16 จุด

-

192,000

-

ประชาชนมี

ประชาชนมีความ

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้านจุดที่ ปลอดภัยประชาชน

-หมู่ที่ ๒ จานวน ๙ จุด

96,000

-

-

ไฟฟูาใช้

สะดวกปลอดภัยใน

ยังไม่สว่าง

- หมู่ที่ ๓ จานวน ๑๖ จุด

๑๙๒,000

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 1,

-หมู่ที่ 4 จานวน 8 จุด

๙๖,000

๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๔)

- หมู่ที่ ๕ จานวน ๘ จุด

๙๖,000

- หมู่ที่ ๖ จานวน ๓ จุด

๓๖,000

- หมู่ที่ ๗ จานวน ๒ จุด

๒๔,000

- หมู่ที่ ๘ จานวน ๕ จุด

๖๐,000

- หมู่ที่ ๙ จานวน ๕ จุด

๖๐,000

- หมู่ที่ ๑๔ จานวน ๕ จุด

๖๐,000

อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค

เพื่อความสะดวก

ส่วนโยธา

การใช้ถนน

๒.๑ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงานที่

KPI

ได้รับ

รับผิดชอบ

๑๐๖

(บาท)
๙8

อุดหนุนการประปาภูมิภาค

เพื่อขยายเขตประปา

(บาท)

(บาท)

ตามแบบของ อบต.สวนหม่อน

โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคภายใน ภูมิภาคในตาบลสวน

-หมู่ที่ 1 ระยะทาง 1,๖00 เมตร -หมู่ที่ ๒

550,000

-

-

หมู่บ้าน

ระยะทาง 1๖0 เมตร

๘๘,๐๐๐

-

-

หม่อน

(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 1,๒,๓

-หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

๒๗๕,๐๐๐

4,5,9,10,11,12,13)

-หมู่ที่ 4 ระยะทาง 150 เมตร

-

300,000

-

-หมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,000 เมตร

550,000

-

-

-หมู่ที่ 9 ระยะทาง 1,000 เมตร

550,000

-

-

-หมู่ที่ 10 ระยะทาง 250 เมตร

137,500

-

-

-หมู่ที่ 11 ระยะทาง 350 เมตร

192,500

-

-

-หมู่ที่ 12 ระยะทาง 500 เมตร

245,000

-

-

-หมู่ที่ 13 ระยะทาง 4,000 เมตร

2,200,000

-

-

ประชาชนมี

ประชาชนมี

น้าประปาใช้

น้าประปาใช้ในการ

ส่วนโยธา

อุปโภคบริโภค

-

แบบ ผ.๐๑

๒.๑ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๙9

ก่อสร้างประปาหอสูง

เพื่อให้ประชาชนมี

(วัดปุาโคกสว่าง) (หมู่ที่ 8)

น้าประปาภูมิภาคใน
ตาบลสวนหม่อน

ตามแบบของ อบต.สวนหม่อน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,900,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงานที่

KPI

ได้รับ

รับผิดชอบ

ประชาชนมี

ประชาชนมี

น้าประปาใช้

น้าประปาใช้ในการ

ส่วนโยธา

อุปโภคบริโภค

๑๐๗

๒.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

100 อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัด

เพื่อให้สามารถเอาชนะ

ตามโครงการ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2๐,๐๐๐

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ

หน่วยงานที่

KPI

ได้รับ

รับผิดชอบ

ประชาชน

ประชาชนสามารถ

ขอนแก่น/ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ

ยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ติด จังหวัดขอนแก่น

สามารถเอาชนะ เอาชนะยาเสพติด

เอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

และมีระบบเฝูาระวัง

ยาเสพติดได้

ได้อย่างยั่งยืน และ

(ศตส.จ.ขก.)

ปัญหายาเสพติดที่มี

อย่างยั่งยืน

มีระบบเฝูาระวัง

ประสิทธิภาพ

สานักปลัด
อบต.สวนหม่อน

ปัญหายาเสพติดที่
มีประสิทธิภาพ

101 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอมัญจาคีรี เพื่อให้การดาเนินการ

ตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายา

(ฝุายความมั่นคง)/ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้

ปูองกันและแก้ไขปัญหา เสพติด อาเภอมัญจาคีรี

เพื่อเอาชนะยาเสพติดอาเภอมัญจาคีรี

ยาเสพติดที่ต่อเนื่องและ

ประชาชน
50,000
อบต.สวนหม่อน

มีประสิทธิภาพ

-

-

ประชาชนมีความ

สามารถเอาชนะ มั่นใจในการ

สานักปลัด
อบต.สวนหม่อน

ยาเสพติดได้

เอาชนะยาเสพติด

และมีระบบเฝูา

ได้อย่างยั่งยืนและ

ระวังปัญหายา

มีระบบเฝูาระวัง

เสพติดที่มี
ประสิทธิภาพ

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๑๐๘

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน
๓.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

102 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเต่า หมูที่ เพื่อจัดซื้ออาหารเต่า
๓,๑๔

ตามโครงการของหมู่บ้านเต่า บ้าน
กอก หมู่ที่ ๓,๑๔

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

อบต.สวนหม่อน

อบต.สวนหม่อน

อบต.สวนหม่อน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีอาหารให้เต่า

หมู่บ้านเต่ามีอาหารให้เต่ากิน

สานักปลัด

กินเพียงพอ

เพียงพอ

อบต.สวน
หม่อน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
๕.๑ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

103 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล

ปรับปรุงที่ทางานของ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บริการข้อมูลข่าวสาร

บริการข้อมูลข่าวสารของ

สานักปลัด

๑)โครงการสนับสนุนและปรับปรุงศูนย์ ข่าวสารให้สามารถบริการหน่วยงาน

สานักงานท้องถิ่นอาเภอ ให้

ขององค์กรปกครอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สวน

ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ

เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนท้องถิ่นแก่ภาครัฐ

แก่ภาครัฐ ประชาชน

ทางราชการ

หม่อน

๑๐๙

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจา

ประชาชน

สานักงานท้องถิ่นอาเภอมัญจาคีรี

แบบ ผ.๐๑

๕.๑ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๐4 2)โครงการสนับสนุนการจัดงาน

เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด

ตามโครงการขอรับเงิน

เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและ

ขอนแก่นเพื่อดาเนินกิจกรรม ตาม

อุดหนุนของ จังหวัด

งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปี

โครงการ ฯ

ขอนแก่น

เพื่ออุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ

ตามโครงการขอรับเงิน

บานของดีเมืองมัญจาคีรี ประจาปี

มัญจาคีรีเพื่อดาเนินกิจกรรม ตาม

อุดหนุนของ อาเภอมัญจาคีรี

พ.ศ.259

โครงการ ฯ

4) โครงการอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระ

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์และผู้ติด

ตามโครงการขอรับเงิน

เกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์

เชื้อ H.I.V. ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

อุดหนุนของ อาเภอมัญจาคีรี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1๕,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

KPI
ประชาชน ได้เข้าร่วม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน ได้เข้าร่วม

สานักปลัด

กิจกรรมตามโครงการ กิจกรรมตามโครงการ

อบต.สวน
หม่อน

พ.ศ.2559
๑๐5 3)โครงการงานเทศกาลกล้วยไม้ปุา

106

100,000

-

-

ประชาชน ได้เข้าร่วม

ประชาชน ได้เข้าร่วม

สานักปลัด

กิจกรรมตามโครงการ กิจกรรมตามโครงการ

อบต.สวน
หม่อน

40,000

-

-

ผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้

ผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้ติด

สานักปลัด

ติดเชื้อH.I.V. ได้รับ

เชื้อH.I.V. ได้รับบริการใน อบต.สวน

และผู้ติดเชื้อ H.I.V. อาเภอมัญจาคีรี

บริการในการดูแล

การดูแลอย่างทั่วถึง ครบ

ประจาปีงบประมาณ 2559

อย่างทั่วถึง ครบวงจร วงจร

หม่อน

๑๑๐

๑๑๑

