รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
2559 (บาท)

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
1 โครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.มวกเหล็ก

แบบ ผ.01

2560 (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

เพื่อการเจริญเติบโต อาหารกลางวัน
ของเด็ก
สาหรับเด็กนักเรียน

224,000

-

- ศพด. เด็กมีพฒ
ั นาการ
อบต. เจริญเติบโตที่ดี
มวกเหล็ก

ศพด.
อบต.
มวกเหล็ก

2 โครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บ้านหมาก

เพื่อการเจริญเติบโต อาหารกลางวัน
ของเด็ก
สาหรับเด็กนักเรียน

224,000

-

- ศพด.
บ้าน
หมาก

เด็กมีพฒ
ั นาการ
เจริญเติบโตที่ดี

ศพด.
บ้านหมาก

3 โครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บ้านเขาไม้
เกวียน

เพื่อการเจริญเติบโต อาหารกลางวัน
ของเด็ก
สาหรับเด็กนักเรียน

224,000

-

- ศพด. เด็กมีพฒ
ั นาการ
บ้านเขา เจริญเติบโตที่ดี
ไม้เกวียน

ศพด.บ้าน
เขาไม้
เกวียน

1,190,000

-

- 7 แห่ง

ส่วน
การศึกษา

4 โครงการอาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์พฒ
ั นา
เพื่อการเจริญเติบโต นมสาหรับเด็ก ศพด.
เด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 4 ของเด็ก
ทั้ง 3 แห่ง และ
แห่ง
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ทั้ง 4 แห่ง
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เด็กมีพฒ
ั นาการ
เจริญเติบโตที่ดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมทันต
สุขภาพอนามัยเด็ก
ปฐมวัย

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

2559 (บาท)
5,000

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

6 โครงการเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการ

เพื่อให้เด็กมีภาวะ
ศพด.สังกัด อบต.
โภชนาการตามเกณฑ์ มวกเหล็ก

7 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560 (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- 1
เด็กรู้รักษาสุขภาพ ศพด.
โครงการ ช่องปาก
สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก

-

3,000

- 1
เด็กมีน้าหนัก
ศพด.
โครงการ ส่วนสูง ตามเกณฑ์ สังกัด
มาตรฐาน
อบต.
มวกเหล็ก

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

1,000

-

- 1
ศูนย์เด็กเล็ก
ศพด.
โครงการ สะอาด น่าอยู่ น่า สังกัด
เรียน
อบต.
มวกเหล็ก

8 โครงการหนูน้อยสุขภาพดีกีฬาสัมพันธ์

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ ศพด.สังกัด อบต.
ร่างกายแข็งแรงและ มวกเหล็ก
รักการออกกาลังกาย

30,000

-

- 1
เด็กรักการออก
ส่วน
โครงการ กาลังกายและ
การศึกษา
เรียนรู้การมีน้าใจ
เป็นนักกีฬา

9 โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายของเด็ก

-

5,000

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก
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- 1
เด็กมีพฒ
ั นาการ
โครงการ เจริญเติบโตที่ดี

ศพด.
สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
2559 (บาท)

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เด็กให้มีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

-

11 โครงการป้องกันโรคติดต่อ

เพื่อให้เด็กได้รับการ ศพด.สังกัด อบต.
ตรวจสุขภาพตาม
มวกเหล็ก
เกณฑ์การเจริญเติบโต
และป้องกันโรคติดต่อ
เบื้องต้น

-

10,000

12 โครงการตรวจสุขภาพเด็กปฐมวัย

เพื่อสุขภาพอนามัยที่ ศพด.สังกัด อบต.
ดีของเด็ก
มวกเหล็ก

-

150,000

13 โครงการหนูทาได้

เพื่อฝึกทักษะการ
ช่วยเหลือกิจวัตร
ประจาวันของเด็ก

-

-
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ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2560 (บาท)
2561 (บาท)
5,000
- 1
เด็กมีสุขภาพ
ศพด.
โครงการ อนามัยที่แข็งแรง สังกัด
สมบูรณ์
อบต.
มวกเหล็ก

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

ตัวชี้วัด
(KPI)

- 1
เด็กมีสุขภาพ
โครงการ อนามัยที่ดี ได้รับ
ภูมิคุ้มกันอย่าง
ปลอดภัย

ศพด.
สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก

- 1
เด็กมีสุขภาพ
โครงการ อนามัยที่ดี

ศพด.
สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก

200 1
เด็กมีพฒ
ั นาการ
โครงการ เจริญเติบโตที่ดี

ศพด.
สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
2559 (บาท)

2560 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
5,000 1
เด็กมีพฒ
ั นาการ
โครงการ ด้านอารมณ์ที่ดี
และมีความกล้า
แสดงออก

14 โครงการสร้างสุนทรียภาพด้วยศิลปะดนตรี

เพื่อพัฒนาการด้าน
อารมณ์ที่ดี และมี
ความกล้าแสดงออก

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

-

15 โครงการมอบแฟ้มผลงานเด็ก

เพื่อฝึกพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

-

-

16 โครงการหนูรักประชาธิปไตย

เพื่อปลูกฝังความรู้รัก ศพด.สังกัด อบต.
สามัคคีและ
มวกเหล็ก
ประชาธิปไตย

-

1,000

17 โครงการหนูช่วยประหยัด

เพื่อให้เด็กมี
ศพด.สังกัด อบต.
พัฒนาการเรียนรู้การ มวกเหล็ก
ออมเงิน

1,000

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2,000 1
เด็กมีพฒ
ั นาการ
โครงการ การเรียนรู้สมวัย

- 1
เด็กมีพฒ
ั นาการ
โครงการ การเรียนรู้
ประชาธิปไตยและ
รู้รักสามัคคี

ศพด.
สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก
ศพด.
สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก
ศพด.
สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก

- 1
เด็กมีพฒ
ั นาการ ศพด.
โครงการ เรียนรู้ในการออม สังกัด
เงิน
อบต.
มวกเหล็ก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการร่วมงานวันสาคัญ
- กิจกรรมวันแม่
- กิจกรรมวันพ่อ
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมวันสงกรานต์
- กิจกรรมวันลอยกระทง
19 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
20 โครงการส่งเสิรมการเรียนรู้นอกสถานที่

21 โครงการเด็กไทยก้าวสู่อาเซียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
10,000

เพื่อให้เด็กมี
ศพด.สังกัด อบต.
พัฒนาการเรียนรู้และ มวกเหล็ก
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
วันสาคัญ

2560 (บาท)

2561 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

-

- 1
เด็กมีพฒ
ั นาการ
โครงการ เรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวัน
สาคัญ

ศพด.
สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก

- 1
โครงการ
- 1
โครงการ

ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา

เพื่อให้เด็กได้พฒ
ั นา
ความสามารถต่างๆ
เพื่อเด็กได้มีประสบ
การเรียนรู้นอกสถานที่

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก
ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

100,000

-

60,000

-

เพื่อเด็กได้มีการ
เรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆของประเทศ
อาเซียน

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

5,000

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

เด็กได้พฒ
ั นา
ความสามารถต่าง
เด็กได้รับ
ประสบการณ์
เรียนรู้นอกสถานที่

- 1
เด็กได้รับการ
โครงการ เรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ
ของประเทศ
อาเซียน

ศพด.
สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
2559 (บาท)

2560 (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
500 1
เด็กและครูได้นา
โครงการ ผลการประเมินไป
พัฒนาการเรียน
การสอนได้อย่าง
เหมาะสม

22 โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน

เพื่อประเมินผล
ศพด.สังกัด อบต.
พัฒนาการเด็กปฐมวัย มวกเหล็ก
4 ด้าน

-

23 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา พัฒนาความรู้

เพื่อฝึกอบรม/สัมนนา ศพด.สังกัด อบต.
พัฒนาความรู้ ครู/ มวกเหล็ก
ผู้ดูแลเด็ก

60,000

-

24 โครงการอบรมการใช้หลักสูตร

เพื่ออบรมการใช้
หลักสูตรให้แก่ครู/
ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

-

20,000

- 1
ครู/ผู้ดูแลเด็ก
โครงการ ได้รบั การอบรม
การใช้หลักสูตร

25 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศพด.สังกัด อบต.
คกก.ศพด.เพื่อการ มวกเหล็ก
บริหารจัดการที่ดี

-

60,000

- 1
คกก.ศพด.มีการ ส่วน
โครงการ บริหารจัดการที่ดี การศึกษา

26 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา

เพื่อพัฒนางานระดับ
ปฐมวัย
เพื่อตรวจสุขภาพ
ประจาปีให้แก่บคุ ล
การ ศพด.

15,000

-

-

-

27 โครงการตรวจสุขภาพประจาปีของบุคลากร
ศพด.

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก
ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก
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ศพด.
สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก

- 1
ครู/ผู้ดูแลเด็กได้ ส่วน
โครงการ ฝึกอบรม/สัมนนา การศึกษา
พัฒนาความรู้

- 1
โครงการ
10,000 1
โครงการ

งานระดับปฐมวัย
ได้รับการพัฒนา
บุคลากร ศพด.
ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปี

ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา
ศพด.
สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
2559 (บาท)

2560 (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
2,000,000 1
ศพด.บ้านหมาก ส่วน
โครงการ มีอาคารเรียนที่ได้ การศึกษา/
มาตรฐาน
กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ศพด.บ้านหมาก เพื่อให้มีอาคารเรียน
ศพด.ที่ได้มาตรฐาน

ศพด.บ้านหมาก

-

29 โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านเขาไม้เกวียน

เพื่อให้มีอาคารเรียน
ศพด.ที่ได้มาตรฐาน

ศพด.บ้านเขาไม้เกวียน

-

500,000

30 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านเขาไม้เกวียน

เพื่อความปลอดภัย

ศพด.บ้านเขาไม้เกวียน

300,000

-

- 1
ความปลอดภัย
โครงการ

31 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์แหล่งเรียนรู้

เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์ ศพด.สังกัด อบต.
ศพด.
มวกเหล็ก

50,000

-

- 1
ศพด.ได้ปรับปรุง ศพด.
โครงการ ภูมิทศั น์
สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก

32 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน

เพื่อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน(วัสดุ
รายหัว)

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

70,000

-

- 1
มีสื่อสื่อการเรียน ศพด.
โครงการ การสอนที่ได้
สังกัด
มาตรฐาน
อบต.
มวกเหล็ก

33 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ ภายในและภายนอก
อาคาร ศพด.

เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์ ศพด.สังกัด อบต.
ศพด.
มวกเหล็ก

-

-

30,000 1
ศพด.ได้ปรับปรุง ส่วน
โครงการ ภูมิทศั น์
การศึกษา
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- 1
ศพด.บ้านเขาไม้ ส่วน
โครงการ เกวียน มีอาคาร การศึกษา/
เรียนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง
ส่วน
การศึกษา/
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
2559 (บาท)

2560 (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
2,000 1
ครู/ผู้ดูแลเด็กและ
โครงการ เด็กมีสื่อและ
นวัตกรรม
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
สาหรับเด็ก
ปฐมวัยที่ได้
มาตรฐาน

34 โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมสนับสนุนการ
เรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อครู/ผู้ดูแลเด็ก
และเด็กได้มีสื่อและ
นวัตกรรมสนับสนุน
การเรียนการสอน
สาหรับเด็กปฐมวัยที่
ได้มาตรฐาน

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

-

35 โครงการซ่อมแซมวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ ศพด.

เพื่อซ่อมแซมวัสดุ
และครุภณ
ั ฑ์ ศพด.

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

10,000

-

- 1
ศพด.ได้รับการ
ศพด.
โครงการ ซ่อมแซมวัสดุและ สังกัด
ครุภณ
ั ฑ์
อบต.
มวกเหล็ก

36 โครงการจัดหาวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ สนับสนุนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้

เพื่อจัดหาวัสดุและ ศพด.สังกัด อบต.
ครุภณ
ั ฑ์ สนับสนุน มวกเหล็ก
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน

60,000

-

- 1
มีวสั ดุและ
ศพด.
โครงการ ครุภณ
ั ฑ์
สังกัด
สนับสนุนการจัด อบต.
ประสบการณ์การ มวกเหล็ก
เรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน
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ศพด.
สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

37 โครงการจัดทาแผนพัฒนา ศพด.

วัตถุประสงค์
เพื่อมีแผนพัฒนา
ศพด.ที่ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
10,000

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

38 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศพด. ทั้ง 3 แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่น ศพด.สังกัด อบต.
สนาม
มวกเหล็ก

2560 (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

-

- 1
มีแผนพัฒนา
ศพด.
โครงการ ศพด.ที่ได้มาตรฐาน สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก

-

-

300,000 1
ศพด.มีเครื่องเล่น ศพด.
โครงการ สนามที่ได้มาตรฐาน สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก

39 โครงการประกับคุณภาพภายใน ศพด.

เพื่อพัฒนาและเป็น ศพด.สังกัด อบต.
แนวทางการประกัน มวกเหล็ก
คุณภาพภายใน ศพด.

10,000

-

- 1
ศพด.มีการพัฒนา ส่วน
โครงการ และมีแนวทางการ การศึกษา
ประกันคุณภาพ
ภายใน

40 โครงการปฐมนิเทศ

เพื่อชี้แจงระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ
ให้แก่ผู้ปกครอง

20,000

-

- 1
ผู้ปกครอง
ส่วน
โครงการ รับทราบระเบียบ การศึกษา
และข้อบังคับต่างๆ

ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

41 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐม ศพด.

การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
42 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
43 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจ้างครูสอน

44 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
2,000

เพื่อสาน
ศพด.สังกัด อบต.
ความสัมพันธ์ระหว่าง มวกเหล็ก
ศพด., ผู้ปกครอง
และชุมชน

2560 (บาท)

2561 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

-

- 1
ศพด., ผู้ปกครอง
โครงการ และชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน และเด็ก
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงทีและ
เหมาะสม

ศพด.
สังกัด
อบต.
มวกเหล็ก

- 4 แห่ง

ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา

เพื่อการเจริญเติบโต โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ของเด็ก
ทั้ง 4 แห่ง
เพื่อสนับสนุนระบบ จัดกิจกรรมปีละ 1
การบริหารจัด
ครั้ง
การศึกษาของ
สถานศึกษา

1,144,000

-

720,000

-

เพื่อพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนสังกัด สพฐ.
การเรียนรู้ของนักเรียน ทั้ง 4 แห่ง

25,000

-

45

ตัวชี้วัด
(KPI)

เด็กมีพฒ
ั นาการ
เจริญเติบโตที่ดี
- 1
โรงเรียนสังกัด
โครงการ สพฐ.ทั้ง 4 แห่งได้
ครุสอนตรงตาม
ความต้องการและ
จาเป็น

- 1
นักเรียนได้รับ
ส่วน
โครงการ การพัฒนาศักยภาพ การศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

45 โครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน

เพื่อสนับสนุน
จัดกิจกรรมปีละ 1
กิจกรรมและฝึกอาชีพ ครัง้
ระหว่างเรียน

46 อุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษ

เพื่อส่งเสริม
สนับและสนุนการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

2559 (บาท)
30,000

จัดกิจกรรมปีละ 1
ครั้ง

47 อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนขยายผลปรัชญาของ เพื่อจัดตั้งศุนย์เรียนรู้ จานวน 1 ศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อน ขยายผล
ปรัชญาเศรฐกิจ
พอเพียง
48 โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ

เพื่อส่งเสริมและ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
สนับสนุนการพัฒนา ทั้ง 4 แห่ง
คุณภาพบุคลการทาง
การศึกษา

49 โครงการส่งเสริมเยาวชนคนเก่ง

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน
ความสามารถของ
นักเรียน

งบประมาณและที่ผ่านมา

โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ทั้ง 4 แห่ง

46

2560 (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

-

- 1
นักเรียนได้มีอาชีพ ส่วน
โครงการ ในระหว่างเรียน การศึกษา

20,000

-

- 1
นักเรียนได้รับ
โครงการ ความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ

30,000

-

- 1
มีศูนย์รวมการ
ส่วน
โครงการ เรียนรู้ปรัชญาของ การศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง

360,000

-

- 1
บุคลากรทางการ ส่วน
โครงการ ศึกษาได้รับการ การศึกษา
พัฒนา

50,000

-

- 1
นักเรียนได้มี
โครงการ พัฒนาการ
ความสามารถที่ดี

ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

50 อุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษพร้อมก้าวสู่
โลกอาเซียน

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้
และความพร้อมทาง
ภาษาอังกฤษสู่โลก
อาเซียน

จัดกิจกรรมปีละ 1
ครั้ง

51 อุดหนนุโครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

เพื่อสนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนศักยภาพ
นักเรียน

จัดกิจกรรมปีละ 1
ครั้ง
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ทั้ง 4 แห่ง

52 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ดี

2559 (บาท)
20,000

53 อุดหนุนโครงการส่งเสิรมและพัฒนาการเรียนรู้สู่ เพื่อส่งเสริมและ
จัดกิจกรรมปีละ 1
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาการการเรียนรู้ ครั้ง
ปรัชญาเศรฐกิจ
พอเพียง
54 โครงการจัดหาวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ สานักงาน
55 โครงการปรับปรุงสนามพร้อมติดตั้งเครื่องเล่น
สนามเด็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560 (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

-

- 1
นักเรียนมี
ส่วน
โครงการ พัฒนาการเรียนรู้ การศึกษา
และความพร้อม
ทางภาษาอังกฤษสู่
โลกอาเซียน

30,000

-

100,000

-

- 1
โครงการ
- 1
โครงการ

15,000

-

- 1
นักเรียนได้รับการ ส่วน
โครงการ ส่งเสริมและ
การศึกษา
พัฒนาการเรียนรู้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000

-

มีสื่อการเรียนการ
สอน
นักเรียนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ

ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา

เพื่อจัดหาวัสดุและ โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ครุภณ
ั ฑ์ สานักงาน ทั้ง 4 แห่ง
เพื่อให้เด็กได้มีเครื่อง ร.ร.หลังเขา
เล่นพัฒนากล้ามเนื้อ
ร่างกาย

250,000

-

- 1
มีวสั ดุและ
ส่วน
โครงการ ครุภณ
ั ฑ์ สานักงาน การศึกษา
- 2 สนาม เด็กมีเครื่องเล่น
กองช่าง
พัฒนากล้ามเนื้อ
ร่างกาย

ร.ร.บ้านเขาไม้เกวียน

100,000

-

-
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
700,000

2560 (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561 (บาท)
- 2 ศูนย์ เด็กก่อนปฐมวัย
ได้รับการพัฒนา
ก่อนเข้าเรียน

56 โครงการจัดตั้งศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมการศึกษา 2 ศูนย์
ในการเตรียมความ
พร้อมของเด็กก่อน
ปฐมวัย

57 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

1 หลัง

2,500,000

-

-

58 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้าน
เขาไม้เกวียน

เพื่อเป็นสถานที่ใน
การดูแลเด็กเล็ก
เพื่อเป็นสถานที่ใน
การดูแลเด็กเล็ก

1 หลัง

150,000

-

-

59 ประสานงานโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้าดื่ม
โรงเรียนบ้านหลังเขา ม.7

เพื่อให้นักเรียนมีน้า
ดื่มสะอาดบริโภค

โรงเรียนบ้านหลังเขา

400,000

-

-
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ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

1 หลัง มีศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ส่วน
เล็ก
การศึกษา
1 หลัง มีศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ส่วน
เล็กที่ได้มาตรฐาน การศึกษา/
กองทุน
ไฟฟ้า
1
เด็กนักเรียนมีน้า ส่วน
โครงการ ดื่มสะอาดบริโภค การศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.2 แนวทางส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. เพื่อส่งเสริมการเล่น
มวกเหล็กคัพ
กีฬาต้านยาเสพติด
2 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจาหมู่บา้ น
เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาของประชาชน

3 โครงการติดตั้งเครื่องออกกาลังกายประจา
หมู่บา้ น ม.7
4 โครงการอุปกรณ์กีฬา ม.7

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาของประชาชน

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาของประชาชน
5 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจาหมู่บา้ น ม.7 เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาของประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

2559 (บาท)
250,000

2560 (บาท)
-

-ม.4 ลานกีฬา ร.ร.
ไทยรัฐวิทยา

500,000

-

-ม.5 สนามบาส,
-ม.5 สนามฟุตซอล
-ม.6 สนามกีฬาพร้อม
ไฟฟ้าแสงสว่าง
-ม.10 ข้างอ่างเก็บน้า
-ม.12 ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงฯ

500,000

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง

-ม.13 ลานวัดท่าเสา
-ม.7 สนามกีฬา(ที่ดิน
อบต.)
-ม.9 รพ.สต.(เก่า)
-ม.7 สนามกีฬา(ที่ดิน
อบต.)
สนามกีฬาเดิม
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500,000
-

300,000
500,000
500,000
350,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 (บาท)
- 1 ครั้ง
-

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนเล่นกีฬา ส่วน
ไม่ยุ่งยาเสพติด
การศึกษา
1 สนาม ประชาชนมีที่ออก กองช่าง
กาลังกายในหมู่บา้ น

300,000 1 สนาม
- 1 สนาม
- 1 สนาม
500,000 1 สนาม
- 1 สนาม
-

1 สนาม
1 แห่ง ประชาชนมีเครื่อง กองช่าง
ออกกาลังกาย
500,000 1 แห่ง
กองช่าง
300,000 1 แห่ง ประชาชนมีอุปกรณ์ กองช่าง
ออกกาลังกาย

-

1 แห่ง ประชาชนมีที่ออก กองช่าง
กาลังกาย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.2 แนวทางส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

2559 (บาท)
500,000

2560 (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- 1 แห่ง ประชาชนมีที่ออก กองช่าง
กาลังกาย
ประชาชนมี
- 1
ส่วน
หลั
ก
ประกั
น
สุ
ข
ภาพ
กองทุน
สาธารณสุข

6 โครงการก่อสร้างหลังคาลานเครื่องออกกาลังกาย เพื่อส่งเสริมการเล่น
ม.13
กีฬาของประชาชน
7 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการ
ประกันสุขภาพ

ลานวัดท่าเสา
ประชาชนในตาบล
มวกเหล็ก

300,000

-

8 โครงการอุดหนุน อสม.

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สาธารณสุข

กลุ่ม อสม. ตาบล
มวกเหล็ก

130,000

-

-

13
ประชาชนได้รับ
หมู่บา้ น การดูแล เรื่อง
สุขภาพอนามัย

9 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ/เรื้อรัง

เพื่อป้องกันและระงับ ป้องกันไข้เลือดออก
โรคติดต่อเรื้อรัง
โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ.

250,000

-

-

13
ไม่เกิดโรคระบาด ส่วน
หมู่บา้ น และโรคติดต่อ
สาธารณสุข

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬา
เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน

65,000

-

-

ส่วน
การศึกษา
ส่วน
สาธารณสุข

-

1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ส่วน
บริการอย่างมี
สาธารณสุข
มาตรฐานมากขึ้น

10 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
11 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ รพ.สต.หินลับ

12 โครงการ อบต.มวกเหล็กร่วมใจพัฒนาสุขภาพ
อนามัยฯ

อุปกรณ์กีฬาต่างๆ

รพ.สต.หินลับ
เพื่อให้การบริการทาง รพ.สต.หลังเขา
สาธารณสุขได้อย่างมี
มาตรฐาน
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-

700,000

-

700,000

13
ประชาชนมี
หมู่บา้ น อุปกรณ์เล่นกีฬา
- 1 แห่ง ผู้รับบริการ
สะดวกมากขึ้น

ส่วน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.2 แนวทางส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2559 (บาท)
-

2560 (บาท)
-

2561 (บาท)
500,000 1 แห่ง สามารถรองรับ
จานวนผู้มาใช้
บริการได้มากขึ้น

-

-

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

13 โครงการต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย

เพื่อรองรับการบริการ รพ.สต.หลังเขา
รักษาแพทย์แผนไทย
ให้ดีขึ้น

14 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี

เพื่อดูแลสุขภาพของ
ประชาชน

หมู่ 1 -13

15 โครงการเทลานออกกาลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพ เสริมสร้างการเล่น กลุ่มไฟป่า
ติด ม.9
กีฬาต้านยาเสพติดให้
ประชาชนได้มีสถานที่
ออกกาลังกาย

100,000
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-

500,000 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
การดูแลสุขภาพ

- ระยะทาง ประชาชนมี
สถานที่ออกกาลัง
กายห่างไกลยา
เสพติด

ส่วน
สาธารณสุข
ส่วน
สาธารณสุข
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการการจัดสวัสดิการสังคม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3 แนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวติ ของ
กลุ่มผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ ผู้สูงอายุทกุ คนในเขต
การดูแลเอาใจใส่มี
อบต.มวกเหล็ก
คุณภาพชีวติ ที่ดี

2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการหมู่บา้ น/ผู้นาชุมชน/ ผู้บริหาร/
สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้นากลุ่มชมรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บา้ น/ผู้นาชุมชน/
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
ท้องถิ่น/ผู้นากลุ่ม
ชมรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์มี
ความรู้และศักยภาพ
ในการพัฒนาท้องถิ่น

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อให้เด็กและ
เด็กและเยาวชนในเขต
เยาวชนมีพฤติกรรมที่ อบต.มวกเหล็ก
พึงประสงค์ไม่เกเร
จานวน 65 คน
และใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวติ

คณะกรรมการ
หมู่บา้ น/ผู้นาชุมชน/
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
ท้องถิ่น/ผู้นากลุ่ม
ชมรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์
จานวน 130 คน
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2559 (บาท)
300,000

2560 (บาท)
-

2561 (บาท)
- 1
ผู้สูงอายุได้รับการ ส่วน
โครงการ ดูแลเอาใจใส่มี
สวัสดิการ
คุณภาพชีวติ ที่ดี

400,000

-

-

1
ผู้นาต่างๆมีความรู้ ส่วน
โครงการ และศักยภาพใน สวัสดิการ
การพัฒนาท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น

100,000

-

-

1
เด็กและเยาวชนมี ส่วน
โครงการ พฤติกรรมที่พงึ
สวัสดิการ
ประสงค์ไม่เกเร
และใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวติ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการการจัดสวัสดิการสังคม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3 แนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2559 (บาท)
100,000

2560 (บาท)
-

5 โครงการสร้างบ้านท้องถิ่นไทยและซ่อมแซมบ้าน เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่
ให้แก่ผู้ยากไร้
ประชาชนผู้ยากไร้ไม่ อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัย
มีที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่ ไม่มั่นคง
อาศัยไม่มั่นคง

500,000

-

-

1
ประชาชนผู้ยากไร้ ส่วน
โครงการ ไม่มีที่อยู่อาศัย
สวัสดิการ/
หรือที่อยู่อาศัยไม่ กองช่าง
มั่นคงได้รับความ
ช่วยเหลือ

6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)

เพื่อให้ อสม.มี
อสม.ทุกคนในเขต
ศักยภาพและพร้อมที่ อบต.มวกเหล็ก
จะให้บริการด้าน
สาธารณสุขแก่
ประชาชน

200,000

-

-

1
อสม.มีศักยภาพใน ส่วน
โครงการ การทางานมากขึ้น สวัสดิการ

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้แก่
คนพิการ ผู้ปว่ ยเอดส์ และผู้ยากไร้

เพื่อให้คนพิการ ผู้ปว่ ย คนพิการ ผู้ปว่ ยเอดส์
เอดส์ และผู้ยากไร้มี และผู้ยากไร้ ในเขต
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น อบต.มวกเหล็ก

50,000

-

-

1
คนพิการ ผู้ปว่ ย
ส่วน
โครงการ เอดส์ และผู้ยากไร้ สวัสดิการ
มีคุณภาพชีวติ ดีขึ้น

4 โครงการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อบรรเทาความ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เดือดร้อนให้แก่
อบต.มวกเหล็ก
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
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2561 (บาท)
- 1
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ ส่วน
โครงการ การบรรเทาความ สวัสดิการ
เดือดร้อน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการการจัดสวัสดิการสังคม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3 แนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
วิทยากรครู ก, ครู ข
ตัวแทนครัวเรือนและ
ครัวเรือนต้นแบบร้อย
ละ20ของครัวเรือนใน
พื้นที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
30,000

2560 (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- 1
ปัญหาความ
โครงการ ยากจนของ
ประชาชนลด
น้อยลง

8 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขแบบ ABC

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนโดยใช้
กระบวนการจัดทา
บัญชีครัวเรือน

9 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ปว่ ยเอดส์ในเขต
สงเคราะห์ผู้ปว่ ยเอดส์ อบต.มวกเหล็ก
ในเขต อบต.มวกเหล็ก จานวน 15 คน

180,000

-

- จานวน ผู้ปว่ ยเอดส์ได้รับ
ผู้รับเบี้ย การช่วยเหลือ

10 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่ม
องค์กรสตรี อบต.มวกเหล็ก

เพื่อส่งเสริมการ
กลุ่มองค์กรสตรีอบต.
ดาเนินงานของ
มวกเหล็ก
สมาชิกกลุ่มองค์กรสตรี

50,000

-

- 1
องค์กรสตรีมีความ สานักปลัด
โครงการ เข้มแข็งมากขึ้น

11 โครงการสนับสนุนชมรม อาสาสมัครพัฒนา
สังคมฯช่วยเหลือคนพิการ อบต.มวกเหล็ก

เพื่อส่งเสริมการ
ดาเนินงานของ
อาสาสมัครพัฒนา
สังคมฯช่วยเหลือคน
พิการ

อาสาสมัครพัฒนา
สังคมฯช่วยเหลือคน
พิการ

30,000

-

-

1
มีอาสาสมัคร
สานักปลัด
โครงการ พัฒนาสังคมฯ
ช่วยเหลือคนพิการ

12 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
สมาคมฌาปนกิจฯ

สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ อบต.
มวกเหล็ก

50,000

-

-

1
สมาคมฌาปนกิจ
โครงการ สงเคราะห์ฯ
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ส่วน
สวัสดิการ

สานักปลัด

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการการจัดสวัสดิการสังคม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3 แนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
100,000

2560 (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- 1
กลุ่มสหกรณ์ใน
โครงการ ตาบลมวกเหล็ก

13 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์ในตาบล
มวกเหล็ก

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานของกลุ่ม
สหกรณ์ในตาบล
มวกเหล็ก

กลุ่มสหกรณ์ในตาบล
มวกเหล็ก

14 โครงการส่งเสริมการจัดทาแผนชุมชน/หมู่บา้ น

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานของกลุ่ม
สหกรณ์ในตาบล

แผนชุมชน/หมู่บา้ น

130,000

-

-

1
แผนชุมชน/หมู่บา้ น สานักปลัด
โครงการ

15 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้ติดเชื้อ HIV

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานของกลุ่ม
สหกรณ์ในตาบล

ผู้ติดเชื้อ HIV

300,000

-

-

1
ผู้ติดเชื้อ HIV มี
สานักปลัด
โครงการ คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

100,000

-

-

1
ได้ปรับปรุงทางลาด สานักปลัด
โครงการ , ที่จอดรถ และ
ห้องน้าเพื่ออานวย
ความสะดวก
สาหรับคนพิการ

16 โครงการปรับปรุงทางลาด, ที่จอดรถ และห้องน้า เพื่อปรับปรุงทางลาด, คนพิการ
สาหรับคนพิการ
ที่จอดรถ และ
ห้องน้าสาหรับคนพิการ
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สานักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการการจัดสวัสดิการสังคม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3 แนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการองค์การ
บริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
200,000

เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการ คนพิการ
คนพิการองค์การ
บริหารส่วนตาบล
มวกเหล็ก
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2560 (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- จานวน มีศูนย์รวมเพื่อ
1 ศูนย์ อานวยความ
สะดวกสาหรับคน
พิการ

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ประสานงานการขยายเขตไฟฟ้า
1 โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟ้า ม.4

2 โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟ้า ม.6

วัตถุประสงค์

2559 (บาท)

2560 (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

ซอยบ้าน อ.ไพศาล
2,500 เมตร

500,000

-

- ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟ้า
ที่ขยาย ใช้ทั่วถึง
เขต

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

ซอยจันทมาศ และ
เพิ่มระยะทาง ซอย1

500,000

-

- ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟ้า
ที่ขยาย ใช้ทั่วถึง
เขต

กองช่าง

3 โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟ้า ม.7

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

4 โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟ้า ม.8

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

5 โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟ้า ม.9

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

6 โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟ้า ม.10

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

- สายซับตาเพ็ง 2 จุด
บ้านนายประวิทย์,
- หน้าวัดปิ่นแก้ว
- ข้างสานักฤษีตาไฟ
- สายสนามกีฬาเดิม
บ้านนายบุญมา ถึง
บ้านนางจรรยา ศิริสลุง

600,000
-

บริเวณบ้านนายบุญ

500,000

-

-อุทยานแห่งชาติ
น้าตกเจ็ดสาวน้อย
-สายบ้านนายทอง

500,000

-

-
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500,000
500,000
700,000

500,000

500,000
-

ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟ้า
ที่ขยาย ใช้ทั่วถึง
เขต

กองช่าง

ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟ้า
ที่ขยาย ใช้ทั่วถึง
เขต

กองช่าง

- ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟ้า
ที่ขยาย ใช้ทั่วถึง
- เขต

กองช่าง

- ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟ้า
ที่ขยาย ใช้ทั่วถึง
เขต

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟ้า ม.12

8 โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟ้า ม.13

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
9 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.1
10
11
12
13

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

เพื่อความปลอดภัยใน
เวลากลางคืน
โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.3
เพื่อความปลอดภัยใน
เวลากลางคืน
โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ไฟสปอร์ตไลท์ เพื่อความปลอดภัยใน
ม.3
เวลากลางคืน
โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.5
เพื่อความปลอดภัย
ในเวลากลางคืน
โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพลังงาน
เพื่อความปลอดภัยใน
แสงอาทิตย์ ม.5
เวลากลางคืน

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
-ประสานงานย้าย
แนวไฟฟ้าสาธารณะ
จากบ้านนายคาพินถึง
กลุ่มบ้านนายลับ
-ศูยน์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงฯ
-กลุ่มบ้านผาแดง

2559 (บาท)
-

500,000
-

-จากบ้านนายอ่อน
ถึงบ้านนายภูดิท

-

บ้านสวน 1 จุด

-

2560 (บาท)
228,000

800,000
-

100,000

สายมอมะเกลือ-หลัง
ม.นานาชาติฯ
สามแยกทางเข้า
หมู่บา้ น

100,000

-

500,000

-

-ถนนในหมู่บา้ น
-สนามกีฬา(สปอร์ทไลท์)
จุดที่ไม่มีสายส่ง 10 จุด

600,000
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300,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟ้า
ที่ขยาย ใช้ทั่วถึง
เขต

กองช่าง

- ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟ้า
ที่ขยาย ใช้ทั่วถึง
3,000,000 เขต

- จานวน
ที่ติดตั้ง
- จานวน
ที่ติดตั้ง
- จานวน
ที่ติดตั้ง
- จานวน
100,000 ที่ติดตั้ง
- จานวน
ที่ติดตั้ง

สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน
สะดวกปลอดภัย
ในเวลากลางคืน
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.6
15 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.7

วัตถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัยใน
เวลากลางคืน
เพื่อความปลอดภัย
ในเวลากลางคืน
เพื่อความปลอดภัยใน
เวลากลางคืน
เพื่อความปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
2559 (บาท)
-

ทุกซอย

2560 (บาท)
600,000

ทั้งหมู่บา้ น

-

ตามเส้นทางเข้าหมู่บา้ น

-

200,000

สะพานข้ามแม่น้าป่า
สัก/ในหมู่บา้ น

-

250,000

เพื่อเพิ่มช่องทางการ ทั้งหมู่บา้ น
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารในหมู่บา้ น

-

500,000

19 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย(ระบบไร้สาย) ม.2

เพื่อเพิ่มช่องทางการ ตั้งแต่ อบต. – รอบ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล หมู่บา้ น
ข่าวสารในหมู่บา้ น

-

20 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย(ระบบไร้สาย) ม.3

เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารในหมู่บา้ น

-

21 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย(ระบบไร้สาย) ม.4

เพื่อเพิ่มช่องทางการ ระยะทาง 3,000 ม.
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารในหมู่บา้ น

16 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.10
17 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.13
เสียงตามสาย
18 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย(ระบบไร้สาย) ม.1

ทั้งหมู่บา้ น

350,000
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 (บาท)
- จานวน
ที่ติดตั้ง
700,000 จานวน
ที่ติดตั้ง
- จานวน
ที่ติดตั้ง
- จานวน
ที่ติดตั้ง

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน
สะดวกปลอดภัย
ในเวลากลางคืน
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน
สะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

- ระยะทาง ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

-

500,000 ระยะทาง ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

-

500,000 ระยะทาง ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

-

- ระยะทาง ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

22 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย(ระบบไร้สาย) ม.11 เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารในหมู่บา้ น
23 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ชารุด/สิ่ง
สาธารณะประโยชน์อื่นๆ ฯลฯ.
ท่อระบายน้า, รางระบายน้า
24 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า ม.1
25 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า ม.1
26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ม.1

27 โครงการก่อสร้างรางระบาย ม.1
28 โครงการเปลี่ยนฝาตะแกรงรางระบายน้าเป็นซิ
เมนต์ ม.1

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ทั้งหมู่บา้ น

เพื่อความสะดวกและ หมู่ 1 -13
ปลอดภัยในการ
คมนาคม
เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้า
เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้า
เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้า

กลุ่มบ้านสวน 250
เมตร
ซ.บ้านน้าโอบ ฝั่งซ้าย
155 เมตร
จากบ้านคุณสุรัตน์ถึง
คลองซอยบ้านสวน
50 เมตร

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

กลุ่มเขาสว่าง หน้า
บ้านนายวัลลภ
ซ.บ้านน้าโอบทั้ง 2 ฝั่ง
75 เมตร

60

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2559 (บาท)
500,000

2560 (บาท)
-

2561 (บาท)
- ระยะทาง ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

1,000,000

-

- จานวน การคมนาคม
หมู่บา้ น สะดวกมากขึ้น

750,000

-

-

250,000

-

-

-

-

กองช่าง

กองช่าง

- ระยะทาง ลดการท่วมขังของ กองช่าง
น้า
465,000 ระยะทาง ลดการท่วมขังของ กองช่าง
น้า
- ระยะทาง ลดการท่วมขังของ กองช่าง
น้า
900,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
187,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

2560 (บาท)
-

2561 (บาท)
700,000 จานวน ลดการท่วมขังของ กองช่าง
แห่ง
น้า

- จานวน ลดการท่วมขังของ กองช่าง
แห่ง
น้า

-บ้านวนัสนันท์ ถึง
ศาลา 150 เมตร
- บ้านนายไพรัตน์
ถึงละม่อม 60 เมตร
รวม 210 เมตร

30 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ม.2

บ้านนายอานาจ
ปัญญามี ถึงคลอง 100
เมตร

-

400,000

ตลาดสีทองคา 200
เมตร
ทางเข้าพาราไดร์ส

-

500,000

31 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า ม.2
32
33
34
35
36

เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้า
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า(ทั้งระบบ) ม.2 เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้า
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า ม.3
เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้า
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ม.3
เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้า
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า พร้อมฝา
เพื่อลดการท่วมขัง
ตะแกรง ม.3
ของน้า
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ม.4
เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้า

850,000

-

-

-

-

480,000

มอมะเกลือ ซอย3
170 ม.
ผ่านบ้านนายวิโรจน์ อู่
เงิน 150 เมตร

-

-

510,000

-

350,000

-

ซ.1 สองไหล่ทาง
พร้อมฝาปิด
หน้าบ้านป้าบัติ บุญชิด

61

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2559 (บาท)
-

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู พร้อมฝา เพื่อลดการท่วมขัง
ตะแกรง ม.2
ของน้า

เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้า

ตัวชี้วัด
(KPI)

525,000

-

-

ระยะทาง ลดการท่วมขังของ
น้า
ระยะทาง ลดการท่วมขังของ
น้า
ระยะทาง ลดการท่วมขังของ
น้า
ระยะทาง ลดการท่วมขัง
ของน้า
ระยะทาง ลดการท่วมขัง
ของน้า
ระยะทาง ลดการท่วมขัง
ของน้า

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2559 (บาท)
-

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ม.5

เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้า

38 โครงการทาหูช้างท่อระบายน้า ม.5

เพื่อช่วยการระบายน้า เส้น รพ.สต.หินลับ มา
กลุ่มป่าคา 2 จุด
เพื่อลดการท่วมขัง จากบ้านป้านวล ถึง
ของน้า
บ้านคุณประเสริฐ
เชื้อทอง

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ม.8

40 โครงการเปลี่ยนท่อเป็นบล็อกคอนเวิร์ด ม.12
(ประสานงานทางหลวงชนบท)
41 โครงการทาท่อบล็อกคอนเวิร์ด ม.12
(ประสานงานทางหลวงชนบท)
ถนน คสล.
42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1-13 ในพื้นที่
เขต อบต.มวกเหล็ก (โครงการละ 1 แสนบาท)
43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1
44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1
45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ต่อจากโครงการเดิม
กลุ่มโค้งเขา 2
กิโลเมตร

เพื่อการระบายน้าที่
สะดวก
เพื่อการระบายน้าที่
สะดวก

บริเวณบ้านนาย
ประชัน บุญรอด
บริเวณบ้านบ้านลุง
หลวย

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

หมู่ 1-13
ซอยกลุ่มบ้านสวน
250 เมตร
บ้านสมเกียรติ 4*100
เมตร
บ้านสวนแยกบ้านจ่า
4*153 เมตร
62

100,000

2560 (บาท)
500,000

-

-

100,000

-

150,000

1,300,000

-

787,500

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- ระยะทาง ลดการท่วมขัง
ของน้า

กองช่าง

100,000 จานวน การระบายน้าดีชึ้น กองช่าง
แห่ง
- ระยะทาง ลดการท่วมขัง
กองช่าง
ของน้า
- จานวน
ที่ทา
- จานวน
ที่ทา

ลดการท่วมขังของ กองช่าง
น้า
ลดการท่วมขังของ กองช่าง
น้า

- จานวน การคมนาคม
หมู่
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
250,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
280,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2

วัตถุประสงค์
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ห้องแถวใหม่ถึงไร่ดาว
เด่น(เจ๊น้อย)
บริเวณวัดรัตนญาณ
สังวร
ซ.ร้านขายเฟอร์นิเจอร์
5*130 เมตร

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

-แยกบ้านกุ้ง 5*50
เมตร,
-แยกบ้านวิชัย 4*52
เมตร,
-แยกบ้านสมยศ 4*70
เมตร
บ้านนายโชคชัย ชัย
โวหาร 50 เมตร
หลังบ้านป้ายุพนิ 4*
200 เมตร
ซ.ครัวแม่ชื่น 4*100
เมตร
บ้านครูปยิ ะวรรณ
100 เมตร

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.2
48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3
52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3
53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2559 (บาท)
-

2560 (บาท)
-

-

600,000

2561 (บาท)
500,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
390,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

63

-

-

-

300,000

-

-

-

-

-

240,000

-

300,000

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

120,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
480,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

สายมอมะเกลือ ซอย2
จากกลุ่ม บ.คุณนภดล
ถึง บ.คุณหมู 5*100
เมตร

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

สายมอมะเกลือ ซอย2
กลุ่ม บ.คุณสมพร 5*
100 เมตร

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บ้านนายสมพจน์ 3*
40 เมตร
บ้านนายโพธิ์ 3*10
เมตร
บ้านนายวิแมน 4*30
เมตร
ซอยอยู่ดีมีสุข 4*250
เมตร
กลุ่มบ้านนายอนันต์
4*190 เมตร
-หน้า รพ.สต.สาวน้อย
บ้านนายเปล่ว สาราญ
รื่น 200 ม.

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4
58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4
59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4
60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4
61 โครงการเทลานคอนกรีต ม.4
62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

64

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2559 (บาท)
312,500

2560 (บาท)
-

2561 (บาท)
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

312,500

-

- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

-

-

-

-

-

-

625,000

-

-

300,000

-

100,000
-

กองช่าง

กองช่าง

72,000 ระยะทาง การคมนาคม
กองช่าง
สะดวกมากขึ้น
18,000 ระยะทาง การคมนาคม
กองช่าง
สะดวกมากขึ้น
72,000 ระยะทาง การคมนาคม
กองช่าง
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
กองช่าง
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
กองช่าง
สะดวกมากขึ้น
- 1 ลาน มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น กองช่าง
480,000 ระยะทาง การคมนาคม
กองช่าง
สะดวกมากขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5
64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5
65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ 8 ท่อน
1 ชุด ม.6
67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บ้านนางเปลี่ยน
ละอองอิน 50 เมตร
บ้านนายหยุย 4*100
เมตร
ซอยบ้านลุงก้าน อ่า
เอี่ยม 4*200 เมตร
ซ.บ้านนายสายัณห์
จันทมาศ 5*200 เมตร
ซ.บ้านนายอดุลย์
คัมภิรานนท์ 4*200 ม.
ซอยบ้านนางแถว
กาจร 4*300 เมตร
ซ.บ้านนายโสภณ
คัมภิรานนท์ 4*200
เมตร

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ.บ้านนางทองรักษ์
ทองบัวสี 4*400 เมตร
ซ.บ้านป้าสมจิตร
เจริญรัตน์
หลัง รพ.สต.
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2559 (บาท)
-

2560 (บาท)
130,000

250,000

-

560,000

-

700,000

-

560,000

-

-

840,000

-

-

-

-

-

500,000

-

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
500,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
992,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7
74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7
75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7
76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7
77 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7
78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7
79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7
80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7
81 โครงการเทลานคอนกรีต ม.7
82 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8
83 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9

วัตถุประสงค์
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

"
เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
บ้านลุงสมหมาย บ้าน
เทิดไท้
บริเวณเข้าสนามกีฬา
หมู่บา้ น 4*190 ม.
บ้านคุณวิเชียร 5*200
เมตร
ซ.ฤาษีตาไฟ
หลังวัดปิ่นแก้ว 150
เมตร
หลังวัดหลังเขา (บ้าน
นางอุบล)
ต่อบริเวณอ่างเก็บน้า
เขาหลังหนึ่ง
ซ.บ้านดีเจหนุ่ม
-หน้าวัดหลังเขา
-หน้า รพ.สต.หลังเขา
ซ.บ้านป้านวล 4*300
เมตร
ซ.บ้านนายศิลป์ธร 4*
300 เมตร
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2559 (บาท)
-

2560 (บาท)
300,000

550,000

-

625,000

-

500,000
200,000
-

300,000
100,000
720,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- ระยะทาง การคมนาคม
กองช่าง
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
กองช่าง
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
กองช่าง
สะดวกมากขึ้น
500,000 ระยะทาง การคมนาคม
กองช่าง
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
กองช่าง
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
กองช่าง
สะดวกมากขึ้น
500,000 ระยะทาง การคมนาคม
กองช่าง
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง
"
"
- 1 ลาน มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น กองช่าง
100,000 1 ลาน
- ระยะทาง การคมนาคม
กองช่าง
สะดวกมากขึ้น
720,000 ระยะทาง การคมนาคม
กองช่าง
สะดวกมากขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

84

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9
86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10
87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10
88 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11
89 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11
90 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11
91 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11
92 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11
93 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11

วัตถุประสงค์
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

2559 (บาท)
500,000

2560 (บาท)
-

กลุ่มไฟป่า

100,000

-

บ้านคุณทองคา
บรรจงปรุ 200 ม.
ต่อจุดเดิมไปบ้านป้า
หมอ 100 เมตร
บ้านนายวิเชียร นิล
เลิศ 4*70 เมตร
บ้านอานวย บุญล้อม
กาเงิน 4*200 เมตร
บ้าน พ.ต.ท.ขวัญชัย
4*100 เมตร
บ้านคุณกนก ถึงบ้าน
ป้าชูศรี 4*50 เมตร
บ้านสมควร ถึงบ้าน
อานวย 4*50 ม.
ซอยบ้านป้ายุด 20 ม.

500,000

-

ซ.บ้านนายขา 4*200ม.
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-

240,000

-

175,000

-

-

250,000

-

120,000

-

-

-

36,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
480,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
120,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

94 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.12

ถนนลาดยาง
95 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(เททับคอนกรีต
เดิม) พร้อมฝาปิดท่อระบายน้า ม.2
ถนนหินคลุก, ถนนลูกรัง
96 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7
97 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7
ขยายไหล่ทาง
98 โครงการขยายไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้า
ม.1
99 โครงการขยายไหล่ทาง ม.2

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2559 (บาท)
620,000

2560 (บาท)
-

-ศุนย์การเรียนรุ้
เศรษฐกิจพอเพียงฯ

500,000

-

-

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

หมู่บา้ นธารทิพย์ ทั้ง 4
ซอย 178 *6 เมตร

530,000

-

- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ข้างสานักฤาษีตาไฟ
6*300 เมตร
ซอยจ่าเดียว 6*500
เมตร

70,000

-

- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซอยศาลเจ้าพ่อ ทั้ง
สองฝั่ง
ฝั่งซ้ายจากศาลาถึง
สามแยก

-

-

กองช่าง

-

-

500,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
500,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

- ซอยหลังบ้านผู้ช่วย
สงคราม แสนประสิทธิ์
, ซอย1 4*130 เมตร,
ซอย2 4*120 เมตร

-
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100,000

2561 (บาท)
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

จากถนนใหญ่ ไปกลุ่มบ้าน
เหนือ 400 เมตร (*
หลังจากได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของที่ดิน
ทุ2 กข้คน)
างทางซอยในหมู่บ้าน

100 โครงการขยายไหล่ทาง ม.5

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

101 โครงการขยายไหล่ทาง ม.8

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

102 โครงการขึ้นรูปถนน สปก. ม.11 (ประสาน สปก.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
103 โครงการก่อสร้างเชื่อมทางเข้าบ้าน
- โครงการก่อสร้างเชื่อมทางเข้าบ้าน ม.1

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ระยะทาง 500 เมตร

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย

-อุทยานน้าตกเจ็ดสาว
น้-สถานี
อยฯ ควบคุมไฟป่า

- โครงการก่อสร้างเชื่อมทางเข้าบ้าน ม.4
- โครงการก่อสร้างเชื่อมทางเข้าบ้าน ม.8
- โครงการก่อสร้างเชื่อมทางเข้าบ้าน ม.13
104 โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ ม.9

105 โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ ม.13 เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
106 โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ ม.4 เพือ่ เพิ่มพื้นที่ใช้สอย
107 โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ ม.7 เพือ่ เพิ่มพื้นที่ใช้สอย
เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

จากถนนใหญ่ถึงบ้านนาย
อานาจ เรืองนนท์

2559 (บาท)
300,000

300,000
-

-วัดท่าเสา
-รพ.สต.สาวน้อย
-วัดปิ่นแก้ว
-วัดหลังเขา
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ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2560 (บาท)
-

2561 (บาท)
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

-

700,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

-

- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- จานวน การคมนาคม
ที่ทา
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

-

มีพื้นที่ใช้สอยมาก
ขึ้น

กองช่าง

มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

600,000

-ซอยบ้านปู่หยัด,
ซอยบ้านน้าจารัส,
-ซอยวัดเหวลาด,
ซอยเขาน้อย,
-ซอยบ้านป้านวล
- 6 จุด
100,000
100,000
100,000
500,000
500,000
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

1 ลาน
1 ลาน
1 ลาน
1 ลาน
1 ลาน
1 ลาน

มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น

มีพื้นที่ใช้สอยมาก
ขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2559 (บาท)
500,000

2560 (บาท)
-

2561 (บาท)
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

108 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.2

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

บริเวณแยกจากถนนสาย
มวกเหล็ก-วังม่วงถึงกลุ่ม
ครัวเบิกบาน *135 ม.

109 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.4

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

แยกจากถนนสายเจ็ดสาว
น้อยเข้าไปกลุ่มบ้าน อ.
ไพศาล ประมาณ 200 ม.

500,000

-

- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

110 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.7

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม
เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม
เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

ซอยแยกเข้ากลุ่มบ้านนาย
ไพรัตน์ ประมาณ 200 ม.
ซอยมณฑาฟาร์มเข้ากลุ่ม
บ้านนางโฉมยงค์ *200 ม.
ข้างค่ายลูกเสือพงษ์ลดา
เข้ากลุ่มบ้านนายสุทัศน์
ระยะทางประมาณ 200 ม.

500,000

-

กองช่าง

500,000

-

500,000

-

- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม
เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม
เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม
เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

กลุ่มบ้านหนองใหญ่เข้า
บ้านนายลายอง *200 ม.

500,000

-

กองช่าง

สามแยกบ้านบังซอถึงทางเข้า
ม.ธารทิพย์ *200 ม.

500,000

-

- ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
การคมนาคมสะดวก
- ระยะทาง

กลุ่มบ้านธารทิพย์ ซอย 1
ประมาณ 150 ม.
กลุ่มบ้านธารทิพย์ ซอย 2
ประมาณ 150 ม.

430,000

-

-

กองช่าง

430,000

-

-

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

กลุ่มบ้านธารทิพย์ ซอย 3
ประมาณ 150 ม.

430,000

-

- ระยะทาง การคมนาคมสะดวก

111 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.7
112 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.7
113 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.13
114 โครงการลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีต .ม.2
115 โครงการลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีต .ม.2
116 โครงการลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีต .ม.2
117 โครงการลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีต .ม.2
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มากขึ้น
ระยะทาง การคมนาคมสะดวก
มากขึ้น
ระยะทาง การคมนาคมสะดวก
มากขึ้น
มากขึ้น

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.5 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

1 โครงการฝึกอบรม ทบทวน การซ้อมแผนป้องกันฯ เพื่อให้ อปพร.มี
ความรู้ในการ
ช่วยเหลือ ป้องกันฯ

อบรม อปพร.
ครั้ง/ปี

1-2

2 โครงการก่อสร้างป้อมรักษาการณ์

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัย

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ

เพื่อให้บริการและ
อานวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป

ม.4 หน้ารพ.สต.
ม.2 สี่แยกไฟแดง
2 หลัง
ตั้งจุดบริการ 2 ครั้ง/ปี

4 โครงการปกป้องสถาบัน

2559 (บาท)
500,000

-

2560 (บาท)
-

300,000
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- จานวน อปพร.มีความ
ครั้งที่ พร้อมในการ
อบรม ป้องกันฯ

สานักปลัด

- จานวน ประชาชนมีความ สานักปลัด
- ที่สร้าง ปลอดภัยมากขึน้

200,000

-

-

จานวน อุบตั ิเหตุลดน้อยลง สานักปลัด
ครั้ง

เพื่อแสดงพลังปกป้อง ประชาชนในตาบลทั้ง
สถาบันหลักของชาติ 13 หมู่บา้ น

100,000

-

-

1-2 ครั้ง สถาบันหลักของ
ชาติมีความมั่นคง

เพื่อรณรงค์ปอ้ งกัน ประชาชนในตาบลทั้ง
แก้ไขปัญหายาเสพติด 13 หมู่บา้ น
6 โครงการสร้างศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ 1 อบต. 1 เพื่อให้มีศูนย์จาหน่าย 1 ศูนย์
ตาบล
สินค้า

200,000

-

300,000

-

- จานวน
หมู่บา้ น
- จานวน
ที่สร้าง

5 โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
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ชุมชนเข้มแข็ง
ปราศจากยาเสพติด
มีจุดศูนย์รวมเพื่อ
จาหน่ายสินค้า
ของตาบล

สานักปลัด

สานักปลัด
ส่วน
สวัสดิการ/
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.5 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

7 โครงการป้ายหมู่บา้ น /ป้ายเตือน /ป้ายจราจร / เพื่อเป็นสัญลักษณ์ไว้
ไฟสัญญาณ /ป้ายบอกทาง/กระจกโค้งนูน ติดตั้ง บอกพืน้ ที่ / เตือนการ
บริเวณ ตามทางเขตหมู่บา้ น
ขับขี่ให้ปลอดภัยมาก
ขึ้น

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ม.1-13
- ม.2 กระจกโค้งนูน
แยกบังซอ, ม.ธารทิพย์
- ม.3 กระจกโค้งนูน
สายมอมะเกลือ 3 จุด
,ซอยหลังโรงเรียนฯ 2
จุด
- ม.4 ป้ายชื่อประจา
หลังคาเรือน
- ม.7
- ม.12 ป้ายศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ
- ม.13 ป้ายจราจร,
ไฟสัญญาณ, ป้าย
ชะลอความเร็ว
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
500,000

2560 (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 (บาท)
- จานวน
หมู่บา้ น
ที่ติดตั้ง
ป้าย

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ
มีสัญลักษณ์บอก
ทางพื้นที่หมู่บา้ น/
สัญลักษณ์จราจร
ไว้เตือนให้ความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.5 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเครื่องมือช่วย - ม.2 บริเวณ อบต.
ตรวจสอบในปัญหา
อาชญากรรม
- ม.3 บริเวณหลัง
ร.ร. อนุบาลมวกเหล็ก
- ม.3 สามแยก
ทางเข้าหมู่บา้ น
- ม.8 จานวน 3 จุด
บริเวณปากซอยบ้าน
ป้านวล, ถนนทางเข้า
ศาลาประชาคม และ
กลุ่มเก้ยละกอ
-ม.10 ถนนในหมู่บา้ น

9 โครงการสร้างสถานที่ทาการกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพ
ประจาหมู่บา้ น ม.4

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

-ม.13 ทางแยกเข้า
หมู่บา้ น
เพื่อเป็นศูนย์รวมใน บริวเณข้างศาลา
การจัดกิจกรรมต่างๆ ประชาคม
ของหมู่บา้ น
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2559 (บาท)
-

2560 (บาท)
100,000
-

-

100,000

-

150,000

-

100,000

100,000

-

576,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 (บาท)
- จานวน
1 จุด
300,000 จานวน
5 จุด
- จานวน
1 จุด
- จานวน
3 จุด

-

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ
ป้องปรามป้องกัน กองช่าง
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมได้ใน
ระดับหนึ่ง

จานวน
1 จุด
- จานวน
1 จุด
- จานวน เพื่อเป็นศูนย์รวม กองช่าง/
ที่สร้าง ในการจัดกิจกรรม งาน
ต่างๆของหมู่บา้ น สวัสดิการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.5 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
2559 (บาท)
-

2560 (บาท)
800,000

-

150,000

10 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม ม.7

เพื่อเป็นศูนย์รวมใน บริเวณ สนามกีฬาเดิม
การจัดกิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บา้ น

11 โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวติ ม.7

เพื่อมีอุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวติ

12 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและ
ช่วยเหลือผู้ปว่ ยฉุกเฉิน(กู้ชีพ-กู้ภยั )

เพื่อให้บริการ
บริการในพื้นที่ตาบล
ช่วยเหลือผู้ปว่ ย
มวกเหล็ก
ฉุกเฉิน /ผู้ประสบภัย
ทางถนน

150,000

13 โครงการอุดหนุนอบรมค่ายพลังใจห่างไกลยาเสพ เพื่อป้องกันและแก้ไข อุดหนุน อ.มวกเหล็ก
ติดอาเภอมวกเหล็ก
ปัญหายาเสพติด
จัดกิจกรรมอบรมเข้า
ค่าย

90,000

บริเวณอ่างเก็บน้าเขา
หลังหนี่ง/ซับตาเพ็ง
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- จานวน มีศูนย์รวมในการ
หลัง
จัดกิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บา้ น

กองช่าง

-

จานวน มีอุปกรณ์ในการ
2 จุด ช่วยชีวติ

สานักปลัด

-

-

1
ช่วยเหลือผู้ปว่ ยได้ สานักปลัด
โครงการ ทันที ณ จุดเกิดเหตุ

-

-

1 ครั้ง

ชุมชนมีความ
สานักปลัด
เข้มแข็งห่างไกลยา
เสพติด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 6 เพิม่ ศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.6 แนวทางการเพิม่ ศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้ที่
เพียงพอ

2 โครงการพัฒนาอาชีพแพทย์แผนไทยและกลุ่ม
ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้ที่
เพียงพอ

3 โครงการสนับสนุนอาชีพจักสานและแพทย์แผน
ไทย หมู่ที่ 8

เพื่อสนับสนุนอาชีพ
จักสานของหมู่บา้ น

4 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ตาบลมวกเหล็ก

เพื่อเป็นศูนย์รวมการ ม.12
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

2559 (บาท)
200,000

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
จานวน 13 หมู่บา้ น
-ม.6 บ้านซับประดู่
-ม.9 บ้านแก่งหรุ
-ม.13 บ้านท่าเสา
หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา

กลุ่มอาชีพจักสาน
และแพทย์แผนไทย
หมู่ 8

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- จานวน ประชาชนมีอาชีพ ส่วน
ครั้ง/
และรายได้ท่ี
สวัสดิการ
จานวน เพียงพอ
130 คน

-

100,000

-

1
ประชาชนมีอาชีพ ส่วน
โครงการ และรายได้ท่ี
สวัสดิการ
เพียงพอ

-

50,000

-

1
ประชาชนมีอาชีพ ส่วน
โครงการ และรายได้ท่ี
สวัสดิการ
เพียงพอ

-

-

1
มีศูนย์รวมการ
โครงการ เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

500,000
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2560 (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ส่วน
สวัสดิการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาแหล่งน้า
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.7 แนวทางพัฒนาแหล่งน้า
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ระบบประปา
2 ติดต่อประสานงานการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ม.1
3 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ น ม.2 (ต่อจาก
ประปาส่วนภูมิภาค)
4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังขนาดใหญ่
ม.2
5 ติดต่อประสานงานการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ม.4
6 โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์
ชุดไฟฟ้า ม.5
7 โครงการติดตั้งหอถังแชมเปญ พร้อมถังกรอง
และซัมเมอร์ส ม.5
8 โครงการเปลี่ยนหอถังแชมเปญ ม.5
9 โครงการติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้า ม.6
10 โครงการติดตั้งหอถังแชมเปญพร้อมเดินท่อเมน
ระบบประปา ม.7

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

2559 (บาท)
1,000,000

หมู่ 1-13

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ จาก 4 แยกไฟแดง ถึง
กลุ่มบ้านสวน
เพื่อให้ประชาชนมีน้า ข้าง อบต.มวกเหล็ก
ใช้
300 เมตร
เพื่อให้ประชาชนมีน้า วัดรัตนญารสังวร
ใช้
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ในหมู่บา้ น
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ใช้
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ใช้
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ใช้
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ใช้
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ใช้

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

-

2560 (บาท)

-

-

-

-

-

-

บริเวณบ้านนาย
กฤษณา กลั่นแก้ว
กลุ่มป่าค่า

600,000

-

กลุ่มอนามัยเก่า

250,000

-

จานวน 5 จุด

-

บริเวณบ้านลุงสาย

-
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2561 (บาท)
-

500,000

120,000

100,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

จานวนแห่ง

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง กองช่าง

500,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
500,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
- จานวน ประชาชนมีน้าใช้
แห่ง
ทั่วถึง
500,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
- จานวน ประชาชนมีน้าใช้
แห่ง
ทั่วถึง
- จานวน ประชาชนมีน้าใช้
แห่ง
ทั่วถึง
- จานวน ประชาชนมีน้าใช้
แห่ง
ทั่วถึง
- จานวน ประชาชนมีน้าใช้
จุด
ทั่วถึง
600,000 จานวน ประชาชนมีน้าใช้
แห่ง
ทั่วถึง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาแหล่งน้า
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.7 แนวทางพัฒนาแหล่งน้า
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บา้ น(แทนของ
เก่าที่เสื่อมสภาพ) ม.8
12 โครงการวางท่อเมนระบบประปา ม.8

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ใช้
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ใช้

จากบ้านนายลา ถึง
บ้านนางธนพร
จากบ้านน้ารุน ถึง
ทางแยกซอยบ้านป้า
นวล 300 เมตร

13 โครงการขยายเขตประปา ม.9

14
15
16
17
18
19

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ -บริเวณที่พกั ริมทาง
-บริเวณบ้านคุณ
ชยธร อดุลสวัสดิ์
โครงการติดตั้งแท็งค์น้าประปาหอถังแชมเปญ ม.9 เพื่อให้ประชาชนมีน้า จากสถานีไฟป่า ถึง
ใช้
บ้านคุณชยธร
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น ม.10
เพื่อให้ประชาชนมีน้า อ่างเก็บน้าซับอิจิ 2
ใช้
โครงการติดตั้งแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อให้ประชาชนมีน้า ม.10
ระบบน้าบาดาล ม.10
ใช้
โครงการวางท่อระบบประปา ม.12
เพื่อให้ประชาชนมีน้า จากหน้าวัด ไปบ้าน
ใช้
คุณอังคณา
โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.12
เพื่อให้ประชาชนมีน้า ให้สามารถดื่มได้ ใช้
ใช้
เพียงพอทั้งหมู่บา้ น
โครงการหอถังประปา ม.13
เพื่อให้ประชาชนมีน้า กลุ่มบ้านหนองใหญ่
ใช้
บ้านป้าทอง มีแสง ถึง
บานลุงเมฆ
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2559 (บาท)
100,000

2560 (บาท)
-

100,000

-

300,000
300,000

-

-

-

-

500,000

-

100,000

150,000

-

-

500,000

-

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 (บาท)
- จานวน
แห่ง
- จานวน
แห่ง

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง

กองช่าง

- จานวน ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
- แห่ง

กองช่าง

500,000 จานวน
ถัง
- จานวน
แห่ง
- จานวน
แห่ง
- จานวน
แห่ง
- จานวน
แห่ง
- จานวน
ถัง

ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาแหล่งน้า
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.7 แนวทางพัฒนาแหล่งน้า
ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.13

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ใช้
21 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้าระบบประปา
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
หมู่บา้ น ม.13
ใช้
22 โครงการย้ายแทงค์น้าจากหน้าวัดเข้าไปในเขตวัด เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ม.13
ใช้
ขุดเจาะบ่อบาดาล
23 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแชมเปญ
ระบบประปา/อุปกรณ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
บริเวณวัดท่าเสา/หลัง
ปั๊มน้ามัน
กลุ่มบ้านหนองใหญ่
วัดท่าเสา

2559 (บาท)
-

2560 (บาท)
-

-

-

150,000

เพื่อให้ประชาชนมีน้า หมู่ 1-13
ใช้
-ม.1 ในพื้นที่หมู่บา้ น
-ม.2 ในพื้นที่หมู่บา้ น
-ม.3 ในพื้นที่หมู่บา้ น
-ม.4 ในพื้นที่หมู่บา้ น
-ม.4 ซอยเขาน้อย
-ม.4 บ้านนางเสมอ
-ม.4 บ้านนางทิพย์
-ม.5 ในพื้นที่หมู่บา้ น
-ม.5 กลุ่มบ้านนายจ๊อ
-ม.6 ในพื้นที่หมู่บา้ น
-ม.7 ในพื้นที่หมู่บา้ น
-ม.7 บ้านลุงมงคล
-ม.7 ทางเข้าสนามกีฬา
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600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
-

-

600,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 (บาท)
500,000 จานวน
จุด
800,000 จานวน
เครื่อง
- จานวน
จุด

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง

กองช่าง

จานวน ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
- บ่อ
600,000
600,000

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาแหล่งน้า
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.7 แนวทางพัฒนาแหล่งน้า
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

2559 (บาท)
600,000
600,000
600,000
600,000
-

2560 (บาท)
600,000
-

-ม.10 ในพื้นที่หมู่บา้ น
-ม.10 บ้านนายคา
บุญศิริ ถึงบ้านนายทอง

600,000
-

600,000

-ม.10 อ่างซับอิจิ 2
-ม.11 ในพื้นที่หมู่บา้ น
-ม.12 ในพื้นที่หมู่บา้ น
-ม.12ศูนย์การเรียนรู้ฯ
-ม.13 ในพื้นที่หมู่บา้ น
24 โครงการเจาะบ่อบาดาลเชื่อมระบบประปาเดิม เพื่อให้ประชาชนมีน้า หมู่ 1-13
หมู่ 1-13 ในเขตพื้นที่ อบต.มวกเหล็ก (โครงการ ใช้
ละ 1 แสนบาท)

600,000
600,000
600,000
600,000
1,300,000

23 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแชมเปญ
(ต่อ) ระบบประปา/อุปกรณ์ (ต่อ)

-ม.7 หน้าวัดปิ่นแก้ว
-ม.7 บ้านคุณศิริพร
-ม.8 ในพื้นที่หมู่บา้ น
-ม.8 บ้านผู้ช่วยสมบัติ
-ม.9 ในพื้นที่หมู่บา้ น
-ม.9 บริเวณถังเก่า
ใกล้บา้ นนายบุญ

25 โครงการบ่อน้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ม.14 เพื่อให้ประชาชนมีน้า กลุ่มบ้านผาแดง
ใช้

-
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-

250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 (บาท)
600,000

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

600,000
- จานวน ประชาชนมีน้าใช้
หมู่
ทั่วถึง
- จานวน ประชาชนมีน้าใช้
บ่อ
ทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาแหล่งน้า
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.7 แนวทางพัฒนาแหล่งน้า
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เครื่องกรองน้า
26 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้าดื่มประจาหมู่บา้ น
ม.5
27 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้าดื่มประจาหมู่บา้ น
ม.6
28 โครงการปรับปรุงเครื่องกรองน้าดื่ม ม.11

29
30
31
32
33
34

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีน้า บริเวณศาลาประชาคม
ใช้
เพื่อให้ประชาชนมีน้า บริเวณศาลาประชาคม
ใช้
เพื่อให้ประชาชนมีน้า บริเวณศาลาประชาคม
(ประสานตรวจสอบการส่วมอบพัสดุจาก อบจ.ก่อน) ใช้
ลาน้า ฯลฯ
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า/คลอง/ลาราง
เพื่อให้ประชาชนมีน้า ม.1-13
สาธารณะ/ลาน้า/สระน้า/หน้าฝาย ฯลฯ
ใช้/ป้องกันภัยแล้ง
-ม.4 ลาน้า
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้า ม.6
เพื่อให้ประชาชนมีน้า บ้านนายประสิทธิแ์ สง
ใช้
สุวรรณ
โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้า ม.11
เพื่อป้องกันน้าท่วม บ้านนายทนง สุขมนต์
โครงการติดต่อประสานงานเปลี่ยนจากท่อเป็น เพื่อป้องกันน้าท่วม บริเวณเส้นมอตะค้า
ทาฝายน้าล้น ม.12 (บริษทั ทีพไี อ)
โครงการก่อสร้างสะพานแทนบล็อกคอนเวิร์ส ม. เพื่อป้องกันน้าท่วม สายบ้านลุงเล็ก
12
โครงการพัฒนาคุณภาพน้าดิ่มชุมชน ม.7
เพื่อส่งเสริมให้ผลิตน้า กลุ่มผลิตน้าดื่มชุมชน
ดื่มชุมชนที่มีคุณภาพ (รพ.สต.หลังเขา)
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2559 (บาท)

2560 (บาท)

2561 (บาท)

400,000

-

-

-

-

50,000

-

500,000

-

-

300,000
150,000

จานวน
เครื่อง
450,000 จานวน
เครื่อง
- จานวน
เครื่อง
-

จานวน
แห่ง
800,000 จานวน
แห่ง
- 1 แห่ง
- 1 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง/ป้องกันภัยแล้ง

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใช้
ทั่วถึง
น้าไม่ทว่ ม
น้าไม่ทว่ ม

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

150,000

-

-

1 แห่ง น้าไม่ทว่ ม

กองช่าง

100,000

-

-

จานวน ประชาชนมีน้าใช้
แห่ง
ทั่วถึง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 9 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.8 แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

1 โครงการอุดหนุนและส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร ประจาตาบล

เพื่อให้ประชาชนมี
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร

จัดหาอุปกรณ์ที่
จาเป็นสาหรับศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

2 โครงการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชไร่

เพื่อลดต้นทุนการผลิต ฝึกอบรมเกษตรกร
ให้เกษตรกร

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2559 (บาท)
50,000

2560 (บาท)
-

2561 (บาท)
- ดาเนินการ เกษตรกรมีศูนย์
1 ศูนย์ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร สาหรับ
ใช้ในการฝึกอบรม
และศึกษาเรียนรู้

50,000

-

- ต้นทุน ต้นทุนการผลิต
สนง.
การผลิต ลดลง เกษตรกรมี เกษตรฯ/
ลดลง รายได้เพิ่มขึ้น
ส่วน
สวัสดิการ

สนง.
เกษตรฯ/
ส่วน
สวัสดิการ

3 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อความปลอดภัย
ของผู้บริโภคและ
เกษตรกร

ฝึกอบรมทาน้าหมัก
ชีวภาพป้องกันศัตรูพชื

30,000

-

- จานวนผู้ ผู้ผลิตและ
สนง.
ไม่ใช้
ผู้บริโภคปลอดภัย เกษตรฯ/
สารเคมี
ส่วน
เพิ่มมาก
สวัสดิการ
ขึ้น

4 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

อบรมเกษตรกร,
จัดทาแปลงเรียนรู้
สาธิต/ฝึกปฏิบตั ิ

50,000

-

- ลดการ เกษตรกรได้รับ
สนง.
ใช้
การส่งเสริมอาชีพ เกษตรฯ/
สารเคมี
ส่วน
ผลผลิต
สวัสดิการ
สูงขึ้น

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : แนวทางการพัฒนาที่ 9 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.8 แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2559 (บาท)
50,000

2560 (บาท)
-

2561 (บาท)
- ลดการ เกษตรกรได้รับ
สนง.
ใช้
การส่งเสริมอาชีพ เกษตรฯ/
สารเคมี
ส่วน
ผลผลิต
สวัสดิการ
สูงขึ้น

5 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร

อบรมเกษตรกร,
จัดทาแปลงเรียนรู้
สาธิต/ฝึกปฏิบตั ิ

6 โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร

อบรมเกษตรกร,
จัดทาแปลงเรียนรู้
สาธิต/ฝึกปฏิบตั ิ

50,000

-

- ลดการ เกษตรกรได้รับ
สนง.
ใช้
การส่งเสริมอาชีพ เกษตรฯ/
สารเคมี
ส่วน
ผลผลิต
สวัสดิการ
สูงขึ้น

7 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว (รั้วกินได้) เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งอาหาร ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

หมู่ 1 -13

500,000

-

- จานวน ประชาชนมีแหล่ง
หมู่บา้ น อาหาร ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

8 โครงการก่อสร้างโรงเรือนโปร่งแสงเพื่อตาก
พืชผลทางการเกษตร หมู่ที่7

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ตากผลผลิตทางการ
เกษตร

บริเวณ บ้านลุงจัน 1
หลัง

-

400,000

-

9 โครงการส่งเสริมด้านการเกษตรเช่นสนับสนุน
พันธุพ์ ชื / สัตว์

เพื่อให้ประชาชน
13 หมู่บา้ น
ได้รับการส่งเสริมด้าน -หมู่ที่ 5, 6, 11, 12
การเกษตร

-

300,000

- จานวน ประชาชนได้รับ
หมู่บา้ น การส่งเสริมด้าน
การเกษตร
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สนง.
เกษตรฯ/
ส่วน
สวัสดิการ

จานวน ประชาชนมีที่ตาก สนง.
หลัง
ผลผลิตทาง
เกษตรฯ/
การเกษตร
ส่วน
สวัสดิการ
สนง.
เกษตรฯ/
ส่วน
สวัสดิการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แนวทางอนุรกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

13 หมู่บา้ น
1 ครั้ง/ปี

2 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ภายในตาบล

เพื่อเป็นการรักษา
สภาพแวดล้อม
ภายในตาบลให้มี
ความน่าอยู่

13 หมู่บา้ น
-สี่ แยกไฟแดง
-ภูเขาหลัง รพ.สต.
หลังเขา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2559 (บาท)
100,000

2560 (บาท)
-

2561 (บาท)
- จานวนที่ สภาพแวดล้อมใน สานักปลัด
ดาเนินการ ตาบลมีความน่าอยู่
เพิ่มขึ้น

500,000

-

- จานวนที่ สภาพแวดล้อมใน
ดาเนินการ ตาบลสะอาดและ
5 แห่ง
น่าอยู่เพิ่มขึ้น

200,000

-

-

จานวนที่ คลองมวกเหล็ก
สานักปลัด
ดาเนินการ ได้รับการดูแลรักษา

100,000

-

-

จานวนที่ ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วน
ดาเนินการ และสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข

สานักปลัด

-หน้าวัดปิ่นแก้ว
-รอบอ่างเก็บน้า ม.7
(2 แห่ง)
-ถนนสายมิชชั่น – ท่า
เสา
3 โครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก
4 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ/แหล่งท่องเที่ยว แก้ปญ
ั หา
โลกร้อน

เพื่อดูแลรักษาคลอง
มวกเหล็ก
เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หมู่ที่ 1, 2,4, 9,11
1 ครั้ง/ปี
แหล่งท่องเที่ยวและ
พื้นที่ อบต.มวกเหล็ก

ได้รับการอนุรักษ์
ฟื้นฟู
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แนวทางสร้างจิตสานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการอบรมปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์รักษา เพื่อปลูกจิตสานึกใน กิจกรรมอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์รักษา
1 ครั้ง / ปี
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ให้กับประชาชน
2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุม
ไฟป่า

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชน
กิจกรรม
ตระหนักถึงภัยของไฟ ครัง้ / ปี
ป่า

1
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2559 (บาท)
50,000

2560 (บาท)
-

2561 (บาท)
- จานวนที่ ประชาชนมี
สานักปลัด
ดาเนินการ จิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติเพิ่มมาก
ขึ้น

-

-

50,000 จานวนที่ ประชาชนร่วมดูแล สานักปลัด
ดาเนินการ ในการควบคุมไฟป่า

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

2559 (บาท)
200,000

1 โครงการจัดตั้งถังรองรับขยะในหมู่บา้ นและที่
สาธารณะ

เพื่อความสะอาดใน
หมู่บา้ น

13 หมู่บา้ น

2 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย

เพื่อมีที่กาจัดขยะ
อย่างถูกวิธี

1 แห่ง

3 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ

เพื่อมีที่กาจัดขยะ
อย่างถูกวิธี

1 แห่ง

300,000

4 โครงการกาจัดขยะลดภาวะโลกร้อน

เพื่อกาจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี

หมู่ 1-13

200,000

-
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2560 (บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- จานวน หมู่บา้ น มีความ
หมู่บา้ น สะอาด

ส่วน
สาธารณสุข

-

จานวน มีที่กาจัดขยะอย่าง ส่วน
ที่ก่อสร้าง ถูกวิธี
สาธารณสุข

-

-

จานวน มีที่กาจัดขยะอย่าง ส่วน
ที่ก่อสร้าง ถูกวิธี
สาธารณสุข

-

-

จานวน ขยะได้อย่างถูกวิธี ส่วน
หมู่บา้ น
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : แนวทางการพัฒนาที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2559 (บาท)
-

2560 (บาท)
-

2561 (บาท)
300,000 จานวน น้าเสียได้รับการ
บ่อบาบัด บาบัด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

1 โครงการบ่อบาบัดน้าเสีย ม.1

เพื่อบาบัดน้าเสีย

ภายในหมู่บา้ น กลุ่ม
เขาสว่าง กลุ่มน้าโอบ

2 โครงการบ่อบาบัดน้าเสีย ม. 2

เพื่อบาบัดน้าเสีย

บริเวณบ้านโกซี 1 บ่อ

-

300,000

-

จานวน น้าเสียได้รับการ
บ่อ
บาบัด

3 โครงการทาที่กั้นกันตลิ่งพัง

เพื่อป้องกันน้ากัด
เซาะตลิ่งพัง

บริเวณบ้านอาจารย์
ทองดี

-

300,000

-

จานวนที่ รักษาตลิ่งไม่ให้น้า กองช่าง
ดาเนินการ กัดเซาะได้
1 แห่ง

4 โครงการเครือข่ายป้องกันไฟป่า

เพื่อการป้องกันไฟป่า 13 หมู่บา้ น
ครั้ง / ปี

-

จานวน ไม่เกิดไฟป่าขึ้น
หมู่บา้ น

1
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50,000

-

ส่วน
สาธารณสุข
ส่วน
สาธารณสุข

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางส่งเสริมอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และวันสาคัญ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
350,000

2560 (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- ดาเนินการ ร่วมอนุรักษ์
ส่วน
1 โครงการ ประเพณีสงกรานต์ การศึกษา/
ให้คงอยู่สืบไป
ส่วน
สวัสดิการ

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง
สงกรานต์ให้คงอยู่

2 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนและถวาย
เทียนพรรษา

ส่งเสริมการปฏิบตั ิ
ธรรมและสืบทอด
ประเพณีทางศาสนา
ในวันเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง

80,000

-

- ดาเนินการ ร่วมอนุรักษ์
1 โครงการ ประเพณีวนั
เข้าพรรษาให้คง
อยู่สืบไป

ส่วน
การศึกษา/

3 โครงการประเพณีลอยกระทง

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง
ลอยกระทงให้คงอยู่

350,000

-

- ดาเนินการ ร่วมอนุรักษ์
1 โครงการ ประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่
สืบไป

ส่วน
การศึกษา/
ส่วน
สวัสดิการ

4 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรดอก
เข้าพรรษาและถวายเทียนเข้าพรรษา

เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีตักบาตร
ดอกไม้

อุดหนุนงบประมาณ
การจัดงานให้ อาเภอ
/จังหวัด

55,000

-

- ดาเนินการ สืบสานงาน
2 โครงการ ประเพณีตักบาตร
ดอกเข้าพรรษาให้
คงอยู่สืบไป

สานักปลัด

5 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธอี าเภอมวกเหล็ก

เพื่อสนับสนุนร่วม อุดหนุนงบประมาณ
การจัดงานรัฐพิธขี อง จัดงานให้ อาเภอ
อาเภอมวกเหล็ก

5,000

-

- ดาเนินการ การมีส่วนร่วมของ สานักปลัด
1 โครงการ อบต.กับ
หน่วยงานอื่น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางส่งเสริมอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และวันสาคัญ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

6 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา
มหาราช

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ

กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ธันวา
มหาราช

7 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา
มหาราชินี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหา มหา
ราชินี
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
30,000

2560 (บาท)
-

30,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- 1
การแสดงออกซึ่ง
โครงการ ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันกษัตริย์
-

1
การแสดงออกซึ่ง
โครงการ ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันกษัตริย์

สานักปลัด

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 แนวทางส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม ประชาชนทั่วไปทั้ง 13
และจริยธรรมให้แก่ หมู่บา้ น และ พนง.
ประชาชน/พนง.อบต. อบต.
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
50,000

2560 (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- ดาเนินการ ประชาชนและ
1 โครงการ พนง.อบต.ได้รับ
การส่งเสริมเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม

ส่วน
การศึกษา/
บุคลการ/
พัฒนา
ชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี : แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
4.1 แนวทางพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 อบรมศึกษาดูงานการบริหาร อบต. สาหรับ
เพื่อรองรับภารกิจการ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตาบล ถ่ายโอนและบริการ
ประชาชนและเพื่อ
เสริมสร้างทักษะ
พัฒนาความรู้ของ
บุคลากร

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
300,000

จัดฝึกอบรมดูงาน
ให้แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต. และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

90

2560 (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- ดาเนินการ คณะผู้บริหาร
สานักปลัด
1 โครงการ สมาชิกอบต. และ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่นมีการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี : แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี : 4.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อเพิ่มขีดความ
และให้บริการประชาชน
สามารถในการ
ให้บริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน เช่น
1.ตู้เก็บเอกสาร
2.รถจักรยานยนต์
3.รถยนต์ส่วนกลาง
4.รถฟาร์มแทคเตอร์พร้อม
เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
5. เครื่องคอมพิวเตอร์
6.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
7.เครื่องปรินเตอร์ฯ
8.โต๊ะทางาน
9.เก้าอี้
10.โต๊ะคอมฯ
11.กล้องวงจรปิด
12.สัญญาณไฟฉุกเฉิน
13.ชุดปฏิบัติงานป้องกันฯ
14.สายส่งน้าดับเพลิง
พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
15.เครื่องสารองไฟฟ้า
16.ชุดปฏิบัติการอปพร.
17.เครื่องปรับอากาศ
18.เครื่องสแกนนิ้วมือ ฯลฯ
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
5,000,000

2560 (บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 (บาท)
- จานวน
วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์
ที่จัดซื้อ

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ
พนักงานส่วน
สานักปลัด
ตาบลมีขีด
ความสามารถและ
มีศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี : แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
4.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2 อบต.เยี่ยมบ้านยามเย็น

เพื่อออกหน่วยบริการ ออกหน่วยเคลื่อนที่
ให้ประชาชนได้รับ
จานวน 13 หมู่บา้ น
บริการจากอบต.อย่าง
ใกล้ชิด

3 โครงการจัดซื้อที่ดิน

เพื่อรองรับการสร้าง
อบต.แห่งใหม่

4 โครงการสารวจถนนในเขต อบต.

เพื่อจัดทาทะเบียนถนน ทะเบียนถนน

2559 (บาท)
250,000

เนื้อที่ 3 ไร่

5 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แผนที่ภาษีและ
การทางานของกองคลัง ทะเบียนทรัพย์สิน

6 โครงการสถานีวทิ ยุเพื่อชุมชน

เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของทาง
ราชการและบริการ
แจ้งข่าวสารให้แก่
ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

-

-

-

-

300,000

สถานีวทิ ยุชุมชน

-
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2560 (บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- ดาเนินการ ประชาชนมีความ สานักปลัด
1 ครั้ง
พึงพอใจต่อการรับ
บริการของอบต.
มากยิ่งขึ้น
2,000,000 จานวน มีพื้นที่อานวย
ที่ดิน
ความสะดวกใน
การให้บริการ
ประชาชนมากขึ้น
150,000 ทะเบียน
ถนน
- แผนที่
ภาษี
และ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน

สานักปลัด

มีข้อมูลถนนในเขต กองช่าง
อบต.
ประสิทธิภาพการ กองคลัง
ทางานของกอง
คลังดีขึ้น

450,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
สานักปลัด
ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทั่วถึงมากขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี : แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
4.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการทุบห้องเก็บของทาเป็นห้องน้าใหม่

เพื่อมีพื้นที่อานวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน
มากขึ้น

อบต.มวกเหล็ก

2559 (บาท)
500,000

8 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องด้านข้าง อบต.

เพื่อมีพื้นที่อานวย
ความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน
มากขึ้น

อบต.มวกเหล็ก

500,000
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2560 (บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- 1 แห่ง มีพื้นที่อานวย
สานัก
ความสะดวกใน ปลัด/กอง
การให้บริการ
ช่าง
ประชาชนมากขึ้น
-

1 แห่ง มีพื้นที่อานวย
สานัก
ความสะดวกใน ปลัด/กอง
การให้บริการ
ช่าง
ประชาชนมากขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี : แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
4.3 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอินเตอร์เน็ตตาบลเพื่อประชาชน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตตาบล

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ประชาชนในพื้นที่
ตาบลมวกเล็ก

2 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้อปท.ได้มีศูนย์
ของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น อาเภอ รวมข้อมูลข่าวสาร
มวกเหล็ก
การจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบฯ

อุดหนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยการบริหา
ราชการส่วนท้องถิ่น
อาเภอมวกเหล็ก

3 โครงการเว็ปไซต์ อบต.มวกเหล็ก

เว็ปไซต์ อบต.

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
20,000

2560 (บาท)
-

20,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- จานวนผู้ ประชาชนได้รับ
สานักปลัด
เข้าใช้ ความรู้ข่าวสารที่
บริการ ทันสมัยเพิ่มมากขึน้
-

ดาเนินการ อปท.มีสถานที่ไว้
1 โครงการ สาหรับการจัดซื้อ

สานักปลัด

จัดจ้างตาม
ระเบียบฯ

5,000
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-

- จานวน มีพื้นที่เผยแพร่
สานักปลัด
เว็บไซต์ ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี : แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
4.4 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

1 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บา้ น(จัดทา เพื่อให้ประชาชนได้ ประชาชนในพื้นที่
แผนพัฒนาตาบล)
เสนอปัญหาและ
ตาบลมวกเหล็ก
ความต้องการให้อบต.
ได้รับทราบ

2 โครงการจัดทาแผนชุมชน

เพื่อรวบรวมข้อมูลทุก ประชาชนในพื้นที่
หมู่บา้ น
ตาบลมวกเหล็ก
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
50,000

2560 (บาท)
-

50,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- จานวน ประชาชนได้เสนอ สานักปลัด
13
ปัญหาและความ
หมู่บา้ น ต้องการให้อบต.ได้
รับทราบเพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาตาบล
- จานวน ข้อมูลของ
13
ประชาชนใน
หมู่บา้ น ตาบลมวกเหล็ก

ส่วน
สวัสดิการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว : แนวทางการพัฒนาที่ 1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ทอ่ งเที่ยวให้แพร่หลาย
5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
5.1 แนวทางประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้รับข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจากแหล่ง

2 โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
นักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาว ต่างชาติ

ป้ายประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว

2559 (บาท)
-

2560 (บาท)
50,000

100,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- ดาเนินการ นักท่องเที่ยวได้รับ ส่วน
1 โครงการ ข่าวสาร
สวัสดิการ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจาก
แหล่งท่องเที่ยว
-

ดาเนินการ มีปา้ ย
1 โครงการ ประชาสัมพันธ์

ส่วน
สวัสดิการ

การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก
3 โครงการเดิน-วิง่ การกุศล เส้นทางท่องเที่ยว

เพื่อประชาสัมพันธ์
1 ครั้ง
การท่องเที่ยวในตาบล

200,000
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-

-

จานวน การท่องเที่ยวใน
ครั้ง
ตาบลได้รับความ
สนใจมากขึ้น

ส่วน
สวัสดิการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว : แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

1 อุดหนุนโครงการ "ทุ่งทานตะวันบาน อาเภอ
มวกเหล็ก 2558/2559"

เพื่อสนับสนุนการจัด อุดหนุนงบประมาณ
งานทานตะวันบาน จัดงานให้ อาเภอ
สะพรั่ง
มวกเหล็ก

2 โครงการมัคคุเทศก์น้อย

เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้ เด็กในพื้นที่ 20 คน
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

3 โครงการจัดซื้อรถลาก/รถราง

เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว

2 คัน
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2559 (บาท)
40,000

2560 (บาท)
-

50,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- 1
มีแหล่งท่องเที่ยว
โครงการ เพิม่ ขึ้นประชาชน
มีรายได้เพิ่ม
-

สานักปลัด

1
เด็กใช้เวลาว่างให้ ส่วน
โครงการ เป็นประโยชน์
สวัสดิการ
สามารถสร้างรายได้

500,000 จานวน นักท่องเที่ยวได้รับ ส่วน
จัดซื้อ บริการที่สะดวกขึ้น สวัสดิการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม : แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ ละการมีส่วนร่วมทางการเมือง
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
6.1 แนวทางส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ ละการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

1 โครงการอบรม/ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
ประชาธิปไตย

เพื่อให้ประชาชนใน ประชาชนในเขตพื้นที่
พื้นที่ทราบถึงบทบาท ตาบลมวกเหล็ก
และหน้าที่ของตนเอง
ตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย

2 โครงการเลือกตั้ง

เพื่อสนับสนุนการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

13 หมู่บา้ น
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2559 (บาท)
50,000

2560 (บาท)
-

500,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2561 (บาท)
- ดาเนินการ ประชาชนในเขต สานักปลัด
1 โครงการ พื้นที่ ทราบถึง
บทบาทของตนเอง
ในการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
- จานวน
การใช้
สิทธิ์
เลือกตั้ง

การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
ได้รับการ
สนับสนุนและ
พัฒนามากขึ้น

สานักปลัด
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