
เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 3 หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนนลาดยาง กวา้ง 5 ม. ยาว 415 ม. 819,200 - - ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา

(ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม อบต. การคมนาคม 

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาประชาคม-ศูนยพ์ฒันา เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนน คสล. กวา้ง 3 ม. ยาว 300 ม. 594,400 - - ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
เด็กเล็กบา้นด่านแม่แฉลบ หมู่ท่ี 3 สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. การคมนาคม 
(ประชาคม)

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นป้าทุม หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 150 ม. 415,200 - - ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
(ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. การคมนาคม 

4 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บา้น  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนนลาดยาง กวา้ง 5 ม. ยาว 600 ม. 1,320,000 - - ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
(ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม อบต. การคมนาคม 

หน่วยงานอ่ืน

5 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมอาคารระบายน ้า สายทางเขา้ เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 5,600,000 - - ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
หมู่บา้นองเผาะ หมู่ท่ี 6 (ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. พร้อมงานอาคาร อบต. การคมนาคม 

ระบายน ้า หน่วยงานอ่ืน

6 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมงานอาคารระบายน ้า  ซอย 1 เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 325 ม. - 980,000 - ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
หมู่ท่ี 1 สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. พร้อมงานอาคาร อบต. การคมนาคม 
(ประชาคม) ระบายน ้า

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 3 หมู่ท่ี 2 (ต่อจากเดิม) เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนนลาดยาง กวา้ง 5 ม. ยาว 128 ม. - 300,000 - ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
(ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม อบต. การคมนาคม 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 1  ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
8 ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 1 หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนนลาดยาง กวา้ง 5 ม. ยาว 400 ม. - 880,000 - ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา

(ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม อบต. การคมนาคม 

9 ก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาประชาคม-ศูนยพ์ฒันา เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนน คสล. กวา้ง 3 ม. ยาว 249 ม. - 500,000 - ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
เด็กเล็กบา้นด่านแม่แฉลบ หมู่ท่ี 3 (ต่อจากเดิม) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. การคมนาคม 
(ประชาคม)

10 ก่อสร้างถนน คสล. ทางลงท่าน ้า หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนน คสล. กวา้ง 5 ม. ยาว 150 ม. - 500,000 - ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
(ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. การคมนาคม 

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 6 หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนนลาดยาง กวา้ง 5 ม. ยาว 325ม. - 715,000 - ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
(ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม อบต. การคมนาคม 

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 10 หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนนลาดยาง กวา้ง 5 ม. ยาว 125 ม. - 280,000 - ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
(ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม อบต. การคมนาคม 

13 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้นป้าจีน หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 170 ม. - 450,000 - ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
(ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. การคมนาคม 

14 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเขา้ศาลาเอนกประสงค ์ เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 300 ม. - 800,000 - ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
 หมู่ท่ี 6 สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. อบต. การคมนาคม 
(ประชาคม) หน่วยงานอ่ืน

15 ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมอาคารระบายน ้าสายทางแม่ขมิ้นเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนนลูกรัง กวา้ง 4 เมตร ยาว - 8,000,000 - ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
-ชะแล หมู่ท่ี 7 สะดวกในการคมนาคม 17,000 เมตร พร้อมอาคารระบายน ้า อบต. การคมนาคม 
(ประชาคม) หน่วยงานอ่ืน

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ

แนวทางที่ 1  ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม

วตัถุประสงค์



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
16 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมงานอาคารระบายน ้า เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 3,000 ม. - - 9,000,000 ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา

สายทางเขา้พ้ืนท่ีท าการเกษตร 900 ไร่ หมู่ท่ี 1 สะดวกในการคมนาคม พร้อมอาคารระบายน ้า หน่วยงานอ่ืน การคมนาคม 
(ประชาคม)

17 ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 8  หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนนลาดยาง กวา้ง 5 ม. ยาว 160 ม. - - 360,000 ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
(ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม อบต. การคมนาคม 

18 ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบา้นก านนั หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนนลาดยาง กวา้ง 5 ม. ยาว 300 ม. - - 660,000 ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
(ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม อบต. การคมนาคม 

19 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหมู่บา้นดงเสลาใหม่ หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนนลาดยาง กวา้ง 5 ม. - - 3,600,000 ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
(ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม  ยาว 1,500 ม. อบต. การคมนาคม 

หน่วยงานอ่ืน

20 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมอาคารระบายน ้าสายทางภายใน เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 3,000 ม. - - 9,000,000 ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
หมู่บา้น หมู่ท่ี 7 สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. พร้อมอาคารระบาย อบต. การคมนาคม 
(ประชาคม) น ้า หน่วยงานอ่ืน

21 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมอาคารระบายน ้าสายทางภายใน เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 5,500 ม. - - 15,000,000 ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
หมู่บา้น หมู่ท่ี 8 สะดวกในการคมนาคม หนา 0.15 ม. พร้อมอาคารระบาย อบต. การคมนาคม 
(ประชาคม) น ้า หน่วยงานอ่ืน

22 ก่อสร้างถนนลาดยางสายดงเสลาเก่า หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ถนนลาดยางกวา้ง 5 ม. - - 450,000 ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
(ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม ยาว 200 เมตร อบต. การคมนาคม 

หน่วยงานอ่ืน

23 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ปรังปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา
(ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม ภายในเขต อบต. อบต. อบต. อบต. การคมนาคม 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางที่ 1  ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
24 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความ ปรังปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง 800,000 800,000 800,000 ประชาชนไดรั้บความสะดวกใน ส่วนโยธา

(ประชาคม) สะดวกในการคมนาคม ภายในเขต อบต. อบต. อบต. อบต. การคมนาคม 

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดตั้งระบบสูบน ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยพ์ร้อมปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอส าหรับก่อสร้างระบบประปาสูบน ้าดว้ย 1,000,000 - - ประชาชนมีน ้าเพียงพอส าหรับการ ส่วนโยธา

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 4 อุปโภค-บริโภคและการเกษตร พลงังานแสงอาทิตยพ์ร้อมซ่อมแซม อบต. อุปโภค บริโภค และการเกษตร
(ประชาคม) ตลอดปี ระบบประปา 

2 ติดตั้งระบบประปาสูบน ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอส าหรับก่อสร้างระบบประปาสูบน ้าดว้ย 1,822,600 - - ประชาชนมีน ้าเพียงพอส าหรับการ ส่วนโยธา
(ประชาคม) อุปโภค-บริโภคและการเกษตร พลงังานแสงอาทิตย์ อบต. อุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตลอดปี
3 ก่อสร้างถงัเก็บน ้า คสล. พร้อมระบบท่อส่งน ้า หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอส าหรับก่อสร้างถงัเก็บน ้า และท่อส่งน ้า 1,000,000 - - ประชาชนมีน ้าเพียงพอส าหรับการ ส่วนโยธา

(ประชาคม) อุปโภค-บริโภคและการเกษตร ประปาหมู่บา้น อบต. อุปโภค บริโภค และการเกษตร
ตลอดปี

4 ติดตั้งระบบสูบน ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยพ์ร้อมปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าเพียงพอส าหรับก่อสร้างระบบประปาสูบน ้าดว้ย 1,000,000 - - ประชาชนมีน ้าเพียงพอส าหรับการ ส่วนโยธา
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 อุปโภค-บริโภคและการเกษตร พลงังานแสงอาทิตยพ์ร้อมซ่อมแซม อบต. อุปโภค บริโภค และการเกษตร
(ประชาคม) ตลอดปี ระบบประปา 

5 ขยายเขตประปา และวางท่อประปาเพ่ิม เพ่ือขยายเขตประปา และวางท่อ ขยายเขตประปาและวางท่อ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน ้าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง กิจการประปา
(ประชาคม) ประปาเพ่ิม ประปาเพ่ิมเติมในเขต อบต. อบต. อบต. อบต.

แนวทางที่ 1  ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางที่ 2  ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและประปา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
6 ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีประปาใชอ้ยา่ง กิจการประปา

(ประชาคม) ให้อยูใ่นสภาพดี ภายในเขต อบต. อบต. อบต. อบต. ทัว่ถึง

7 ขยายเขตไฟฟ้าทางเขา้ชุมชนท่าน ้า หมู่ท่ี 6 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 1,500 ม. - 1,500,000 - ประชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง ส่วนโยธา
(ประชาคม) อบต.

หน่วยงานอ่ืน

8 ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า ระบบ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง ส่วนโยธา
(ประชาคม) สาธารณะ ให้อยูใ่นสภาพดี ไฟฟ้าภายในเขต อบต. อบต. อบต. อบต.

9 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง ส่วนโยธา
(ประชาคม) เขต อบต. เขต อบต. อบต. อบต. อบต.

แนวทางที่ 2  ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและประปา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างประตูร้ัวศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นท่าสนุ่น หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้เด็กเล็กไดรั้บความปลอดภยั ประตูร้ัวศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจ านวน - 50,000 - เด็กเล็กในศูนยฯ์ ไดรั้บความปลอดภยั ส่วนโยธา

(ประชาคม) 1 แห่ง อบต.

2 ก่อสร้างเสาธงชาติหนา้ศาลาเอนกประสงคบ์า้นท่าสนุ่น เพ่ือเป็นการประดบัธงชาติแก่ เสาธงชาติ จ  านวน 1 แห่ง - - 50,000 สถานท่ีราชการมีการประดบัธงชาติ ส่วนโยธา
หมู่ท่ี 1 สถานท่ีราชการ แสดงถึงสญัลกัษณ์ของชาติ
(ประชาคม) อบต.

3 ปรับปรุงภูมิทศัน์หนา้อาคารเอนกประสงค์ เพ่ือปรับปรุงบริเวณอาคารเอนก ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณรอบ - - 150,000 บริเวณรอบอาคารเอนกประสงคมี์ ส่วนโยธา
บา้นด่านแม่แฉลบ หมู่ท่ี 3 ประสงคใ์ห้มีความสวยงาม อาคารเอนกประสงค์ อบต. ความสะอาด สวยงาน พร้อมใชง้าน
(ประชาคม)

4 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค ์หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับประชาชน ศาลาเอนกประสงคจ์  านวน 1 แห่ง - - 1,700,000 ประชาชนท่ีสถานท่ีในการด าเนิน ส่วนโยธา
(ประชาคม) ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อบต. กิจกรรมต่าง ๆ 

5 ก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมตะแกรงเหล็กรอบอาคาร เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมเขา้สู่ รางระบายน ้า ความยาว 50 เมตร - 60,000 - ลดปัญหาน ้าท่วม ส่วนโยธา
เอนกประสงค ์ หมู่ท่ี 6 อาคารเอนกประสงค์ อบต.

(ประชาคม)
6 ขดุลอกฝาย เพ่ือขดุลอกฝาย ให้ประชาชนไดมี้ ขดุลอกภายในเขต อบต. 100,000 100,000 - ฝายกกัเกบน ้าสามารถใชง้านได้ ส่วนโยธา

(ประชาคม) สถานท่ีเก็บน ้าส าหรับอุปโภค อบต. อบต. ประชาชนมีน ้าอุปโภคบริโภค
บริโภค

 แนวทางที่ 3  จัดให้มีส่ิงก่อสร้างเพือ่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือการบริการสาธารณะต่าง ๆ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ เพ่ือช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ จ่ายเบ้ียยงัชีพให้แก่ผูสู้งอายใุน 3,400,000 3,400,000 3,400,000 ผูสู้งอาย ุไดรั้บการช่วยเหลือค่าใชจ่้าย ส านกัปลดั

(ประชาคม) เขต อบต อบต. อบต. อบต. ในการยงัชีพ

2 สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ เพ่ือช่วยเหลือผูพิ้การท่ีมีฐานะ จ่ายเบ้ียยงัชีพให้แก่ผูพิ้การใน 400,000 400,000 400,000 ผูส้พิการ ไดรั้บการช่วยเหลือค่าใชจ่้าย ส านกัปลดั
(ประชาคม) ยากจน เขต อบต อบต. อบต. อบต. ในการยงัชีพ

3 สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ เพ่ือช่วยเหลือผูป่้วยเอดส์ท่ีมี จ่ายเบ้ียยงัชีพให้แก่ผูป่้วยเอดส์ใน 24,000 24,000 24,000 ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บการช่วยเหลือค่าใช้ ส านกัปลดั
(ประชาคม) ฐานะยากจน เขต อบต อบต. อบต. อบต. จ่ายในการยงัชีพ

4 สงเคราะห์เด็กดอ้ยโอกาสเพ่ือการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กไดรั้บการศึกษา ด าเนินการจดัหารถรับ – ส่ง นกัเรียน 400,000 400,000 400,000 ลดภาระของผูป้กครองเด็กไดโ้อกาส ส านกัปลดั
(ประชาคม) อบต. อบต. อบต. รับการศึกษา

5 จา้งนกัเรียน นกัศึกษา ท างานช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือให้นกัเรียนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน จา้งนกัเรียน นกัศึกษาปฏิบติังาน 50,000 50,000 50,000 นกัเรียน นกัศึกษา  มีรายไดช่้วงปิดเทอม ส านกัปลดั
(ประชาคม) ในอ านาจหนา้ท่ีของ อบต. อบต. อบต. อบต.  ลดภาระของผูป้กครอง

6 ช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั จดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ หรือด าเนิน 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผูป้ระสบเหตุไดรั้บความช่วย ส านกัปลดั
(ประชาคม) ในเขต อบต. กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือผู ้ อบต. อบต. อบต. เหลือ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ประสบเหตุสาธารณภยั
เช่น น ้าท่วม พาย ุภยัแลง้ เป็นตน้

7 สงเคราะห์ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส เพ่ือช่วยเหลือผูท่ี้มีฐานะยากจน ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผูด้อ้ย 30,000 30,000 30,000 ผูย้ากจนหรือผูป้ระสบภยัไดรั้บการ ส านกัปลดั
(ประชาคม) โอกาส อบต. อบต. อบต. ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

8 ด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจงัหวดักาญจนบุรี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็น อุดหนุนเหล่ากาชาดจงัหวดั 5,000 5,000 5,000 ผูย้ากจนหรือผูป้ระสบภยัไดรั้บการ ส านกัปลดั
อยูข่องผูย้ากไร้  ให้สามารถด ารง กาญจนบุรี อบต. อบต. อบต. ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ชีพอยูไ่ด้

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
แนวทางที่ 1  จัดสวสัดกิารให้แก่ประชาชนและด าเนินงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน    ( อสม.  )
 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบติังานของ อสม. สนบัสนุนงบประมาณในการด าเนิน 80,000 80,000 80,000 อาสาสมคัรสาธารณสุข  มีความรู้  ส านกัปลดั

(ประชาคม) กิจกรรม อสม. ต าบลด่านแม่แฉลบ อบต. อบต. อบต. ความเขา้ใจ และมีทกัษะในการ
ปฏิบติังาน

2 สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตดา้น สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ส านกัปลดั
สาธารณสุขให้กบัราษฎร ให้กบัราษฎรในเขต อบต. อบต. อบต. อบต.

3 ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัและควบคุมการแพร่ จดัซ้ือสารก าจดัลูกน ้ายงุลาย 150,000 150,000 150,000 อตัราการเกิดโรคติดต่อต่าง ๆ ลดลง ส านกัปลดั
(ประชาคม) ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น พิษสุนขับา้,ไขห้วดันก และอ่ืน ๆ อบต. อบต. อบต.

โรคพิษสุนขับา้ ไขเ้ลือดออก ฯลฯ

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ เพ่ือส่งเสริมอาชีพและรายไดใ้ห้แก่ ด าเนินการฝึกอบรมและดูงานดา้น 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีอาชีพและรายไดเ้พ่ิมข้ึน ส านกัปลดั

(ประชาคม) เกษตรกร อาชีพให้แก่ประชาชน อบต. อบต. อบต.

2 เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ จดัท ากองทุนให้ประชาชนกูย้มื 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีอาชีพและรายไดเ้พ่ิมข้ึน ส านกัปลดั
(ประชาคม) ของคนในชุมชน เพ่ือการประกอบอาชีพ อบต. อบต. อบต.

หน่วยงานอ่ืน หน่วยงานอ่ืน หน่วยงานอ่ืน

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้ประชาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมสุขภาพประชาชนและการสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬา เพ่ือสนบัสนุนให้ประชาชนเล่น จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง ส านกัปลดั

(ประชาคม) กีฬา อบต. อบต. อบต.

2 จดัการแข่งขนักีฬาหรือเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา เพ่ือสนบัสนุนให้ประชาชน และ จดัการแข่งขนักีฬา หรือเขา้ร่วม 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง ส านกัปลดั
(ประชาคม) พนกังานเล่นกีฬา การแข่งขนักีฬา อบต. อบต. อบต.

3 สถานท่ีออกก าลงักายกลางแจง้ ประจ าชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีในการ ก่อสร้างสถานท่ีออกก าลงักาย 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสถานท่ีในการออก ฝ่ายโยธา
(ประชาคม) ออกก าลงักาย กลางแจง้ให้ชุมชน อบต. อบต. อบต. ก าลงักาย

 แนวทางที่ 4  ส่งเสริมการกฬีา  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ป้องกนัและลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาล เพ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุบนทอ้ง ตั้งจุดตรวจ/จุดสกดัและบริการ 30,000 30,000 30,000 อุบติัเหตุบนทอ้งถนนช่วงเทศกาลลดลง ส านกัปลดั

ถนน ประชาชน ในช่วงเทศกาลส าคญั อบต. อบต. อบต.

2 ฝึกอบรมและทบทวนเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังานของ อปพร.เพ่ือฝึกอบรม ทบทวนและเพ่ิมทกัษะฝึกอบรมจ านวน 1 คร้ัง/ ปี 100,000 100,000 100,000 อปพร. มีทกัษะในการปฏิบติังาน ส านกัปลดั
(ประชาคม) การปฏิบติังานของ อปพร. อบต. อบต. อบต.

3 ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในชุมชน เพ่ือป้องกนัและติดตามการเกิด ติดตั้งหรือสนบัสนุนงบประมาณ 40,000 1,000,000 - ประชาชนไดรั้บการดูแลความ ส านกัปลดั
(ประชาคม) อุบติัเหตุ หรืออาชญากรรมต่าง ๆ กลอ้งวงจรปิดตามจุดเส่ียงท่ีจะ อบต. อบต. ปลอดภยัดา้นต่าง ๆ

เกิดอนัตราย หน่วยงานอ่ืน

4 จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จดัซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 30,000 30,000 30,000 การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน งานป้องกนัฯ
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปฏิบติังาน ต่าง ๆ อบต. อบต. อบต.

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนในการเตรียมความพร้อม เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนและ อบรมจ านวน 1 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 ประชาชนไดรั้บความรู้ สงัคมมี ส านกัปลดั

สู่ประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมดา้นต่าง ๆ อบต. อบต. อบต. ความเขม้แขง็และความพร้อมสู่
เพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ประชามอาเซียน

2 พฒันาครอบครัว เด็ก และสตรี เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดี จดักิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 คนในครอบครัว มีความสมัพนัธ์อนัดี ส านกัปลดั
ของคนในครอบครัว ให้ความส าคญั อบต. อบต. อบต. ต่อกนัปัญหาสงัคมของเด็กและสตรี
แก่เด็ก และสตรี มีลดนอ้ยลง

 แนวทางที่ 6  พฒันาความเข้มแข็งของกลุ่ม ชุมชน และสังคม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แนวทางที่ 5  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภยัในชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน เพ่ือให้เด็กนกัเรียนมีสุขภาพท่ี ด าเนินโครงการส่งเสริมอาหาร 1,400,000 1,400,000 1,400,000 เด็กนกัเรียนไดรั้บสารอาหารครบถว้น ส านกัปลดั

สมบูรณ์แขง็แรง กลางวนัเด็กนกัเรียนในสถานศึกษา อบต. อบต. อบต.

สงักดั สพฐ.เขต อบต.และ ศพด.
2 โครงการอาหารเสริม ( นม ) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของเด็กใน จดัซ้ืออาหารเสริม ( นม ) ส าหรับเด็ก 800,000 800,000 800,000 เด็กนกัเรียนมีสุขภาพท่ีแขง็แรงเจริญ ส านกัปลดั

วยัเรียน นกัเรียนในสถานศึกษาสงักดั สพฐ. อบต. อบต. อบต. เติบโตตามวยั
เขต อบต. และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

3 จดัซ้ือหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น เพ่ือให้ราษฎรไดรั้บทราบขอ้มูล จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าหมู่บา้น 30,000 30,000 30,000 ราษฎรไดรั้บความรู้ดา้นต่าง ๆ ส านกัปลดั
(ประชาคม) ข่าวสาร จ านวน ๘ หมู่บา้น อบต. อบต. อบต. จากการอ่านหนงัสือพิมพ์

4 สนบัสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือพฒันาการ เพ่ือพฒันาการศึกษาให้เด็กใน สนบัสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน 187,400 187,400 187,400 เด็กนกัเรียนไดรั้บการเรียนการสอน ส านกัปลดั
ศึกษา โรงเรียนในเขต อบต. ในเขต อบต. ดงัน้ี อบต. อบต. อบต. ท่ีมีประสิทธิภาพ
(ประชาคม) โรงเรียนบา้นท่าสนุ่น

1. โครงการสรรหาบุคคลเขา้ท างาน
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                เป็นครูอตัราจา้ง งบประมาณ

91,400 บาท
โรงเรียนบา้นพนุ ้าเปร้ียว
1. โครงการสรรหาอตัราก าลงัครู
งบประมาณ 96,000 บาท

5 การศึกษาเพ่ือต่อตา้นการใชย้าเสพติด เพ่ือเพ่ิมทกัษะให้แก่เด็กในการ สนบัสนุนงบประมาณให้แก่ 50,000 50,000 50,000 เด็กนกัเรียนไดรั้บความรู้เร่ืองยาเสพติด ส านกัปลดั
หลีกเล่ียงและปฏิเสธการใชย้า สภ.ศรีสวสัด์ิ  ในการจดัการเรียน อบต. อบต. อบต. ลดปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
เสพติด การสอน

6 จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ เพ่ือให้การปฏิบติังานของ ศพด. มี จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์ฯลฯ 20,000 20,000 20,000 การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ ส านกัปลดั
ของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประสิทธิภาพ ของ ศพด. อบต. อบต. อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1  จัดการและส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทุกระดบั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชนเกิดจิต ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วน 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ส านกัปลดั

(ประชาคม) ส านึกร่วมกนัในการเพ่ิมพ้ืนท่ี ร่วมในการดูแลรักษาตน้ไม้ อบต. อบต. อบต. ส่ิงแวดลอ้ม
สีเขียว

2 ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในเขต อบต. เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขต อบต. ปลูกตน้ไมข้า้งทาง รณรงครั์กษา 50,000 50,000 50,000 ภูมิทศัน์ในเขต อบต. สวยงาม ส่วนโยธา
(ประชาคม) ให้สวยงาม ความสะอาด อบต. อบต. อบต. น่าอยูอ่าศยั

3 ฝายแมว้ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือช่วยชะลอกระแสน ้าและลดการ ฝายแมว้ จ  านวน 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 สามารถแกปั้ญหาน ้ากดัเซาะผิวดินและ ส่วนโยธา
(ประชาคม) กดัเซาะผิวดิน อบต. อบต. อบต. สร้างความชุ่มช้ืนไดม้ากข้ึน

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ให้ความรู้สร้างจิตส านึกแก่ เพ่ือสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการ ปราะชาชนมีจิตส านึกและมีส่วน 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ส านกัปลดั

ประชาชนและสาธิตน าร่องปฏิบติัการมีส่วนร่วมในการ มีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ ร่วมในการจดัการน ้าเสีย อบต. อบต. อบต. ส่ิงแวดลอ้ม
จดัการน ้าเสียชุมชน น ้าเสีย

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมและพฒันาระบบบ าบัดน า้เสียชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แนวทางที่ 1  สร้างจิตส านึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเตาเผาขยะ เพ่ือรักษาความสะอาด เรียบร้อย ก่อสร้างเตาเผาขยะประจ าหมู่บา้น 40,000 40,000 40,000 หมู่บา้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนโยธา

(ประชาคม) ของชุมชน อบต. อบต. อบต. สะอาด สวยงาม

2 จดัซ้ือรถขยะ เพ่ือจดัหาพาหนะในการจดัเก็บขยะ รถเก็บขยะ จ านวน 1 คนั - 900,000 - หมู่บา้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนโยธา
(ประชาคม) อบต. สะอาด สวยงาม

3 จดัหาสถานท่ีส าหรับทิ้งขยะ เพ่ือจดัหาสถานท่ีในการทิ้งขยะ ขดุบ่อส าหรับทิ้งขยะจ านวน 1 แห่ง - 200,000 - หมู่บา้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนโยธา
(ประชาคม) อบต. สะอาด สวยงาม

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมและพฒันาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบการก าจัดขยะรวม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 จดังานประเพณีสงกรานตแ์ละรดน ้าด าหวัผูสู้งอายุ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรม จดังานประเพณีสงกรานตแ์ละ 80,000 80,000 80,000 ประชาชนช่วยส่งเสริมและ ส านกัปลดั

(ประชาคม) ประเพณีไทย รดน ้าด าหวัผูสู้งอายุ อบต. อบต. อบต. อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีไทย

2 จดังานสืบสานประเพณีวนัลอยกระทง เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรม จดังานวนัลอยกระทง 40,000 40,000 40,000 ประชาชนช่วยส่งเสริมและ ส านกัปลดั
(ประชาคม) ประเพณีไทย อบต. อบต. อบต. อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีไทย

3 ส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน เพ่ือรักษาประเพณีและวฒันธรรม ส่งเสริมและจดักิจกรรมประเพณี 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร่วมกิจกรรมและประเพณี ส านกัปลดั
(ประชาคม) ทอ้งถ่ินให้คงอยู่ ทอ้งถ่ิน อบต. อบต. อบต. ทอ้งถ่ิน

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 จดังานวนัเด็ก เพ่ือส่งเสริมและให้ความส าคญั จดังานวนัเด็ก 45,000 45,000 45,000 เด็กและเยาวชนเห็นความส าคญั ส านกัปลดั

กบัเด็ก อบต. อบต. อบต. ของงานและท าตนให้เป็นประโยชน์
2 จดักิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญัต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนแสดงความจดังานหรือเขา้ร่วมกิจกรรมวนั 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร่วมกิจกรรมในวนัส าคญั ส านกัปลดั

จงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติและพระ ส าคญัต่าง ๆ ของชาติ และสถาบนั อบต. อบต. อบต. ต่างๆ ของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์
มหากษตัริย์ พระมหากษตัริย์

3 โครงการจดังานพระราชพิธี งานรัฐ งานพิธีการใน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมอุดหนุนท่ีท าการปกครอง 20,000 20,000 20,000 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน ส านกัปลดั
วนัส าคญัของชาติ ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรมและ ในกิจกรรมวนัส าคญัต่าง ๆของชาติ อ าเภอในการจดักิจกรรมวนั อบต. อบต. อบต. วนัส าคญัต่าง ๆ
งานสาธารณกุศล ส าคญัต่าง ๆของชาติ

4 จดังานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพ่ือเทิดพระเกียรติและระลึกถึง อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 35,000 35,000 35,000 ประชาชนไดร้ะลึกถึงพระมหากรุณา ส านกัปลดั
พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระ จงัหวดักาญจนบุรี อบต. อบต. อบต. ธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นเรศวรมหาราช

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการจัดกจิกรรมวนัส าคญัของชาติและสถาบันพระมหากษตัริย์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมกิจกรรมชุมชน การศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณ ีวฒันธรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการจัดกจิกรรมวฒันธรรมและประเพณขีองชาติ และท้องถิ่น

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
5 รับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ เพ่ือแสดงความจงรักภกัดีต่อ จดัการรับเสด็จหรืออุดหนุน 50,000 - - ประชาชนเขา้ร่วมการรับเสด็จของ ส านกัปลดั

พระบรมวงศานุวงศ์ ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง อบต. พระบรมวงศานุวงศ์

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมกิจกรรมทางพทุธศาสนา เพ่ือให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความ จดักิจกรรมต่าง ๆ ในวนัส าคญั 50,000 50,000 50,000 ประชาชนให้ความสนใจและเขา้ร่วม ส านกัปลดั

(ประชาคม) ส าคญัและเขา้ร่วมกิจกรรมทาง ทางพทุธศาสนา อบต. อบต. อบต. กิจกรรมทางศาสนา
พระพทุธศาสนา

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 จดังานเทศกาลอาหารและวฒันธรรมพ้ืนบา้น เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเตรียม จดังาน 1 คร้ัง 70,000 70,000 70,000 ประชาชนเล็งเห็นถึงความส าคญัของ ส านกัปลดั

(ประชาคม) พร้อมการเปิดประตูสู่อาเซียน อบต. อบต. อบต. การท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน เพ่ิมรายได้
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี

แนวทางที่ 4  ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมกจิการศาสนา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการจัดกจิกรรมวนัส าคญัของชาติและสถาบันพระมหากษตัริย์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 อบต. เคล่ือนท่ี เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ จดั อบต. เคล่ือนท่ีตามชุมชน 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดรั้บความสะดวก ส านกัปลดั

ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ต่าง ๆ ในเขต อบต อบต. อบต. อบต.  

2 จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ เพ่ือให้การปฏิบติังานมี จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์ฯลฯ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ ส านกัปลดั
ของ อบต. ประสิทธิภาพ ของส านกัปลดั อบต. อบต. อบต.

3 ซ่อมแซมทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของ อบต. เพ่ือให้การปฏิบติังานมี ซ่อมแซมทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของ 200,000 200,000 200,000 การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ ส านกัปลดั
(ประชาคม) ประสิทธิภาพ อบต.ให้อยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ อบต. อบต. อบต.

4 แผนท่ีภาษี เพ่ือให้การจดัเก็บภาษีมี จดัท าแผนท่ีภาษี 150,000 - - การจดัเก็บภาษีไดค้รบถว้น ส่วนการคลงั
ประสิทธิภาพ อบต.

5 บริการจดัเก็บภาษีเคล่ือนท่ี เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนและ ออกให้บริการจดัเก็บภาษีตาม 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดรั้บความสะดวกในการ ส่วนการคลงั
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี หมู่บา้น 7  หมู่บา้น อบต. อบต. อบต. ช าระภาษี

6 ศูนยร์วมข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์รปกครอง เพ่ือให้การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง จดัตั้งศูนยร์วมข่าวสารการจดัซ้ือ 300,000 300,000 300,000 เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสารดา้น ส่วนการคลงั
ส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัจา้งขององคก์รปกครองส่วน อบต. อบต. อบต. การจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ทอ้งถ่ิน
และตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาศักยภาพและเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล
แนวทางที่ 1  ปรับปรุงการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององคก์ารบริหาร
 เพ่ือพฒันาศกัยภาพบุคลากร ด าเนินโครงการฝึกอบรมและ 200,000 200,000 200,000 บุคากรของ อบต.สามารถปฏิบติังาน ส านกัปลดั

ส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ของ อบต. ให้มีความ พร้อมในการ ศึกษาดูงานของ อบต. อบต. อบต. อบต. ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปฏิบติังานและน าความรู้มาพฒันา
องคก์รให้มีประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน

2 ส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากร ส่งบุคลากรในองคก์รเขา้ร่วม 300,000 300,000 300,000 บุคลากรในองคก์รมีความรู้ความ ส านกัปลดั
ในองคก์ร อบรมต่าง ๆ อบต. อบต. อบต. สามารถในกรปฏิบติังาน ส่วนการคลงั

ส่วนโยธา
3 ให้บริการขอ้มูลออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้บริการขอ้มูล จดัท าเวบ๊ไซต ์อบต. 30,000 - - ประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ส านกัปลดั

อบต. 

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 จดัประชุมประชาคม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน จดัประชุมประชาคม 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง ส านกัปลดั

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น อบต. อบต. อบต. ความคิดเห็นในการบริหารงานของ อบต.

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางที่ 2  สร้างจิตส านึกและพฒันาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


