รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552 ถึง 2554)
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
1.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนและศึกษาดูงาน
สงเสริมและสนับสนุนกองทุนประกอบอาชีพ
- ทําสวนยางพารา
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
- ทํานา
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
- ทําสวนผลไม
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
- ทําประมง
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
- ทําปศุสัตว
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
- ทําผาบาติก
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
- การเย็บผา
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 70 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000.-

ประชาชนไดเรียนรูการ
ทํายางแผนที่มีคุณภาพ
เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

50,000.-

เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

50,000.-

เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

100,000.-

เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

50,000.150,000.-

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

- ซอมเครื่องยนต/เครื่องจักรกล
- งานพัฒนาปรับปรุงดิน
- ดานคหะกรรม
- ทําผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบาน
- การทําผลิตภัณฑจากไม
- อาชีพกอสราง
- ทํากระจกและอลูมิเนียม
- งานแกะสลักหิน งานปูนปน
- ชางเสริมสวย
- เกษตรกรรมปลูกผักในครัวเรือน

วัตถุประสงค

ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

50,000.-

เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

50,000.-

เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

50,000.- เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

50,000.-

เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

50,000.-

เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

50,000.- เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

50,000.-

เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

50,000.-

เพิ่มรายไดกับประชาชน

สํานักปลัด

50,000.-

ที่

โครงการ

- การทําสวนปาลม
- การเกษตรปลูกพืชสมุนไพร
2 สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ/ชุมชน
- กลุมออกกําลังกาย
- กลุมเรียนรูในชุมชน/กลุมเยาวชน
- กลุมปศุสัตว
- กลุมปุยชีวภาพ
- กลุมแมบาน/กลุมสตรี
- กลุมผูสูงอายุ
- กลุมเกษตรกร
- กลุมผูใชน้ํา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000.-

เพิ่มรายไดใหกับประชาชน สํานักปลัด

100,000.-

เพิ่มรายไดใหกับประชาชน สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ใหความรูประกอบตามสาขา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ

จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน
จัดงบประมาณใหฝกอบรม
จํานวน 30 คน

เพื่อใหกลุมมีความเขมแข็ง
รูจักการบริหารในรูปแบบกลุม
เพื่อใหกลุมมีความเขมแข็ง
รูจักการบริหารในรูปแบบกลุม
เพื่อใหกลุมมีความเขมแข็ง
รูจักการบริหารในรูปแบบกลุม
เพื่อใหกลุมมีความเขมแข็ง
รูจักการบริหารในรูปแบบกลุม
ใหมีการจัดตั้งกลุมและมีทุน
ในการบริหารกลุม
ใหมีการจัดตั้งกลุมและมีทุน
ในการบริหารกลุม
ใหมีการจัดตั้งกลุมและมีทุน
ในการบริหารกลุม
ใหมีการจัดตั้งกลุมและมีทุน
ในการบริหารกลุม

ใหงบกูยืมกลุมชุมชน

100,000.-

เพิ่มรายไดใหกับกลุม

สํานักปลัด

ใหงบกูยืมกลุมชุมชน

100,000.-

เพิ่มรายไดใหกับกลุม

สํานักปลัด

ใหงบกูยืมกลุมชุมชน

100,000.-

เพิ่มรายไดใหกับกลุม

สํานักปลัด

ใหงบกูยืมกลุมชุมชน

100,000.-

เพิ่มรายไดใหกับกลุม

สํานักปลัด

ใหงบกูยืมกลุมชุมชน

140,000.-

สํานักปลัด

ใหงบกูยืมกลุมชุมชน

140,000.-

ใหงบกูยืมกลุมชุมชน

280,000.-

กลุมชุมชนสามารถพึ่ง
ตนเองได
กลุมชุมชนสามารถพึ่ง
ตนเองได
กลุมชุมชนสามารถพึ่ง
ตนเองได
กลุมชุมชนสามารถพึ่ง
ตนเองได

ใหงบกูยืมกลุมชุมชน

140,000.-

สาธารณะสุข
เกษตร
สํานักปลัด

ที่

โครงการ

- กลุมทําสวนยางพารา
- กลุมจัดทําผลิตภัณฑอาหารสัตว
3 สงเสริมใหชุมชนมีผลิตภัฑณชุมชน
(หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ)
- แกงขมิ้นตําบลหนองหงส

- ผลิตภัณฑผาบาติก

- หัตถกรรมพื้นบาน/ตีเหล็ก

- ผลิตภัณฑจากไม

- ผลิตภัณฑน้ํายาเอนกประสงคใชในครัว
เรือน

วัตถุประสงค

ใหมีการจัดตั้งกลุมและมีทุน
ในการบริหารกลุม
ใหมีการจัดตั้งกลุมและมีทุน
ในการบริหารกลุม

ใหงบกูยืมกลุมชุมชน

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
560,000.-

ใหงบกูยืมกลุมชุมชน

200,000.-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหกลุมมีความเขมแข็ง
ใหงบกูยืมกลุมชุมชนและ
รูจักการบริหารในรูปแบบกลุม ใหชุมชนใชผลิตภัณฑที่
เหลือสงจําหนาย
เพื่อใหกลุมมีความเขมแข็ง
ใหงบกูยืมกลุมชุมชนและ
รูจักการบริหารในรูปแบบกลุม ใหชุมชนใชผลิตภัณฑที่
เหลือสงจําหนาย
เพื่อใหกลุมมีความเขมแข็ง
ใหงบกูยืมกลุมชุมชนและ
รูจักการบริหารในรูปแบบกลุม ใหชุมชนใชผลิตภัณฑที่
เหลือสงจําหนาย
เพื่อใหกลุมมีความเขมแข็ง
ใหงบกูยืมกลุมชุมชนและ
รูจักการบริหารในรูปแบบกลุม ใหชุมชนใชผลิตภัณฑที่
เหลือสงจําหนาย
เพื่อใหกลุมมีความเขมแข็ง
ใหงบกูยืมกลุมชุมชนและ
รูจักการบริหารในรูปแบบกลุม ใหชุมชนใชผลิตภัณฑที่
เหลือสงจําหนาย

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
กลุมชุมชนสามารถพึ่ง
ตนเองได
กลุมชุมชนสามารถพึ่ง
ตนเองได

ประชาชนไดใชผลิตภัณฑ
ในตําบลและจําหนาย
เปนรายได
ประชาชนไดใชผลิตภัณฑ
ในตําบลและจําหนาย
เปนรายได
ประชาชนไดใชผลิตภัณฑ
ในตําบลและจําหนาย
เปนรายได
ประชาชนไดใชผลิตภัณฑ
ในตําบลและจําหนาย
เปนรายได
ประชาชนไดใชผลิตภัณฑ
ในตําบลและจําหนาย
เปนรายได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
เกษตร
เกษตร

สํานักปลัด
พัฒนาชุมชน
สํานักปลัด
พัฒนาชุมชน
สํานักปลัด
พัฒนาชุมชน
สํานักปลัด
พัฒนาชุมชน
สํานักปลัด
พัฒนาชุมชน

1.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและเกิดการออม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 กอสรางรานคาชุมชน
2 สรางแปลงสาธิตปลูกพืช
3 ตลาดนัดองคการบริหารสวนตําบล
4 สงเสริมการสนับสนุนกลุมออมทรัพย
ทุกหมูบาน
5 กอสรางศูนยฝกอาชีพ

เพื่อใหมีรานคาจําหนาย
สินคาในชุมชน
เพื่อใหชาวบานมีการปลูกพืช
อยางถูกวิธี
เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
จําหนายสินคา
เพื่อใหกลุมออมทรัพย มีทุน
ในการสนับสนุนสมาชิก
ทําใหประชาชนมีการฝกอาชีพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูที่ 1-14

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000.-

หมูที่ 1-14
1 แหง

300,000.1,000,000.-

14 แหง
1 แหง

280,000.1,000,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนซื้อสินคาได
ถูกกวาทองตลาด
ทําใหประชาชนมีผัก
ปลอดสารพิษบริโภค
ใหประชาชนมีสถานที่จํา
หนายแลกเปลี่ยนสินคา
มีงบประมาณใชเพิ่มขึ้น
ในกลุม
ทําใหประชาชนมีสถาน
ที่ฝกอาชีพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
- หนังสือพิมพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสื่อใหประชาชนรูจักแหลง 1 ชนิด
ทองเที่ยวในรูปแบบสื่อตาง ๆ

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000.-

- โทรทัศน

เพื่อสื่อใหประชาชนรูจักแหลง 1 ชอง
ทองเที่ยวในรูปแบบสื่อตาง ๆ

30,000.-

- นิตยสารตาง ๆ

เพื่อสื่อใหประชาชนรูจักแหลง 1 ชนิด
ทองเที่ยวในรูปแบบสื่อตาง ๆ

- เอกสารแผนพับเผยแพร

เพื่อสื่อใหประชาชนรูจักแหลง 1 ชนิด
ทองเที่ยวในรูปแบบสื่อตาง ๆ

30,000.-

- วารสารเผยแพร

เพื่อสื่อใหประชาชนรูจักแหลง 1 ชนิด
ทองเที่ยวในรูปแบบสื่อตาง ๆ

30,000.-

- วิทยุชุมชน

เพื่อสื่อใหประชาชนรูจักแหลง 1 แหง
ทองเที่ยวในรูปแบบสื่อตาง ๆ

30,000.-

30,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ทําใหประชาชนรูจัก
สถานที่ทองเที่ยวในตําบล
มากขึ้นและเขามาเที่ยว
ทําใหประชาชนรูจัก
สถานที่ทองเที่ยวในตําบล
มากขึ้นและเขามาเที่ยว
ทําใหประชาชนรูจัก
สถานที่ทองเที่ยวในตําบล
มากขึ้นและเขามาเที่ยว
ทําใหประชาชนรูจัก
สถานที่ทองเที่ยวในตําบล
มากขึ้นและเขามาเที่ยว
ทําใหประชาชนรูจัก
สถานที่ทองเที่ยวในตําบล
มากขึ้นและเขามาเที่ยว
ทําใหประชาชนรูจัก
สถานที่ทองเที่ยวในตําบล
มากขึ้นและเขามาเที่ยว

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

2 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว
- สันปนน้ําสองฝงทะเล
- ปรับปรุงภูมิทัศนพระพุทธรูปศรีธรรมราช
หมูที่ 2
- ปรับปรุงภูมิทัศนหนาวัดควนไมแดง
หมูที่ 8
- อาวนกรองเฉลิมพระเกียรติ
3 สรางและปรับปรุงสถานพักผอนหยอนใจ
- ชุมชนบานควนตก หมูที่ 8
- ปรับปรุงภูมิทัศนหัวสะพานบานนาลุม
คลองวังหีบ หมูที่ 1
- ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนและศูนยเด็กเล็ก
ตําบลหนองหงส
4 ปรับปรุงภูมิทัศนศาลาพอทานคลาย
ตําบลหนองหงส
6 ปรับปรุงภูมิทัศนบานหนองสระ หมู 11

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนให
เปนแหลงทองเที่ยว
เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนให
เปนแหลงทองเที่ยว
เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนให
เปนแหลงทองเที่ยว
เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนให
เปนแหลงทองเที่ยว
เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนให
เปนแหลงทองเที่ยว
เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนให
เปนแหลงทองเที่ยว
เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนให
เปนแหลงทองเที่ยว
เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนให
เปนแหลงทองเที่ยว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 แหง

2,000,000.-

1 แหง

500,000.-

1 แหง
1 แหง

500,000.4,000,000.-

1 แหง

1,500,000.-

1 แหง

500,000.-

5 แหง

500,000.-

2 แหง

เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนให 1 แหง
เปนแหลงทองเที่ยว

500,000.5,500,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีแหลงทองเที่ยวในตําบล
เพิ่ม
มีแหลงทองเที่ยวในตําบล
เพิ่ม
มีแหลงทองเที่ยวในตําบล
เพิ่ม
มีแหลงทองเที่ยวในตําบล
เพิ่ม

สํานักปลัด

ทําใหมีที่สําหรับพักผอน
หยอนใจ
มีแหลงทองเที่ยวในตําบล
เพิ่ม
มีแหลงทองเที่ยวในตําบล
เพิ่ม
ทําใหประชาชนเขามา
สักการะบูชาพอทานคลาย
ไดสะดวกและมีที่พักผอน
มีแหลงทองเที่ยวในตําบล
เพิ่ม

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

ที่

โครงการ

7 ปรับปรุงสระน้ําคลองปากคู หมูที่ 3

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนให 1 แหง
เปนแหลงทองเที่ยว

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีแหลงทองเที่ยวในตําบล
เพิ่ม

สํานักปลัด

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 สงเสริมการแขงขันกีฬา และกิจกรรม
นันทนาการของ อบต. และหมูบาน
- อบต. หนองหงส "คัพ" ตานยาเสพติด
ประจําป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อใหมีพลานามัยที่ดีและ
หางไกลยาเสพติด

1 ครั้ง

500,000.-

- เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน

เพื่อใหมีพลานามัยที่ดีและ
หางไกลยาเสพติด

1 ครั้ง

200,000.-

- กีฬาสีประจําโรงเรียนทุกโรงเรียน

เพื่อใหมีพลานามัยที่ดีและ
หางไกลยาเสพติด

โรงเรียนละ 1 ครั้ง

240,000.-

- กีฬาอื่นๆ กลุมองคกรในชุมชน

เพื่อใหมีพลานามัยที่ดีและ
หางไกลยาเสพติด

หมูที่ 1-14

500,000.-

2 กอสรางและปรับปรุงลานกีฬา และสถานที่ออกกําลังกาย
- กอสรางสนามกีฬา หมูที่ 1-14
ใหมีสถานที่ออกกําลังกายทั่วถึง 1 แหง ตามสนามมาตรฐาน
ตําบลหนองหงส
และสะดวกในการออกกําลังกาย ของการกีฬาแหงประเทศไทย
- ปรับปรุงลานกีฬาทุกหมูบาน หมูที่ 1-14
เพื่อใหใชการไดตลอดป
ทุกสนามใชการไดตลอดป

4,000,000.1,000,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ทําใหประชาชนมีความ
สามัคคีและมีรางกาย
ที่แข็งแรง
ทําใหประชาชนมีความ
สามัคคีและมีรางกาย
ที่แข็งแรง
ทําใหประชาชนมีความ
สามัคคีและมีรางกาย
ที่แข็งแรง
ทําใหประชาชนมีความ
สามัคคีและมีรางกาย
ที่แข็งแรง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ทําใหประชาชนมีสถานที่ สํานักปลัด
ออกกําลังกายไดมาตรฐาน
ทําใหประชาชนมีสถานที่ สํานักปลัด
ออกกําลังกายไดมาตรฐาน

ที่

โครงการ

- ขอสนับสนุนอุปกรณกีฬา หมูที่ 1-14

3 สงเสริมและสนับสนุนสวัสดิการ
- เด็ก
- เยาวชน
- สตรี
- ผูดอยโอกาส
- ผูพิการ
- ผูสูงอายุ
4 สนับสนุนกิจกรรม
TO BE NUMBERONE
5 สนับสนุนชมรมผูสูงอายุ
ตําบลหนองหงส
6 จัดตั้งชมรมออกกําลังกายทุกหมูบาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเด็กไดมีสนามในการเลน 1 แหง
พรอมอุปกรณ

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000.-

เพื่อกลุมมีมาตรฐานที่ดี
เพื่อกลุมมีมาตรฐานที่ดี
เพื่อกลุมมีมาตรฐานที่ดี
เพื่อกลุมมีมาตรฐานที่ดี
เพื่อกลุมมีมาตรฐานที่ดี
เพื่อกลุมมีมาตรฐานที่ดี
เพื่อประชาชนปลอดยาเสพติด

สนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณ

100,000.150,000.200,000.100,000.500,000.2,500,000.150,000.-

เพื่อใหกลุมผูสูงอายุมีความ
เขมแข็ง
สุขภาพรางกายแข็งแรง

สนับสนุนงบประมาณ

300,000.-

สนับสนุนงบประมาณ

7 กอสรางสนามเด็กเลน หมูที่ 1-14

เด็กมีพัฒนาการทางสมอง

1 สนาม

200,000.-

8 สงเสริมพัฒนาการออกกําลังกายของกลุม
ผูนําและขาราชการพนักงานของรัฐ

สุขภาพรางกายแข็งแรง

80 คน

100,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ทําใหประชาชนมีสถานที่ สํานักปลัด
ออกกําลังกายไดมาตรฐาน

ทําใหกลุมมีความเขมแข็ง
ทําใหกลุมมีความเขมแข็ง
ทําใหกลุมมีความเขมแข็ง
ทําใหกลุมมีความเขมแข็ง
ทําใหกลุมมีความเขมแข็ง
ทําใหกลุมมีความเขมแข็ง
ทําใหประชาชนปลอด
ยาเสพติด
ทําใหผูสูงอายุมีกิจกรรม
กลุม
280,000.- ทําใหประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง
เด็กไดมีสถานที่ออกกําลังกา
และพัฒนาการทางสมอง
ทําใหประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

2.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

2 ปองกันและควบคุมโรคติดตอ
- ไขเลือดออก
- โรคเอดส
- โรคอุจจาระรวง
- โรคพิษสุนัขบา
- โรคไขหวัดนก
- โรคแล็บโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)
- โรคอื่น ๆ
3 ปองกันและบําบัดยาเสพติดใหโทษ

เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ
ทั่วถึง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณ

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000.-

ใหประชาชนรูจักการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ

รณรงควิธีการและจัดซื้อ
อุปกรณในการดําเนินการ

สนับสนุนงบประมาณ

4 สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ

เพื่อไมใหประชาชนติด
ยาเสพติด
ประชาชนมีสุขภาพดี

200,000.100,000.20,000.100,000.100,000.100,000.50,000.500,000.-

10 ครัวเรือน/หมูบาน

50,000.-

5 โครงการตําบลสะอาด

เพื่อใหตําบลสะอาดนาอยู

ทุกครัวเรือน

6 อุดหนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยี

เพื่อใหตําบลมีจุดใหความรูเรื่อง สนับสนุนงบประมาณ
เทคโนโลยีอยางทั่วถึง

200,000.400,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับการบริการ
ดานสาธารณสุข
ไดมาตรฐาน

สํานักปลัด

ประชาชนปลอดจากโรค
ประชาชนปลอดจากโรค
ประชาชนปลอดจากโรค
ประชาชนปลอดจากโรค
ประชาชนปลอดจากโรค
ประชาชนปลอดจากโรค
ประชาชนปลอดจากโรค
ประชาชนปลอดยาเสพติด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ประชาชนไดสนใจสุขภาพ

สํานักปลัด

ประชาชนมีสภาพแวดลอม สํานักปลัด
สะอาด
ประชาชนมีความรูเรื่อง
สํานักปลัด
เทคโนโลยี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดี

สนับสนุนงบประมาณ

8 การบริหารจัดการยาเสพติดใหโทษ

เพื่อไมใหประชาชนติด
ยาเสพติด

สนับสนุนงบประมาณ

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000.50,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดสนใจสุขภาพ

สํานักปลัด

ประชาชนปลอดยาเสพติด

สํานักปลัด

2.3 แนวทางการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 อบรมใหความรูแกประชาชนใหมีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย
2 ฝกอบรมผูนําอาสาสมัคร

ประชาชนมีความรูและ
ปลอดภัย
เพื่อใหผูนํามีความรู

ฝกอบรมจํานวน

3 อบรมเกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ

ฝกอบรม

4 สรางปอมยาม อปพร. หมูที่ 1-14

ประชาชนมีความรูและ
ปลอดภัย
เพื่อใหมีที่พักอยูเวรยาม

5 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ
อปพร.
6 กอสรางที่พักริมทาง

เพื่อใหการทํากิจกรรมมี
ความสะดวก
เพื่อใหมีที่พัก

5 แหง

7 สงเสริมกิจกรรมตํารวจชุมชน

เพื่อใหการดําเนินงานสะดวก

สนับสนุนงบประมาณ

400,000.-

ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัด

8 ปายบอกทางจราจร หมูที่ 1 - 14

เพื่อใหการเดินทางสะดวก

50 ปาย

500,000.-

ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัด

ฝกอบรม จํานวน 98 คน

กวาง 9 เมตร ยาว 3 เมตร
สนับสนุนงบประมาณ

150,000.-

ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัด
และรูจักกฎระเบียบ
ผูนํามีความรูนําไปถายทอด สํานักปลัด

500,000.-

ประชาชนไดรูจักกฎจราจร
ปฏิบัติไดปลอดภัย
จะไดดูแลรักษาทรัพยสิน
ประชาชนไดดียิ่งขึ้น
ประชาชนไดทํากิจกรรมได
อยางสะดวก
ประชาชนมีที่พักฝน

100,000.1,000,000.500,000.-

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 สงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียน
การสอนและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยให
สถานศึกษา พรอมเครื่องเลนสรางพัฒนาการ
2 สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม
(นม) ใหแก นักเรียน
3 สงเสริมใหเด็กในชุมชนไดมีโอกาสในการ
ศึกษาตอและพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
4 ใหทุนการศึกษาแกเด็กที่เรียนดีแตยากจน
5 สงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียนไดเขาเรียน
6 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูของศูนยเด็กเล็ก
ตําบลหนองหงส
7 โครงการบัณฑิตนอย ตําบลหนองหงส
8 อุดหนุนอุปกรณการศึกษา (กศน.)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหมีอุปกรณการเรียนรูที่
ทันสมัย

7 โรงเรียนและ
3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ใหมีอาหาร และนม
ทั่วถึงและเพียงพอ
เพื่อใหเด็กที่อยูในวัยเรียน
ไดเรียนอยางทั่วถึง
เพื่อใหทุนเพื่อเปนแรงจูงใจ
แกเด็กเรียนดี
ใหเด็กไดเขาเรียนทุกคน

ใหนักเรียนไดรับการ
บริการรอยเปอรเซ็นต
เด็กที่ขาดโอกาสไดศึกษา
ตอ จํานวน 140 คน
จํานวน 50 ทุน

เพื่อใหมีอุปกรณการเรียนรูที่
ทันสมัย
เพื่อใหมีอุปกรณการเรียนรูที่
ทันสมัย
เพื่อใหมีอุปกรณการเรียนรูที่
ทันสมัย

รอยเปอรเซ็นต

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000.-

3,000,000.300,000.100,000.200,000.-

3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30,000.-

3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30,000.-

รอยเปอรเซ็นต

300,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็กไดรับวัสดุการเรียน
ที่ทันสมัย

สํานักปลัด

เด็กไดรับอาหารที่มีคุณคา
และประโยชนตอรางกาย
เด็กนักเรียนไดเรียนตอ

สํานักปลัด

เด็กไดมีเงินทุนใน
ศึกษา
เด็กมีการพัฒนาการใน
ทางที่ดี
เด็กมีการพัฒนาการใน
ทางที่ดี
เด็กมีการพัฒนาการใน
ทางที่ดี
เกิดการเรียนรูในชุมชน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

3.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 ประชาสัมพันธโครงการอินเตอรเน็ตตําบล
2 จัดซื้อหนังสือพิมพใหหมูบาน
3 กอสรางและซอมแซมหอกระจายขาว
ติดตั้งระบบเสียงตามสาย
4 สนับสนุนเวทีประชาคม

เพื่อใหประชาชนรูจักใช
อินเตอรเน็ต
เพื่อใหมีที่อานหนังสือพิมพ

เพื่อใหมีศูนยกระจายขาว
ในหมูบานและตําบล
ใหประชาชนใชเวทีประชาคม
ในการดําเนินงาน
5 ประชาสัมพันธขาวสารในระบบตาง ๆ
ใหประชาชนรับรูขอมูลใน
รูปแบบตาง ๆ
6 กอสรางปรับปรุงซอมแซมโรงประชุม
ใหประชาชนรับรูขอมูลใน
รูปแบบตาง ๆ
7 กอสรางปรับปรุงหองสมุดประชาชน (วัดจอด) เพื่อใหประชาชนมีที่อาน
และนาเกิดผล
หนังสือ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ใหประชาชนเขามาใชบริ
การอินเตอรเน็ตรอยละ 30
จํานวน 14 แหง

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000.150,000.-

จํานวน 14 แหง

1,000,000.-

จํานวน 30 ครั้ง

100,000.-

ทําวารสารขององคการ
บริหารสวนตําบล
หมูที่ 1-14

100,000.-

จํานวน 2 แหง

1,500,000.200,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ทําใหประชาชนไดเรียน
รูการสื่อสารสมัยใหม
ประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสาร
ประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสาร
ประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสาร
ประชาชนไดรับรูขอมูล
ของตําบล
ประชาชนไดรับรูขอมูล
ของตําบล
ประชาชนไดมีที่อานหนังสือ
คนควาหาความรู

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

3.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางดานศาสนา จริยธรรม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 สงเสริมกิจกรรมการบวชชีพราหมณ
2
3

4
5
6

ใหประชาชนไดศึกษาหลักธรรม
พุทธศาสนา
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ใหเด็กไดบวชเรียนภาคฤดูรอน
การบวชเณรภาคฤดูรอน
(ชวงปดเทอม)
อบรมจริยธรรมและคุณธรรมให
เพื่ออบรมใหความรูดาน
แกเด็กและเยาวชน
จริยธรรม คุณธรรมแก
ประชาชน
สงเสริมกลุมกลองยาว
เพื่อใหความรูและสนับสนุน
วัฒนธรรมทองถิ่น
จัดตั้งกลุมอนุรักษดนตรีพื้นบาน (รําวงเวียนครก) เพื่อใหความรูและสนับสนุน
วัฒนธรรมทองถิ่น
การสงเสริมกลุมมโนราห หมู 3,12
เพื่อใหความรูและสนับสนุน
วัฒนธรรมทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จํานวน 150 คน
วัดควนไมแดง, วัดคงคาฯ
จํานวน 100 คน
วัดควนไมแดง, วัดคงคาฯ
จํานวน 7 ครั้ง
โรงเรียนละ 1 ครั้ง
14 กลุม

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ทําใหประชาชนไดศึกษาหลัก

สํานักปลัด

ธรรมของพระพุทธศาสนา

50,000.-

ทําใหประชาชนไดศึกษาหลัก

สํานักปลัด

ธรรมของพระพุทธศาสนา

140,000.-

ทําใหประชาชนไดศึกษาหลัก

สํานักปลัด

ธรรมของพระพุทธศาสนา

100,000.-

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประ

สํานักปลัด

เพณีอันดีงาม

1 กลุม

200,000.-

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประ

สํานักปลัด

เพณีอันดีงาม

2 กลุม

200,000.-

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประ
เพณีอันดีงาม

สํานักปลัด

3.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 สืบทอดและอนุรักษประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิ่น
- งานรัฐพิธี

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อใหประชาชนถือปฏิบัติ
ประเพณีที่ดีงามตอไป

ใหประชาชนเขารวม
กิจกรรมรอยละ 60

100,000.-

- งานลอยกระทง

เพื่อใหประชาชนถือปฏิบัติ
ประเพณีที่ดีงามตอไป

ใหประชาชนเขารวม
กิจกรรมรอยละ 50

200,000.-

- วันขึ้นปใหม

เพื่อใหประชาชนถือปฏิบัติ
ประเพณีที่ดีงามตอไป

ใหประชาชนเขารวม
กิจกรรมรอยละ 60

200,000.-

- วันเด็ก

เพื่อใหประชาชนถือปฏิบัติ
ประเพณีที่ดีงามตอไป

ใหประชาชนเขารวม
กิจกรรมรอยละ 80

100,000.-

- วันสงกรานต

เพื่อใหประชาชนถือปฏิบัติ
ประเพณีที่ดีงามตอไป

ใหประชาชนเขารวม
กิจกรรมรอยละ 80

50,000.-

- วันเขาพรรษา

เพื่อใหประชาชนถือปฏิบัติ
ประเพณีที่ดีงามตอไป

ใหประชาชนเขารวม
กิจกรรมรอยละ 80

30,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ทําใหประชาชนไดสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ไวสืบไป
ทําใหประชาชนไดสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ไวสืบไป
ทําใหประชาชนไดสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ไวสืบไป
ทําใหประชาชนไดสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ไวสืบไป
ทําใหประชาชนไดสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ไวสืบไป
ทําใหประชาชนไดสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ไวสืบไป

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000.-

- วันวิสาขบูชา

เพื่อใหประชาชนถือปฏิบัติ
ประเพณีที่ดีงามตอไป

ใหประชาชนเขารวม
กิจกรรมรอยละ 90

- งานเดือนสิบ

เพื่อใหประชาชนถือปฏิบัติ
ประเพณีที่ดีงามตอไป

ใหประชาชนเขารวม
กิจกรรมรอยละ 50

20,000.-

- ประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ

เพื่อใหประชาชนถือปฏิบัติ
ประเพณีที่ดีงามตอไป

ใหประชาชนเขารวม
กิจกรรมรอยละ 90

20,000.-

- งานชักพระ

เพื่อใหประชาชนถือปฏิบัติ
ประเพณีที่ดีงามตอไป

ใหประชาชนเขารวม
กิจกรรมรอยละ 50

100,000.-

- งานทอดกฐิน

เพื่อใหประชาชนถือปฏิบัติ
ประเพณีที่ดีงามตอไป

ใหประชาชนเขารวม
กิจกรรมรอยละ 50

30,000.-

- งานประเพณีอื่น ๆ

เพื่อใหประชาชนถือปฏิบัติ
ประเพณีที่ดีงามตอไป

ใหประชาชนเขารวม
กิจกรรมรอยละ 50

100,000.-

เพื่อใหประชาชนรักษา
ภูมิปญญาทองถิ่นไว

ประชาชนในทองถิ่น
จํานวน 14 หมูบาน

1,000,000.-

2 สงเสริมสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ทําใหประชาชนไดสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ไวสืบไป
ทําใหประชาชนไดสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ไวสืบไป
ทําใหประชาชนไดสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ไวสืบไป
ทําใหประชาชนไดสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ไวสืบไป
ทําใหประชาชนไดสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ไวสืบไป
ทําใหประชาชนไดสืบสาน
วัฒนธรรมประเพนีที่ดีงาม
ไวสืบไป
ประชาชนเกิดความรักและ
นภูมิปญญาทองถิ่น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 จัดทําสื่อเพื่อรณรงคและประชาสัมพันธ

เพื่อใหมีสื่อสรางความเขาใจ

2 ปลูกตนไมและฟนฟูปาเสื่อมโทรม

เพื่อใหมีพ้นื ที่ปาเพิ่มขึ้น

3 ประสานงานกับโรงงานตางๆ เพื่อให
ควบคุมมลพิษจากโรงงาน
4 อบรมเพื่อสรางจิตสํานึก และความ
ตระหนักในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5 ปลูกหญาแฝกกันตลิ่งพัง

เพื่อลดมลพิษจากโรงงาน
ปลูกฝงจิตสํานึกใหคนรูจัก
หวงแหนในสิ่งแวดลอม
เพื่อปองกันตลิงพัง

มีวารสารใหประชาชนทราบ
ทุกเดือน
ปลูกตนไม 100,000 ตน

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

300,000.-

ประชาชนเขาใจในเรื่อง
สิ่งแวดลอม
ประชาชนรักตนไม

สํานักปลัด

โรงงานในเขตตําบล
หนองหงส
ฝกอบรม จํานวน 100 คน

20,000.-

ลดมลพิษจากโรงงาน

สํานักปลัด

50,000.-

ประชาชนเขาใจในเรื่อง
สิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

ตลิ่งของตําบลหนองหงส

100,000.-

ประชาชนเขาใจในเรื่อง
สิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

5.2 แนวทางการพัฒนาบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000,000.-

เพื่อใหมีสถานที่และการกําจัด
ขยะสิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี
เพื่อใหมีการแขงขันการรักษา
ความสะอาดแตละหมูบาน
เพื่อลดขยะมีพิษ

ซื้อที่ดินพรอมเครื่องกําจัด
ขยะพรอมอุปกรณ
จํานวน 14 หมูบาน
จํานวน 1 ครั้ง

20,000.-

สนับสนุนงบประมาณ

50,000.-

5 จางเหมากําจัดขยะชุมชน

เพื่อใหประชาชนรูจักรักษา
และสงวนพันธุปลาไว
เพื่อใหสภาพแวดลอมดีขึ้น

6 กอสรางเตาเผาขยะ ขนาดเล็ก

เพื่อใหสภาพแวดลอมดีขึ้น

จํานวน 3 แหง

7 ปรับปรุงสถานที่รองรับพิธีการจัดงาน
ประเพณีตนยางงาม
8 จัดซื้อครุภัณฑในการกําจัดขยะ

เพื่อสงเสริมใหประชาชนรูจัก
รักษาตนไมใหญ
เพื่อใหมีเครื่องจัดเก็บและ
กําจัดขยะ
เพื่อใหเห็นแนวเขตชัดเจน

สนับสนุนงบประมาณ

2 ประกวดหมูบานดีเดนดานการรักษา
ความสะอาด
3 การรณรงคการลดปริมาณขยะมีพิษ
4 สงเสริมการอนุรักษพันธุปลา

9 จัดทําสัญลักษณแนวเขตที่ดินสาธารณะ

ม.1 - ม.14

ซื้อรถจัดเก็บขยะ จํานวน
1 คัน
สนับสนุนงบประมาณ

100,000.-

300,000.-

1,000,000.-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ภายในตําบลขยะถูกกําจัด สํานักปลัด
อยางถูกวิธีเปนระบบ
ประชาชนไดตระหนักเรื่อง สํานักปลัด
คามสะอาด
ประชาชนปลอดจากขยะพิษ สํานักปลัด
มีปลาสัตวน้ําไวสืบไปตอลูก สํานักปลัด
หลานภายหนา
สภาพแวดลอมดีข้นึ
สํานักปลัด

1,000,000.-

10,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

สภาพแวดลอมดีขึ้น

สํานักปลัด

ประชาชนไดตระหนักใน
ทรัพยากรธรรมชาติ
มีรถจัดเก็บขยะ

สํานักปลัด

300,000.- เห็นแนวเขตชัดเจน

สํานักปลัด
สํานักปลัด

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร
6.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 สงเสริมใหเกิดศูนยการเรียนรูในชุมชน

มีสถานที่เรียนรูชุมชนอยาง
ยั่งยืน
2 ประชาสัมพันธเผยแพรความเขาใจเกี่ยวกับการ สรางความเขาใจในการทํางาน
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ของ อบต.
3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารใน การดําเนินงานในรูปแบบของ
รูปแบบของประชาคม
ประชาคม
4 สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บ เพื่อใหมีขอมูลของ ตําบลที่
ขอมูลตําบล
สมบูรณครอบคลุมทุกดาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 4 แหง หมูที่ 2,8,9
,12
สนับสนุนงบประมาณ
จํานวน 14 หมูบาน
จางเหมาในการจัดเก็บขอ
มูลในแตละดาน

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000.30,000.50,000.500,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ทําใหประชาชนไดเรียนรู
คนหาขอมูล
ทําใหประชาชนเขาใจการ
ทํางานของ อบต. ดีขึ้น
ประชาชนเขารวมประชาคม
ทุกครัวเรือน
ประชาชนและอบต. มีขอมูล
แตละดานครบถวน

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 ใหความรูและสนับสนุนอาสาสมัคร
บรรเทาสาธารณภัย
2 จัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกัน
สาธารณภัย
3 จัดหาไฟสัญญาณปองกันภัยบนถนน
4 จัดซื้อรถกระเชา

อบรมใหความรูความเขาใจ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝกอบรมจํานวน 250 คน

ใหมีอุปกรณในการทํางาน
จัดซื้อเครื่องมือพรอม
สมบูรณ
อุปกรณ
เพื่อปองกันภัยจากการจราจร จัดซือ้ ไฟสัญญาณปองกัน
ภัยบนถนน จํานวน 10 ชุด
เพื่อใหมีรถใชในการดับเพลิงใน จํานวน 1 คัน
ที่สูง และใชในกิจการของ อบต.

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000.500,000.500,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
มีอาสาสมัคร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

อาสาสมัครมีเครื่องมือ
สํานักปลัด
อุปกรณพรอมทํางาน
ทําใหประชาชนปลอดภัยจา สํานักปลัด
การสัญจร
4,000,000.- เมื่อเกิดภัยจะไดชวยทันเวลา สํานักปลัด

6.3 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหาร
สวนตําบลระดับอําเภอ
2 สภาและองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่

สนับสนุนศูนยขอมูลขาวสาร
ระดับอําเภอ
ออกไปบริการประชาชน

3 อบรมพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล เพื่อมีความรูความเขาใจ
4 รังวัดสํารวจแนวเขตที่สาธารณะ
5 โครงการองคการบริหารสวนตําบลนาอยู
6 จัดทําวารสารองคการบริหารสวนตําบล

สนับสนุนงบประมาณ

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000.-

เดือนละ 1 ครั้ง

100,000.-

ปละ 2 ครั้ง

100,000.-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจะไดลงหลักเขตที่ดิน
สนับสนุนงบประมาณ
สาธารณะชัดเจน
เพื่อใหประชาชนเขาใจในการ สนับสนุนงบประมาณ
ทํางานของอบต.
เพื่อใหประชาชนเขาใจในการ สนับสนุนงบประมาณ
ทํางานของอบต.

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีศูนยใหบริการขอมูล
ขาวสาร
ประชาชนไดรับความสะ
ดวกในการติดตอกับ อบต.
บุคลากรมีความรู

สํานักปลัด

500,000.- เพื่อใหแนวเขตชัดเจน
100,000.50,000.-

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ประชาชนเขาใจการทํางาน สํานักปลัด
ของอบต.
ประชาชนเขาใจการทํางาน สํานักปลัด

6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได และระบบการจัดเก็บภาษี
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 พัฒนารายไดจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อจัดใหมีระบบการจัดเก็บ
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
อยางเปนระบบ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนสะดวกตอการ
ชําระภาษีและรวดเร็ว

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนการคลัง

6.5 แนวทางการพัฒนาจัดหาที่ดินกอสรางสํานักงานและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานใหเพียงพอ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 จัดหาที่ดินและกอสรางอาคาร
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
แหงใหม

เพื่อใหมีที่ทําการเปนของ
1 แหง
อบต. และกวางขวางพอตอการ
รับบริการ

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ทําใหประชาชนมารับ
บริการมีความสะดวกขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

6.6 แนวทางการพัฒนาจัดหาดานครุภัณฑ
ที่
โครงการ

1 จัดหาปรับปรุงซอมแซม ครุภัณฑเครื่องมือ
เครื่องใช สํานักงานใหเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ
2 จัดซื้อครุภัณฑการเก็บตัวอยางเพื่อควบคุม /
ตรวจสอบวัสดุ
3 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน

ทุกสวนราชการ

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000.-

อยางละ 1 ชุด

150,000.-

ครบชุด

100,000.-

4

1 คัน

200,000.-

ครบชุด

100,000.-

5
6
7
8
9

วัตถุประสงค

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชใน
การรับบริการที่ทันสมัย
เพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
ที่ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
ที่ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
ซอมแซมรถน้ําเอนกประสงค ขนาด 10,000 ลิตร เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
ที่ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เครื่องโทรศัพทสํานักงานพรอมระบบภายใน เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
ที่ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
รถยนตสวนกลาง 12 ที่นั่ง
เพื่อใหมียานพาหนะใช
ที่ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
รถยนต
เพื่อใหมียานพาหนะใช
ที่ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
รถจักรยานยนต
เพื่อใหมียานพาหนะใช
ที่ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
จัดซื้อชุดรับแขก
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชใน
การรับบริการที่ทันสมัย
เพียงพอตอการบริการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 คัน
1 คัน
2 คัน
จํานวน 1 ชุด

100,000.20,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ

สํานักปลัด

ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
1,200,000.- ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
900,000.- ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สํานักปลัด

ที่

โครงการ

10 จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ดิจิตอล
11 เครื่องปรับอากาศ
12 โทรทัศน
13 จอคอมพิวเตอร
14 เครื่องปริ้นเลเซอรสี/ขาวดํา
15 เครื่องแฟกซ
16 คอมพิวเตอรตั้งโตะ
17 คอมพิวเตอรโนตบุค
18 โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้
19 ครุภัณฑงานบานงานครัว

วัตถุประสงค

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ

4 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000.-

5 เครื่อง

250,000.-

2 เครื่อง

15,000.-

2 เครื่อง

14,000.-

2 เครื่อง

60,000.-

1 เครื่อง

20,000.-

7 เครื่อง

350,000.-

2 เครื่อง

100,000.-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ชุด

6,000.-

2 ชุด

50,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สวนการคลัง
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ที่

โครงการ

20 ตูเหล็กสองบานเก็บเอกสาร
21 โตะทํางาน 3-6 พรอมเกาอี้
22 คูลเลอรไฟฟา
23 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน
24 แบบเก็บตัวอยางคอนกรีต
25 แบบทดสอบคาความขนเหลวของคอนกรีต
26 รถยนตกะบะบรรทุก 4 ลอ (1 ตัน)
27 เครื่องตบดิน
28 เครื่องมือกอสราง
29 เครื่องตัดหญา

วัตถุประสงค

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
22 ตู

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000.-

10 ชุด

50000.-

2 ชุด

60,000.-

3 ตู

15,000.-

1 ชุด

50,000.-

1 ชุด

50,000.-

1 คัน
1 เครื่อง
1 ชุด
2 เครื่อง

50,000.100,000.20,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
550,000.- ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ที่

โครงการ

30 รถขุดหนา ตักหลัง
31 รถบรรทุก 6 ลอ
32 เครื่องดูดฝุน
33 เครื่องพนหมอกควัน
34 เครื่องฉีดหญา

วัตถุประสงค

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 คัน
1 คัน
1 เครื่อง
6 เครื่อง
6 เครื่อง

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000.- ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
1,000,000.- ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
15,000.ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
300,000.ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ
300,000.ทําใหประชาชนที่มารับ
บริการรวดเร็วประทับใจ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

