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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อและรางระบายน า้
เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ

1 โครงการปรับปรุงคุณภาพน ้า เพ่ือจา้งเหมาปรับปรุง ปรับปรุงคุณภาพน ้าประปา 500,000 6 แห่ง ประชาชนมีน ้าด่ืมสะอาด ส่วนโยธา
ประปา หมู่ท่ี 1-6 คุณภาพน ้าประปา หมู่ท่ี 1-6 ส าหรับการบริโภค

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. กวา้ง 3 เมตร 192,900 1 สาย ประชาชนไดรั้บการบริการ ส่วนโยธา
หมู่ท่ี 4 ซอย  9 ถนน คสล. หมู่ท่ี 4 ซอย 9 ยาว 134  เมตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมท่ีสะดวกรวด

หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี 402 ตารางเมตร เร็วและปลอดภยั
ตามแบบ อบต.ก าหนด

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร 436,700 1 สาย ประชาชนไดรั้บการบริการ ส่วนโยธา
หมู่ท่ี 5 ซอยบา้นนายล ายอง ถนน คสล. หมู่ท่ี 5 ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ คมนาคมท่ีสะดวกรวด
ผูกศิริช่วงท่ี 3 คิดเป็นพ้ืนท่ี 840 ตารางเมตร เร็วและปลอดภยั

ถมดินกวา้ง 1 เมตร ลึก 0.80 เมตร
ยาว 130 เมตร ลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพ 0.00-0.50 เมตร

งบประมาณท่ีมา
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง ถนน คนล.  กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,389,750 1,389,750 1 สาย ประชาชนไดรั้บการบริการ ส่วนโยธา

หมู่ท่ี 3 สายบา้นนางเบญญาภา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,200  เมตรหนา 0.15  เมตร คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว
พนัธเสน คิดเป็นพ้ืนท่ี 6,000 ตารางเมตร และปลอดภยั

ตามแบบ อบต.ก าหนด

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง ถนนลาดยางกวา้ง 6 เมตร ยาว 4,864,000 1 สาย ประชาชนไดรั้บการบริการ ส่วนโยธา
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่ท่ี 5 ถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก 1,780  เมตรหนา 0.05  เมตร (งบ อบจ) คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว กรมส่งเสริมฯ
บา้นนากวย ซอยโป่งแหง้ คอนกรีต พร้อมไหล่ทางขา้งละ 0.50เมตรหรือ และปลอดภยั อบจ.

คิดเป็นพ้ืนท่ี  10,680 ตารางเมตร
ตามแบบอบจ..ก าหนด

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง ถนนคสล .กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,119,450 4,119,450 1 สาย ประชาชนไดรั้บการบริการ ส่วนโยธา
สายบา้นนางรอน ประเสริฐสุข ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,000  เมตรหนา 0.15 เมตรหรือ (งบ อบจ) (งบ อบจ) คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว กรมส่งเสริมฯ
เช่ือมต่อบา้นโป่งตาเพชร คิดเป็นพ้ืนท่ี  18,000 ตารางเมตร และปลอดภยั อบจ.
ต าบลวงัจนัทร์ ตามแบบอบจ..ก าหนด

7 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้างสะพาน ก่อสร้างสะพาน คสล. 3,600,000 สะพาน ประชาชนไดรั้บการบริการ ส่วนโยธา
 บริเวณถนนน ้าลน้ กวา้ง  ๗  เมตร ยาว 30 เมตร 1 แห่ง คมนาคมท่ีสะดวกรวด
หมู่ท่ี 2  ตามแบบ อบจ.ก าหนด เร็วและปลอดภยั อบจ.

งบประมาณท่ีมา
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง ถนนลูกรังกวา้ง 4 เมตร 800,000 1 สาย ประชาชนไดรั้บการบริการ ส่วนโยธา

หมูท่ี่ 6 ต่อจากท่ีดินของนายเสนอ ถนนลูกรัง หมู่ท่ี ๖ ยาว 3,000 เมตร ตามแบบ งบ อบต. คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว กรมส่งเสริมฯ
ทบัจิตถึงท่ีดินของนายยวน อบต.ก าหนด และปลอดภยั อบจ.
จนัทร์แยม้

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือจา้งเหมาปรับปรุง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและ 50,000 50,000 50,000 10 สาย ประชาชนไดรั้บการบริการ ส่วนโยธา
ลูกรังและถนนหินคลุก ซ่อมแซมถนนลูกรังและ ถนนหินคลุกภายในต าบล งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว กรมส่งเสริมฯ
หมู่ท่ี 1-6 ถนนหินคลุก ตามแบบ อบต.ก าหนด และปลอดภยั อบจ.

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 1 เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้างถนน ถนนคสล .กวา้ง 4 เมตร ยาว 426,600 1สาย ประชาชนไดรั้บการบริการ ส่วนโยธา
สายขรัวโต ต่อจากบริเวณบา้น คอนกรีตเสริมเหล็ก 230  เมตรหนา 0.15  เมตร งบ อบต. คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว
นายส าราญทองจีนถึงบริเวณ คิดเป็นพ้ืนท่ี  920  ตารางเมตร และปลอดภยั
ไร่นายณฐัพล ศรีจนัทร์ ตามแบบ อบต.ก าหนด

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้างถนน ถนนลูกรัง กวา้ง 4 เมตร ยาว 210,000 1 สาย ประชาชนไดรั้บการบริการ ส่วนโยธา
เลียบล าหว้ยส่ีบาทถึงจุดเช่ือม ลูกรัง 480  เมตรหนาเฉล่ีย 0.15  เมตร คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว
ต่อถนน คสส. ซอย 4 หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี 1,920 ตารางเมตร และปลอดภยั

12 โครงการปรับปรุงทางน ้าไหล เพ่ือจา้งเหมาปรับปรุง ปรับปรุงทางน ้าไหล 500,000 1 แห่ง มีน ้าไหลลงอ่างเก็บน ้า ส่วนโยธา
เขา้อ่างเก็บน ้าหว้ยระหาร ทางน ้าไหล ตามแบบ กรมชลประทานก าหนด เพียงพอ กรมชลประทาน

หมู่ท่ี 4

งบประมาณท่ีมา
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
13 โครงการวางท่อส่งน ้าเพ่ือการ เพ่ือจา้งเหมาวางท่อส่งน ้า วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 100,000 1 แห่ง มีน ้าเพียงพอใชทุ้กฤดู ส่วนโยธา

เกษตรอ่างเก็บน ้าหว้ยกระสังข์ เพ่ือการเกษตร งบ อบต. ชลประทาน

14 โครงการวางท่อส่งน ้าเพ่ือการ เพ่ือจา้งเหมาวางท่อส่งน ้า วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 100,000 1 แห่ง มีน ้าเพียงพอใชทุ้กฤดู ส่วนโยธา
เกษตรอ่างเก็บน ้าพสุวรรค์ เพ่ือการเกษตร งบ อบต. ชลประทาน

15 โครงการขดุลอกล าหว้ย เพ่ือจา้งเหมาขดุลอกล าหว้ย ขดุลอกล าหว้ยยาว 500 เมตร 200,000 1 แห่ง มีน ้าเพียงพอใชทุ้กฤดู ส่วนโยธา
ส่ีบาท หมู่ท่ี 4 งบ อบต.

16 โครงการวางท่อระบายน ้าเพ่ือ เพ่ือจา้งเหมาวางท่อระบายน ้า วางท่อระบายน ้า คสล.ขนาดเส้นผ่าน 550,000 1 แห่ง ปัญหาน ้าท่วมขงัลดลง ส่วนโยธา
ลดปัญหาน ้าท่วมขงั บริเวณ ศูนยก์ลาง 1.เมตร จ านวน 198 ลูก
บา้นนางสลิตร์ สดใส-บริเวณ พร้อมบ่อพกั 15 ลูก ตามแบบ อบต.
บา้นนางพวน  ทิมเพชร ก าหนด

17 โครงการวางท่อส่งน ้าเพ่ือ เพ่ือจา้งเหมาวางท่อส่งน ้า วางท่อส่งน ้า PE ขนาด เส้นผา่นศนูยก์ลาง 295,000 1 แห่ง มีน ้าใชใ้นการอุปโภค ส่วนโยธา
การเกษตรจากอ่างเก็บน ้า 6" ยาว 386 เมตร ดินขดุ 0.60X0.60 เมตร (งบ อบต.) และประกอบอาชีพ
หว้ยระหาร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

งบประมาณท่ีมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.2  แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพ่ือจา้งเหมาขยายเขต ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า หมู่ท่ี 1-6 700,000 ปีละ 2 จุด ประชาชนมีไฟฟ้าใชค้รบ ส่วนโยธา
หมู่ท่ี 1-6 ไฟฟ้าแรงต ่า (งบ อบต.) ทุกครัวเรือน การไฟฟ้าฯ

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือจา้งเหมาขยายเขต ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ท่ี 1-6 500,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีไฟฟ้าใชค้รบ ส่วนโยธา
หมู่ท่ี 1-6 ไฟฟ้าสาธารณะ (งบ อบต.) ทุกครัวเรือน การไฟฟ้าฯ

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือจา้งเหมาติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟส่องสวา่งจ านวน 4,500,000 100 ตน้ ประชาชนมีความปลอดภยั ส่วนโยธา
ถนนสายหนองหญา้ปลอ้ง- ส่องสวา่ง 100 ตน้ (งบ .อบจ) ในการเดินทางเวลากลางคืน อบจ.
ยางชุม เร่ิมตน้หมู่ท่ี 4 หว้ยกวางจริง

เช่ือมต่อหมูท่ี่ 5 บา้นโปร่งตาเพชร

ต าบลวงัจนัทร์
4 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือจา้งเหมาซ่อมแซม ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภาย 50,000 50,000 50,000 ปีละ 2 คร้ัง ประชาชนมีความปลอดภยั ส่วนโยธา

สาธารณะ  หมู่ท่ี 1-6 ไฟฟ้า ในต าบล (งบ.อบต.) (งบ.อบต.) (งบ.อบต.) ในการเดินทางเวลากลางคืน

งบประมาณท่ีมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร จัดท าป้ายบอกเขตและป้ายบอกซอยต่างๆ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการจดัท าป้ายบอกซอย เพ่ือจา้งเหมาจดัท า ติตตั้งป้ายบอกซอยในต าบลพสุวรรค์ 100,000 6 หมู่บา้น มีป้ายบอกซอยต่างๆสะดวก ส่วนโยธา

หมู่บา้นในต าบลพสุวรรค์ ป้ายบอกซอย (งบ อบต.) ในการติดต่อ
หมู่ท่ี 1-6

2 โครงการติดตั้งกระจกโคง้ป้องกนั เพ่ือจา้งเหมาติดตั้ง ติดตั้งกระจกโคง้บริเวณทางแยก 100,000 6 จุด อุบติัเหตุลดลงประชาชน ส านกังานปลดัฯ

อุบติัเหตุ กระจกโคง้ตามซอย (งบ อบต.) มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน

งบประมาณท่ีมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน า้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้สามารถใช้ ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการขดุบอ่น ้าต้ืน หมู่ท่ี 1-6 เพ่ือจา้งเหมาขดุบ่อ ขดุบ่อน ้าต้ืนตามแบบ นพค.ก าหนด 300,000 10 บ่อ ประชาชนมีน ้าไวใ้ชอุ้ปโภค ส่วนโยธา

น ้าต้ืน (ท่ีดินของ น.ส.ล ายอง อินทรสมมุติ (งบ นพค.) บริโภคอยา่งเพียงพอ นพค.
นางละม่อม เพ่ิมพนู นายสอนพ่ึงพกัตร์

นายมีชยั บุญใบ นายวฒิุชยั รอดจีรา
นายมานพ แพลอย นายณรงคศ์กัด์ิ
 นายสุขใจ โฉมแพ นายศกัดา พลูสวน

 นายระนอง แพลอย,นายปรีชา เอราวรรณ์

นายทวีศกัด์ิ พลูสวน ฯลฯ
2 โครงการขดุสระน ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือจา้งเหมาขดุสระ ขดุสระน ้าเพ่ือการเกษตร ตามแบบ 1,500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไวใ้ชใ้นการ ส านกัปลดั

ส าหรับประชาชน หมู่ท่ี 6 น ้าเพ่ือการเกษตร กรมพฒันาท่ีดิน ก าหนด (กรมพฒันาท่ีดิน) เกษตรและอุปโภค กรมพฒันาท่ีดิน

บริเวณท่ีดิน นายออด ตงฉิน กรมชลประทาน

งบประมาณท่ีมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน า้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้สามารถใช้ ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
3 โครงการวางท่อส่งน ้าเพ่ือ เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง วางทอ่ส่งน ้าเพ่ือการเกษตรตามแบบ 2,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไวใ้ชใ้นการ ส่วนโยธา

การเกษตรหมู่ท่ี  3 วางท่อส่งน ้า ตามแบบ กรม ชลประทาน ก าหนด (งบฯกรมชลประทาน) เกษตร กรมชลประทาน

4 โครงการก่อสร้างโรงสูบน ้าระบบ เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างโรงสูบน ้าระบบไฟฟ้าและ 2,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไวใ้ชใ้นการ ส่วนโยธา
ไฟฟ้าและวางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร โรงสูบน ้าระบบไฟฟ้า วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร (งบฯกรมชลประทาน) เกษตร กรมชลประทาน

หมู่ท่ี 4 ตามแบบกรมชลประทาน ก าหนด

5 โครงการก่อสร้างโรงสูบน ้าระบบ เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างโรงสูบน ้าระบบไฟฟ้าและ 2,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไวใ้ชใ้นการ ส่วนโยธา
ไฟฟ้าและวางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร โรงสูบน ้าระบบไฟฟ้า วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร (งบฯกรมชลประทาน) เกษตร กรมชลประทาน

หมู่ท่ี 5 ตามแบบกรมชลประทานก าหนด
6 โครงการวางท่อส่งน ้าเพ่ือ เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง วางทอ่ส่งน ้าเพ่ือการเกษตรตามแบบ 2,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไวใ้ชใ้นการ ส่วนโยธา

การเกษตรหมู่ท่ี  6 วางท่อส่งน ้า ตามแบบ กรม ชลประทาน ก าหนด (งบฯกรมชลประทาน) เกษตร กรมชลประทาน

งบประมาณท่ีมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน า้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้สามารถใช้ ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
7 โครงการก่อสร้างโรงสูบน ้าระบบ เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างโรงสูบน ้าระบบไฟฟ้าและ 2,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไวใ้ชใ้นการ ส่วนโยธา

ไฟฟ้าและวางท่อส่งน ้าเพ่ือ โรงสูบน ้าระบบไฟฟ้า วางทอ่ส่งน ้าเพ่ือการเกษตรตามแบบ (งบฯกรมชลประทาน) เกษตร กรมชลประทาน

การเกษตร หมู่ท่ี 2 กรมชลประทาน ก าหนด
8 โครงการขดุลอกล าหว้ยโป่งตะคอง เพ่ือจา้งเหมาขดุลอก ขดุลอกล าหว้ยโป่งตะคองกวา้ง 600,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไวใ้ชใ้นการ ส่วนโยธา

หมู่ท่ี 6 ล าหว้ย กวา้ง 3.50 เมตรยาว 1,000 เมตร (งบ กรมพฒันาท่ีดิน) เกษตรและอุปโภค กรมพฒันาท่ีดิน

ตามแบบกรมพฒันาท่ีดิน ก าหนด

9 โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง กวา้ง 1 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50  เมตร 650,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไวใ้ชใ้นการ ส่วนโยธา
ดาดคอนกรีตส่งน ้า หมู่ท่ี 3 คลองไส้ไก่ ระยะทาง 1,000  เมตร (งบ อบต.) เกษตรและอุปโภค กรมชลประทาน

ตามแบบ อบต. ก าหนด

10 โครงการวางท่อส่งน ้าเพ่ือการ เพ่ือจา้งเหมาวางท่อ วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตรตาม 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีความพอใจ ส่วนโยธา
เกษตร หมู่ท่ี 6 ส่งน ้าเพ่ือการเกษตร แบบ กรมชลประทานก าหนด (กรมชลประทาน) กรมชลประทาน กรมชลประทาน

เพียงพอ

งบประมาณท่ีมา

 52



ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน า้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้สามารถใช้ ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
11 โครงการก่อสร้างฝายตน้น ้าล  าธาร เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างฝาย(Check Dam) แบบ 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไวใ้ชใ้นการ ส่วนโยธา

(Check Dam) แบบถาวร ฝายตน้น ้า ถาวร กวา้ง 4  เมตร หนา (กรมชลประทาน) เกษตรและอุปโภค กรมชลประทาน

ล าหว้ยยางตน้เดียว หมู่ท่ี 5 0.30  เมตร สูง 1.00 เมตร
จ านวน 6 แห่ง

12 โครงการวางท่อส่งน ้าเพ่ือการ เพ่ือจา้งเหมาขดุลอก ขดุลอกอ่างเก็บน ้าหนองเกตุ 1,500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าใชเ้พ่ือ ส่วนโยธา
เกษตรอ่างเก็บน ้าหว้ยกวางจริง อ่างเก็บน ้า ตามแบบ กรมชลประทาน ก าหนด (งบกรมชลประทาน) การ อุปโภค - บริโภค ชลประทาน
(หนองเกตุ) หมู่ท่ี 5 และมีน ้าเพ่ือการเกษตร

13 โครงการขดุลอกลอกสระน ้า เพ่ือจา้งเหมาขดุลอกสระน ้า ขดุลอกสระน ้า 1,500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าใชเ้พ่ือ ส่วนโยธา
หมู่ท่ี 5 บริเวณท่ีสระนายเสนอ ตามแบบ กรมชลประทาน ก าหนด (งบกรมชลประทาน) การ อุปโภค - บริโภค ชลประทาน

และมีน ้าเพ่ือการเกษตร
14 โครงการก่อสร้างฝายตน้น ้าล  าธาร เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างฝาย(Check Dam) แบบ 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไวใ้ชใ้นการ ส่วนโยธา

(Check Dam) แบบถาวร ฝายตน้น ้า ถาวร กวา้ง 4 เมตร หนา (กรมชลประทาน) เกษตรและอุปโภค กรมชลประทาน

ล าหว้ยส่ีบาท หมู่ท่ี 4 0.30  เมตร สูง 1.00 เมตร
จ านวน 6 แห่ง

งบประมาณท่ีมา
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
15 โครงการขดุสระน ้าหมู่ท่ี 3 เพ่ือจา้งเหมาขดุสระน ้า ขดุสระน ้า ตามแบบ กรมพฒันาท่ีดิน 1,500,000 2 แห่ง ประชาชนมีน ้าไวใ้ชใ้นการ ส่วนโยธา

บา้นมะขามโพรง ก าหนด บริเวณท่ีดิน (กรมพฒันาท่ีดิน) เกษตรและอุปโภค กรมพฒันาท่ีดิน

ของนายไพโรจน์ บุตรจนัทร์
นายไพรัตน์ บุตรจนัทร์

16 โครงการก่อสร้างฝายกั้นล าน ้า เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารทดน ้าตามแบบ 10,000,000 3 จุด ประชาชนมีน ้าใชต้ลอดปี ส่วนโยธา
หว้ยแม่ประจนัตต์  าบลพสุวรรค์ อาคารทดน ้า กรมชลประทานก าหนดสถานท่ี (กรมชลประทาน) กรมชลประทาน

หมู่ท่ี 2-6 หมู่ท่ี 2 กบัฝ่ังต าบลหว้ยลึก
หมู่ท่ี 3 กบัฝ่ัง หมู่ท่ี 5
หมู่ท่ี 4 กบัฝ่ัง หมู่ท่ี 6

17 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบ 150,000 150,000 150,000 6 แห่ง ประชาชนมีน ้าไวใ้ชใ้นการ ส่วนโยธา
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ท่ี 1-6 ซ่อมแซมระบบประปา ประปา ตามแบบ อบต.ก าหนด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เกษตรและอุปโภค

18 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้างระบบ ก่อสร้างระบบ กระจายน ้า 10,989,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไวใ้ชใ้นการ ส่วนโยธา
กระจายน ้าประปา กระจายน ้า ตามแบบ กรมทรัพยากรน ้า (งบ กรมทรัพยากรน ้า) เกษตรและอุปโภค กปภ.
หมู่ท่ี 6 การประปาส่วนภูมิภาคก าหนด (การประปาส่วนภูมิภาค) กรมทรัพยากรน ้า

งบประมาณท่ีมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
2.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการสนบัสนุนการฝึกอบรม เพ่ือจดัการฝึกอบรมอาชีพ จดัฝึกอบรมอาชีพเสริม 100,000  2 รุ่น ประชาชนมีรายได้ ส านกังานปลดัฯ

อาชีพเสริมใหก้บัประชาชน ใหก้บัประชาชน ใหน้กัเรียนและประชาชน ทัว่ไป (งบ อบต.) เพ่ิมข้ึน งานพฒันาชุมชน

ภายในต าบลพสุวรรค์
2 โครงการจดัท าแผนพฒันา เพ่ือจา้งเหมาส าหรับการจดั จดัรับฟังความคิดเห็นเพ่ือ 10,000 ปีละคร้ัง มีแผนพฒันาการเกษตร ส านกังานปลดัฯ

การเกษตร ท าแผนพฒันาการเกษตร รวบรวมประเด็นปัญหา (งบ อบต.) ไวเ้ป็นขอ้มูลในการ งานการเกษตร

เก่ียวกบัดา้นการเกษตรแลว้ พฒันาดา้นการเกษตร
น ามาจดัท าเป็นแผน

3 โครงการสนบัสนุนศนูยบ์ริการ เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงาน สนบัสนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 ปีละคร้ัง กิจกรรมของศูนยไ์ดรั้บ ส านกังานปลดัฯ

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร ของศูนยบ์ริการถ่ายทอด ใหศู้นยฯ์ เพ่ือด าเนินกิจกรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง งานการเกษตร

ประจ าต  าบล เทคโนโลยกีารเกษตรประจ า ของศูนยฯ์
ต าบล

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพ่ือจา้งเหมาตามโครงการ จดัการฝึกอบรมวิธีการผลิต 20,000 ปีละคร้ัง ประชาชนมีความรู้ ส านกังานปลดัฯ

การผลิตปุ๋ ยอินทรียแ์ละ ปุ๋ ยอินทรียแ์ละปุ๋ ยชีวภาพ (งบ อบต.) ความเขา้ใจเกษตร งานการเกษตร

ปุ๋ ยชีวภาพ ปลอดสารพิษสามารถ
ด าเนินการได้

งบประมาณท่ีมา
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
5 โครงการส่งเสริมการใชปุ้๋ ย เพ่ือส่งเสริมการใชปุ้่ ยพืชสด จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ 10,000  1 รุ่น ดินมีคุณภาพดี ลดตน้ ส านกังานปลดัฯ

พืชสดปรับปรุงดิน ปรับปรุงดิน ร้อยละ 50 (งบ อบต.) ทุนการผลิต
6 โครงการก่อสร้างศนูยศิ์ลปาชีพ เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้างอาคาร จ านวน 1 แห่ง 2,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ ส านกังานปลดัฯ

ต าบลพสุวรรค์ ศูนยศิ์ลปาชีพ (งบ สนง.ทรัพยสิ์นฯ) ส านกังานทรัพยสิ์นฯ

7 โครงการส่งเสริมการปลูกผกั เพ่ือส่งเสริมการปลูกผกั จดัอบรมใหค้วามรู้ 20,000 1 คร้ัง เกษตรกรมีผกัปลอดสารพิษ ส านกังานปลดัฯ

ปลอดภยัจากสารพิษ แบบปลอดภยัจากสารพิษ (งบ อบต.) ไวบ้ริโภคและจ าหน่าย งานการเกษตร

8 โครงการส่งเสริมการเล้ียง เพ่ือใหเ้กษตรกรผูป้ระกอบ เกษตรกรในต าบลพสุวรรค์ 20,000 20,000 20,000  30 ราย เกษตรกรมีก าไร ส านกังานปลดัฯ

โคเน้ือ อาชีพเล้ียงโคเน้ือมีความรู้ จ  านวน 30 ราย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จากการเล้ียงโคเพ่ิมข้ึน งานการเกษตร

และเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต

งบประมาณท่ีมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพ่ือพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่ม จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้อยา่งนอ้ย 20,000 20,000 20,000 4 รุ่น น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระยกุต์ ส านกังานปลดัฯ

ดา้นเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนในต าบล ปีละ 4 รุ่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในการพฒันากลุ่ม งานพฒันาชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่3 เมืองท่องเทีย่วช้ันน าของ ASIAN และแหล่งศึกษาดูงานประชุมสัมมนาส าคญัของประเทศ
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและส่ิงแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
2.3  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการจดัขบวนแห่งาน เพ่ือจา้งเหมาจดัขบวน จดัรถขบวนแห่งานเทศกาล 50,000 1 คร้ัง ต าบลพสุวรรคเ์ป็นท่ีรู้ ส านกังานปลดัฯ

เทศกาลกินปลาพาเท่ียว แห่งานเทศกาลกินปลาพาเท่ียว กินปลาพาเท่ียวแก่งกระจาน (งบ อบต.) จกัแพร่หลาย งานส่งเสริมฯ
แก่งกระจาน แก่งกระจาน จ านวน 1 คร้ัง / ปี

2 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพ่ือจา้งเหมาปรับปรุง ปรับปรุงภูมิทศัน์เพ่ือส่งเสริมการ 500,000 3 แห่ง มีสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่น ส่วนโยธา
หมู่ท่ี 4  หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6  ภูมิทศัน์ ท่องเท่ียว (งบ อบต.) ใจและส่งเสริมการ โยธาธิการและผงัเมือง

ท่องเท่ียว

งบประมาณท่ีมา

งบประมาณท่ีมา

 57



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
2.3  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
3 โครงการสนบัสนุนการจดังาน เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณใหท่ี้วา่การ 30,000 1 คร้ัง ประชาสัมพนัธ์การ ส่วนการศึกษาฯ

เทศกาลกินปลาพาเท่ียวแก่ง ใหก้บัท่ีวา่การอ าเภอแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน (งบ อบต.) ท่องเท่ียวของอ าเภอ
กระจาน คร้ังท่ี 11 แก่งกระจาน
ประจ าปี 2558

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม
3.1 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการก่อสร้างศูนยพ์ฒันา เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันา 1,652,000 1 แห่ง อบต.มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษาฯ

เด็กเล็กต าบลพสุวรรค์ อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กจ านวน 1 หลงั (งบ กรมส่งเสริมฯ) ท่ีไดม้าตราฐานและ
2 โครงการพฒันาหลกัสูตร เพ่ืออบรมใหค้วามรู้และ บุคลากรทางการศึกษา 30,000 1 คร้ัง มีหลกัสูตรของสถานศึกษา ส่วนการศึกษาฯ

การศึกษา ของศูนยพ์ฒันา พฒันาหลกัสูตร จ านวน 50 คน (งบ อบต.)
เด็กเล็กต าบลพสุวรรค์

งบประมาณท่ีมา

งบประมาณท่ีมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม
3.1 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
3 โครงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เพ่ือจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ จดัหาวสัดุ การเรียนการสอน 100,000 100,000 100,000 3 แห่ง เด็กไดรั้บส่ือการเรียนการ ส่วนการศึกษาฯ

การเรียนการสอนแก่ศูนย์ การเรียนการสอนของ ใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กของ (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) สอนท่ีทนัสมยั
พฒันาเด็กเลก็บา้นมะขามโพรง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ อบต. อบต.
หว้ยกวางจริง พสุวรรค์

4 โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั เพ่ือจา้งเหมาจดัหา นกัเรียนในโรงเรียนบา้น 220,000 220,000 220,000 55 คน เด็กไดรั้บอาหารกลางวนั ส่วนการศึกษาฯ

ส าหรับเด็กก่อนประถมศึกษา อาหารกลางวนัใหก้บัเด็ก พสุวรรคจ์  านวน 55 คนๆละ20 บาท (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) ครบทุกคน
และระดบัประถมศึกษา นกัเรียน จ านวน 200 วนั
โรงเรียนบา้นพสุวรรค์

5 โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั เพ่ือจา้งเหมาจดัหา นกัเรียนในโรงเรียนบา้น 544,000 544,000 544,000 136 คน เด็กไดรั้บอาหารกลางวนั ส่วนการศึกษาฯ

ส าหรับเด็กก่อนประถมศึกษา อาหารกลางวนัใหก้บัเด็ก มะขามโพรง จ านวน 136 คน (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) ครบทุกคน
และระดบัประถมศึกษา นกัเรียน คนละ 20 บาทจ านวน 200 วนั
โรงเรียนบา้นมะขามโพรง

6 โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั เพ่ือจา้งเหมาจดัหา นกัเรียนในโรงเรียนบา้น 424,000 424,000 424,000 106 คน เด็กไดรั้บอาหารกลางวนั ส่วนการศึกษาฯ

ส าหรับเด็กก่อนประถมศึกษา อาหารกลางวนัใหก้บัเด็ก หว้ยกวางจริง จ  านวน 106 คน (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) ครบทุกคน
และระดบัประถมศึกษา นกัเรียน คนละ 20 บาทจ านวน 200 วนั

งบประมาณท่ีมา
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
7 โครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือจา้งเหมาจดัซ้ือ นกัเรียนในโรงเรียนบา้น 100,100 100,100 100,100 55 คน เด็กไดรั้บอาหารเสริม(นม) ส่วนการศึกษาฯ

โรงเรียนบา้นพสุวรรค์ อาหารเสริม(นม) พสุวรรคจ์  านวน 55 คน (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) ครบทุกคน
คนละ 7 บาทจ านวน 260 วนั

8 โครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือจา้งเหมาจดัซ้ือ นกัเรียนในโรงเรียนบา้น 192,920 192,920 192,920 136 คน เด็กไดรั้บอาหารเสริม(นม) ส่วนการศึกษาฯ

โรงเรียนบา้นมะขามโพรง อาหารเสริม(นม) มะขามโพรง จ านวน 136 คน (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) ครบทุกคน
คนละ 7 บาทจ านวน 260 วนั

9 โครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือจา้งเหมาจดัซ้ือ นกัเรียนในโรงเรียนบา้น 192,920 192,920 192,920 106 คน เด็กไดรั้บอาหารเสริม(นม) ส่วนการศึกษาฯ

โรงเรียนบา้นหว้ยกวางจริง อาหารเสริม(นม) หว้ยกวางจริง จ  านวน 106 คน (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) ครบทุกคน
คนละ 7 บาทจ านวน 260 วนั

10 โครงการอาหารกลางวนั เพ่ือจา้งเหมาจดัหา นกัเรียนใน ศพด.พสุวรรค์ 95,200 95,200 95,200 17 คน เด็กไดรั้บอาหารกลางวนั ส่วนการศึกษาฯ

ศพด.บา้นพสุวรรค์ อาหารกลางวนัใหก้บัเด็ก จ านวน17 คน (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) ครบทุกคน
นกัเรียน คนละ 20 บาทจ านวน 280 วนั

11 โครงการอาหารกลางวนั เพ่ือจา้งเหมาจดัหา นกัเรียนในศพด.บา้นมะขามโพรง 308,000 308,000 308,000 55 คน เด็กไดรั้บอาหารกลางวนั ส่วนการศึกษาฯ

ศพด.บา้นมะขามโพรง อาหารกลางวนัใหก้บัเด็ก จ านวน55คน (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) ครบทุกคน
นกัเรียน คนละ 20 บาทจ านวน 280 วนั

งบประมาณท่ีมา

 60



เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
12 โครงการอาหารกลางวนั เพ่ือจา้งเหมาจดัหา นกัเรียนใน ศพด.หว้ยกวางจริง 112,000 112,000 112,000 20 คน เด็กไดรั้บอาหารกลางวนั ส่วนการศึกษาฯ

ศพด.บา้นหว้ยกวางจริง อาหารกลางวนัใหก้บัเด็ก  จ  านวน  20 คน (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) ครบทุกคน
นกัเรียน คนละ 20 บาทจ านวน 280 วนั

13 โครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือจา้งเหมาจดัซ้ือ นกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็ก 33,320 33,320 33,320 17  คน เด็กไดรั้บอาหารเสริม(นม) ส่วนการศึกษาฯ

ศพด.บา้นพสุวรรค์ อาหารเสริม(นม) เล็กบา้นพสุวรรค ์17 คน (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) ครบทุกคน
คนละ 7 บาทจ านวน 280 วนั

14 โครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือจา้งเหมาจดัซ้ือ นกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็ก 107,800 107,800 107,800 55 คน เด็กไดรั้บอาหารเสริม(นม) ส่วนการศึกษาฯ

ศพด.บา้นมะขามโพรง อาหารเสริม(นม) เล็กบา้นมะขามโพรง 55 คน (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) ครบทุกคน
คนละ 7 บาทจ านวน 280 วนั

15 โครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือจา้งเหมาจดัซ้ือ นกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็ก 39,200 39,200 39,200 20  คน เด็กไดรั้บอาหารเสริม(นม) ส่วนการศึกษาฯ

ศพด.บา้นหว้ยกวางจริง อาหารเสริม(นม) เล็กบา้นหว้ยกวางจริง 20 คน (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) (งบ กรมส่งเสริมฯ) ครบทุกคน
คนละ 7 บาทจ านวน 280 วนั

16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กมีระเบียบ เด็กนกัเรียนในศูนยพ์ฒันา 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง เด็กมีระเบียบวินยัมีความ ส่วนการศึกษาฯ

จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึง วินยัมีความรับผิดชอบและมี เด็กเล็กของ อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รับผิดชอบ ศพด.
ประสงคข์องศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คุณธรรมจริยธรรม
ในเขต อบต.

งบประมาณท่ีมา
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
17 โครงการทศันศึกษาแหล่ง เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียน เด็กนกัเรียนของศูนยพ์ฒันา 25,000 25,000 25,000 1 คร้ัง เด็กรับความรู้เพ่ิมเติม ส่วนการศึกษาฯ

เรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ไดรั้บความรู้เพ่ิมเติม เด็กเล็กท่ีอยูใ่นเขต อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จากท่ีครูสอน ศพด.
18 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้างสนาม ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง เด็กมีสถานท่ีออกก าลงักาย ส่วนการศึกษาฯ

เด็กเล่น จ านวน 1 แห่ง จ านวน 1 สนาม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สนุกสนานตามวยั
พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองเล่น

19 โครงการจดัการเรียนการสอน เพ่ือจดัการเรียนการสอนให้ บุคคลในชุมชนเขา้มามีส่วน 5,000 5,000 5,000 3 คร้ัง เด็กนกัเรียนของศูนยพ์ฒันา ส่วน
โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ร่วมในการจดัการศึกษาโดย (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) เด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ีอบต. การศึกษาฯ

ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใหก้บั มีความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีอยูใ่นเขต อบต.

20 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ เพ่ือใหเ้ด็กนกัเรียนของ จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 6,000 6,000 6,000 1 คร้ัง เด็กนกัเรียนของศูนยพ์ฒันา ส่วน
อนามยัเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสุขภาพ และอนามยัเด็กของศูนย์ (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) เด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ีอบต.มี การศึกษาฯ

อนามยัท่ีดีปราศจากโรคภยั พฒันาเด็กเล็กในเขตอบต. สุขภาพอนามยัท่ีดีปราศจาก
ไขเ้จบ็ โรคภยัไขเ้จบ็

21 โครงการพฒันาส่ือการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียน อุดหนุนงบประมาณใหก้บั 66,300 1 คร้ัง นกัเรียนมีพฒันาการและ ส่วนการคลงั
ผ่านส่ืออิเลคโทรนิค การสอน โรงเรียนบา้นหว้ยกวางจริง (งบ อบต.) รู้จกัใชเ้ทคโนโลยี รร.บา้นห้วยกวางจริง

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6
22 โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียน อุดหนุนงบประมาณใหก้บั 66,300 1 คร้ัง นกัเรียนมีพฒันาการและ ส่วนการคลงั

การสอน โรงเรียนบา้นมะขามโพรง (งบ อบต.) รู้จกัใชเ้ทคโนโลยี รร.บา้นมะขามโพรง

งบประมาณท่ีมา
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
23 โครงการรับสนบัสนุนงบประมาณ เพ่ือจดัซ้ือส่ือ-อุปกรณ์ อุดหนุนงบประมาณใหก้บั 30,000 1 คร้ัง นกัเรียนมีพฒันาการและ ส่วนการคลงั

จดัซ้ือส่ือ-อุปกรณ์การเรียน การเรียนการสอน กศน.ต าบลพสุวรรค์ (งบ อบต.) รู้จกัใชเ้ทคโนโลยี กศน.อ าเภอ
การสอน แก่งกระจาน

24 โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชน จดัคา่ยฝึกอบรมเสริมความรู้ทางดา้น 30,000 30,000 30,000 3 รุ่น เด็กเยาวชนและประชาชน ส่วนการศึกษาฯ

ซมัเมอร์แคมป์ และประชาชน ไดใ้ชเ้วลาวา่ง วิชาการ ฝึกดนตรี กีฬาและฝึกภาษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไดรั้บการเสริมความรู้
ใหเ้กิดประโยชน์ ต่างประเทศเพ่ือรองรับการเขา้สู่ และใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด

ประชาคมอาเซ่ียน ประโยชน์
25 โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัเรียนในโรงเรียนบา้นพสุวรรค์ 25,000 2 คร้ัง นกัเรียนไดรั้บความรู้เพ่ิม ส่วนการคลงั

ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ มีความรู้เพ่ิมข้ึน (งบ อบต.) จากการเรียนการสอน รร.บา้นพสุวรรค์

26 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ดา้น นกัเรียนในโรงเรียนบา้นพสุวรรค์ 25,000 2 คร้ัง นกัเรียนไดรั้บความรู้เพ่ิม ส่วนการคลงั
สู่เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงใหก้บั (งบ อบต.) จากการเรียนการสอน รร.บา้นพสุวรรค์

นกัเรียน

งบประมาณท่ีมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 จดัท าป้ายบอร์ดประชาสมัพนัธ์ เพ่ือจา้งเหมาจดัท าบอร์ด จ านวน 6 บอร์ด 30,000 6 แห่ง มีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ส านกังานปลดัฯ

หมู่ท่ี 1-6 ประชาสมัพนัธ์ให้กบัหมู่บา้น (งบ อบต.)
ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่6 การพัฒนาศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม

3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม และงานประเพณท้ีองถิ่น
เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ

1 โครงการจดังานสืบสานประ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ จดักิจกรรมประเพณีวนัลอย 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง ธรรมเนียมประเพณีไดรั้บการ ส่วน
เพณีลอยกระทงประจ าปี ขนบธรรมเนียมประเพณี กระทง จ านวน 1 คร้ัง/ปี (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) อนุรักษไ์ว้ การศึกษาฯ

ท่ีดีของไทย
2 โครงการจดังานสืบสานประ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ จดักิจกรรมประเพณีวนัสงกรานต์ 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง ธรรมเนียมประเพณีไดรั้บการ ส่วน

เพณีสงกรานตป์ระจ าปี ขนบธรรมเนียมประเพณี  จ  านวน 1 คร้ัง/ปี (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) อนุรักษไ์ว้ การศึกษาฯ
ท่ีดีของไทย

งบประมาณท่ีมา

งบประมาณท่ีมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่6 การพัฒนาศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม
3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม และงานประเพณท้ีองถิ่น

3 โครงการจดังานสืบสานประ เพ่ือเป็นการอนุรักษธ์รรมเนียม จดักิจกรรมประเพณีเขา้พรรษา 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง ธรรมเนียมประเพณีไดรั้บการ ส่วน
เพณีหล่อเทียนวนัเขา้พรรษา ประเพณีอนัดีงามของไทย  จ านวน 1 คร้ัง/ปี (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) อนุรักษไ์ว้ การศึกษาฯ

4 โครงการสนบัสนุนการจดังาน เพ่ืออนุรักษแ์ละสืบสาน อุดหนุนอ าเภอแก่งกระจาน 40,000 1 คร้ัง ประชาชนในพ้ืนท่ีเขต ส่วน
พระนครคีรี-เมืองเพชร วฒันธรรมประเพณีอนัเป็น (งบอบต.) อบต.ไดมี้ส่วนร่วมในการ การศึกษาฯ
คร้ังท่ี 29 ประจ าปี 2558 เอกลกัษณ์ของจงัหวดัเพชรบุรี อนุรักษฟ้ื์นฟปูระเพณี

ใหค้งอยูต่่อไป อนัดีงามของจงัหวดัเพชรบรีุ
5 โครงการบรรพชาสามเณรภาค เพ่ือส่งเสริมและทะนุบ ารุง เด็กชายอายรุะหวา่ง 10-20 ปี 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง เด็กในต าบลพสุวรรคใ์ชเ้วลา ส่วน

ฤดูร้อน  พทุธ ศาสนา และใหเ้ด็กใช้ ภายในต าบลพสุวรรค์ (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) วา่งช่วงปิดเทอมใหเ้กิดประ การศึกษาฯ
เด็กใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ โยชน์ในการศึกษาธรรมะ
ในการศึกษาธรรมะ และเป็นการทะนุบ ารุง

พระพทุธศาสนา
6 โครงการจดังานวนัส าคญัทาง เพ่ือส่งเสริมและทะนุบ ารุง เด็กเยาวชนและประชาชนภายใน 10,000 ผูเ้ขา้ร่วม เด็กและเยาวชนมีจิตส านึก ส่วน

ศาสนา  พทุธ ศาสนา ต าบลพสุวรรค์ (งบอบต.) 300 คน ท่ีจะส่งเสริมศาสนา การศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการแข่งขนักีฬาต าบล เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชน จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาภายใน 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง ประชาชนในพ้ืนท่ีอบต. ส่วน

ประจ าปี ในชุมชนรักการออกก าลงั ต  าบล จ านวน 1 คร้ัง/ปี (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) และบริเวณใกลเ้คียงได้ การศึกษาฯ
กายดว้ยการเล่นกีฬาและ ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
รักษาความสามคัคี ประโยชน์

2 โครงการแข่งขนักีฬาสัมพนัธ์ เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชน จดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตอบต. ส่วน
เช่ือมความสามคัคีระดบัอ าเภอ ในเขตต าบลรักการออกก าลงั (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น การศึกษาฯ

ก าลงักายดว้ยการเล่นกีฬา ประโยชน์
และรักษาความสามคัคี

3 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพ่ือจดัหาอุปกรณ์กีฬาประ จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาแก่หมู่บา้น 72,000 72,000 72,000 1 คร้ัง ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ส่วน
ประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 1-6 จ าหมู่บา้น ในเขตอบต.จ านวน 6 หมู่บา้น (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ทุกหมู่บา้นมีอุปกรณ์ใน การศึกษาฯ

การออกก าลงักายเพ่ือมี
การพฒันาดา้นการกีฬา
และมีสุขภาพแขง็แรง

งบประมาณท่ีมา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
4 โครงการสนบัสนุนการจดังาน เพ่ือใหป้ระชาชนเยาวชนมี จดัการแข่งขนัปีละ 1 คร้ัง 30,000 1 คร้ัง ประชาชนเยาวชนมีร่างกาย ส่วน

ว่ิงแก่งกระจานมินามาราธอน ร่างกายแขง็แรงสร้าง (งบอบต.) แขง็แรงสร้างความสามคัคีใน การศึกษาฯ
คร้ังท่ี 7 ประจ าปี 2558 ความสามคัคีในคณะ รู้แพ ้ คณะ รู้แพ ้รู้ชนะ มีน ้าใจนกั

รู้ชนะ มีน ้าใจนกักีฬา กีฬา
5 โครงการสนบัสนุนการแข่ง เพ่ือใหป้ระชาชนเยาวชนมี ประชาชนเยาวชนต าบล 50,000 50,000 50,000 5 คร้ัง ประชาชนเยาวชนมีร่างกาย ส่วน

ขนักีฬาระหวา่งงานองคก์ร ร่างกายแขง็แรงสร้าง พสุวรรค ์เขา้ร่วมการแข่งขนั (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) แขง็แรงสร้างความสามคัคีใน การศึกษาฯ
ต่างๆ โดยส่งนกักีฬาเขา้ร่วม ความสามคัคีในคณะ รู้แพ ้ เช่น ไทยคพั แก่งกระจานคพั ฯลฯ คณะ รู้แพ ้รู้ชนะ มีน ้าใจนกั
การแข่งขนั รู้ชนะ มีน ้าใจนกักีฬา กีฬา

6 โครงการกีฬาปฐมวยัศูนย์ เพ่ือส่งเสริมพฒันาการ ครูเด็ก และผูป้กครองร่วม 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง เด็กปฐมวยัมีพฒันาการทั้ง ส่วน
พฒันาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ดา้น ความสามคัคี กิจกรรม 80% (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) 6 ดา้นท่ีดี การศึกษาฯ

7 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพ่ือใหมี้สถานท่ีพกัผ่อน ก่อสร้างสนามกีฬาและสวน 500,000 1  แห่ง ประชาชนในหมู่ท่ี 4 และใน ส่วนโยธา
และสวนสาธารณะ หมู่ท่ี 4 หยอ่นใจและส่งเสริมให้ สาธารณะตามแบบ อบต. (งบอบต.) เขตพ้ืนท่ีอบต.มีสถานท่ีพกั

ประชาชนในชุมชนรักการ ก าหนด ผ่อนหยอ่นใจและใชเ้ป็น
ออก าลงักายดว้ยการเล่นกีฬา สถานท่ีออกก าลงักายและ
และห่างไกลจากยาเสพติด ห่างไกลจากยาเสพติด

งบประมาณท่ีมา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
8 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างสนามกีฬาและสวน 500,000 1  แห่ง ประชาชนในหมู่ท่ี 2 และ ส่วนโยธา

และสวนสาธารณะ หมู่ท่ี 2 สนามกีฬาและสวนสาธารณะ สาธารณะ ตามแบบท่ีอบต. (งบอบต.) เขตพ้ืนท่ีมีสถานท่ีพกัผ่อน
ก าหนด หยอ่นใจและใชเ้ป็นสถาน

ท่ีออกก าลงักายและห่างไกล
จากยาเสพติด

9 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพ่ือใหมี้สถานท่ีเล่นกีฬา ก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลยบ์อล 200,000 1  แห่ง มีสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ ส านกังานปลดัฯ

วอลเลยบ์อลบา้นพสุวรรค์ และส่งเสริมใหป้ระชาชน ตามแบบอบต.ก าหนด (งบอบต.) และใชเ้ป็นสถานท่ีออกก าลงั

หมู่ท่ี 1 รักการออกก าลงักายดว้ยการ กาย ประชาชนในพ้ืนท่ีเขต
เล่นกีฬาและห่างไกลรักการ อบต.ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ออกก าลงักายดว้ยการเล่น ประโยชน์และห่างไกลจาก
กีฬาและห่างไกลยาเสพติด ยาเสพติด

งบประมาณท่ีมา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม
3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการป้องกนัและควบคุม เพ่ือควบคุมและป้องกนั พน่หมอกควนัและน ้ายาสาร 60,000 60,000 60,000 2 คร้ัง ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ส านกังานปลดัฯ

โรคไขเ้ลือดออก โรคติดต่อท่ีอาจจะเกิดข้ึน เคมีก าจดัแมลงในเขตพ้ืนท่ี (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) อบต.จะปลอดภยัดา้น
หมู่บา้นในเขตอบต. อบต.จ านวน 2 คร้ัง/ปี โรคติอต่อโดยแมลง

2 โครงการสนบัสนุนการด าเนิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธภาพใน จดัสรรงบประมาณการด าเนิน 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 1-6 มี ส านกังานปลดัฯ

งานดา้นการสาธารณสุขมูล การปฏิบติังานของกลุ่มอสม. งานดา้นการสาธารณสุขมูลฐาน (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ความรู้ความเขา้ใจ และ
ฐาน (อสม.)หมู่ท่ี 1-6 หมู่ท่ี 1-6 สามารถปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ

3 โครงการพฒันาเด็กไทยให้ เพ่ือควบคุมและป้องกนั เด็กนกัเรียนภายในเขตต าบล 5,000 1 คร้ัง เด็กนกัเรียนภายในเขตต าบล ส านกังานปลดัฯ

เฉลียวฉลาดประเทศชาติ ภาวะบกพร่องในการขาด พสุวรรค์ (งบอบต.) พสุวรรคไ์ดรั้บยาเมด็ธาตุเหล็ก

แขง็แรงดว้ยยาเสริมธาตุเหล็ก ธาตุเหล็กและโรคโลหิตจาง และยาน ้าเสริมธาตุเหล็กเพ่ือ
ของเด็กนกัเรียนในเขต ป้องกนัโรคโลหิตจาง
ต าบลพสุวรรค์

4 โครงการอสม.นอ้ย เพ่ือเป็นการพฒันางาน จดัฝึกอบรมงานดา้นสาธารณสุข 20,000 ผูเ้ขา้ร่วม นกัเรียนเกิดทกัษะดา้น ส านกังานปลดัฯ

ดา้นสาธารณสุขใหก้บัเด็ก (งบฯอบต.) 50 คน สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน

งบประมาณท่ีมา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม
3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
5 โครงการพฒันาศกัยภาพแกนน า เพ่ือพฒันาองคค์วามรู้และ อุดหนุนงบประมาณใหก้บั 20,000 1 คร้ัง ร้อยละ 70 ของเด็กและเยาว ส านกังาน

ดา้นสุขภาพจิตในชุมชน ต าบล ศกัยภาพของแกนน าให้ รพสต.บา้นมะขามโพรง (งบอบต.) ชนมีความรู้ ความเขา้ใจและ ปลดัอบต.
พสุวรรค ์ปี 2558 สามารถประเมินคดักรอง ทกัษะในการป้องกนัโรคติอ รพสต.มะขามโพรง

ภาวะสุขภาพจิตระดบัครอบครัว ต่อทางเพศสัมพนัธ์
และชุมชน

6 โครงการสร้างความเขม้แขง็ เพ่ือลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน กลุ่มเส่ียงจ านวน 150 คน 20,000   1  คร้ัง ร้อยละ 50 ของประชาชน ส านกังาน
ในการด าเนินงานป้องกนัโรค (งบอบต.) ลดปัญหา เขา้ใจและระวงั ปลดัอบต.
เอดส์ในเด็กและเยาวชนต าบล มากข้ึน รพสต.มะขามโพรง

พสุวรรค ์ปี 2558
7 โครงการกองทุนหลกัประกนั เพ่ือจ่ายเป็นเงินสบทบ จ่ายเป็นเงินสมทบ 50,000   1  คร้ัง ร้อยละ 50 ของประชาชน ส านกังานปลดั

สุขภาพในระดบัทอ้งถ่ิน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ (งบอบต.) ลดปัญหา เขา้ใจและระวงั รพสต.มะขามโพรง

หรือพ้ืนท่ีต าบลพสุวรรค์ แห่งชาติ (สปสช.) มากข้ึน
8 โครงการสนบัสนุนกองทุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสบทบกองทนุ จ่ายเป็นเงินสมทบ 30,000   1  คร้ัง ร้อยละ 50 ของประชาชน ส านกังานปลดั

สวสัดิการชุมชนต าบลพสุวรรค์ สวสัดิการชุมชนต าบลพุสวรรค์ (งบอบต.) ลดปัญหา เขา้ใจและระวงัมากข้ึน รพสต.มะขามโพรง

9 โครงการรณรงคป้์องกนัโรค เพ่ือป้องกนัปัญหาโรคพิษ จดัรณรงคแ์ละฉีดวคัซีนป้องกนั 50,000   1  คร้ัง โรคพิษสุนขับา้ลดนอ้ยลง ส านกังาน
พิษสุนขับา้ สุนขับา้ โรคพิษสุนขับา้ (งบอบต.) หรือไม่เกิดข้ึนเลย ปลดัอบต.
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม
3.6 แนวทางการพัฒนา จัดสวสัดกิารสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ เพ่ือใหผู้สู้งอายมีุชีวิตความ จดัสรรเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 906,000 1,086,000 1,266,000 300 คน ผูสู้งอายมีุคุณภาพชีวิตท่ี ส านกังานปลดัฯ

ผูสู้งอายุ เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เพ่ิมเติม จ  านวนผูสุ้งอายแุต่ละปี (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) ดีข้ึน

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ เพ่ือใหผู้พิ้การมีชีวิตความ จดัสรรเบ้ียยงัชีพผูพิ้การ 174,000 204,000 234,000  50 คน ผูพิ้การมีคุณภาพชีวิตท่ี ส านกังานปลดัฯ

ผูพิ้การ เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน จ านวนผูพิ้การแต่ละปี (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) ดีข้ึน

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ เพ่ือใหผู้ป่้วยโรคเอดส์มีชีวิต จดัสรรเบ้ียยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ 12,000 12,000 12,000 20 คน ผูป่้วยโรคเอดส์มีคุณภาพ ส านกังานปลดัฯ

ผูป่้วยโรคเอดส์ ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน จ านวนผูป่้วยท่ีแสดงตนแต่ละปี (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) ชีวิตท่ีดีข้ึน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม
3.7  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ สตรี เยาวชนและเดก็

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการสนบัสนุนการจดั เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของ จดัสรรเงินสนบัสนุนกิจกรรม 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง กิจกรรมผูสู้งอายสุามารถ ส านกังานปลดัฯ

กิจกรรมของผูสู้งอายุ ชมรมผูสู้งอายมีุประสิทธิภาพ ผูสู้งอายตุ  าบลพสุวรรค ์ปีละ (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประ
12 คร้ัง สิทธิภาพ

2 โครงการจดังานวนัเด็กแห่ง เพ่ือใหค้วามส าคญัแก่เด็ก จดักิจกรรมงานวนัเด็กแห่ง 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง เด็กไดภ้าคภูมิใจในความส า ส่วน
ชาติ และส่งเสริมใหรู้้จกับทบาท ชาติ ปีละ 1 คร้ัง (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) คญัท่ีตนเป็นส่วนหน่ึงท่ี การศึกษาฯ

หนา้ท่ีของตนเอง จะตอ้งรู้บทบาทหนา้ท่ี
ของตน

3 โครงการค่ายเยาวชนต่อตา้น เพ่ือส่งเสริมใหเ้ยาวชนใน จดักิจกรรมค่ายเยาวชนปีละ 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง กิจกรรมผูสู้งอายสุามารถ ส่วน
ยาเสพติด เขตอบต.ต่อตา้นและป้องกนั 1 คร้ัง (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) วา่งใหเ้กิดประโยชน์ การศึกษาฯ

ปัญหายาเสพติดในต าบล และห่างไกลยาเสพติด
4 โครงการบา้นทอ้งถ่ินไทยเทิด เพ่ือใหก้ารเฉลิมพระเกียรติ ด าเนินการก่อสร้างหรือปรับ 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง สร้างความดีถวายพระองค์ ส านกังานปลดัฯ

ไทอ้งคร์าชนัต ์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ปรุงซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัใหก้บั (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) ท่าน
และสมเด็จพระบรมราชินีฯ ประชาชน

5 โครงการซ่อมแซมบา้นผูย้ากไร้ เพ่ือจา้งเหมาซ่อมแซมบา้น จ านวน 2 หลงั ต่อปี 60,000 60,000 60,000 2 หลงั ผูย้ากไร้มีท่ีอยูอ่าศยัและได้ ส านกังานปลดัฯ
ผูย้ากไร้ (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) รับความปลอดภยั
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
6 โครงการทศันศึกษาดา้น เพ่ือใหผู้สู้งอายขุองต าบล จดัทศันศึกษาใหก้บัผูสู้งอายุ 30,000 1 คร้ัง ผูสู้งอายขุองต าบลพุสวรรคไ์ด้ ส านกังานปลดัฯ

ศิลปวฒันธรรมของผูสู้งอายุ พสุวรรคไ์ดพ้บปะสังสรรค์ ต  าบลพสุวรรค ์ปีละ 1 คร้ัง (งบฯอบต.) รับความรู้และมีประสบการณ์

และเป็นการแลกเปล่ียน ในการทศันศึกษาดูงาน
ประสบการณ์

7 โครงการรับขวญัเด็กอ่อนแรก เพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บั เด็กแรกเกิดในเขตต าบล 30,000 50 คน แม่และเด็กอ่อนแรกเกิดมี ส านกังานปลดัฯ

เกิดภายในต าบล แม่และเด็กอ่อนแรกเกิด พสุวรรค ์หมู่ท่ี 1-6 (งบฯอบต.) ก าลงัใจท่ีดีในการไดรั้บ
การดูแล

8 โครงการส่งเสริมบทบาทของ เพ่ือสนบัสนุนใหก้ลุ่มสตรี กลุ่มสตรีในต าบลพสุวรรค์ 20,000 20,000 20,000 2 คร้ัง กลุ่มสตรีในต าบลพสุวรรค์ ส านกังานปลดัฯ
สตรีในทางเศรษฐกิจต าบล ในต าบลพสุวรรคไ์ดรั้บ (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) มีอาชีพเสริมและมีรายได้
พสุวรรค์ การศึกษาและการพฒันา เพ่ิมมากข้ึน

อาชีพและทกัษะต่างๆ

9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมใหส้ถาบนั ครอบครัวในต าบลพสุวรรค์ 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง ครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น ส านกังานปลดัฯ

เพ่ือพฒันาครอบครัวต าบล ผูกพนัและเป็นครอบครัว (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) แกปั้ญหาครอบครัว
พสุวรรค์ ท่ีอบอุ่น แตกแยก
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม
3.8  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการเสริมสร้างพฒันา เพ่ือใหก้ารด าเนินงานท่ีเก่ียว อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 30,000 1 คร้ัง การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส านกังานปลดัฯ

ศกัยภาพผูป้ระสานพลงั ขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ข อ าเภอแก่งกระจาน (งบฯอบต.) กบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญ

แผ่นดิน ปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพ หายาเสพติดมีประสิทธิภาพ
อ าเภอแก่งกระจาน

2 โครงการรณรงคป้์องกนัและ เพ่ือด าเนินการรณรงคป้์องกนั จดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัและ 35,000 35,000 35,000 1 คร้ัง สามารถป้องกนัและแกไ้ข ส านกังานปลดัฯ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด และแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน แกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยจดั (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) ปัญหายาเสพติดในต าบล
ในต าบล ท าป้ายค าขวญั เดินรณรงคใ์น ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

เขตหมู่บา้น/ต าบล
3 โครงการจดังานวนัต่อตา้น เพ่ือใหก้ารด าเนินงานท่ี อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 10,000 1 คร้ัง ประชาชนมีสุขภาพร่าง ส านกังานปลดัฯ

ยาเสพติดโลก เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั อ าเภอแก่งกระจาน (งบฯอบต.) กายแขง็แรงเม่ือไดรั้บรู้
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด ขอ้มูล
มีประสิทธิภาพ

4 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑกี์ฬา เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองออกก าลงั เคร่ืองออกก าลงักายขอ้เข่าจกัรยาน 80,000 1 คร้ัง ประชาชนมีสถานท่ีออก ส านกังานปลดัฯ

ใหก้บัหมู่บา้น กายกลางแจง้ เคร่ืองลดหนา้ทอ้ง (งบฯอบต.) ก าลงักายเพ่ิมข้ึน
เคร่ืองบริหารหลงัขอ้สะโพก
เคร่ืองบริหารขอ้เข่า
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทีด่ใีนองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
4.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการประชุมประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหาความตอ้ง จดัประชุมประชาคม 30,000 30,000 30,000 6 คร้ัง ปัญหาของประชาชนได้ ส านกัปลดั

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดั การของแต่ละหมู่บา้น ประชาชนทัว่ไปและผูท่ี้ (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) รับการแกไ้ข
ท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เก่ียวขอ้ง อยา่งนอ้ยปีละ 1คร้ัง

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ เพ่ือสร้างความเขา้ใจในการ จดัประชุมเชิงปฏิบติัการจ านวน 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง ผูมี้หนา้ท่ีในการจดัแผน ส านกัปลดั
การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินและ จดัท าแผนพฒันาของ อปท. 1 คร้ัง (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) ของ อปท.มีความเขา้ใจและ
แผนพฒันาการศึกษา ของ อปท. น าไปปรับใช่ได้

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
4.2  แนวทางการพัฒนา  จัดท าฐานข้อมูลชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการจดัท าผงัเมืองต าบล เพ่ือใหมี้ขอ้มูลกายภาพของ จดัท าผงัเมืองต าบล 100,000 1 แห่ง ขอ้มูลกายภาพของหมู่บา้น ส่วนโยธา

หมู่บา้น เพ่ือใชป้ระโยชน์ (งบฯอบต.) เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
ในการพฒันาอบต. พฒันาอบต.

งบประมาณท่ีมา

งบประมาณท่ีมา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
4.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ิม เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนให้ จดัฝึกอบรมและทศันศึกษาดู 250,000 250,000 250,000 1 คร้ัง คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ส านกัปลดัฯ

องคค์วามรู้ในการบริหาร สมาชิกสภาคณะผูบ้ริหาร งาน จ านวน 1 คร้ัง/ปี (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) พนกังานลูกจา้ง จะน าความ
งาน พนกังานและลูกจา้งอบต. รู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมา

ไดมี้โอกาสเขา้รับการฝึกอบรม พฒันางานในหนา้ท่ีใหมี้
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

2 โครงการพฒันาคุณธรรม เพ่ือปลูกจิตส านึกคุณธรรม จดัฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ขา้ราชการและพนกังาน ส านกัปลดัฯ
จริยธรรม ขา้ราชการ พนกังาน  จริยธรรม แก่ขา้ราชการ แก่ขา้ราชการ และพนกังานใน (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) ลูกจา้งคณะผูบ้ริหารในอบต.
ลูกจา้ง สมาชิกคณะผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง สมาชิก อบต. ปีละ 1 คร้ัง ไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึง

 คณะผูบ้ริหารในอบต. คุณธรรมและจริยธรรม
3 โครงการพฒันาศกัยภาพ เพ่ือพฒันาศกัยภาพในการ ผูบ้ริหารและสมาชิก อบต. 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง ผูบ้ริหารและสมาชิก ส านกัปลดัฯ

คณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภา ปฏิบติังานของคณะผูบ้ริหาร เขา้อบรม อยา่งนอ้ยปีละ (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) (งบฯอบต.) ท่ีเขา้รับการอบรม
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาฯ 1 หลกัสูตร มีความรู้ สามารถน ามาปรับ
พสุวรรค์ ใชใ้นการท างานได้

งบประมาณท่ีมา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
4.4  แนวทางการพัฒนา  สรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงาน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือให้มีบุคลากรท่ีปฏิบติังาน สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร 30,000 30,000 30,000 2 คร้ัง มีบุคลากรเหมาะสมกบั ส านกังานปลดัฯ

พนกังานส่วนต าบล เพียงพอ ใหค้รบตามแผนอตัราก าลงั (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แผนอตัราก าลงั
พนกังานจา้งส่วนต าบล

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
4.5  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บ และพัฒนารายได้

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี เพ่ือจา้งเหมาด าเนินโครง จดัท าและปรับปรุงขอ้มูล 150,000 150,000 150,000 1 ชุด อบต.มีแผนท่ีภาษีท่ีเป็นปัจจุบนั ส่วนการคลงัฯ

และทะเบียนทรัพยสิ์น การจดัท าแผนท่ีภาษีและ แผนท่ีภาษี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) งานพฒันารายได้

ทะเบียนทรัพยสิ์น

2 โครงการจดัเก็บภาษีนอก เพ่ือลดปัญหาการคา้งช าระ 6 หมู่บา้น 5,000 5,000 5,000 6 คร้ัง ไดรั้บภาษีครบตามจ านวน ส่วนการคลงัฯ

สถานท่ี ภาษี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) งานพฒันารายได้

งบประมาณท่ีมา

งบประมาณท่ีมา

 77



ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทีด่ใีนองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
4.6  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงพัฒนาสถานที ่วสัดุ ครุภัณฑ์ พร้อมทั้งน าเทคโนโลยทีีท่ันสมัยมาใช้บริการประชาชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการก่อสร้างบา้นพกั เพ่ือจา้งเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างบา้นพกัพนกังาน 805,000 1 หลงั มีบา้นพกัใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ส่วนโยธา

ส าหรับเจา้หนา้ท่ี บา้นพกัส าหรับเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) อบต.
2 โครงการก่อสร้างหอ้งน ้าส าหรับ เพ่ือก่อสร้างหอ้งน ้าผูพิ้การ หอ้งน ้าจ  านวน 1 หอ้ง 186,000 1 แห่ง มีหอ้งน ้าไวส้ าหรับผูพิ้การ ส่วนโยธา

ผูพิ้การ (งบ อบต.) ท่ีมาติดต่อราชการ

3 โครงการจา้งเหมาจดัท าเคาน์เตอร์ เพ่ือจา้งเหมาจดัท าเคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์บริการประชาชน 50,000 1 ชุด มีเคาน์เตอร์บริการประชาชน ส านกังานปลดัฯ

บริการประชาชน บริการประชาชน จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.)
4 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ เพ่ือจดัหาวสัดุครุภณัฑ์ ตูเ้ก็บเอกสาร,ก ามะลอดึงสายไฟ 11,200 2 ตู้ มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ส านกังานปลดัฯ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ ใหเ้พียงพอในการปฎิบติั เคร่ืองเสียงแบบลากจูง 50,000 1 ชุด
บริหารงาน งาน เคร่ืองพน่หมอกควนั 70,000 1 เคร่ือง
(ส านกังานปลดั) เล่ือยโซ่ยนต์ 30,000 1 เคร่ือง

เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA 18,000 6 เคร่ือง
เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED 5,500 1 เคร่ือง
หมอ้แปลงไฟฟ้า 8,000 1 ตวั
สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร 3,000 1 เคร่ือง

งบประมาณท่ีมา
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
5 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ เพ่ือจดัหาวสัดุครุภณัฑ์ เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA 9,000 3 เคร่ือง มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ส่วนการคลงั

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ ใหเ้พียงพอในการปฎิบติั คอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง 60,000 2 เคร่ือง
บริหารงาน งาน เคร่ืองพิมพช์นิด Dot Matrix 23,000 1 เคร่ือง
(ส่วนการคลงั) โตะ๊ตั้งคอมพิวเตอร์ 10,000 2 โตะ๊

เคร่ืองปรับอากาศ 18,000 1 เคร่ือง
6 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ เพ่ือจดัหาวสัดุครุภณัฑ์ ไมต้บ 20 อนั 10,000 20 อนั มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ส านกังานปลดัฯ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ ใหเ้พียงพอในการปฎิบติั ถงัพน่น ้า 20 ถงั 10,000 20 ถงั
บริหารงาน ส านกังานปลดัฯ งาน มีด งา้ว 20 เล่ม 2,000 20 อนั
(งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) กระติกใส่น ้าด่ืมแบบพกพา 20 ใบ 6,000 20 ใบ

ชุดผจญเพลิง 20  ชุด 3,000 20 ชุด
วิทยส่ืุอสาร จ านวน 4 เคร่ือง 50,000 4 เคร่ือง

7 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ เพ่ือจดัหาวสัดุครุภณัฑ์ เทปวดัท่ี ใยแกว้ 3,000 1 อนั มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ส่วนโยธา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ ใหเ้พียงพอในการปฎิบติั กลอ้งถ่ายรูป 12,000 1 ตวั
บริหารงาน(ส่วนโยธา) งาน คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 30,000 1 เคร่ือง

8 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑเ์พ่ือ เพ่ือจดัหาวสัดุครุภณัฑ์ โต ๊ท  างานระดบั 3-6 10,000 2 ชุด มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ส่วนการศึกษาฯ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ ใหเ้พียงพอในการปฎิบติั ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 11,200 2 ตู้
บริหารงาน งาน โตะ๊พบัสีขาว 7,500 3 ตวั
(ส่วนการศึกษาฯ) โตะ๊ส าหรับตั้งคอมพิวเตอร์ 8,100 3 ตวั

เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA 18,000 6 เคร่ือง

งบประมาณท่ีมา
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือจา้งเหมาปรับปรุงอาคาร ทาสีอาคาร 167,900 1 คร้ัง มีสถานทีท างานท่ีเหมาะสม ส่วนโยธา

ทาสีอาคารและขดัพ้ืนหินขดั ขดัพ้ืนหินขดั (งบ อบต.)
ส านกังาน อบต.

10 โครงการปรับปรุงศูนยพ์ฒันา เพ่ือจา้งเหมาปรับปรุง ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็ก 320,000 1 แห่ง มีสถานทีท างานท่ีเหมาะสม ส่วนโยธา
เด็กเล็กบา้นมะขามโพรง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (งบ อบต.)

11 โครงการต่อเติมอาคารส านกังาน เพ่ือจา้งเหมาต่อเติมอาคาร ต่อเติมอาคารส านกังานจ านวน 320,000 1 แห่ง มีสถานทีท างานท่ีเหมาะสม ส่วนโยธา
ส านกังาน 2 หอ้ง(ตามแบบ อบต.ก าหนด) (งบ อบต.)

12 โครงการจดัซ้ือจดัหาครุภณัฑ์ เพ่ือจดัหาครุภณัฑ์ รถยนต์ 600,000 1 คนั มีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่วนโยธา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ รถบรรทุกน ้า 1,200,000 1 คนั ไวบ้ริการประชาชน
ปฏิบติังานเพ่ือการบริการประชาชน รถกระเชา้ 1,500,000 1 คนั

งบประมาณท่ีมา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
4.7  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการวนัเฉลิมพระชนม เพ่ือจดัพิธีถวายพระพรชยั จดังาน 1 คร้ัง 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน ส านกังานปลดัฯ

พรรษา 5 ธนัวา มหาราช มงคลและแสดงความส านึก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 500 คน
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษตัริย์

2 โครงการวนัเฉลิมพระชนม เพ่ือจดัพิธีถวายพระพรชยั จดังาน 1 คร้ัง 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน ส านกังานปลดัฯ

พรรษา 12 สิงหา มงคลและแสดงความส านึก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 500 คน
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนารถ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
4.8  แนวทางการพัฒนา  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ชุมชน

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการจดัท าหนงัสือ เพ่ือจา้งเหมาจดัท าหนงัสือ จ านวน 600 เล่ม 30,000 30,000 30,000 600 เล่ม หน่วยงานราชการและ ส านกังานปลดัฯ

รายงานกิจการ อบต. รายงานกิจการของ อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เอกชนประชาชนรับรู้
ประจ าปี ข่าวสาร อบต.

งบประมาณท่ีมา

งบประมาณท่ีมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
4.9  แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการฝึกอบรมและทบทวน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ จดัฝึกอบรมทบทวนใหก้บั 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง อปพร.มีความพร้อมและ ส านกังานปลดัฯ

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ใหก้บั อปพร. อปพร.และเจา้หนา้ท่ี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

2 โครงการติดตั้งกลอ้ง CCTV เพ่ือจา้งเหมาติดตั้งกลอ้ง ติดตั้งกลอ้ง บริเวณจุดเส่ียง 300,000 300,000 300,000 1 ชุด เพ่ือลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ส านกังานปลดัฯ

CCTV จ านวน 10 จุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

3 โครงการจดัตั้งจุดบริการ เพ่ือลดอุบติัเหตุทางถนน ตั้งจุดใหบ้ริการ จ  านวน 30,000 30,000 30,000 2 คร้ัง อุบติัเหตุลดลง ส านกังานปลดัฯ

นกัท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล ในช่วงเทศกาล 2 คร้ัง / ปี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
เพ่ือลดอุบติัเหตุทางถนน
(ปีใหม่ และ สงกรานต)์

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนท่ีประสบภยั 200,000 ร้อยละ 50 ปัญหาไดรั้บการแกไ้ขอยา่ง ส านกังานปลดัฯ

ผูป้ระสบภยัพิบติัทาง ของประชาชนและแกไ้ข ในพ้ืนท่ี ต  าบลพสุวรรค์ (งบ อบต.) นอ้ย ร้อยละ 50
ธรรมชาติ ปัญหาเบ้ืองตน้ไดท้นัท่วงที

งบประมาณท่ีมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวดัที ่5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนาด้าน การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการณรงคแ์ละประชา เพ่ือใหป้ระชาชนรู้จกั จดักิจกรรมรณรงค ์และ 20,000 1 คร้ัง ประชาชนมีจิตส านึกและ ส านกัปลดัฯ

สัมพนัธ์เพ่ือสร้างจิตส านึก อนุรักษท์รัพยากรธรรม ประชาสัมพนัธ์ จ  านวน (งบ อบต.) หวงแหนธรรมชาติมาก
ใหมี้การอนุรักษท์รัพยากร ชาติและส่ิงแวดลอ้ม 1 คร้ัง ข้ึน
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

2 โครงการทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพ่ือความสวยงามของถนน จดักิจกรรมปลูกตน้ไม้ 50,000 1 คร้ัง ถนนสวยงามน่ามอง ส านกัปลดัฯ
สวยดว้ยมือเรา  ปรับปรุงส านกังาน (งบ อบต.) ส าหรับประชาชนและ

ผูท่ี้สัญจรผ่าน อบต.
3 โครงการป้องกนัไฟป่า เพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วนใน จดัฝึกอบรมประชาชน 30,000 1 คร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านกัปลดัฯ

การป้องกนัไฟป่า และเพ่ือ หรือผูน้ าชุมชน จ านวน (งบ อบต.) การป้องกนัไฟป่ากบัเจา้
ป้องกนัการสูญเสีย 1 คร้ัง หนา้ท่ีของรัฐ
ทรัพยากรธรรมชาติ

4 โครงการจดัท าป้ายหา้มทิ้ง เพ่ือจา้งเหมาจดัท าป้าย จดัท าป้ายหา้มทิ้งขยะ 30,000 6  คร้ัง จ านวนขยะในต าบลลดลง ส านกังานปลดัฯ

ขยะ หา้มทิ้งขยะ จ านวน 6 ป้าย (งบ อบต.) ร้อยละ 50

งบประมาณท่ีมา
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5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการบ าบัด และ จ ากัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะ ท่ีรับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ไดรั้บ
1 โครงการขยะเป็น ศูนย์ เพ่ือลดปัญหาขยะ ขยะลดลงร้อยละ 50 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ต าบลพสุวรรคเ์ป็นต าบล ส านกังานปลดัฯ

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปลอดขยะ

2 โครงการฝึกอบรมการก าจดั เพ่ือลดปัญหาขยะ ขยะลดลงร้อยละ 50 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ต าบลพสุวรรคเ์ป็นต าบล ส านกังานปลดัฯ

ขยะเพ่ือใชเ้ป็นพลงังาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปลอดขยะ
ทดแทน

งบประมาณท่ีมา
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