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องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม หัวหนาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ประชาคมหมูบาน ที่ไดใหความชวยเหลือในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม จนสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี และองคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม จะไดนาํ แผนพัฒนาสามปนี้ เปนแนวทางในการพัฒนาทีม่ ี
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สวนที่ 1
บทนํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ขอ 6 ไดกําหนดวาการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสอดคลองกับระเบียบวาดวยการประสาน
แผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอ 18 แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทํา
และทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอนงบประมาณประจําป
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพือ่
ปรับปรุงเปนประจําทุกป
ดังนั้นแผนพัฒนาสามปจงึ เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ไปสูการปฏิบัตเิ พื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึง่ จะมีผลตอวัตถุประสงคเปาหมาย จุดมุงหมายการ
พัฒนาอยางยัง่ ยืน และวิสัยทัศนในที่สุด และยังเปนแผนที่มคี วามสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป โดยนํา
โครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามป ในปทจี่ ะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณเพื่อให
กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
แผนพัฒนาสามป มีลักษณะดังตอไปนี้
1) เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2) เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
3) เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีจ่ ะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
4) เปนเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย
ประจําป
วัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามป
1) เพื่อเปนการเตรียมโครงการ/กิจกรรม ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในงบประมาณรายจายประจําป
และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
1) เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
3) เพื่อแสดงจุดมุงหมายแนวทางการพัฒนาในแตละป วามีความสอดคลองและสามารถ ตอบสนอง
4) เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาทองถิ่นและใชทรัพยากรการบริหารทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด
5) เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป มีขั้นตอนในการดําเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การเตรียมการจัดทําแผน
2) การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
3) การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
4) การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
5) การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
6) การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
7) การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดําเนินการพัฒนาทองถิ่นไดตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ พรอมยังชวยประหยัดทางดานเวลา
บุคลากร วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และชวยใหการบริหารงานเปนไปอยางมีระบบ มีการตรวจสอบควบคุมผลงานอยาง
ตอเนือง กอใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปยงั เปนมาตรการหนึ่งที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกัน
ระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
และใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด

สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
1. ประวัติความเปนมา
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบล เปนองคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 มีฐานะเปนนิติบุคคล ปจจุบันมีที่ทําการตั้งอยู ณ บานงิ้วงาม
เลขที่ 214 หมูที่ 4 ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
เมื่อประมาณ 400 ป ที่ผานมาหรือในสมัยอยุธยาเมื่อพมายกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก แตไมสําเร็จจึงขึ้นมาตีเมือง
พิชัยแตก็พายแพแกพระยาพิชัยจึงเลื่อนทัพมาตีเมืองพระฝาง และยึดเมืองพระฝางไดสําเร็จและมาตั้งบานงิ้วงาม เปน
เมืองหนาดาน ซึ่งในบริเวณนั้นคือวัดงิ้วงามลางในปจจุบันในระหวางที่กองทัพพมามาตั้งทัพอยูที่บานงิ้วงาม (ในปจจุบัน)
นายทัพของพมาไดนําลูกสาวมาดวย พวกทหารพมาเหลานั้นเรียกวา “เงี้ยว” (ซึ่งเปนชนเผาหนึ่งในพมา) ชาวบานจึงพา
กันเรียกหมูบานแหงนี้วา “เงี้ยวงาม” เมื่อเรียกกันมานาน ๆ เขาก็เรียกเพี้ยนเปน “งิ้วงาม” ในปจจุบัน ในหมูบานนี้
นอกจากชนชาติพมาแลวยังมีชนชาติเวียงจันทรซึ่งมีหลักฐานอีกวาตั้งถิ่นฐานอยูในบานปากฝางปจจุบัน สวนลาวเวียง
จันทร ก็ตั้งถิ่นฐานอยูในหมูบานงิ้วงามปจจุบัน เชนเดียวกัน
มีที่ตั้งอยูหางจากอําเภอเมืองอุตรดิตถ ถึง ตําบลงิ้วงาม มีระยะทาง 9 กิโลเมตร และ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,875 ไร
2. สภาพทางภูมิศาสตร
ลักษณะภูมิประเทศของ องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม เปนพื้นทีร่ าบ และลูกคลื่นลอนตื้น ลอนลึก
และเปนทีร่ าบสูง แตปจจุบันไดกลายเปนสภาพพื้นทีร่ าบมากกวา 80% ของพื้นที่เนื่องจากเกษตรกรไดแปลงเปนพื้นที่
ทางการเกษตร เชน ทํานา ทําไร ทําสวน ลักษณะภูมิประเทศของตําบลงิ้วงามสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ
1. ลักษณะพื้นที่ราบน้ําทวมไมถึง ซึ่งเปนพื้นที่ประมาณ 80% และใชประโยชนในการทํานาปลูกพืช
ไรและเกษตรกรรมอื่น ๆ
2. ลักษณะพื้นที่ราบริมฝงแมน้ํา จะอยูทางทิศตะวันตกของแมน้ํานานที่ไหลผานสวนใหญทําใช
ประโยชนในการเกษตร พืชผัก ขาวโพดและสวนผลไม
3. ลักษณะพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดหรือพื้นที่เนินเขา พื้นที่ลักษณะนีจ้ ะอยูทางทิศตะวันตกของ
ตําบล มีการใชประโยชนในการปลูกพืชไร
ตําบลงิ้วงาม มีพื้นที่ทงั้ หมดประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,875 ไร มีอาณาเขตติดตอ
กับพื้นที่ดงั ตอไปนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลขุนฝาง
ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลคุงตะเภา
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ตําบลผาจุก
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ตําบลทาเสา และตําบลน้ําริด

แผนที่เขตการปกครององคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม

3. การทะเบียนราษฎร
การปกครอง
หมูที่ 1
หมูที่ 2
หมูที่ 3
หมูที่ 4
หมูที่ 5
หมูที่ 6
หมูที่ 7
หมูที่ 8
หมูที่ 9
หมูที่ 10
หมูที่ 11
หมูที่ 12
หมูที่ 13
หมูที่ 14

ตําบลงิ้วงาม แบงเขตการปกครองออกเปน 16 หมูบาน แยกเปน
บานวังสีสูบ
บานวังสีสูบ
บานไรกลวย
บานงิ้วงาม
บานงิ้วงาม
บานวังขอน
บานวังขอน
บานปากฝาง
บานปากฝาง
บานปากฝาง
บานน้ําไผ
บานปากฝาง
บานไรกลวยเหนือ
บานปากฝาง

หมูที่ 15
บานงิ้วงาม
หมูที่ 16
บานวังสีสูบ
มีประชากรทัง้ สิ้น 8,986 คน 3,688 ครัวเรือน แยกเปนประชากรชาย 4,371 คน ประชากร
หญิง 4,615 คน ประชากรสวนใหญนบั ถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต
ขอมูล : จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบบานจากทะเบียนบาน
ที่วาการอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
4. สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
ฤดูรอน
เริ่มตัง้ แตเดือน มีนาคม ถึง เดือน มิถุนายน มีสภาพอากาศรอนอบอาว อุณหภูมิ
โดยเฉลี่ยประมาณ 40 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน
เริ่มตัง้ แตเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกหนาแนน ปริมาณน้ําฝน
โดยเฉลี่ยประมาณ 1,200 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว
เริ่มตัง้ แตเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ มีสภาพอากาศหนาว ถึง หนาวจัด
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 16 องศาเซลเซียส และลดต่าํ
จนถึง 6 องศาเซลเซียส
5. การตั้งถิ่นฐาน
การตั้งถิ่นฐานของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม พบวาสวนใหญตั้งบานเรือนตาม
เสนทางคมนาคม
6. การประกอบอาชีพ
- ราษฎรประกอบอาชีพการเกษตร
- ทํางานประจํา
- รับจางทํางานชั่วคราวทั่วไป
- ไมมีงานทําและกําลังเรียน เด็ก และผูส ูงอายุ
- อื่น ๆ

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ

96
0.2
0.6
3
0.2

7. การใชที่ดิน
รายละเอียดขอมูลดานการเกษตร
จํานวน
พื้นที่
ผลผลิต
หมายเหตุ
เกษตรกร(ราย) เพาะปลูก(ไร) (ตัน)
ขาวนาป
566
7,252.30
800
ขาวนาปรัง
525
4,906.10
850
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
162
1,977
1,000
ถั่วลิสง
33
150
300
ชนิด

%
%
%
%
%

8. สภาพโครงสรางพื้นฐาน
- มีเสนทางเขาสูหมูบานในตําบลไดสะดวกทุกหมูบาน
- มีเสนทางจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ ถึง ตําบลงิ้วงาม รวมระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร
9. สภาพทางเศรษฐกิจ
* ปมน้ํามัน
5
แหง
- หจก.พระแทนการปโตเลียม
- บริษัทวินวินเซอรวสิ จํากัด
- หจก.บรมอาสนคาไม
- องคการคา สกสค.
- สหกรณ เมืองอุตรดิตถ
* ปมกาซ
2
แหง
- บริษัท วีแครอุตรดิตถ จํากัด (LPG)
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (NGV)
* โรงสี
11
แหง
* รานคาปลีก
61
แหง
* รานอาหาร
35
แหง
* โรงงานอุตสาหกรรม
2 แหง
- หจก. ส.อรุณคอนกรีต
- บริษัท หลอวัฒนา จํากัด

ตั้งอยูหมูท ี่ 8
ตั้งอยูหมูท ี่ 2
ตั้งอยูหมูท ี่ 1
ตั้งอยูหมูท ี่ 1
ตั้งอยูหมูท ี่ 1

บานวังขอน
บานวังสีสบู
บานวังสีสบู
บานวังสีสบู
บานวังสีสบู

ตั้งอยูหมูท ี่ 1 บานวังสีสูบ
ตั้งอยูหมูท ี่ 1 บานวังสีสูบ
(ขอมูลการจัดเก็บภาษีประจําป)
(ขอมูลการจัดเก็บภาษีประจําป)
(ขอมูลการจัดเก็บภาษีประจําป)
ตั้งอยูหมูท ี่ 1 บานวังสีสูบ
ตั้งอยูหมูท ี่ 4 บานงิ้วงาม

10. สภาพทางสังคม
10.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตําบลงิ้วงาม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

จํานวนนักเรียน ( คน )
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบานงิ้วงาม
โรงเรียนมิตรภาพที่ 39
โรงเรียนวัดศรีธาราม
โรงเรียนบานน้ําไผ
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
รวม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลงิ้วงาม

กอน
ประถม
20
6
12
8
38
84

ป. 1 - ป. 6

ม.1 – ม.3

104
26
30
20
160
340

142
142

รวม
124
32
42
28
340
566

ลําดับ
ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่
1 โรงเรียนบานงิ้วงาม
2 โรงเรียนมิตรภาพที่ 39
3 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
รวม
10.2 การศาสนา
สถาบันและองคกรทางศาสนา
1. วัดศรีธาราม
2. วัดใหมชองลม
3. วัดเขาแกว
4. วัดงิ้วงาม
5. วัดวังขอน
6. วัดปากฝาง
7. เขตพุทธาวาสวัดดอยแกว
8. ที่พักสงฆวัดเวฬุวรรณวารี
9. คริสตจักรรมเกลาอุตรดิตถ
10. คริสตจักรคริสเตียนไทยน้ําไผ

จํานวนนักเรียน ( คน )

หมายเหตุ

20
12
45
77

ตั้งอยูหมูท ี่
ตั้งอยูหมูท ี่
ตั้งอยูหมูท ี่
ตั้งอยูหมูท ี่
ตั้งอยูหมูท ี่
ตั้งอยูหมูท ี่
ตั้งอยูหมูท ี่
ตั้งอยูหมูท ี่
ตั้งอยูหมูท ี่
ตั้งอยูหมูท ี่

1
3
4
5
7
9
15
11
1
11

บานวังสีสูบ
บานวังสีสูบ
บานงิ้วงาม
บานงิ้วงาม
บานวังขอน
บานปากฝาง
บานงิ้วงาม
บานน้ําไผ
บานวังสีสูบ
บานน้ําไผ

10.3 การสาธารณสุข
- องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม มีสถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน ทีส่ ังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 2 แหง ไดแก
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติฯ งิ้วงาม
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวังสีสูบ
10.4 การรวมกลุมของประชาชน
จํานวนกลุมทุกประเภท
45
- กลุม อาชีพ
29
- กลุม ออมทรัพย
16

กลุม
กลุม
กลุม

11. ดานการเมืองการบริหาร
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
จํานวน
38
คน
แยกเปน

(ฐานขอมูลเศรษฐกิจชุมชน)
(ฐานขอมูลกองทุนหมูบ าน)

1.1 พนักงานสวนตําบล
- ระดับ 7
- ระดับ 6
- ระดับ 5
- ระดับ 4
- ระดับ 3
- ระดับ 2
- ระดับ 1

รวมทั้งสิ้น
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

จํานวน
2
4
3
5
1
-

15

คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1.2 ลูกจางประจํา / พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งสิ้น 23 คน แยกได ดังนี้
(1) ลูกจางประจํา
จํานวน
3
คน
(2) พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
8
คน
(3) พนักงานจางทั่วไป
จํานวน
8
คน
(4) จางเหมาบริการ
จํานวน
4
คน
จํานวนบุคลากรฝายการเมือง
จํานวน
31
คน แยกเปน
1. ฝายบริหาร
จํานวน
4
คน ไดแก
- นายกองคการบริหารสวนตําบล
นายสยาม
แตงเอี่ยม
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
นายประทวน พรมเพ็ชร
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
นายประจวบ ดีบุญ
- เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
นางณิชาพัฒน มณีนุท
2. ฝายนิติบัญญัติ
จํานวน
29
คน ไดแก
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
นายสมเกียรติ เณรแกว
ส.อบต. ม. 14
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายบํารุง
ศรีจันทร
ส.อบต. ม. 2
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล นายมาโนชญ ฟูเหล็ก
ปลัด อบต.งิ้วงาม
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นายพัว
พรวนศิริ
ส. อบต. ม. 1
นายอนันต
หิรัญสวรรค ส. อบต. ม. 2
นายทิม
โตมี
ส. อบต. ม. 3 นางจิรภัทร
พุฒมาลา
ส.อบต. ม. 3
นายสมศักดิ์ โมราลักษณ ส. อบต. ม. 4
นายสะอาด
เธียรจินดากุล ส. อบต. ม. 5 นายนิพล
ขําจุย
ส.อบต. ม. 5
นายมณฑา
อินทรจันทร ส. อบต. ม. 6 นางพิมลพัชร เมืองสํานัก
ส.อบต. ม. 6
นายเพชร
เวรุริยะ
ส. อบต. ม. 7 ร.ต.สันติ
ฟากระจาง
ส.อบต. ม. 7
นางสงกรานต ดีบุญ
ส. อบต. ม. 8 นายพึ่ง
หลวงเรื่อง
ส.อบต. ม. 8
นายสําเภา
จันทรศรี
ส. อบต. ม. 9 นายมานิต
นวนแกว
ส.อบต. ม. 9
นายสังวาล
หิงสุวรรณ
ส. อบต. ม. 10 นายสมคิด
พันธไมทองคํา ส.อบต. ม.10

นายบุญชวย
นายทองเดือน
นางสมบัติ
นายใส
นายจําเนียร
นายเสมือน
* หมายเหตุ

ขมัก
เกตุเอี่ยม
สุขจิตต
อนมอย
ภูมาลัย
อุดตัน

ส. อบต. ม. 11
ส. อบต. ม. 12
ส. อบต. ม. 13
ส. อบต. ม. 14
ส. อบต. ม. 15
ส. อบต. ม. 16

- เสียชีวิต 1 คน หมูที่ 4
- ลาออก 2 คน หมูท ี่ 1, 12

นายสังวาล

ตาทา

ส.อบต. ม.11

นายทองคํา

รอดพวง

ส.อบต. ม.13

นายจรูญ
โตมี
นายนเรียนชัย นันนวน

ส.อบต. ม.15
ส.อบต. ม.16

สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
จากการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2554 – 2556) องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม ไดมี
การนําแผนงาน/โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2554 ไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ตามวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู
ตารางแสดงการเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในแผนพัฒนา พ.ศ. 2554
กับจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดําเนินการจริง

ยุทธศาสตร/แนวทาง

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานดานสังคม
และความมั่นคง
2. การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการ รักษาความสงบเรียบรอย
4. การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
5. การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
6. การพั ฒ นาด า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมจารี ต
ประเพณี
และ ภูมิปญญาทองถิ่น
7. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
รวม

จํานวน
โครงการ
ในแผน
พ.ศ.2554

จํานวน
โครงการ
ที่
รอยละ
ดําเนินการ
จริงในป
พ.ศ.2554

จํานวน
งบประมาณ
ในแผน
พ.ศ.2554
(บาท)

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการ
รอยละ
จริงในป
พ.ศ.2554
(บาท)

19

19

100

3,892,600

2,617,070

67.23

52

15

28.85

7,436,090

5,421,060

72.90

21

21

100

2,472,000

1,490,295

60.29

2

2

100

150,000

92,500

61.67

2

1

50

25,000

21,430

85.72

8

8

100

740,000

529,000

71.49

18

18

100

2,845,000

1,974,490

69.40

93

84

68.85 17,560,690 12,145,845 69.16

สรุปสถานการณการพัฒนา
ผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา อบต.ประจําป พ.ศ. 2554 ประสบผลสําเร็จเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน/โครงการประมาณรอยละ 68.85 และไมไดดําเนินการตามแผนประมาณรอย
ละ 31.15 สําหรับปญหาอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา อบต. ในปที่ผานมานั้น ไดแก
งบประมาณมีไมเพียงพอ ทําให อบต. ไมสามารถดําเนินโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวได
ทั้งหมด ตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาอบต. ดังนั้น งบประมาณจึงเปนปญหาอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาในทุก ๆ ป
ที่ผานมา

สวนที่ 4
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
มีการกําหนดแนวคิดใหมในการพัฒนาตามวิสัยทัศน และยุทธศาสตร และแนวทางพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2554 – 2558) ที่ใหมุงเนนคนเปนศูนยกลางหรือจุดมุงหมาย
หลักของการพัฒนา กําหนดใหทองถิ่นเปนสังคมไทยทีพ่ ึงปรารถนาในอนาคตคือเปนสังคมทีม่ ีสมรรถภาพ มีเสรีภาพ มี
ความยุติธรรม มีความเมตตา กรุณาและเคารพในสิทธิมนุษยชนเปนสังคมทีม่ ีความสุข ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง คนมีความรู รูจักตนเอง และรูเ ทาทันโลกดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนสังคมทีส่ ันติไมมีความ
ขัดแยงรุนแรง ประเทศชาติมีความมั่นคงเปนสังคมที่พฒ
ั นาไปอยางสมดุล ระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาดังนี้ “ งิ้วงาม อูขาว อูน้ํา ของ
จังหวัดอุตรดิตถ ทุกวิถีชีวิต อยูดี กินดี มีความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม ชุมชนมีความเขมแข็งดวยการ
บริหารจัดการที่ดี ”
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวง 5 ป
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในชวง 5 ป ( พ.ศ. 2554 – 2558 )
จํานวน 7 ยุทธศาสตรดวยกัน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานดานสังคมและความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
3. แนวทางการพัฒนาทองถิ่นในชวง 5 ป
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ในชวง 5 ป ( พ.ศ.2554 – 2558 )
จํานวน 7 ยุทธศาสตรดวยกัน นั้น ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานดานสังคมและความมั่นคง
แนวทางที่ 1.1 งานดานการคมนาคมและการขนสง นําขอมูลสภาพเสนทางคมนาคมทัง้ ทางบกและ
ทางน้ําในพื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการลงทะเบียนทางหลวง
ทองถิ่นใหเปนปจจุบันเพื่อมีขอมูลทางหลวงทองถิ่นโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร และทราบวาถนนสายใดอยูในภาพ
ใด และจําเปนตองปรับปรุงซอมแซมเมือ่ ใด เพื่อกําหนดไวเปนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามป

แนวทางที่ 1.2 งานดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ใหสํารวจขอแหลงน้ําโดยระบุพิกัดที่ตงั้ ทาง
ภูมิศาสตรสภาพ และอายุการใชงานของแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค เพื่อวางแผนบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ในแผนพัฒนาสามป ตลอดจนสํารวจสภาพความสมบูรณของสถานีสบู น้ําสภาพเครื่องสูบน้ํา สถานีสบู น้ํา คลองสงน้ํา
หากจําเปนตองซอมแซม ใหบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป
แนวทางที่ 1.3 งานดานการผังเมือง และการควบคุมอาคาร ควรนําผังเมือง / ชุมชนมาเปนขอมูล
ประกอบการวางแผน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2.1 งานดานการสงเสริมอาชีพ ควรใหความสําคัญแกกลุม แรงงานนอกระบบ ใหสามารถมี
รายไดเพียงพอกับรายจาย และสําหรับกลุมที่ไมมีงานทําควรสงเสริมใหเกิดอาชีพ รวมทั้งสงเสริมใหกลุมผูสงู อายุ และผู
พิการมีงานทําเพื่อใหสามารถดํารงชีพไดอยางเหมาะสม
แนวทางที่ 2.2 งานดานสวัสดิการสังคม
(1) การสงเสริมและพัฒนาผูสงู อายุ ใหไดรบั เบี้ยยังชีพในปตอ ๆ ไปอยางทั่วถึง โดยมีการจัดทํา
ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน เพื่อการคาดการณจํานวนของผูส ูงอายุที่จะไดรบั เบี้ยยังชีพลวงหนา และกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสามป นอกจากนี้ควรใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูส ูงอายุ
เชนกัน
(2) การสงเสริมและพัฒนาผูพิการในทองถิ่น ควรใหความสําคัญในการจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการอยางครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูพิการ
(3) การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น ใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พิจารณาวาเด็กไดรบั อาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม ไดรับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม เพื่อเปนขอมูลกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสามป นอกจากนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น พิจารณา
นําแผนงาน/โครงการดานการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความ
เหมาะสม
(4) การสงเสริมดานที่พกั อาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูย ากจน ใหมีทอี่ ยูอาศัย
แนวทางที่ 2.3 งานดานการศึกษา ใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการ
สงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางที่ 3.1 งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง
การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน สนับสนุนการจัดทําระบบขอมูล ขาวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสราง
เครือขายเพือ่ การพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
แนวทางที่ 3.2 งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหนําขอมูลการเกิดสาธารภัยในทองถิ่น
เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถลม อาคารถลม ภัยจากภัยแลง ภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย ภัยจากไฟปา ภัยจาก
อากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนสง เปนตน มาวิเคราะหหาแนวทางปองกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิง่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทีเ่ คยไดรับความเสียหายอยางรายแรงจากสาธารณภัยดังกลาวควรหา
มาตรการเชิงปองกัน และกําหนดเปนแผนงานไวในแผนพัฒนาสามป

แนวทางที่ 3.3 งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย ใหสํารวจจุดที่มักเกิดเหตุราย ภัยอันตรายจาก
กลุมมิจฉาชีพและหามาตรการปองกันเพือ่ ลดจํานวนการเกิดเหตุรายขึ้น สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ ีการติดตัง้
กลองวงจรปดใหสํารวจสภาพความสมบูรณของการใชงาน หากจําเปนตองซอมแซมขอใหเรงดําเนินการบรรจุใน
แผนพัฒนาสามป
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แนวทางที่ 4.1 งานดานการสงเสริมการลงทุน ความสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดขึ้นแก
คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน และมุงเนนใหเกิดการพึง่ ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 4.2 งานดานการพาณิชยกรรม กรณี อบต. ใหสาํ รวจจุดหาบเรแผงลอย วาสามารถขยาย
จุดผอนปรนเพิ่มขึ้นไดอีกหรือไม หรืออาจสํารวจหาสถานทีท่ ี่ยังไมไดใชประโยชนอยางเต็มที่และเหมาะสมกับคาขายและ
เตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปเพื่อสรางรายไดที่มั่นคงใหแกกลุม ผูคาขาย
แนวทางที่ 4.3 งานดานการทองเที่ยว ควรสงเสริมการทองเที่ยวที่ไมกอใหเกิดผลกระทบ
สภาพแวดลอม และวิถีชีวิตอันดีงานของประชาชนในทองถิน่
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
แนวทาง งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปาและน้ํา ควรเปน
การรวมมือกันดําเนินการระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อใหเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทาง งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมปิ ญญาทองถิ่น โดยการสํารวจขอมูลภูมิปญ
 ญาทองถิ่นทัง้ หมด
สรางเปนองคความรู เผยแพรใหแกคนในทองถิ่น โดยอาจสนับสนุนใหมีการตอยอดขยายความคิดแปลงเปนจุดเดนใหแก
ผลิตภัณฑของทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
แนวทางที่ 7.1 งานดานการปรับปรุงและพัฒนาครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช และสถานทีป่ ฏิบัติงาน
แนวทางที่ 7.2 งานดานการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของ อบต. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
1. วิสัยทัศและพันธกิจ
การจัดทําแผนพัฒนาประเทศในระยะตอไปตองสอดคลองกับวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 โดยกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทีม่ ีลําดับความสําคัญสูงในชวงระยะ 5 ป ของแผนฯ ดังนั้น
กรอบทิศทางของการพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงประกอบดวยวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
1.2 พันธกิจ

(1) สรางสังคมเปนธรรม ในการกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมทีม่ ุงใหคนกินดีอยูดี
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยูรวมกันอยางมีสันติสุข มี
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที่ดี
(2) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพ โดยใชความรูและความคิด
ริเริ่มของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคน สรางความมั่งคงดานอาหารพลังงาน รวมทัง้
ยารักษาโรคที่ใชสมุนไพรจากทรัพยากรธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
(3) สรางภูมิคุมกันใหเขมแข็ง สามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤต
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมคี วามรู ทักษะ และความสามารถ รูเทากันการเปลี่ยนแปลง
อยางมีเหตุผล
2. วัตถุประสงคและเปาหมาย
2.1 วัตถุประสงค
2.1.1 พัฒนาคนในสังคมอยูร วมกันอยางสันติ ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขและสังคมมีการบริหาร
จัดการที่ดี
2.1.2 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหมีความพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
2.1.3 ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพ สังคมและการเมืองมีความมั่งคง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ ประเทศมีการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
2.2 เปาหมายหลัก
2.2.1 สังคมไทยมีความสงบสุข
2.2.2 คนไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมทีม่ ีคุณภาพที่ทั่วถึง
2.2.3 เพิ่มผลิตภายการผลิตรวม และในแตละภาคการผลิต
2.2.4 เพิ่มมูลคาการผลิตภาคการเกษตรและภาคบริการ
2.2.5 เพิ่มสัดสวนและมูลคาสินคาที่ผลิตโดยใชความคิดริเริม่
2.2.6 ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
2.2.7 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และคุณภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น
2.3 ตัวชี้วัด
2.31 ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรที่มี
รายไดสูงสุดรอยละ 10.0 กับกลุมมีรายไดนอยรอยละ 10.0 สัดสวนผูอ ยูใตเสนความยากจน สัดสวนแรงงานนอกระบบ
สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น
2.3.2 จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเ รียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
สัดสวนประชากรที่เขาถึงโครงขาคนมาคมและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา อัตรา
การปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว
2.3.3 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

2.3.4 คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพื้นที่ปาไมตอ พื้นทีป่ ระเทศ และสัดสวนการปลอย
กาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาทีแ่ สดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
การวางแผนพัฒนาที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และบรรลุเปาหมายที่ตงั้ ไว จะไดกําหนดเรื่องสําคัญที่
จําเปนตองดําเนินการ ใหเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม เนนการสรางโอกาสใหทุกคนเขาถึงแหลงเงินทุน ทรัพยากร
และการประกอบอาชีพ เพิ่มรายไดใหกบั ตัวเอง อยูในสังคมอยางมั่งคง ชวยเหลือกลุมคนยากจน เพิม่ รายไดใหกบั ตัวเอง
อยูในสังคมไดอยางมั่งคง ชวยเหลือกลุมคนยากจน คนดอยโอกาส แรงงานนอกระบบ แรงงานตางดาว ชนกลุมนอย ให
ไดรับบริการตางๆ ของสังคมอยางเทาเทียมกับคนกลุมอื่นๆ สนับสนุนใหทกุ ภาคสวนรวมกันแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
และความขัดแยงในสังคมไทย รวมพัฒนาประเทศไทยรวมพัฒนาประเทศอยางเต็มที่และเสริมสรางความสัมพันธของคน
ในสังคมไทย รวมกันพัฒนาประเทศอยางเต็มที่และเสริมความสัมพันธของคนในสังคมใหเปนน้ําหนึง่ ใจเดี่ยวกัน โดยมี
แนวทางสําคัญ ดังนี้
1.1 สรางความมัง่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสใน
ชีวิตใหแกตนเอง
1.2 สรางโอกาสใหทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพงึ มี พึงได เนนการสรางภูมิคุมกันในระดับตัวคน และ
สรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหแนนแฟนเปนน้ําหนึ่งใจเดี่ยวกัน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยังยืน มุงพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยใหมี
ความสามารถ ดวยการพัฒนาใหมจี ิตสาธารณะหรือสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 5 ดาน ทั้งการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต
คิดเปน ทําเปน การสะสมความรูและมาคิดเชื่องโยง เกิดเปนความคิดริเริ่มสรางสรรค การเปดกวางพรอมรับความ
คิดเห็นและปลูกฝงใหจิตในมีคุณธรรม รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมของครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมั่งคง เอื้อตอการ
พัฒนาคน โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
2.1 สงเสริมคนไทยใหมีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการตัง้ ถิ่นฐานที่สอดคลองกับสภาพและโอกาสของพื้นที่
2.2 พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคตเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย
2.3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
2.4 เสริมสรางคานิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี ใหสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย
3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่งคงของอาหารและพลังงาน เปนการสรางภาคเกษตรให
เขมแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผูบ ริโภคในประเทศ เปนฐานการผลิตที่ทําใหเกษตรใหเกษตรเกิด
ความมั่งคงในอาชีพ และรายได รวมทั้งใชเปนแหลงยากจากสมุนไพร ใหภาคเกษตรเปนแหลงอาหารและพลังงาน
รวมทั้งจัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการใชในประเทศ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
3.1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ใชการผลิตในภาคเกษตรใหเขมแข็งและยังยืน
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มมูลคาผลผลิต

3.3 สรางความมัง่ คงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตร
3.4 สรางความมัง่ ดานอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน
3.5 สรางความมัง่ คงดานพลังงานเพื่อสนับสนุนพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาคเกษตร
3.6 ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐทีส่ รางสมดุลของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม สนับสนุนใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการผลิตสินคาและบริการในภูมิภาคที่ใชการสรางความรูใหม ๆ เปนเครือ่ งมือนําไปสูความยั่งยืนในกระยะยาว
พรอมกับสรางระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในดานเศรษฐกิจ สรางบรรยากาศใหเอื้อตอการผลิต การคา
และการลงทุน รวมทัง้ การพัฒนาผูประกอบการใหม สรางเครือขายโครงสรางพื้นฐานและการจัดการขนสงภายในที่
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค โดยมีแนวทางสําคัญดังนี้
4.1 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
4.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิต
4.3 พัฒนาภาคบริการ
4.4 พัฒนาภาคการคาที่ใชความคิดริเริ่ม
4.5 พัฒนาภาคการคาและการลงทุน
4.6 พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และความรูใหมๆ
4.7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบจัดการขนสง
4.8 ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบตางๆ ใหเกิดประโยชนตอการประกอบธุรกิจอยางเปนธรรม
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจระหวางประเทศและความมั่งคงของประเทศภูมิภาค
เปนการเตรียมพรอมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะการเปนประชาคมอาเซียน
สงเสริมบทบาทไทยในเวทีระหวางประเทศใหเดนชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงงบและประเด็นปญหารวมระหวาง
ประเทศ มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
5.1 ขยายความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือตางๆ และความเปนหุนสวนกับประเทศคูคาของไทยในภูมิภาค
ตางๆ
5.2 เสริมสรางความเขมแข็งกลไกลการพัฒนาระดับชาติ
5.3 พัฒนาฐานการลงทุนใหสามารถแขงขันในภูมิภาค
3.5.4 ปองกันภัยจากากกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค
5.5 ประสานความรวมมือทุกภาคสวนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชน
ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยังยืน เปนการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความอุดมสมบูรณผลักดันการผลิตและการบริโภคของประเทศไปสูการเปนสังคมทีเ่ ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
6.1 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการที่นําไปสูสงั คมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

6.4 การจัดการสิง่ แวดลอมเมืองและโครงสรางพื้นฐาน
6.5 การยกระดับความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
6.6 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม
5. การพัฒนาตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
วิสัยทัศนกระทรวงมหาดไทย
“ เปนองคกรหลัก ในการบําบัดทุกข บํารุงสุข อํานวยความเปนธรรมของสังคมดวยการ
บูรณาการ การบริหารจัดการในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ สรางโอกาสใหประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง
อยางยั่งยืน ”
นโยบายตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
- นโยบายดานการแกไขปญหาและฟนฟูเศรษฐกิจ ในระดับฐานลางของประเทศ
1. สนับสนุนการดําเนินการเพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการทีจ่ ะเขา มามีสวนรวม
กับภาครัฐในการแกไขปญหาและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
2. สนับสนุนการดําเนินการพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตของชุมชน
3. สนับสนุนการดําเนินงานดานการอนุรักษ บําบัดฟนฟู และพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพือ่ เปนพื้นฐานสําหรับการแกไขปญหาและฟนฟูเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน
4. เสริมสรางศักยภาพทางการพัฒนาของพื้นที่ ตามนโยบายพัฒนาภูมิภาคและกรุงเทพมหานครของรัฐบาลใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคการผลิตสาขาตาง ๆ ที่จะนําไป
สูการเพิม่ การสรางงานและสรางรายไดใหแกประชาชนทีอ่ าศัยอยูในพื้นที่ ตลอดจน การ เพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่
- นโยบายดานการพัฒนาเพื่อเสริมสรางชุมชนที่เขมแข็งและสังคมที่นาอยู
1. สนับสนุนการดําเนินการเพิ่มเสริมสรางชุมชนที่เขมแข็ง และมีศักยภาพในการทีจ่ ะเขามา
มีสวนรวมกับภาครัฐในการปองกันและแกไขปญหาสังคม
2. สนับสนุนการดําเนินการเพื่อสงเสริมใหสถาบันครอบครัว เปนหนวยพื้นฐานในการเปน
ภูมิคุมกันจากปญหาสังคมใหแกสมาชิกในครอบครัว
3. สนับสนุนการดําเนินงานดานการปองกันบรรเทา และแกไขปญหาความเดือนรอนและ
เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกบั ประชาชน
- นโยบายดานการพัฒนาการบริหาร เพื่อสงเสริมใหเกิดระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
1. สนับสนุนการดําเนินการดานการปฏิรูปการเมืองการปกครอง ตลอดจนการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น ใหเปนไปตามเจตนารมณและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
2. สนับสนุนการดําเนินงานเพือ่ การปฏิรปู ระบบบริหารราชการ
3. พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานดานการใหบริการประชาชน
6. การพัฒนาตามนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

“ เปนองคกรหลักในการสงเสริมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเขมแข็ง เพื่อสราง
ความมั่นคง และประโยชนสุขของประชาชนอยางยั่งยืน ”
ภารกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นและมีการบูรณาการแกไขปญหาพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบการกํากับดูแลภาคประชาชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น
สรางกลไกตรวจสอบความโปรงใสในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การพัฒนาตามนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
วิสัยทัศนและพันธกิจ
วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Vision)
“ เปนองคกรหลักในการสงเสริมให อปท. เขมแข็งอยางยัง่ ยืน ”
พันธกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Mission)
1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มสี มรรถนะสูง
2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับจังหวัดและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย
3. สงเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม และเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากร อปท. ใหทํางานอยางมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและสามารถ
พึ่งตนเองได
5. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผูกํากับดูแล อปท.
6. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ใหไปสูเ ปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแกไขปญหาในทองถิ่นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
7. สงเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท. ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
8. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุข
9. สงเสริมการดําเนินการเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมสี มรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการของ อปท. ในการ
พัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไปสูเ ปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

คานิยม (Value)
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุงเนนบริการใหคําปรึกษา พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน
“เมืองแหงคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืน ”
เปาประสงค
1. เปนดินแดนแหงความสงบสุข มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีจริยธรรม เปนระเบียบเรียบรอย เศรษฐกิจ
มั่นคง
2. ประชาชนมีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจการเมืองการ
ปกครอง
3. ผลผลิตดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ผลิตภัณฑ OTOP มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีระบบ
การตลาดที่ดี
4. มีการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม พลังงาน วัฒนธรรมและประเพณีทงี่ ดงาม
5. มีศักยภาพการคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธอันดี ทั้งภายใน และระหวางประเทศ
พันธกิจ
1. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรูคูคุณธรรม มีวินัย และอยูอยางเปนสุข มี
รายได และครองชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดํารงชีวติ การ
2. สงเสริม พัฒนา ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ใหมีคุณภาพปลอดภัยและมี
ระบบการตลาดที่ดี
3. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน
4. พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามทุกพื้นที่
5. สงเสริม การคา การลงทุน การทองเที่ยว ทั้งภายใน และตางประเทศ ตลอดจนสรางสัมพันธไมตรีอันดี
ระหวางประเทศในภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตร
1. เสริมสรางบานเมืองนาอยู คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรูคูคุณธรรม มีความมัง่ คงทางอาหาร มีรายได และอาชีพ
ที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่งคงในชีวิต
2. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพและปลอดภัยและมี
ความมั่งคงทางอาหาร
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร และการทองเที่ยว
4. ดํารงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติทสี่ มบูรณ พัฒนาแหลงน้ํา การจัดการสิ่งแวดลอม และพลังงานที่ดี
5. เพิ่มศักยภาพ การคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธกบั ประเทศเพื่อนบาน

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอเมืองอุตรดิตถ
วิสัยทัศน
“อําเภอแหงคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย มั่นใจการตลาด ทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม”
พันธกิจ
1. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม สิง่ สําคัญทางประวัติศาสตร รวมทั้งภูมิปญ
 ญาทองถิ่นวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงาม
2. สงเสริม พัฒนา ปรับปรุงขบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม การแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีระบบ
การตลาดที่ดี
3. พัฒนาทองถิ่นอําเภอใหมีความเปนระเบียบ สวยงามเปนเมืองนาอยู ประชาชนมีความสุขในการดํารงชีวิต
และมีความปลอดภัย
4. สงเสริมและเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ปรับโครงสรางภาคการเกษตรเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและลดรายจาย ปลอดภัยจากสารพิษ
2. จัดการเรื่องกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินใหเพียงพอแกการอยูอ าศัย และทําเกษตรกรรมพัฒนาธุรกิจ การตลาด
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 11 ประการ
4. พัฒนาศักยภาพ และสงเสริมการทองเที่ยว
5. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
9. นโยบายผูบริหารทองถิ่น
จากความคิดริเริ่มและนโยบาย นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม (นายสยาม แตงเอี่ยม) ซึ่งได
แถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 และมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นงิ้วงาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ไดวางกรอบนโยบายพัฒนาและการ
ประสานความรวมมือของทองถิ่นแบงเปน 6 ดาน ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและความมั่งคง
1.1.1 ) สงเสริมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพือ่ แกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนือ่ ง โดยมุง
ใหยาเสพติดปราศจากไปจากพื้นที่เขตตําบลงิ้วงาม
1.1.2 ) มุงเนนใหตําบลงิ้วงามเปนตําบลทีเ่ ขมแข็งประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดย
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ( อปพร.)
1.1.3 ) สงเสริมและผลักดันเรื่องการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพตั้งแตวัยเยาว
จนถึงเยาวชนอยางทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางตอเนื่อง
1.1.4 ) พัฒนาครูผูดูแลเด็ก ใหเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และ
สนับสนุนใหสถานศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ไดรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

1.1.5 ) ดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ ผูติดเชื้อเอดส ผูยากไร และผูดอยโอกาส ใหมี
ความสามารถในการดํารงชีพในสังคมไดอยางสงบสุข
1.1.6 ) สงเสริม สนับสนุน งานสาธารณสุขใหตําบลงิ้วงามปราศจากมลพิษ ปลอดโรคติดตอและโรค
ระบาดรายแรงตาง ๆ อุบัติภัย
1.1.7 ) รณรงค ประชาสัมพันธใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุม ไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การออกกําลังกาย สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน พัฒนาสุขภาพ อนามัย โดยการออกกําลังกาย
และเลนกีฬาเปนประจําอยางตอเนื่อง โดยใหมีสนามกีฬา ลานกีฬา และสถานที่ออกกําลังกาย ตลอดจนอุปกรณกีฬา
และสิง่ อํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม สนับสนุนใหมีการจัดการแขงขันกีฬาใหกบั เด็กและเยาวชนในระดับตําบล
ระดับจังหวัดและระดับประเทศตอไป
1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1.2.1) มุงเนนการพัฒนาอาชีพเดิมและสงเสริมการสรางอาชีพใหมใหแกประชาชน
1.2.2) จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรของประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลงิ้วงาม
1.2.3) กอสรางและปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในตําบลงิ้วงาม ฟนฟูสถานทีส่ ําคัญ เอกลักษณ
วัฒนธรรมของตําบลงิ้วงามและแหลงประวัติศาสตรของทองถิ่นตําบล เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของตําบล
งิ้วงาม
1.2.4) การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม เสนทางขนถายผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่
1.3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. 3.1) การสรางจิตสํานึกประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของราษฎรใน
พื้นที่ใหมีความรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ของตําบลงิ้วงาม
1.3.2) ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการสงเสริมและสนับสนุนปองกัน
สิ่งแวดลอมรวมถึงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม
1.3.3) ดานการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บําบัดมลพิษสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะมลพิษทางดิน
มลพิษทางน้ํา ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยการวางมาตรการการควบคุมมลพิษอยางเปนระบบ
1.4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
1.4.1) การสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา ทั้งรัฐพิธี ในโอกาสวันสําคัญ
ตางๆ รวมถึ งการให ก ารสนั บ สนุ นงานประเพณี วัฒ นธรรมท อ งถิ่ นประจํ าป ทุ ก หมู บ านในเขตตํ าบลงิ้วงาม
1.4.2) ดานการสงเสริม รณรงค ประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถิ่นเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ
วัฒ นธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น โดยความพรอมเพียงกัน โดยสงเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม เพื่อพัฒ นา
ประชาชนให ลด ละ เลิก อบายมุข
1.5 . ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ
1.5.1) การพัฒนาบุคลากรในองคกรในทองถิ่นใหมีความรูและประสิทธิภาพในการทํางานและ เพิ่มเติม
ความรูใหแก ผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน ผูนําองคกร ฯลฯ รวมไปถึงพนักงาน ลูกจางของ องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในสิทธิเสรีภาพและหนาที่ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ

1.5.2) สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชน และหนวยงาน
ราชการตางๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อประโยชนของประชาชนตําบลงิ้วงามและ สงเสริมการมีสวนรวมและ
กระบวนการเรียนรูของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง
1.5.3) ด านการก อ สร าง ปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซม ที่ ทํ า การองค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบลงิ้ วงามและ
สภาพแวดลอมทั้งในและนอกองคกรใหนาอยูและเหมาะสมแกการทํางาน ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลงิ้วงาม
1.5.4) แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนงบประมาณเพื่อหาวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องจักรกลที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ เพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.6.1) การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุง รักษาถนน เสนทางการคมนาคมใหมีความสะดวกสบาย
ตอการเดินทาง
1.6.2) การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา แหลงน้ําอุปโภค บริโภค เนนการใหบริการน้ําใชใน
การบริโภคอยางเพียงพอ เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาดเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค รองรับการขยายตัว
1.6.3) ผลักดันใหมีการจัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอ มีไฟฟาทุกหมูบาน มีโทรศัพท
สาธารณะประจําทองถิ่น

สวนที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 ถึง 2558)
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
ป 2556

ป 2557

ป 2558

รวม 3 ป

ยุทธศาสตร
1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 งานดานการคมนาคมและการขนสง นําขอมูลสภาพเสนทางคมนาคมทั้ง
ทางบกและทางน้ําในพื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรดําเนินการลงทะเบียนทางหลวง ทองถิ่นใหเปนปจจุบันเพื่อมีขอมูล
ทางหลวงทองถิ่นโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร และทราบวาถนนสายใดอยูใน
ภาพใด และจําเปนตองปรับปรุงซอมแซมเมื่อใด เพื่อกําหนดไวเปนแผนงาน/
โครงการในแผนพัฒนาสามป
1.2 งานดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ใหสํารวจขอแหลงน้ําโดยระบุ
พิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตรสภาพ และอายุการใชงานของแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
อุปโภค บริโภค เพื่อวางแผนบํารุงรักษาหรือซอมแซมในแผนพัฒนาสามป ตลอดจน
สํารวจสภาพความสมบูรณของสถานีสูบน้ําสภาพเครื่องสูบน้ํา สถานีสูบน้ํา คลองสง
น้ํา หากจําเปนตองซอมแซม ใหบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป
1.3 งานดานการผังเมือง และการควบคุมอาคาร ควรนําผังเมือง / ชุมชนมาเปน
ขอมูลประกอบการวางแผน
รวม
2) ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 งานดานการสงเสริมอาชีพ ควรใหความสําคัญแกกลุมแรงงานนอก
ระบบ ใหสามารถมีรายไดเพียงพอกับรายจาย และสําหรับกลุมที่ไมมีงานทําควร
สงเสริมใหเกิดอาชีพ รวมทั้งสงเสริมใหกลุมผูสูงอายุ และผูพิการมีงานทํา เพื่อให
สามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

5

3,261,000

7

31,808,300

41

24,836,000

53

59,905,300

22

36,366,700

66

55,464,000

62

27,472,000

150

119,302,700

4

1,139,990

1

100,000

1

100,000

6

1,339,990

31

40,767,690

74

87,372,300

104

52,408,000

209

108,547,990

2

60,000

122

50,000

1

1,000,000

155

1,110,000

งบประมาณ

ป 2556

ป 2557

ป 2558

รวม 3 ป

ยุทธศาสตร
2.2 งานดานสวัสดิการสังคม
2.3 งานดานการศึกษา ใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบ และนอก
ระบบโดยการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
รวม
3) ดานการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย
ภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน สนับสนุนการจัดทําระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสรางเครือขายเพื่อการพัฒนาชุมชน
ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
3.2 งานดานงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหนําขอมูลการ
เกิดสาธารภัยในทองถิ่น เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถลม อาคารถลม ภัยจาก
ภัยแลง ภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย ภัยจากไฟปา ภัยจากอากาศหนาว ภัย
จากการคมนาคมและขนสง เปนตน
3.3 งานดานการศึกษา ใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบ และนอก
ระบบโดยการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
รวม
4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1 งานดานการสงเสริมการลงทุน
4.2 งานดานการพานิชยกรรม
4.3 งานดานการทองเที่ยว
รวม

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

37

1,132,820

6

280,000

5

270,000

48

1,682,820

15

2,380,000

15

2,380,000

15

2,380,000

45

7,140,000

54

3,572,820

143

2,710,000

21

3,650,000

248

9,932,820

7

658,000

7

658,000

7

658,000

21

1,974,000

7

855,000

9

1,445,000

9

1,445,000

25

3,745,000

3

1,720,000

5

1,820,000

5

1,820,000

13

5,360,000

17

3,233,000

21

3,923,000

21

3,923,000

59

11,079,000

-

-

1

1,000,000

-

-

1

1,000,000

2

80,000

3

100,000

3

100,000

8

-

-

3

70,000

3

70,000

6

2

80,000

7

1,170,000

6

170,000

15

280,000
140,000
1420,000

งบประมาณ

ป 2556

ป 2557

ป 2558

รวม 3 ป

ยุทธศาสตร
5) ดานการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลบํารุงรักษาปาไม
และน้ํา ควรเปนการรวมมือกัน ดําเนินการระกวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดเพื่อใหเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืน
รวม
6) ดานการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น
รวม
7) ดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
7.1 งานดานการปรับปรุงและพัฒนาครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช และ
สถานที่ปฏิบัติงาน
7.2 งานดานการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของ อบต. เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
รวม
รวมทั้งสิน

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

6

680,000

7

730,000

7

730,000

20

2,140,000

6

680,000

7

730,000

7

730,000

20

2,140,000

18

872,000

18

872,000

18

872,000

54

2,616,000

18

872,000

18

872,000

18

872,000

54

2,616,000

8

7,707,000

1

200,000

1

200,000

10

8,107,000

6

870,000

-

-

-

-

6

870,000

14

5,577,000

1

200,000

1

200,000

16

142

54,782,510

271

96,977,300

178

61,953,000

591

897,700
213,712,810

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2556 - 2558 )
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
สวนที่ 5 โครงการพัฒนาภายใตยุทธศาสตร
1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 งานดานการคมนาคมและการขนสง
ที่

โครงการ

1.

โครงการกอสรางถนน คสล.ทางแยกเขา
บาน ส.ต.อ.เดโชพล อินชั้น ถึงบานนาง
ปน ศรีสุข (ม.1)
โครงการกอสรางถนน คสล. บานนายนิ่ม
ทัพจาย (ม.1)
โครงการกอสรางถนน คสล.หมูบาน
ทหาร ถึง บานพ.ต.สุรพล กิ่งแกว (ม.1)
โครงการกอสรางถนน คสล. บานนายมี
ตันดี ถึง บานนางวรารัตน วงษรี (ม.1)
โครงการกอสรางถนนลูกรังบาน นาย
จํารัส รักทรัพย ถึง บานนายทองสุข
หลาเตียง (ม.1)
โครงการกอสรางถนนลูกรังทางแยกเขา
บานนางเปยง รอดพวง ถึงบานนายมั่น
ตันดี (ม.1)
โครงการกอสรางถนนลูกรังซอยปนโอง
ถึง บานนางเงิน จันทรแกว (ม.1)

2.
3.
4.
5.

6.

7.

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 4 เมตร ยาว 500
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น เมตร
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,040,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

1,144,000 ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
416,000 ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

กวาง 4 เมตร ยาว 550
เมตร
กวาง 5 เมตร ยาว 320
เมตร พรอมวางทอ 1 จุด
กวาง 4 เมตร ยาว 200
เมตร
กวาง 4 เมตร ยาว 200
เมตร

-

-

-

835,000

-

-

-

72,000

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 4 เมตร ยาว 220
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น เมตร

-

-

80,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 4 เมตร ยาว 150
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น เมตร

-

-

54,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

ที่

โครงการ

8. โครงการกอสรางถนนลูกรังและปูหิน
คลุก บาน จ.ส.อ.สิทธิพันธ ควรคิด ถึง
หนาสถานีวิทยุชุมชน (ม.1)
9. โครงการกอสรางถนนลูกรัง เขาบาน
ส.ต.อ.เดโชพล อินชัน ถึงบานนางบุญ
ชวย มุขไกร (ม.1)
10. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นางปอง จันทรคํา ถึง บานนาง
สมบูรณ จินจิ๋ว (ม.2)
11. โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาง
สมัย มีศิริพันธ (ม.2)
12. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
บานนายสัมฤทธิ์ สังฆจันทร (ม.2)
13. โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาง
เสมียน จุมป ถึง บานนางสิน มั่นเข็ม
ทอง (ม.2)
14. โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาย
ทัศนัย ศิริอวม (ม.2)
15. โครงการกอสราง ถนน คสล. บาน
นางรํา กุกลอง (ม.2)
16. โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาย
หัด เทศเพาะ ถึง บานนายอยู จอยสี
ทอง (ม.2)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ ถนน ลูกรัง กวาง 4 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น ยาว 550 เมตร

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
165,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

-

-

36,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 2.5 เมตร ยาว 83
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น เมตร

-

108,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 4 เมตร ยาว 28 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 19 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

-

59,000

-

สวนโยธา

-

29,700

-

-

624,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

43,700

-

สวนโยธา

-

-

140,000

-

208,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 28 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3.5 เมตร ยาว 77 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 2 เมตร ยาว 200 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา

17. โครงการกอสรางถนนลูกรัง ตั้งแตที่
นานายคํา นาคบัว ถึง สถานีพัฒนา
ที่ดิน (ม.2)
18. โครงการกอสรางถนนลูกรัง ตั้งแต
บานนายคํา นาคบัว ถึง นานายกลอม
เพ็งจันทร (ม.2)

ที่

โครงการ

19. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นายอินทร โมรารักษ (ม.3)
20. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นายนางปน นาพัน ถึงบานนางจงจิน
ศีลารักษ (ม.3)
21. โครงการซอมแซมถนน คสล. ซอย
บานนายสงวน กลัดเจริญ (ม.3)
22. โครงการกอสรางถนนลูกรัง แยกไปนา
นางสาคร แยมออน (ม.3)
23. โครงการกอสรางถนนลูกรัง แยกไปนา
นายดา โมรารักษ (ม.3)
24. โครงการกอสรางถนนลาดยางจาก
บานนายบุญมา สุขเจริญ ถึง ตําบลน้ํา
ริด (ม.3)
25. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นายดาว แสนรัตน (ม.4)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 6 เมตร ยาว 1,500
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น เมตร

-

810,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 4 เมตร ยาว 1,300
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น เมตร

-

468,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 320 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
208,000
-

500,000

-

กวาง 3 เมตร ยาว 80 เมตร

-

124,800

-

กวาง 3 เมตร ยาว 200 เมตร

-

-

54,000

กวาง 3 เมตร ยาว 400 เมตร

-

-

108,000

กวาง 6 เมตร ยาว 2,270
เมตร

-

5,448,000

-

-

-

145,000

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 93 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

26. โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขา
ประปา หมูที่ 4 ถึงบานนางสาย ศรี
สะอาด (ม.4)
27. โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาย
วิรัส เขียวใส ถึง แมน้ํานาน (ม.4)
28. โครงการกอสรางถนน ลูกรัง บานนาย
เขียว ใสพิมพ (ม.4)
29. โครงการกอสรางถนน คสล.บานนาย
แดง โมรารักษ (ม.4)
30. โครงการกอสรางถนนลูกรัง นานายที
โมรารักษ ไปถึง หนองปาแดง (ม.5)

ที่

โครงการ

31. โครงการกอสรางถนนลูกรัง เลียบคัน
คลองหนองอิฐจากนานางศรีนวล สนธิ
บาย ถึงนานายมี แดงใส (ม.5)
32. โครงการกอสรางถนนลาดยาง หนา
ฝายดอยแกว ถึง ที่นานายเปยว สิงห
คํา (ม.5)
33. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง จากสี่
แยกน้ําไผ ถึง บ.หลอวัฒนา (ม.4)
34. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นายเหลือ แดงจีน (ม.6)
35. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นางตู ใสพิมพ (ม.6)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

-

156,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

-

208,000

-

สวนโยธา

กวาง 3 เมตร ยาว 200 เมตร

-

54,000

-

กวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร

-

156,000

-

กวาง 4 เมตร ยาว 2,000
เมตร

-

720,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 800 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
216,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 6 เมตร ยาว 3,500
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น เมตร

-

-

8,400,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

-

2,400,000

-

สวนโยธา

-

122,000

-

-

66,500

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

กวาง 6 เมตร ยาว 1,000
เมตร
กวาง 3 เมตร ยาว 78 เมตร
(พรอมวางทอ)
ถนน คสล. กวาง 3 เมตร ยาว
42 เมตร (พรอมวางทอ)

สวนโยธา
สวนโยธา

36. โครงการซอมแซมถนน คสล. บาน
นายเล็ก มากคลาย (ม.6)
37. โครงการซอมแซมถนน คสล. บาน
นายวัฒนา (ม.6)
38. โครงการซอมแซมถนน คสล. ซอยสูบ
น้ําไฟฟา (ม.6)
39. โครงการกอสรางถนนลูกรัง นานายไม
ถึง นานางไหล (ม.6)
40. โครงการกอสรางถนนลูกรัง จากนา
นางนวล ถึง นานายมี แดงใส (ม.6)
41. โครงการกอสรางถนนลูกรัง บนคัน
คลองจากนานางสมพิศ ถึงนานางดวง
ยอดถา พรอมวางหลอดเหลี่ยม ถึง
นางพะยอม โพธิ์แกว (ม.6)

ที่

โครงการ

42. โครงการกอสรางถนนลูกรัง จากถนน
สายหวยภูนก ผานหนาบานนางสมริด
แกวหา ถึง สวนฝรั่งนายแสงชัย อิน
ปน (ม.6)
43. โครงการกอสรางถนนลูกรัง จากนา
นายมูล ถึงนานายลอน แสงทอง (ม.6)
44. โครงการกอสรางถนนลาดยางแยกปา
โมกมัน ถึงนานายเพียร (ม.6)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

วัตถุประสงค

กวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร
(พรอมวางทอ)
ซอมแซมถนน คสล. กวาง 3
(พรอมทอ ระบายน้ํา)
กวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร
(พรอมวางทอระบายน้ํา)
กอสรางถนนลูกรัง

-

156,000

-

-

156,000

-

-

156,000

-

-

100,000

-

กวาง 3 เมตร ยาว 1,000
เมตร (พรอมวางทอ)
กวาง 3 เมตร ยาว 1,000
เมตร (พรอมวางทอ)

-

-

270,000

-

-

270,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 1,000
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น เมตร (พรอมวางทอ)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 1,000
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น เมตร (พรอมวางทอ)
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
270,000

-

-

270,000

-

-

2,400,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา
สวนโยธา

45. โครงการกอสรางถนนลูกรังจากบาน
นางสมพิศ ถึง นานางเกสร ใจมูล
(ม.6)
46. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบาน
นายเอกชัย ขอบทอง (ม.7)
47. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง จากที่
นายถาวร ถึง นานางศิริ ฟูกุล (ม.7)
48. โครงการกอสรางถนนลูกรัง นาตาไม
ถึง นาตาหิง (ม.7)
49. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นางแสน แกวปา ถึงบานนายทองสุก
สุดใจ (ม.8)
50. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นางจําเนียร ถึงบานนางมณี มีโรง
(ม.8)
51. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นางสมจิตร ถึงบานนายประเสริม มาก
คลาย (ม.8)

ที่

โครงการ

52. โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน
ด.ต.ผล ถึง บานนายจําเนียร สะอาด
นาคะ (ม.8)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ ถนนลูกรัง กวาง 3 เมตร ยาว
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น 800 เมตร

-

-

216,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

กวาง 2.5 เมตร ยาว 120
เมตร (พรอมทอระบายน้ํา)
ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง
50 เมตร
ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง
2,000 เมตร
กวาง 4 เมตร ยาว 94 เมตร

-

156,000

-

สวนโยธา

-

20,000

-

-

720,000

-

-

-

1966000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3.2 เมตร ยาว 22 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

-

31,600

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 2.3 เมตร ยาว 33 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

-

-

40,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 200 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
312,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

53. โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานนาย
อินทร เรืองพิพัฒน ถึงบาน ดต.
เสมือน ค้ําชู (ม.9)
54. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายขาง
วัด ถึงแมน้ํานาน บานนางบุญรอด ทา
จอย ถึง แมน้ํานาน (ม.9)
55. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นางกุหลาบ ใจตะมา ถึงถนนสาย
เขื่อนสิริกิติ์ (ม.9)
56. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นางระมัย แกวจุย ถึง บานนายโชคชัย
ตันติพลาผล (ม.9)
57. โครงการกอสรางถนน คสล. จากเมรุ
วัดปากฝาง ถึง แมน้ํานาน (ม.9)
58. โครงการกอสรางถนนลาดยาง ถนน
สายหวยภูนก ถึง ที่นาของนายมานพ
ศักดิ์ลอ (ม.10)
59. โครงการกอสรางถนนลูกรัง จากบาน
น้ําไผ ถึง บานดง ม.3 (ม.11)
60. โครงการปรับปรุงถนนสายหวยตั๊กแต
และลงลูกรัง (ม.11)
61. โครงการกอสรางถนน คสล. หนาบาน
นางสมาน พรวนพรม ถึง ประปา ม.
11 (ม.11)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 300 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

-

81,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ ซอมแซมถนนลูกรัง
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

-

47,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ ระยะทาง 300 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

-

-

390,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ ระยะทาง 500 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

-

-

1,005,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ ระยะทาง 400 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กอสรางถนนลาดยาง
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

-

-

832,000

สวนโยธา

-

500,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

-

3,600,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

ระยะทาง 5,000 เมตร กวาง
8 เมตร
ระยะทาง 2,000 เมตร กวาง
6 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร

-

-

1,080,000

-

156,000

-

สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา

ที่

โครงการ

62. โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
ประปาทางเขาสะพานนายบุญมา ถึง
บอประปา (ม.11)
63. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบาน
นายทาน มวงทอง (ม.11)
64. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นายสุขเล็ก จอยเจียม (ม.11)
65. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นายมูล หลาเตียง (ม.11)
66. โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
โบสถคริสต (ม.11)
67. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน
นายสมนึก ดวงจันทร ถึง ถนนทาง
หลวง งิ้วงาม- ไฮฮา(ชวงที่ 2) (ม.11)
68. โครงการกอสรางถนนลูกรังสายหวย
ตีนดอย (ม.11)
69. โครงการกอสรางถนน คสล. หนาบาน
นายสีโทน ถึง หนาศาลเจาพอปูฝาง
(ม.12)
70. โครงการกอสรางถนน คสล. หนาบาน
จ.ส.อ.พงษสรรค ค้ําชู ถึง หนาบาน
ร.ต.สมศักดิ์ ชื่นฉ่ํา (ม.12)
71. โครงการกอสรางถนน คสล. หนา
ตลาดสดศาลเจาพอปูฝาง ถึง ขางบาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กอสรางถนนคสล.ตามแบบ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น แปลนของอบต.
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

ระยะทาง 45 เมตร กวาง 3
เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 58 เมตร กวาง 3
เมตร หนา 0.15 เมตร
กวาง 3 เมตร ยาว 71 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
312,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

-

-

71,000

-

-

91,000

-

-

111,000

832,000

-

-

624,000

-

-

ระยะทาง 1,500 เมตร พรอม
วางทอ 4 จุด
กวาง 4 เมตร ยาว 50 เมตร
หนา0.15 เมตร

-

-

54,000

-

-

104,000

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 30 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนของอบต.
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 240 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น หนา0.15 เมตร

-

47,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

-

375,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา

นางลําไย ติ่งหมาย (ม.12)
72. โครงการกอสรางถนนลูกรัง เขตติดตอ เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 4 เมตร ระยะทาง 800
ตําบลน้ําริด ถึง นานายแหยม นันนวล การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น เมตร
(ม.13)

ที่

โครงการ

73 โครงการซอมแซมถนนลูกรังจาก นา
กํานันมา ถึง ลําหวยคลองตัน (ม.13)
74. โครงการกอสรางถนนลูกรังจาก นา
นางจํานง นาละออง ถึง นานายดา
โมรารักษ (ม.13)
75. โครงการกอสรางถนนลูกรังจาก นา
นายสนั่น เข็มเพ็ชร ถึง นานายแหยม
นันนวน (ม.13)
76. โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิรดขาม
คลองจาก นานายแถม โมราลักษณ,
นายปน สุดสุวรรณ (ม.13)
77. โครงการกอสรางลําเหมืองน้ําทิ้ง
(ม.13)
78. โครงการกอสรางถนนลาดยาง บาน
นางนิด มักขวาน ถึง บานนางสังวาล
ลํามะนา (ม.13)
79. โครงการกอสรางสะพานลอย เชื่อมตอ
ระหวาง ม.10 – ม.14 หนาบาน

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนนคสล.ตามแบบ
แปลนของอบต.
กอสรางถนนคสล.ตามแบบ
แปลนของอบต.

-

-

290,000

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

สวนโยธา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

-

100,000

-

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กอสรางถนนคสล.ตามแบบ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น แปลนของอบต.

-

100,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กอสรางตามแบบแปลนของ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น อบต.

600,000

-

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ นายมูล มูลเชื้อ ถึง บานนาง
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น จํานง เวรุริยะ
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ ระยะทาง 300 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

405,000

-

-

สวนโยธา

-

-

480,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กอสรางถนนคสล.ตามแบบ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น แปลนของอบต.

-

-

1,500,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

ผูใหญบานวัน คงศิริ (ม.14)
80. โครงการกอสรางถนนลูกรังจาก บาน
นายตา คําวัน ถึง ฝายผนังปูน (ม.14)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ ระยะทาง 1,000 เมตร กวาง
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น 3 เมตร พรอมวางทอ 2 จุด
พรอมกอสรางสะพาน
81. โครงการซอมแซมผิวจราจรและไหล เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ ระยะทาง 50 เมตร
ทางจาก บานนายรอน จันขํา ถึง บาน การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
นางดาว เงินมูล (ม.14)
82. โครงการกอสรางสะพานบานนาย
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง5 เมตร ยาว 10 เมตร
ประสิทธิ์ ตุยวงศ (ม.14)
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
ที่

โครงการ

83. โครงการกอสรางสะพานบริเวณทาง
ขามนานายเทียม ถึง นาพ.ต.ถวิล
พิลาแดง (ม.14)
84. โครงการกอสรางถนน คสล. จากบอ
น้ําพระลุง ถึง บานนางทองใบ กาดบุรี
(ม.14)
85. โครงการปรับปรุงกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายบุญ
ธรรม อินทรออน ถึง บานนางจําเนียร
ศรีรุณ (ม.14)
86. โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนน
สาย อุตรดิตถ – เขื่อนสิริกิติ์ ถึง สวน
นายบุญสง แกวแสงจันทร (ม.15)
87. โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนน
สายอุตรดิตถ- เขื่อนสิริกิติ์ ถึง บาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 5 เมตร ยาว 10 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

800,000

-

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

-

-

78,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

-

-

500,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ ระยะทาง 180 เมตร กวาง 4
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น เมตร

-

-

375,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ ระยะทาง 335 เมตร กวาง
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

610,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 110 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น หนา 0.15 เมตร

-

-

172,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 150 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น หนา 0.15 เมตร

-

-

234,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

88.

89.

90.

91.

ที่

นายมาย มูลเชื้อ (ม.15)
โครงการกอสรางถนนลูกรังจากนา
นายประทวน พรมเพ็ชร ถึงนานาย
พรอม คําหลวงเติม (ม.15)
โครงการกอสรางถนนลูกรัง จาก
สะพานขามคลองไผ ถึงบานนายอุน
คําเตย (ม.15)
โครงการกอสรางถนนลูกรังจากที่นา
นายลํา ศิริอวม เลียบเหมืองไปถึงเขต
หมูที่13 (ม.15)
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นายเลิศ ใสสีสูบ ถึงหลังโรงเรียน
มิตรภาพที่ 39 (ม.16)
โครงการ

92. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นายมนัส จันทรคํา ถึงบานนายบุญ
ธรรม ฟกงาม (ม.16)
93. โครงการกอสรางถนน ลูกรัง จากบาน
นางวรารัตน วงษรี ถึง บานนาง
อรวรรณ กอกุล (ม.1)
94. โครงการปรับปรุงผิวถนนสายปากฝาง
– หวยภูนก (ม. 10)
95. โครงการปรับผิวถนน เลียบลําเหมือง
จากนา นายสมศักดิ์ หลวงเรื่อง ถึง

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ ระยะทาง 1,500 เมตร กวาง
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น 3 เมตร

-

-

405,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

-

-

54,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 4 เมตร ยาว 560 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น (พรอมวางทอ 1 จุด)

-

210,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 380 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น หนา 0.15 เมตร

-

-

593,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 2.5 เมตร ยาว 40 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น หนา .15 เมตร

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 6 เมตร ยาว 2,000
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น เมตร หนา .

-

900,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 3,000 เมตร

-

100,000

-

สวนโยธา

ระยะทาง 3,000 เมตร กวาง
3 เมตร

-

100,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

96.

97.

98.

99.
100.

นายชา เข็มพรมมา
โครงการปรับผิวถนนลําเหมืองจากนา
นายบุญมี เสวันนา ถึงนานายจินดา
ทวมจันทร (ม.10)
โครงการถนนคสล. หนาบาน จ.ส.อ.
สิทธิพันธ ทวนพิศ ถึง สถานีวิทยุ
ชุมชนงิ้วงาม (ม.1)
โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาง
เทียน อนไหว ถึงบานนางวิมลทิพย
อินคําแกว (ม.13)
โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาย
สุพจน ศรีสกุล ถึงแมน้ํานาน (ม.13)
โครงการกอสรางถนน คสล. (ม.15)

101. โครงการกอสรางถนน คสล.หนาวัด
งิ้วงาม และภายในหมูบาน (ม.5)

ที่

โครงการ

102. โครงการซอมแซมถนน ลาดยางสาย
ดอยแกว – หวยภูนก (ม.5)
103. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบาน
นางทอง วงคเนียม ถึง บานนางบุญมา
ฟกนวล (ม.8)
104. โครงการกอสรางถนน คสล. จาก
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ถึง บาน

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 1,000 เมตร กวาง
3 เมตร

-

100,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 550 เมตร กวาง 3
เมตร

-

1,500,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว เมตร หนา
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น 0.15 เมตร

-

-

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว เมตร หนา
0.15 เมตร
กวาง 3 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กวาง 3 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

-

สวนโยธา

-

-

-

-

-

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 2 เมตร ยาว 100 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น หนา 0.15 เมตร
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 2 เมตร ยาว 500 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น หนา 0.15 เมตร

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
-

104,000

-

-

520,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

สวนโยธา
สวนโยธา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

105.

106.

107.
108.

109.

110.

ที่

นางสํารวจ (ม.8)
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบาน
นางแปลง ปานหนู ถึง บานนางทอง
มูลเชื้อ (ม.8)
โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาย
มี มูลเชื้อ ถึง บานนางลําดวน
หอมระรื่น (ม.8)
โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน
จากบ ถึง ซอยบานจาเสริม (ม.3)
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นายจําลอง ยอดทนงค ถึง โรงสูบ
น้ําประปา (ม.4)
โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขา
ประปาหมูที่ 4 ถึงบานนางสาย ศรี
สอาด (ม.8)
โครงการกอสรางถนนลูกรัง จากซอย
ไฟฟาแรงสูง นานายทองคํา รอดพวง
(ม.3)

โครงการ

111. โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาง
บุญรอด ปญชนะ ถึงบานนาย
อนันตทชัย สุงิ้วงาม (ม.8)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 80 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น หนา 0.15 เมตร

-

124,800

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 60 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น หนา 0.15 เมตร

-

94,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น
เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

-

250,000

-

สวนโยธา

-

250,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 50 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น หนา 0.15 เมตร

-

78,000

-

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 4 เมตร ยาว 130 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น

-

-

47,000

ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

วัตถุประสงค

กวาง 6 เมตร ยาว 80 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กวาง 3 เมตร ยาว 160 เมตร
หนา 0.15 เมตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาดานการคมนาคมและ กวาง 3 เมตร ยาว 30 เมตร
การขนสงของประชาชนใหดีขึ้น หนา 0.15 เมตร

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
47,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในการสัญจร มากขึ้น

สวนโยธา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

1.2 งานดานการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

1. โครงการขยายเขตไฟฟา สาธารณะ
ซอยทางแยกติดตอ หมูที่ 16 ถึง
บานจ.ส.อ.ธรรมมนุญ มีสุข (ม.1)
2. โครงการขยายเขตไฟฟา สาธารณะ
ซอยบาน จ.ส.อ.จํารัส รักสัจจา ถึง
ทางโคงเขาบาน ส.ต.อ.เดโชพล อินชั้น
(ม.1)
3. โครงการขยายเขตไฟฟา สาธารณะ
บานนางทองสุข เหลาเตียง ถึงบาน
นายสมชาย อินตะสุริน (ม.1)
4. โครงการขยายเขตไฟฟา สาธารณะทาง
แยกเขาบานทหาร ถึงบาน พ.ต.สุรพล
กิ่งแกว (ม.1)
5. โครงการขยายเขตไฟฟา สาธารณะ
ศาลาพักรอนถึงสะพานคลองน้ําริด
(ม.1)
6. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา จาก
บาน จาสิบเอกสมบูรณ ถึง บานนาย
พันแสง (ม.1)
7. โครงการกอสรางรางระบายน้ําจาก
ศาลาพักรอนแยกลงสะพานคลองน้ํา
โจ จากบานนายชิน ขุนวิทยา ถึงบาน

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
พรอมติดตั้งดวงโคม ระยะทาง
180 เมตร
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
พรอมติดตั้งดวงโคม

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
พรอมติดตั้งดวงโคม ระยะทาง
800 เมตร
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
พรอมติดตั้งดวงโคม ระยะทาง
320 เมตร
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
พรอมติดตั้งดวงโคม ระยะทาง
200 เมตร
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
พรอมติดตั้งดวงโคม ระยะทาง
800 เมตร
กวาง 0.50 เมตร ยาว 500
เมตร พรอมฝาปด

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
243,000
-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

250,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

-

1,080,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

-

432,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

-

270,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

-

108,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

650,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

นายวิเชียร อินทรประพันธ (ม.1)
8. โครงการกอสรางฝายน้ําลนนานาย
เย็น มีศิริพันธ (ม.1)

ที่

โครงการ

9. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
จากบานนายสําราญ การะเกตุ ถึง
คลองน้ําโจ (ม.1)
10. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา จาก
หนาบานนางบุญชวย สอนแกว ถึง
บานนายอดิศร พรมเพ็ชร (ม.1 )
11. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บาน
นางมั่ง มีศิริพันธ ถึงบานนายหอม
สอนแกว (ม.1)
12. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หนา
บาน จ.ส.อ.ธรรมมนุญ ขําไทยแท ถึง
บานจ.ส.อ.นิมิต กองพล (ม.1)
13. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บาน
นายบุญธรรม หมื่นเทพ ถึงบานนาย
บัญญัติ สอนแกว(ม.1)
14. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บาน
ร.ต.สมบูรณ รินชมพู ถึง สะพานคลอง
น้ําริด (ม.1)
15. โครงการกอสรางฝายกันน้ํา ที่นานาง
สังเวียน วงษรี (ม.1)

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

วัตถุประสงค

กอสรางฝายน้ําลม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

500,000

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
432,000
-

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กวาง 0.50 เมตร ยาว 320
เมตร พรอมฝาปด

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กวาง 0.50 เมตร ยาว 250
เมตร พรอมฝาปด

-

337,500

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กวาง 0.50 เมตร ยาว 250
เมตร พรอมฝาปด

-

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กวาง 0.50 เมตร ยาว 32 0
เมตร พรอมฝาปด

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

สวนโยธา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

337,500

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

432,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

กวาง 0.50 เมตร ยาว 250
เมตร พรอมฝาปด

-

337,500

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กวาง 0.50 เมตร ยาว 500
เมตร พรอมฝาปด

-

675,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กอสรางฝายกันน้ํา 1 แหง
กวางประมาณ 10 เมตร

-

-

500,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

16. โครงการกอสรางเหมืองดาดคอนกรีต
(ม.2)
17. โครงการกอสรางเหมืองดาดคอนกรีต
นานางอําพร สายพิมพ ถึงนานายเลิศ
ใสสีสูบ (ม.2)
18. โครงการลอกลําหวยทราย จากนา
นายสาย จันทรคํา ถึง นานางดี คําพูน
(ม.2)

ที่

โครงการ

19. โครงการกอสรางรางระบายน้ําบาน
นายสนั่น อุดตัน ถึงบานนายผาสุก
กลัดเจริญ (ม.2)
20. โครงการกอสรางรางระบายน้ําบาน
นายผาสุก กลัดเจริญ ถึง ธกส. (ม.2)
21. โครงการกอสรางรางระบายน้ําบาน
นางสมัย คงถาวร ถึง วัดใหมชองลม
(ม.2)
22. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา จาก
วัดใหมชองลม ถึง บานนายเฉลิม อิน
ทอน (ม.2)
23. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บาน
นายเหล็ก สังขทอง ถึง บานนางสงวน
วันดี (ม.2)

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

วัตถุประสงค

กวาง 1.5 เมตร ลึก 70 ซม.
ยาว 110 เมตร
เหมืองดาดคอนกรีต กวาง 1
เมตร ลึก 70 ซม. ยาว 120
เมตร
ลอกลําหวยทราย ระยะทาง
400 เมตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

55,000

-

-

60,000

-

-

50,000

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
540,000
-

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กวาง 0.50 เมตร ยาว 400
เมตร พรอมฝาปด

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กวาง 0.50 เมตร ยาว 525
เมตร พรอมฝาปด
กวาง 0.50 เมตร ยาว 525
เมตร พรอมฝาปด

-

709,000

-

-

709,000

-

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กวาง 0.50 เมตร ยาว 300
เมตร พรอมฝาปด

-

405,000

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กวาง 0.50 เมตร ยาว 400
เมตร พรอมฝาปด

-

540,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

สวนโยธา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

24. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บาน
นายสัมฤทธิ์ สังฆจันทร (ม.2)
25. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บาน
นายสมชาย พังจันทรตา (ม.2)
26. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บาน
นายสังวร โมรารักษ (ม.2)
27. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บาน
นางบุญ อินทรจิ๋ว (ม.2)
28. โครงการกอสรางรางระบายน้ําจาก
ศาลาเอนกประสงค ถึง ถนนสายเขื่อน
สิริกิติ์ (ม.3) ขางขวาหนาออกถนน

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

-

250,000

-

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

-

250,000

-

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

-

250,000

-

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

-

250,000

-

กวาง 0.50 เมตร ยาว 200
เมตร

-

270,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

งบประมาณ และที่มา
ที่

โครงการ

29. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา จากบานนายชาญ กอกุล
ถึง ถนนสายเขื่อนสิริกิติ์ (ม.3) ขางซายหนาออกถนน

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
30. โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตรตั้งแตสถานีสูบน้ําบาน เพื่อพัฒนาดาน
ไรกลวย ถึงลําเหมือง (ม.3)
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
31. โครงการวางทอประปาจากบานนายสุบิน โมรารักษ ถึง สวน เพื่อพัฒนาดาน
นายสําราญ ศรีพยอม (ม.3)
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
สวนโยธา

2556
(บาท)
-

2557
(บาท)
-

2558
(บาท)
338,000

ระยะทาง 1,700 เมตร

-

7,000,00
0

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

วางทอขนาด 2 นิ้ว ยาว
300 เมตร

-

75,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

กวาง 0.50 เมตร ยาว
250 เมตร

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

32. โครงการขุดลอกคลอง เริ่มจากหนาฝายประชาอาสา ถึง นา เพื่อพัฒนาดาน
นายมี ใสสีสูบ (ม.3)
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
33. โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางบานนายสําราญ เข็มเพชร
เพื่อพัฒนาดาน
ถึง บานนายบุญมา สุขเจริญ (ม.3)
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
34. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานนายจําลอง ยอดทนงค เพื่อพัฒนาดาน
ถึงโรงสูบน้ําประปา (ม.4)
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
35. โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ถนนสายเขื่อนสิริกิติ์ – วัด
เพื่อพัฒนาดาน
ดอยแกว (ม.4)
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
36. โครงการซอมแซมประตูระบายน้ําลน (ม.4)
เพื่อพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
37. โครงการขุดลอกคลองรองหมาผี (ม.4)
เพื่อพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
38. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานนายแกว มาลา (ม.4) เพื่อพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ที่

โครงการ

39. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ทางเขาวัดเขาแกว ถึง แยกบานนาง

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะ
ทางประมาณ 1,000 เมตร

-

125,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

-

250,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

ระยะทาง 160 เมตร

-

250,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

-

100,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

ซอมแซมประตูระบายน้ํา
ลน

-

50,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

ขุดลอกคลองหมาผี

-

-

100,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

รางระบายน้ํา กวาง 0.50
เมตร ยาว 200 เมตร

-

270,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 0.50 เมตร ยาว 150
เมตร

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
203,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

40.

41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.

วรรณี ศรีสะอาด (ม.4)
โครงการกอสรางรางระบายน้ําบาน
นายเทียน โมรารักษ ถึงบานนางวรรณี
โมรารักษ (ม.4)
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอย
ขางบานนางวรรณี ศรีสะอาด ถึง บ.
หลอวัฒนา (ตอนที่2) (ม.4)
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 4
แยกวัดเขาแกว (ม.4)
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.
ขามคลองรองหมาผี (ม.4)
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบาน
รองหมาผี (ม.5)
โครงการขยายคลองสงน้ําดวย
พลังงานไฟฟาแบบระบบวางทอ
ขนาด 30 ซม. ตั้งแตคลองเกาขาม
ถนน ไปถึงนานางลํา มาติน (ม.5)
โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
แมน้ํานาน วัดงิ้วงาม (ม.5)
โครงการขุดลอกคลองไผ (ม.48,13,15)
โครงการกอสรางฝายกั้นน้ําระหวางที่
นานายแดง โมรารักษ และนานางทอง
หิง โกศล และนานายสนั่น แปนดี
พรอมวางทอ ระบายน้ํา (ม.5)

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กวาง 0.50 เมตร ยาว 150
เมตร

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

203,000

-

กวาง 0.50 เมตร ยาว 200
เมตร

-

270,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ติดตั้งไฟจราจร

-

150,000

-

สวนโยธา

600,000

-

-

-

250,000

-

-

-

1,000,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

เพื่อปองกันภัยสาธารณะ

กอสรางเขื่อนกันตลิ่ง ความ
ยาว 295 เมตร
ระยะทาง 7,000 เมตร

8,000,000

-

-

สวนโยธา

8,500,000

-

-

-

-

200,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ทอ ขนาด 2.10 ม. ยาว 8
เมตร จํานวน 3 ชอง
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ระยะทาง 2,000 เมตร

กอสรางฝายกั้นน้ํา

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

49. โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล
ทายหมูบาน (รองหมาผี) (ม.5)
50. โครงการกอสรางรางระบายน้ําตัวยู
พรอมฝาปด จากบานนางบุญมี หลา
ทวม ถึง แมน้ํานาน
51. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.
ขามคลองหนองเปอย (ม.6)
52. โครงการขุดสระกักเก็บน้ําเพื่อแกไข
ปญหาภัยแลง (ม.5)

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กอสรางระบบประปาบาดาล
ทายหมูบาน
ระยะทาง 400 เมตร

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

53. โครงการกอสรางเหมืองดาดคอนกรีต
จากนานายหยุด ถึงนานายกัน แปง
เงิน (ม.6)
54. โครงการซอมแซมบํารุงประตู ปด –
เปด น้ําและคันขอบสระ เก็บน้ําหวย
น้ําขุน (ม.6)
55. โครงการกอสรางเหมืองดาดคอนกรีต
จากนานายดอกไม รุงเขต ถึงนานายมี
แดงใส (ม.6)
56. โครงการกอสรางฝายนานายสืบ คําพา
ถึงรองหมาผี ( ม.6)
57. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ซอย
บานนางปน คงมั่น (ม.7)

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ขนาด 2.10 ม. x 2.10 ม. ยาว
8 ม. จํานวน 1 แหง
ขุดสระกักเก็บน้ําที่สาธารณะ
ประโยชน 100 ไร 2 ตําบล
1. ตําบลเหลาปาสา
2. ตําบลงิ้วงาม
กอสรางเหมืองดาดคอนกรีต

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

540,000

-

สวนโยธา

500,000

-

-

-

10,000,000

-

200,000

-

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

ซอมแซมบํารุงประตู ปด –
เปด น้ําและคันขอบสระเก็บ
น้ําหวยน้ําขุน
กอสรางเหมืองดาดคอนกรีต

-

50,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

-

400,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

กอสรางฝาย

-

300,000

-

สวนโยธา

ระยะทาง 1,000 เมตร

-

-

500.000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

58. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ถนน
วังขอน – ทางแยกบานนายเฟอ ศรี
สกุล (ม.7)

ที่

โครงการ

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

วัตถุประสงค

ระยะทาง 4,750 เมตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

59. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
จากบานนางเรณู – บานดาบณี (ม.7)
60. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบาน
นายเอกชัย ถึงบานนางเพ็ญรพี (ม.7)
61. โครงการกอสรางเหมือนดาดคอนกรีต
ตอจากของเดิมไปที่นาหนองปาแดง
(ม.7)
62. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
สาธารณะขางทางจากบานผูใหญยง
ยุทธ ถึง บานนายสาย ธรรมลังกา
(ม.7)
63. โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะสามแยกเหลาปาสา
64. โครงการวางทอ คสล.พรอมบอพัก
ตกตะกอน ระบายน้ํา (ม.7,8)

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะ 500 เมตร

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 500 เมตร

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

65. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
และติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (สปอรท
ไลท) (ม.8)

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะสามแยกเหลาปาสา
วางทอ คสล.ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 1 ม. 468 ทอน
ศูนยกลาง 0.60 ม. 35 ทอน
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ และ
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (สปอรท
ไลท)

ระยะทาง 1000 เมตร
กวาง 1 เมตร ยาว 3,000
เมตร

-

6,500,000

-

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
670,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

สวนโยธา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

-

1,350,000

สวนโยธา

1,500,000

-

-

-

-

650,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

100,000

-

-

สวนโยธา

3,106,000

-

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

-

100,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

66. โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ตั้งแตหนาสุสาน ถึง บานนางจําเนียร
จันทรศรี (ม.8)
67. โครงการกอสรางรางระบายน้ําบาน
นางจําเนียร ถึงแมน้ํานาน (ม.8)
68. โครงการลอกลําเหมือง จากบานนาง
จีบ ขันกฤษ ถึง ตลาดแมคํามี (ม.8 )

ที่

โครงการ

69. โครงการกอสรางรางระบายน้ําบาน
นางสุขี มาอยู ถึงบานนางคําเอื้อย
นอยจันทร (ม.8)
70. โครงการกอสรางรางระบายน้ําบาน
นายทอง ชัยชนะ ถึง นางแดง สุขใจ
(ม.8)
71. โครงการซอมแซมทอบาดาล บานนาย
เกษม สุขกลิ่น (ม.8)
72. โครงการกอสรางรางระบายน้ําจาก
หนาวัดปากฝาง ถึง บานนายสอน
อวนสะอาด (ม.9)
73. โครงการกอสรางรางระบายน้ําจาก
บานนางละมัยแกวจุย ถึง บานนาง
ทัศนี ไทรงาม (ม.9)

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

-

100,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 700 เมตร

-

-

945,000

สวนโยธา

ระยะทาง 700 เมตร

-

-

105,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
270,000

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

รางระบายน้ํา ระยะทาง 200
เมตร

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

รางระบายน้ํา ระยะทาง 500
เมตร

-

-

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ซอมแซมทอบาดาล

-

ระยะทาง 700 เมตร

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 700 เมตร

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

สวนโยธา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

675,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

50,000

สวนโยธา

-

-

945,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

-

-

945,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

74. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา จาก
บานนางมะลิ จงภัคดี ถึง ลําเหมือง
(ม.9)
75. โครงการซอมแซมรางระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร ที่นานายสยาม แตงเอี่ยม
ถึง ที่นานายจินดา ทวมจันทร (ม.10)
76. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ถนน
สายปากฝาง-หวยภูนก ถึง บานนาย
หิง ปญญาศักดิ์ชัย (ม.10)
77. โครงการซอมแซมรางระบายน้ําพรอม
ฝาปด จากบานกํานัน มงคล ค้ําชู ถึง
คลองฝาง (ม.10)

ที่

โครงการ

78. โครงการกอสรางฝายน้ําลน นา นาย
บุญ แตงเอี่ยม (ม.10)
79. โครงการกอสรางเหมืองดาดคอนกรีต
จากนานายจินดา ทวมจันทร ถึง ราน
ลีซอ (ม.10)
80. โครงการกอสรางเหมืองดาดคอนกรีต
จากนานายสุข คําประเสริฐ ถึง นา
นายบุญชู ตุยวงศ (ม.10)
81. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.
ขามหวยน้ําไผ (ม.11)

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 800 เมตร

-

-

1,080,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ซอมแซมรางระบายน้ํา

-

250,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 4,000 เมตร

-

5,200,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 200 เมตร

-

260,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กอสรางฝายน้ําลม
ระยะทาง 3,000 เมตร

-

-

1,500,000

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 1,200 เมตร

-

-

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ขนาด 2.10 ม. x 2.10 ม. ยาว
8 ม.จํานวน 3 ชอง

600,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

600,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

82. โครงการขยายเขตไฟฟา
สายบานนายพร ปาดวง (ม.11)
83. โครงการขยายเขตไฟฟาสายบานนาง
ปอก สีจา (ม.11)
84. โครงการขยายเขตไฟฟาสายบานนาย
สุรพล อินทรยา (ม.11)
85. โครงการขยายเขตไฟฟาสวาง
สาธารณะ สายทางขึ้นโบสถคริสต
(ม.11)
86. โครงการขยายเขตไฟฟา สายบานนาง
ลําแพน ปาดวง (ม.11)
87. โครงการวางทอระบายน้ํา
-จุดที่ 1 ที่นานางละอองดาว
-จุดที่ 2 ที่นานายคํา
-จุดที่ 3 ไรนายสนอง
-จุดที่ 4 ไรนายสมบัติ (ม.11)

ที่

โครงการ

88. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บาน
นายสุขเล็ก จอยเจียม (ม.11)
89. โครงการกอสรางเหมืองดาดคอนกรีต
สายบอพระ ถึง นานายหลง คําเขา
(ม.11)

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 700 เมตร

-

-

350,000

ระยะทาง 700 เมตร

-

-

350,000

ระยะทาง 500 เมตร

-

250,000

-

ระยะทาง 200 เมตร

-

100,000

-

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 70 เมตร

-

-

35,000

วางทอระบายน้ํา

-

-

80,000

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระยะทาง 60 เมตร
ระยะทาง 2,000 เมตร

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
1,000,000

-

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา

90. โครงการกอสรางเหมืองดาดคอนกรีต
สายหวยตีนดอย ถึง บานนายสมพร
อินยา (ม.11)
91. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ถนน
เขา ม.11 (ม.11)
92. โครงการสรางทอลอดเหลี่ยม(บล็อก
คอนเวิรด) ซอยบานนางหวัน ปอก
แปก (ม.11)
93. โครงการกอสรางหินลาดคอสะพาน
หนาบานนายเลย ขมัก (ม.11)
94. โครงการวางทอขามลําเหมือง หวย
ยางผุ (ม.11)
95. โครงการวางทอเมนประปาเขาสาย
หวยตักแต (ม.11)
96. โครงการกอสรางฝายน้ําลน ใตอาง
หวยเดื่อยโหวก บริเวณทายประปา
หมูบาน (ม.11)
97. โครงการกอสรางผนังกันน้ําลําเหมือง
จากนานายสังวาล ตาทา ถึงทายนา
(ม.11)
98. โครงการขุดลอกลําเหมือง ม.12 หนา
บานนายมงคล ค้ําชู ถึง ม. 9 (ม.12)

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 1,500 เมตร

750,000

-

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กอสรางรางระบายน้ํา

-

-

650,000

สวนโยธา

กวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร

-

-

400,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กอสรางหินลาดคอสะพาน

-

1,500,000

-

สวนโยธา

ขนาด 1 เมตร จํานวน 7 ทอน

-

-

21,000

ทอยาว ประมาณ 2,000 เมตร

600,000

-

-

ขนาดคลองกวาง 4 เมตร ยาว
500 เมตร ลึก 0.7 เมตร

-

-

300,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กอสรางผนังกันน้ําลําเหมือง
ระยะทาง 100 เมตร ลึก 1
เมตร สูง 1 เมตร
ระยะทาง 400 เมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.

-

-

500,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

-

30,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

ที่

โครงการ

99. โครงการกอสรางเหมืองคอนกรีต จาก
นานายหิง แดงจีน ม.12 ถึง นาครู
มะลิ ม.9 (ม.12)
100. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หนา
บานนางลําดวน แสนสองชั้น ถึง บาน
นางเหิน เชยเกลี้ยง (ม.12)
101. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หนา
บานนางสาวมาลิสา แซเอี้ยว ถึง บาน
นางเจริญ ทิออน (ม.12)
102. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ขาง
บานนางรัชนีกร ภูสี ถึง ลําเหมือง
(ม.12)
103. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บาน
นายอนงค แดงจีน ถึง บานอาจารย
ปรีดี อูทรัพย (ม.12)
104. โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะรอบ
หมูบาน (ม.12)
105. โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง(ไฟ
เหลือง) (ม.12)
106. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา จาก
ตลาดสด ถึง บานนางเบญจมาศ ดีแท
(ม.12)
107. โครงการขยายเขตไฟสาธารณะแรงต่ํา
และติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายบาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
-

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 400 เมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กวาง0.5 เมตร ยาว300เมตร
ลึก0.3 เมตร

405,000

-

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กวาง 0.5 เมตร ยาว180 เมตร
ลึก0.3 เมตร

243,000

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กอสรางรางระบายน้ํากวาง0.5
เมตร ยาว150เมตร ลึก0.3
เมตร
กวาง 0.5 เมตร ยาว50 เมตร
ลึก0.3 เมตร

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

-

203,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

68,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เปลี่ยนสายไฟระยะทาง 1,000
เมตร
จํานวน 4 จุด

-

100,000

-

สวนโยธา

-

300,000

-

กอสรางรางระบายน้ํา

-

-

650,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

ระยะทาง 100 เมตร

-

-

50,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา

นางเทียน อนไหว ถึง บานนางวรา
ภรณ อินคําแกว (ม.13)

ที่

โครงการ

108. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา จาก
บานนางวิไล กมลเจริญกิจ ถึง บาน
นางรัศมี บุญสี (ม.12)
109. โครงการขยายเขตไฟฟา บานนาย
ทวีป คลังกรณ ถึง บานนายเสาวร
สิงหแกว
110. โครงการขยายเขตไฟสาธารณะแรงต่ํา
และติดตั้งไฟฟาแสงสวาง บานนายสุ
พจน สีสกุล (ม.13)
111. โครงการขยายเขตไฟสาธารณะแรงต่ํา
ซอยบานนายทองคํา รอดพวง ถึง ทา
น้ํานาน (ม.13)
112. โครงการขยายเขตไฟฟาบานนางหวัน
วัดสุวรรณ (ม.13)
113. โครงการกอสรางรางระบายน้ําเลียบ
ถนนจาก บานนายสําเภา เพ็งกุกุล ถึง
บานนายมูล มูลเชื้อ (ม.13)
114. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา จาก
บานนางเสมอ ถึง บานนายฟก จู
บรรจง (ม.13)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
650,000

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ขยายเขตไฟฟา 3

-

250,000

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 100 เมตร

-

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะและ
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ขยายเขตไฟฟา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

50,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

-

100,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

ขยายเขตไฟฟา

-

-

350,000

สวนโยธา

กอสรางรางระบายน้ํา

-

780,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

70,000

-

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

115. โครงการกอสรางรางระบายน้ําจาก
นายสําราญ ขาวมา ถึง บานนายจร
หารมล ลงแมน้ํานาน (ม.13)
116. โครงการกอสรางรางระบายน้ําจาก
บานนายจอน หาญมล ถึงถนนเขื่อน
สิริกิติ์ (ม.13)

ที่

โครงการ

117. โครงการวางทอลอดถนนตั้งแตนา
นายปน สุดสุวรรณ ลงคลองไผ (ม.13)
118. โครงการซอมแซมฝายประชาอาสา
(หูชาง) กันฝายพัง (ม.13)
119. โครงการขยายเขตระบบประปา
ภูมิภาค (ม.13)
120. โครงการกอสรางรางระบายน้ําจาก
ปอมยามหมูบาน ถึง มุมบานปาสาคร
เพ็ชรมีสี (ม.13)
121. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ซอย จากบานนายวิชาญ ถึง บานนาย
ชะลอ เสนานาถ (ม.14)
122. โครงการกอสรางรางระบายน้ําจาก
บานนางแฮม เชียงจันทรา ถึง บาน
นายจํารัส (ม.14)

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 600 เมตร

-

-

810,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 300 เมตร

-

-

410,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ทอละ 1 เมตร ประมาณ 10
ทอ
ซอมแซมฝายประชาอาสา

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

-

50,000

สวนโยธา

ประชาชนมีระบบประปาที่ดี
ขึ้น
ระยะทาง 300 เมตร

-

-

800,000

-

-

390,000

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะและ
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

-

-

410,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 200 เมตร

-

-

270,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา

123. โครงการกอสรางรางระบายน้ําบาน
นางศรีนวล อินออน ถึง บานนางหิง
ทวมจันทร (ม.14)
124. โครงการกอสรางทอหลอดเหลี่ยม
คสล.ขามคลองฝางใหญ (ม.14)
125. โครงการวางทอลําเหมืองจากนาปา
ยาง ถึงคลองไผ (ม.15)
126. โครงการขุดลอกลําเหมืองใหมตอจาก
เหมืองมิยาซาวา ตั้งแตนานายหลา ถึง
ถนนบานทุงใหมนาลอม (ม.15)

ที่

โครงการ

127. โครงการกอสรางเหมืองดาดคอนกรีต
นานายดา โมรารักษ ถึงนานายสี ทอง
เณร (ม.15)
128. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา จาก
บานนางแปลก ปานหนู ถึงแมน้ํานาน
(ม.15)
129. โครงการวางทอตรงปลายลําเหมืองนา
ปายางถึงคลองไผ (ม.15)
130. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา จาก
บานนางทวี โมรารักษ ถึงแมน้ํานาน
(ม.15)
131. โครงการขุดลอกเหมืองจากหนาปอม

กอสรางรางระบายน้ํา

ระยะทาง 70 เมตร

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ขนาด 2.10 ม. X 2.10 ม.
ยาว 8 ม. จํานวน 3 ชอง
(พรอมวางทอระบาย 17
ประตู)
ขนาดคลองกวาง 1.5 เมตร
ยาว 800 เมตร ลึก 1.2 เมตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

95,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

701,000

-

-

สวนโยธา

-

50,000

-

-

-

120,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
-

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 500 เมตร

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กอสรางตามแบบแปลนของ
อบต.

-

400,000

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

วางทอระบายน้ํา

-

ระยะทาง 500 เมตร

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค

ระยะทาง 500 เมตร

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

สวนโยธา
สวนโยธา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

70,000

สวนโยธา

-

-

675,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

-

80,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ

สวนโยธา

สวนโยธา

132.

133.
134.

135.

136.

ที่

ตํารวจถึงคลองไผ (ม.15)
โครงการกอสรางทางระบายน้ําบาน
นายมา หมองอน ถึงบาน
นส.ปริตา ละอองเนตร (ม.15)
โครงการขยายเขตไฟฟาจากหนาดอย
ถึงบานนายแหลม ทองวันทา (ม.15)
โครงการกอสรางเหมืองดาดคอนกรีต
จากนานายบุญมี บุญเตรียม ถึง คลอง
ไผ (ม.15)
โครงการกอสรางรางระบายน้ําจาก
บานนายมนัส มีสวัสดิ์ ถึงบานนาง
เปยง เชื้อดีสืบ (ม.15)
โครงการขยายเขตประปาหมูบานทุง
ใหมนาลอมไมมีน้ําใช (ม.15)

และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

ระยะทาง 700 เมตร

-

-

945,000

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 2,000 เมตร

-

1,000,000

-

ระยะทาง 2,800 เมตร

-

-

1,400,000

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 500 เมตร

-

-

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ขยายเขตประปาหมูบาน

-

200,000

โครงการ

137. โครงการกอสรางฝายน้ําลน นานายนัน พัดลม (ม.15)

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
138. โครงการวางทอนานางสุด มูลสงา (ม.15)
เพื่อพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
139. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและติดตั้งไฟฟาแสง เพื่อพัฒนาดาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อกอสรางฝายน้ําลน

สวนโยธา

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

675,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

ทอละ 1 เมตร จํานวน 6
ทอ

-

20,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

-

250,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภค

สวนโยธา

สวางจากบานนายหลง รอดพวง ถึง บานนางดอกไม
จันเทวี (ม.16)
140. โครงการกอสรางฝายน้ําลน นานายเลิศ (ม.16)

141. โครงการขุดเหมืองใหม ม.16สรางตอเหมืองมิยาซาวา
(ม.16)
142. โครงการกอสรางรางระบายน้ําจากบานนายสุรินทร
คําหลวงเติม ถึง บานนายไชยา เทศปาน (ม.16)
143. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ทีน่ ายหลง รอดพวง
ถึง บานนางสายบัว ทองไทย (ม.16)
144. โครงการกอสรางรางระบายน้ําจากบานนางสมจิตต
มุขแกว ถึง บานนายสุรินทร คําหลวงเติม (ม.16)
145. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ตั้งแตบานนางแวง สา
รีโสด ถึง ลําเหมือง (ม.12)

ที่

โครงการ

146. โครงการกอสรางฝายน้ําลน บริเวณ
ทายประปาหมูบาน (ม.11)

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

และติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
จํานวน 3 จุด
กวาง 4 เมตร ยาว 500
เมตร ลึก 0.7 เมตร

และสาธารณูปการที่ดีขึ้น
-

-

300,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

ขนาดคลองกวาง0.8 เมตร
ยาว400เมตร ลึก0.7เมตร

-

-

20,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

กวาง 0.50 เมตร ยาว 375
เมตร ลึก 0.5 เมตร

-

510,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

กวาง 0.50 เมตร ยาว 400
เมตร ลึก 0.5 เมตร

-

540,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

กวาง 0.50 เมตร ยาว 400
เมตร ลึก 0.5 เมตร

-

1,000,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

กอสรางรางระบายน้ํา

-

-

200,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดคลองกวาง 4 เมตร ยาว
500 เมตร ลึก 0.7 เมตร

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

147. โครงการสนับสนุนกิจการระบบ
ประปาหมูบานตําบลงิ้วงาม

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

เพื่ออุดหนุนคาซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ ตางๆ และอื่นๆ
วางทอ ระบายน้ํา คสล.

400,000

-

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

148. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.
พรอมกําแพง ปากทอ คสล. (ม.5,6)
149. โครงกอสรางระบบประปาหมูบาน ม.
16
150. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
แมน้ํานาน (ม.9)
151. โครงการกอสรางรางระบายน้ําจาก
ตลาดนัดแมคํามี ถึง แมน้ํานาน (ม.8)
152. โครงการกอสรางเหมืองดาดคอนกรีต
จากนานายผล หิรัญสวรรค ถึงนา
นายบุญธรรม ฉิมเชื้อ (ม.13)
153. โครงการขยายเขตไฟฟาจากบานนาง
พัน นาพันธ ถึง บานนางจงจิน ศรีรา
รักษ (ม.15)
154. โครงการขุดลอกเปดทางน้ํา
(เปดทางน้ํา)
-จุดที่ 1 ลําหวยตั๊กแต
-จุดที่ 2 ลําหวยผังผุ
-จุดที่ 3 ลําหวยตีนดอย

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อปองกันภัยสาธารณะ

92,700

-

-

สวนโยธา

กอสรางประปาหมูบานตาม
แบบแปลน ของ อบต.
กอสรางเขื่อนกันตลิ่ง ความ
ยาว 200 เมตร
รางระบายน้ํา ระยะทาง 500
เมตร
ระยะทาง 200 เมตร

-

3,750,000

-

-

4,000,000

-

-

-

675,000

-

-

80,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ระยะทาง 300 เมตร

-

60,000

-

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ขยายเขตทางน้ํา (เปดทางน้ํา)

-

-

300,000

ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น

สวนโยธา

เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

1.3 งานดานผังเมือง และการควบคุมอาคาร
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
และทะเบียนทรัพยสิน
จัดเก็บภาษีเชน คาจางเหมา
บุคคลออกเก็บขอมูล
ภาคสนาม ฯลฯ
โครงการจัดทําผังเมืองและผังเมือง
เพอจายเปนคาใชจายโครงการ เพื่อเปนคาใชจายคา วัสดุ
ชุมชน อบต.งิ้วงาม
จัดทําผังเมืองรวมและผังเมือง
อุปกรณ ที่มีความจําเปนใน
ชุมชน
การดําเนินงาน
โครงการซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟาสา เพื่อซอมแซมไฟฟาสาธารณ ใน ไฟฟาราชการ ในหมูบานไดรับ
ธารณ ในหมูบาน
เขตหมูบาน ใหไดรับการใชงาน การแกไข
ไดอยางปกติ
โครงการกอสรางระบบไฟฟา
เพื่อติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลัง ระบบไฟฟา 3 เฟส
สํานักงาน เทศบาลตําบลงิ้วงาม
ใชในสํานักงานเทศบาล
ตําบลงิ้วงาม
โครงการรื้อถอนอาคารสํานักงานหลัง เพื่อรื้อถอนอาคารสํานักงานหลัง ทําใหมีสถานที่กอสรางอาคาร
เกา
เกา
หลังใหม

6.

โครงการกอสรางเสาธงชาติ

7.

โครงการกอสรางปายสํานักงานและ
กําแพงรั่ว

เพื่อใหพนักงานสวนตําบลและ ในพื้นที่ทําการของ อบต.
ประชาชนไดรักและหวงแหน
ความเปนไทย
เพื่อใหบริเวณสํานักงาน อบต. มี ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ความสวยงานและเปนระเบียบ สํานักงาน อบต.
เรียบรอย

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

อบต. งิ้วงามมีแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ในการ
ปฏิบัติงาน

สวนการคลัง

200,000

200,000

200,000

อบต. งิ้วงามมีผังเมืองและผัง
เมืองชุมชน

สวนโยธา

100,000

100,000

100,000

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจรในค่ําคืน

สวนโยธา

621,786

-

-

มีไฟฟาฟาบริการประชาชน
อยางสะดวกสบายขึ้น

สวนโยธา

100,000

-

-

สวนโยธา

50,000

-

-

150,000

-

-

บริเวณสํานักงาน อบต. มีความ
สวยงาม และเปนระเบียบ
เรียบรอย
ประชาชนไดรับความสะดวก
และรวมเร็ว ในการมาติดตอและ
ขอรับการบริการ
บริเวณสํานักงาน อบต. มีความ
สวยงาม และเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักปลัด

สวนโยธา

8.

โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต
ในที่ทําการ อบต.งิ้วงาม

มีอาคารจอดรถยนตสํานักงาน
ที่ไดมาตรฐาน

307,000

-

-

ประชาชนไดรับการบริการที่ดี
ขึ้น รอยละ 80 ขึ้นไป

สวนโยธา

52

มีอาคารจอดรถยนตที่ได
มาตรฐานและทันสมัยเพื่อใช
บริการประชาชนที่มาติดตอ
ราชการอยางเพียงพอ

1.3 งานดานผังเมือง และการควบคุมอาคาร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

9.

โครงการกอสรางตลาดสดบานงิ้วงาม

มีตลาดสดที่ไดมาตรฐานและ
ทันสมัยเพื่อใชบริการประชาชน
เพื่อรื้อถอนตลาดสดบางงิ้วงาม
หลังเกา

10. โครงการรื้อถอนตลาดสดบานงิ้วงาม
หลังเกา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีตลาดสดที่ไดมาตรฐาน
จํานวน 1หลัง
ทําใหมีบริเวณสถานที่ อบต.
มากขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมตางๆ
ของ อบต.

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000
1,500,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับการบริการที่ดี
ขึ้น รอยละ 80 ขึ้นไป
บริเวณสํานักงาน อบต. มีความ
สวยงาม และเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา

2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 งานดานการสงเสริมอาชีพ
ที่
1.

โครงการ
โครงการจัดฝกอบรมอาชีพ

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
ใหแกประชาชน
2. โครงการสงเสริมแปรรูปผลิตภัณฑจาก เพื่อสงเสริมเพิ่มรายไดใหแก
การเกษตร
เกษตร
3. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวและการ เพื่อสงเสริมเพิ่มรายไดใหแก
ประมง
เกษตร
4. สงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยแทน
เพื่อสงเสริมเพิ่มรายไดใหแก
การปลูกขาวนาปรัง
เกษตร
5. โครงการกอสรางลานตากขาว ตําบล เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ตาก
งิ้วงาม
พืชผลทางการเกษตร
6. โครงการสงเสริม แปลงสาธิตการปลูก เพื่อสงเสริมความรูใหแก
ขาวพันธุดี
ประชาชน
7. โครงการสงเสริมการเรียนรูชีวิต
เพื่อสงเสริมการเกษตรแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีแนวใหมและเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
8. โครงการสงเสริมอาชีพตัดเย็บของ
เพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
ชํารวย
ใหแกประชาชน
9. โครงการสนับสนุนกิจกรรมบริหาร
เพื่อใหชุมชนมีจุดสาธิต
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
การเกษตรในการเรียนรู
ประจําตําบล
10. โครงการสงเสริมการปลูกพืชให
- สงเสริมการใชสารสลักจาก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พัฒนาอาชีพของประชาชนใน
ตําบล
สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน
ในตําบล
สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน
ในตําบล
สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน
ในตําบล
ประชาชนมีสถานที่ตากพืชผล
ทางการเกษตร
สาธิตการปลูกขาวพันธุดี
เพื่อสงเสริมการเกษตรแนว
ทฤษฎีแนวใหมและเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
พัฒนาอาชีพของประชาชนใน
ตําบล
มีจุดสาธิตการเกษตร ในการ
เรียนรู และมีขอมูลที่ถูกตอง
- มีสินคาเกษตรที่ปลอดภัย

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
50,000

-

50,000

-

50,000

-

-

-

1,000,000

-

20,000

-

-

10,000

-

-

50,000

-

50,000

-

-

-

10,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในตําบลงิ้วงามมี
อาชีพที่มั่งคงขึ้น
สามารถเพิ่มรายไดลดรายจาย
ใหแกประชาชน
สามารถเพิ่มรายไดลดรายจาย
ใหแกประชาชน
สามารถเพิ่มรายไดลดรายจาย
ใหแกประชาชน
ประชาชนมีสถานที่ตากพืชผล
ทางการเกษตร
เกษตรกรมีความรูดานเกษตร
มากยิ่งขึ้น
สงเสริมการเกษตรแนวทฤษฎี
แนวใหมและเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ
ประชาชนในตําบลงิ้วงามมี
อาชีพที่มั่งคงขึ้น
เกษตรกรลดตนทุนในการทํา
การเกษตร

สํานักปลัด

- เกษตรกรมีความรูดานการ

สํานักปลัด,

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

ปลอดภัยและการผลิตพืชอินทรีย

ที่

โครงการ

11. โครงการจัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืช
ชุมชน

12. โครงการสงเสริมการใชปุยพืชสด
ปรับปรุงบํารุงดิน

ธรรมชาติแทนสารเคมี
- เพื่อเปนแหลงผลิตสินคาที่
ปลอดภัยจากสารเคมี

วัตถุประสงค
- เพื่อเปนศูนยเรียนรูศัตรูพืชใน
ชุมชน

- เพิ่มอินทรวัตถุใหดิน
- เพื่อลดตนทุนในการเพาะปลูก
พืช
- ทําใหสภาพแวดลอมดีขึ้น
13. โครงการผลิตโรงผลิตปุยชีวภาพ
- เพิ่มอินทรวัตถุใหดิน
- เพื่อลดตนทุนในการเพาะปลูก
พืช
- ทําใหสภาพแวดลอมดีขึ้น
14. โครงการผลิตสารชีวภัณฑและชีวภาพ - เพื่อลดตนทุนการใช
สารเคมี
- ลดการระบาดของแมลง
- ทําใหสภาพแวดลอมดีขึ้น
15. โครงการปองกันกําจัดศัตรูพืชโรคและ - มีโรคและแมลงศัตรูพืช
แมลง
ระบาดในพื้นที่การเกษตร
- ขาดความรูในการปองกัน

จากสารเคมีไวบริโภคและ
จําหนาย
- เกษตรกรมีความรูในการผลิ
ตะพืชอินทรีย
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เกษตรการมีความรูในการ
ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชได
อยางถูกตอง

ผลิตพืชอินทร
- เปนแหลงจําหนายสินคาพืช
ปลอดภัย
- ลดตนทุนในการปลูกพืช
งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
-

- ลดปญหาการใชปุยเคมี
- ดินมีความอุดมสมบูรณ
- ลดตนทุนการผลิต

10,000

-

-

- ลดปญหาการใชปุยเคมี
- ผลผลิตปลอดภัยจาก
สารเคมี
- ลดตนทุนการผลิต
- ลดปญหาการใชปุยเคมี
- ดินมีความอุดมสมบูรณ
- ลดตนทุนการผลิต

-

10,000

-

-

20,000

-

- ลดการระบาดของศัตรูพืช
- เกษตรกรมีความรูในการ
ปองกันกําจัดโรคและแมลง

-

20,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- เกษตรกรมีความรูในการ
ปองกันกําจัดโรคแมลงไดอยาง
ถูกตอง
- เปนแหลงเรียนรูของชุมชน
- เกษตรกรลดตนทุนในการใช
ปุยเคมี
- มีรายไดเพิ่มขึ้น
- ดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น
- เกษตรกรลดตนทุนในการใช
ปุยเคมี
- มีรายไดเพิ่มขึ้น
- ดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น
- ลดตนทุนการผลิตของ
เกษตรกร
- ลดการใชสารเคมี
- ผลผลิตปลอดภัยจากสารเคมี
- ลดการระบาดของศัตรูพืช
- เกษตรกรมีความรูในการปอง
กันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตอง

เกษตร
อําเภอเมือง

นวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด,
เกษตร
อําเภอเมือง
สํานักปลัด,
เกษตร
อําเภอเมือง
สํานักปลัด,
เกษตร
อําเภอเมือง
สํานักปลัด,
เกษตร
อําเภอเมือง
สํานักปลัด,
เกษตร
อําเภอเมือง

กําจัดศัตรูที่ถูกตอง
2.2 งานดานสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ

1.

โครงการกอสรางบานเทิดไทยองคราชัน
และซอมแซมบานพัก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรี
ตําบลงิ้วงาม

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

วัตถุประสงค
เพื่อกอสรางบานพักใหกับผู
ยากจน ผูพิการ ของตําบล
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันสตรี
ตําบล

โครงการจัดรณรงคปองกันโรคพิษ
เพื่อเปนคาจัดซื้อตามโครงการ
สุนัขบา
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก เพื่อเปนคาจัดซื้อตามโครงการ
ปองกันโรคไขเลือกออก
โครงการฝกอบรมลูกเสือชาวบาน
เพื่อฝกใหประชาชนไดมีความรู
ความเขาใจและสามารถชวย
เหลือตนเองและผูประสบภัย
ตางๆ ได
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน เพื่อใหเยาวชนตําบลงิ้วงาม
ตําบลงิ้วงาม
หางไกลยาเสพติด
โครงการสานสัมพันธสายใยรักชมรมหนู เพื่อใหชมรมหนูรักแมเปน
รักนมแม เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา
ตนแบบที่ดีของเด็กทีกินนมแม
มหาราชินี
อยางเดี่ยว
โครงการควบคุมและปองกันโรค
เพื่อควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก
ไขเลือดออกไมใหพบผูปวยเกิน
กําหนด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางบานพัก จํานวน 1
หลัง
เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน
การเขารวมกิจกรรมของสตรี
ตําบลงิ้วงาม
ประชาชนในตําบลปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา
ประชาชนในตําบลปลอดภัย
จากโรคไขเลือดออก
เพื่อความสามารถในชุมชน

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
20,000

-

-

60,000

-

-

100,000

-

-

-

10,000

-

เพื่อเยาวชนหางไกลยาเสพติด

-

10,000

-

- เด็กอายุ 0 – 1 ปจํานวน 20 คน
- หญิงหลังคอด จํานวน 20 คน

19,200

-

-

- หมูบาน จํานวน 10 หมู
- โรงเรียน จํานวน 2 แหง
- ศูนยเด็กเล็ก 2 แหง

80,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ผูยากจนไดรับความชวยเหลือมี
บานอาศัยเปนของตัวเอง
สตรีตําบลงิ้วงามไดเขารวม
กิจกรรมตางๆ ในตําบล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สวน
การศึกษาฯ

ประชาชนในตําบลงิ้วงาม
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ประชาชนในตําบลงิ้วงาม
ปลอดภัยจากไขเลือดออก
ความสามารถในตําบล

สํานักปลัด

เยาวชนตําบลงิ้วงามปลอดภัย
จากยาเสพติด
ชมรมหนูรักแมเปนตนแบบที่ดี
ของเด็กทีกินนมแม อยางเดี่ยว

สํานักปลัด

ควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออกไมใหพบผูปวยเกิน
กําหนด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

รพ.สต.เฉลิม
พระเกียรติฯ /
สํานักปลัด
รพ.สต.เฉลิม
พระเกียรติฯ /
สํานักปลัด

9.

ที่

โครงการชุมชนสุขสันตไรควันบุหรี่

โครงการ

เพื่อใหกลุมผูสูบบุหรี่เกิดความ
มุงหมายมีพลังในการ ลด ละ
เลิกบุหรี่ โดยมีครอบครัวเปน
แรงบันดาลใจ ใหกําลังใจในการ
เลิกสูบบุหรี่
วัตถุประสงค

10. โครงการอบรมหนูนอย อสม.

เพื่อสรางหนูนอย อสม. ใหมี
ความรู เจตคติ และทักษะดาน
สุขภาพที่ดี

11. โครงการสงเสริมทันตสุขภาพผูสูงอายุ

เพื่อตรวจสภาวะทางทันต
สุขภาพในผูสูงอายุ

12. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําจิต
อาสาดูแลฟนฟูสุขภาพผูพิการ

เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข
(สมาชิกชุมชนจิตอาสา เพื่อน
ชวยเพื่อน) มีความรูและทักษะ
ในการใชอุปกรณเครื่องมือทาง
กายภาพบําบัดในการชวยเหลือ
ฟนฟูสุขภาพผูพิการ (โดยเฉพาะ
ผูปวยอัมพฤกษ-อัมพาต) ที่มา
รับการฟนฟูสภาพ

- อบต. งิ้วงาม 1 แหง
ผูสมัครใจ เลิก ลด ละ บุหรี่
จํานวน 50 คน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนชั้นประถามศึกษาปที่
4,5 ร.ร.วัดศรีธาราม ,
ร.ร.มิตรภาพที่ 39 ,
ร.ร.บานน้ําไผ ,
ร.ร.บานงิ้วงาม ร.ร.ชุมชนเมือง
ปากฝาง
รวมทั้งหมด 113 คน
ผูสูงอายุ จํานวน 60 คน
อาสาสมัครสาธารณสุข
(สมาชิกชมรมจิตอาสาเพื่อชวย
เพื่อน) ต.งิ้วงาม หมูละ 3 คน
คนละ 10 หมู

20,000

-

-

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
34,410
-

10,000
20,000

-

-

กลุมผูสูบบุหรี่เกิดความมุงหมาย รพ.สต.เฉลิม
พระเกียรติฯ /
มีพลังในการ ลด ละ เลิกบุหรี่
สํานักปลัด
โดยมีครอบครัวเปนแรงบันดาล
ใจ ใหกําลังใจในการเลิกสูบบุหรี่

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สรางหนูนอย อสม. ใหมีความรู รพ.สต.เฉลิม
เจตคติ และทักษะดานสุขภาพที่ พระเกียรติฯ /
สํานักปลัด
ดี

ตรวจสภาวะทางทันตสุขภาพใน รพ.สต.เฉลิม
พระเกียรติฯ /
ผูสูงอายุ
อาสาสมัครสาธารณสุข (สมาชิก
ชุมชนจิตอาสา เพื่อนชวยเพื่อน)
มีความรูและทักษะในการใช
อุปกรณเครื่องมือทาง
กายภาพบําบัดในการชวยเหลือ
ฟนฟูสุขภาพผูพิการ (โดยเฉพาะ
ผูปวยอัมพฤกษ-อัมพาต) ที่มารับ
การฟนฟูสภาพ

สํานักปลัด
รพ.สต.เฉลิม
พระเกียรติฯ /
สํานักปลัด

13. โครงการตั้งครรภเมื่อถึงวัยสมควรและ
ฝากครรภครั้งแรก กอน 12 สัปดาห
ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ เพื่อสุขภาพลูก
รัก
14. โครงการแกนนําพิชิตอวน พิชิตพุง

ที่

โครงการ

15. โครงการแกนนําพัฒนาการสมวัย

16. โครงการแกนนําหมูบานไอโอดีน
17. โครงการนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้น
ปที่ 4 ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม
18. โครงการพัฒนางานอาชีวอนามัย ป
2555

เพื่อใหอัตราทารกแรกเกิด
น้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม ไม
เกินรอยละ 7

หญิงตั้งครรภ หมูที่
4,5,6,7,8,9,10,12,14,15
ตําบลงิ้วงาม

เพื่อใหประชาชนสรางสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ หมูที่
โดยการออกกําลังกายอยางนอย 4,5,6,7,8,9,10,12,14,15
สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที ตําบลงิว้ งาม จํานวน 143 คน
อยางตอเนื่อง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเด็ก 0 – 6 ปมีภาวะ
แกนนําพัฒนาการ หมู
โภชนาการปกติไมนอยกวา รอย 4,5,6,7,8,9,10,12,14,15
ละ 90
ตําบลงิว้ งาม จํานวน หมูละ 2
คน คน ละ 10 หมูบาน รวม
20 คน
เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงผล หมูที่
ขาดสารไอโอดีน
4,5,6,7,8,9,10,12,14,15
เพื่อเปนแหลงฝกปฏิบัติงานแก 1 หมูบาน
นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่
4
เพื่อประชาชนมีความรูความ
ประชาชนกลุมเสี่ยง 200 คน
เขาใจเรื่องการใชสารเคมีใน
การเกษตรเพิ่มขึ้น

19,230

-

-

อัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักต่ํา
กวา 2,500 กรัม ไมเกินรอยละ
7

รพ.สต.เฉลิม
พระเกียรติฯ /
สํานักปลัด

9,360

-

-

ประชาชนสรางสุขภาพโดยการ
ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาห
ละ 3 วัน วันละ 30 นาที อยาง
ตอเนื่อง

รพ.สต.เฉลิม
พระเกียรติฯ /
สํานักปลัด

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,460
-

2,980

-

-

20,000

-

-

10,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เด็ก 0 – 6 ปมีภาวะโภชนาการ
ปกติไมนอยกวา รอยละ 90

รพ.สต.เฉลิม
พระเกียรติฯ /
สํานักปลัด

รพ.สต.เฉลิม
พระเกียรติฯ /
สํานักปลัด
รพ.สต.เฉลิม
เปนแหลงฝกปฏิบัติงานแก
นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ พระเกียรติฯ /
สํานักปลัด

ประชาชนตระหนักถึงผลขาด
สารไอโอดีน

4
ประชาชนมีความรูความเขาใจ รพ.สต.เฉลิม
เรื่องการใชสารเคมีในการเกษตร พระเกียรติฯ /
สํานักปลัด
เพิ่มขึ้น

19. โครงการควบคุมและปองกันโรคซิลิ
โคสิลในโรงงานอุสาหกรรม ต.งิ้วงาม

20. โครงการตรวจคัดกรองผูปวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง

21. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อหางไกลโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

ที่

โครงการ

22. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม
เสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บานวังสีสูบ

เพื่อประเมินความเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมการทํางานของผู
ประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรมดินขาว
เพื่อคนหา และคัดกรอง ไดแก
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง ภาวะโรคหลอดเลือด หัวใจ
จากกลุมเปาหมายทุกคน
กลุมเสี่ยงที่เสี่ยงตอการเกิดโรค
คือ
-เบาหวาน 163 คน
-ความดันโลหิตสูง 68 คน

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนอายุ 35 ป ขึ้น
ไปไดรับการคัดกรอง DM/HT
ตามเกณฑมาตรฐาน

15,000

-

-

ผูประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรมดินขาว จํานวน
100 คน

รพ.สต.เฉลิม
พระเกียรติฯ /
สํานักปลัด

กลุมเสี่ยงที่เสี่ยงตอการเกิดโรค 87,180
คือ
- อายุ 15-34 ป 1,578 คน
- อายุ 35 ป ขึ้นไป 2,781 คน
เพื่อสงเสริมประชาชนกลุม
22,000
เสี่ยงและกลุมเปน
โรคเบาหวาน/โรคความดัน
โลหิตสูง มีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพและสามารถพึ่งพา
ตนเองได

-

-

รพ.สต.เฉลิม
พระเกียรติฯ /
สํานักปลัด

-

-

คนหา และคัดกรอง ไดแก
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง ภาวะโรคหลอดเลือด หัวใจ
จากกลุมเปาหมายทุกคน
สงเสริมประชาชนกลุมเสี่ยงและ
กลุมเปนโรคเบาหวาน/โรคความ
ดันโลหิตสูง มีสวนรวมในการ
ดูแลสุขภาพและสามารถพึ่งพา
ตนเองได

ผูประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรมดินขาว จํานวน
100 คน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไปที่
เปนกลุมเสี่ยงสูงอายุตอการ
เกิดโรคเบาหวาน (ระดับ
น้ําตาล100-125 มก./ดล.)
และกลุมเสี่ยงสูงตอการเกิด
โรคความดันโลหิตสูง (ระดับ
ความดันโลหิต SBP 120-239
และ/หรือ DBP 80-89 มม.
ปรอท)

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

รพ.สต.เฉลิม
พระเกียรติฯ /
สํานักปลัด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนอายุ 35 ป ขึ้นไปไดรับ รพ.สต.บานวัง
สีสูบ /สํานัก
การคัดกรอง DM/HT ตาม
ปลัด
เกณฑมาตรฐาน

23. โครงการบูรณาการการปองกันและ
ควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก และมา
เร็งเตานม รพ.สต.วังสีสูบ
24. โครงการตรวจเฝาระวังสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชตกคางในเกษตรการ
25. โครงการสายใยรักแหงครอบครัว

26. โครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค

27. โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก

ที่

โครงการ

28. โครงการโรงเรียนพอแม

29. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

สตรีอายุ 30-60 ป ไดรับการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก/มะเร็ง
เตานม
เพื่อเฝาระวังภาวะสุขภาพของ
เกษตรกรกลุมเสี่ยง

กลุมสตรีอายุ 30-60 ป

- อสม. , กสค.
- ประชาชนที่เสี่ยงตอการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เพื่อสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนม - หญิงมีครรภ
แมอยางเดี่ยวอยางนอย 6 เดือน - มารดาที่มีบุตรอายุ 0-6 ป
- หญิงมีครรภที่มีน้ําหนักคาด
เกาต่ํากวาเกณฑ
เพื่อพัฒนาศูนยเด็กเล็กให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
สามารถดําเนินงานปองกัน
มิตรภาพที่ 39
ควบคุมโรคติดตอที่พบบอยได
ตามเกณฑศูนยเด็กเล็กปลอด
โรค
เพื่อลดอัตราการเกิดโรค
พื้นที่ หมู 1,2,3,11,13,16
ไขเลือดออก ไมเกิน 40 ตอ
ประชากรแสนคน

วัตถุประสงค
เพื่อลดจํานวนการตั้งครรภใน
กลุมหญิงอายุ 13-19 ป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผูปกครองที่มีลูกวัยรุนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน
30 ครอบครัว
เพื่อใหผูสูงอายุสามารถดูแลและ ผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบของ
สงเสริมสุขภาพตนเองสามารถ รพ.สต.บานวังสีสูบ 6 หมูบาน

สตรีอายุ 30-60 ป ไดรับการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก/มะเร็ง
เตานม
เฝาระวังภาวะสุขภาพของ
เกษตรกรกลุมเสี่ยง

รพ.สต.บานวัง
สีสูบ /สํานัก
ปลัด

-

สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดี่ยวอยางนอย 6 เดือน

รพ.สต.บานวัง
สีสูบ /สํานัก
ปลัด

-

-

พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหสามารถ
ดําเนินงานปองกันควบคุม
โรคติดตอที่พบบอยไดตาม
เกณฑศูนยเด็กเล็กปลอดโรค

รพ.สต.บานวัง
สีสูบ /สํานัก
ปลัด

-

-

ลดอัตราการเกิดโรคไขเลือดออก รพ.สต.บานวัง
ไมเกิน 40 ตอประชากรแสนคน สีสูบ /สํานัก

15,000

-

-

15,000

-

-

30,000

-

15,000

20,000

รพ.สต.บานวัง
สีสูบ /สํานัก
ปลัด

ปลัด

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

45,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ลดจํานวนการตั้งครรภในกลุม
หญิงอายุ 13-19 ป

รพ.สต.บานวัง
สีสูบ /สํานัก
ปลัด

ใหผูสูงอายุสามารถดูแลและ
สงเสริมสุขภาพตนเองสามารถ

ชมรมผูสูงอายุ
รพ.สต.บานวัง

30. โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
วัดใหมชองลม (ตอเนื่อง)

31. โครงการสงเสริมสุขภาพ ชมรม
ผูสูงอายุคนรักสุขภาพบานปากฝาง

เผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพแกครอบครัว
ผูสูงอายุ และชุมชนไดอยาง
เหมาะสม
เพื่อเปนการรณรงคใหประชาชน
อายุ 6 ปขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ
มีการออกกําลังกายที่ถูกตอง
และออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
อยางตอเนื่อง
เพื่อสงเสริมสุขภาพของสมาชิก
ในชมรม ทั้งรางกาย อารมณ
สังคม

32. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุหมู 6 เพื่อใหผูสูงอายุไดออกกําลังกาย
ตําบลงิ้วงามโดยการเดินแกวงแขน
เดินหรือแกวงแขน
33. โครงการสรางเสริมสุขภาพผูพิการ
ตําบลงิ้วงาม

ที่

โครงการ

34. โครงการชมรมออกกําลังกายแอโรบิก

เพื่อสงเสริมสุขภาพคนพิการ

วัตถุประสงค

จํานวน 251 คน

เผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพแกครอบครัว
ผูสูงอายุ และชุมชนไดอยาง
เหมาะสม
เปนการรณรงคใหประชาชนอายุ
6 ปขึ้นไปในเขตรับผิดชอบมีการ
ออกกําลังกายที่ถูกตองและออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง
สงเสริมสุขภาพของสมาชิกใน
ชมรม ทั้งรางกาย อารมณ สังคม

สีสูบ / สํานัก
ปลัด

ชมรมผูสูงอายุ
หมูที่ 6 บาน
วังขอน /
สํานักปลัด
ฃมรมผูพิการ
/ สํานักปลัด

ประชาชน เยาวชน และ
ผูสนใจเขารวมการออกกําลัง
กายแบบ แอโรบิค / รําไม
พลอง

20,000

-

-

สงเสริมสุขภาพของสมาชิกใน
ชมรมคนรักสุขภาพหมูบาน
ปากฝางหมูที่ 7,8,9 , 10 ,
12 และ 14 จํานวน 50 คน
ออกกําลังกายสัปดาหละ 5 วัน
ผูสูงอายุ หมูที่ 6 จํานวน 158
คน

26,500

-

-

30,500

-

-

ผูสูงอายุไดออกกําลังกายเดิน
หรือแกวงแขน

ผูพิการในเขตตําบลงิ้วงาม

10,000

-

-

สงเสริมสุขภาพคนพิการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหมีชมรมกําลังกายแอโรบิก ประชาชนหมูที่ 8,9,10,12,14

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13,500
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ใหมีชมรมกําลังกายแอโรบิก หมู

ชมรมคนรัก
สุขภาพวัดใหม
ชองลม /
สํานักปลัด

ชมรมผูสูงอายุ
คนรักสุขภาพ
บานปากฝาง /
สํานักปลัด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ชมรมออก
กําลังกายแอโร

หมูที่ 8 บานปากฝาง รวมพลังสราง
หมูที่ 8 บานปากฝางรวมพลัง
บานปากฝาง ตําบลงิ้วงาม
สุขภาพแข็งแรงตานโรคภัย (ตอเนื่อง) สรางสุขภาพแขงแรงตานโรคภัย และพื้นที่ใกลเคียง
(ตอเนื่อง) และเปนตนแบบการ
ออกกกําลังกายแกประชาชน

35. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข

36. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูดอยโอกาส

เพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของตนเอง

ประชาชนบานงิ้วงาม หมูที่
4,5,6,15 และพื้นที่ใกลเคียง
-มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกายสม่ําเสมอ
-รูจักปองดกันตนเองจาก
สภาวะรุนแรงของโรคภัย
-มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวม
กิจกรรมและผูอื่น
เพื่อใหผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลเอาใจ ผูดอยโอกาสในเขตรับผิดชอบ
ใสเทาที่ความและเหมาะสม
ของบานไรกลายเหนือ ม. 13

37. โครงการชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและ เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส
ผูติดเชื้อ HIV อําเภอเมืองอุตรดิตถ
และผูต ิดเชื้อ HIV อําเภอเมือง
อุตรดิตถ
38. โครงการแกไขปญหาความยากจน
อําเภอเมืองอุตรดิตถ

เพื่อชวยเหลือประชาชนไดรับ
ความเดือนรอนในเขตอําเภอ
เมืองอุตรดิตถ

เพื่ออุดหนุนอําเภอเมือง
อุตรดิตถในการชวยเหลือ
ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ
HIV อําเภอเมืองอุตรดิตถ
ประชาชนไดรับความ
ชวยเหลือจากอําเภอเมือง
อุตรดิตถ

ที่ 8 บานปากฝางรวมพลังสราง
สุขภาพแขงแรงตานโรคภัย
(ตอเนื่อง) และเปนตนแบบการ
ออกกกําลังกายแกประชาชน

บิก หมูที่ 8
บานปากฝาง
รวมพลังสราง
สุขภาพ
แข็งแรงตาน
ภัย (ตอเนื่อง)
/ สํานักปลัด
ชมรมออก
กําลังกายแอโร
บิก ม.5 บาน
งิ้วงาม /
สํานักปลัด

13,500

-

-

ประชาชนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของตนเอง

10,000

-

-

(อสม.)
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
หมูบาน
ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลเอาใจ
ไรกลยวเหนือ
ใสเทาที่ความและเหมาะสม
หมูที่ 13 /
สํานักปลัด

10,000

-

-

10,000

-

-

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV
อําเภอเมืองอุตรดิตถ ไดรับการ
ชวยเหลือจากอําเภอเมือง
อุตรดิตถ
ประชาชนไดรับความชวยเหลือ
จากอําเภอเมืองอุตรดิตถ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

2.3 งานดานการศึกษา
ที่

โครงการ

1.

โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก

2.

โครงการศึกษาดูงานนักเรียน

3.

โครงการกีฬานักเรียนตานยาเสพติด

4.

โครงการเขาคายลูกเสือ

5.

โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนดี
ประจําตําบล

6.

โครงการนิเทศติดตามการศึกษา
โรงเรียนในตําบล
งิ้วงาม
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

7.
8.

โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน
ยากจน
9. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
10. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สําหรับโรงเรียนในเขตตําบลงิ้วงาม

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหได
มาตรฐาน
เพื่อใหเด็กไดศึกษาแหลงเรียนรู
นอกสถานศึกษา
เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
ปลอดภัยจากยาเสพติด
เพื่อใหนักเรียนมี ระเบียบวินัย
ในตนเอง
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
ในเขต อบต.งิ้วงาม
เพื่อชวยเหลือพัฒนาปรับปรุง
การศึกษาในตําบลงิ้วงาม
เพื่อเปนคาใชจายในการจัด
งานวัดเด็กแหงชาติ
เพื่อเปนทุนการศึกษาแกเด็ก
นักเรียนที่ยากจน
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สําหรับโรงเรียนในเขตตําบล

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000

นักเรียนเขตตําบลงิ้วงาม

210,000

210,000

210,000

แขงขันกีฬาโรงเรียน

50,000

50,000

50,000

เขาคายลูกเสือ

30,000

30,000

30,000

โรงเรียนมีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนา
โรงเรียน
นิเทศโรงเรียนในตําบลงิ้วงาม

100,000

100,000

100,000

10,000

10,000

10,000

โรงเรียนในตําบลงิ้วงามมี
คุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น

สวน
การศึกษาฯ

เด็กในตําบลงิ้วงาม ไดทํา
กิจกรรมรวมกัน
เด็กนักเรียนในชุมชนมี
ทุนการศึกษา
เด็กเล็กอาหารเสริม (นม)
รับประทาน
เด็กในเขตตําบลงิ้วงามมี
อาหารเสริม (นม) รับประทาน

200,000

200,000

200,000

50,000

50,000

50,000

150,000

150,000

150,000

900,000

900,000

900,000

เด็กนักเรียนทราบถึงกิจกรรมวัน
เด็ก มีการจัดกิจกรรมรวมกัน
เด็กนักเรียนยากจนไดรับ
ทุนการศึกษา
เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม (นม)
รับประทาน
เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม (นม)
สําหรับโรงเรียนในเขตตําบลงิ้ว

สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมาตรฐาน

สวน
การศึกษาฯ
นักเรียนไดรับประสบการณนอก
สวน
สถานที่
การศึกษาฯ
นักเรียนมีสุขภาพรางกาย
สวน
แข็งแรงหางไกลยาเสพติด
การศึกษาฯ
นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความ
สวน
รับผิดชอบ
การศึกษาฯ
นักเรียนไดไปเรียนโรงเรียนดีใกล
สวน
บานลดคาใชจาย
การศึกษาฯ

11. คาวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตตําบลงิ้วงาม

ที่

โครงการ

งิ้วงาม
เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50,000

50,000

50,000

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
260,000
260,000
260,000

สวน
การศึกษาฯ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทาน

สวน
การศึกษาฯ

12. คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
ความรับผิดชอบ ของ อบต.

13.

อุดหนุน จํานวน 16 หมูบาน

160,000

160,000

160,000

สาธารณสุขมูลฐานของหมูบานมี
สวน
เงินในการบริหารกองทุน
การศึกษาฯ

จํานวน 16 หมูบาน

130,000

130,000

130,000

นักเรียนในเขตตําบลงิ้วงาม

20,000

20,000

20,000

เครื่องดนตรีจํานวน 1 ชุด

-

100,000

100,000

ศูนยเยาวชนตําบลงิ้วงาม
จํานวน 1 หลัง
เพื่อดําเนินกิจกรรม 3
กิจกรรม
- จัดตั้งกลุม
- กองทุน
- ดําเนินกิจกรรม

-

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

ประชาชนไดรับขอมูล ขาวสารที่
ถูกตองและทันสมัย
เด็กในเขตบริการ อบต.งิ้วงาม
ไดทํากิจกรรมรวมกัน
มีเครื่องดนตรีใหเด็ก และ
เยาวชนในตําบล
เด็กในชุมชนมีศูนยจัดกิจกรรม
รวมกัน
เพื่อดําเนินงานตามโครงการ TO
Be Numberone

14.
15.
16.
17.
18.

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตความรับผิดชอบ ของ อบต.
โครงการอุดหนุนสําหรับการพัฒนา
เพื่ออุดหนุนใหกับ หมูบานเพื่อ
สาธารณสุขมูลฐานของหมูบาน
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
หมูบาน
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ
เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูล
วารสาร นิตยสาร ประจําหมูบาน
ขาวสารที่ถูกตองและทันสมัย
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อใหเด็กในตําบลงิ้วงาม ไดทํา
เด็กในตําบลงิ้วงาม
กิจกรรมรวมกัน
โครงการจัดหาเครื่องดนตรีใหเด็กและ จัดหาเครื่องดนตรีใหเด็กและ
เยาวชนตําบลงิ้วงาม
เยาวชนตําบลงิ้วงาม
โครงการจัดตั้งศูนยเยาวชนตําบล
เพื่อใหเด็กในตําบลมีศูนยเพื่อ
งิ้วงาม
ดําเนินกิจกรรมรวมกันในตําบล
โครงการสนับสนุนกิจกรรม TO BE
เพื่อสนับสนุนกิจกรรม TO BE
NUMBERONE
NUMBERONE

จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน

งาม รับประทาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.
งิ้วงาม มีวัสดุใชในการเรียนการ
สอน

สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ

19. โครงการกอสรางสนามฟุตซอล

เพื่อเปนแหลงออกกําลังกายเพื่อ สนามฟุตซอล กวาง 22 x 42
สุกภาพของประชาชนในตําบล เมตร พรอมเทคอนกรีต คสล.
งิ้วงาม
หนา 0.10 เมตร

2,500,000

-

-

ประชาชนไดมีที่ออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ

สวน
การศึกษาฯ

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

โครงการ
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ
ผูบริหารทองถิ่น

วัตถุประสงค

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบริหาร
ทองถิ่น
โครงการสนับสนุนการจัดเวที
เพื่อจายเปนคาใชจายใน
ประชาคมเพื่อ สงเสริมการมีสวนรวม โครงการสนับสนุนการจัดเวที
ของประชาชน
ประชาคมเพื่อ สงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน
โครงการอบรมประชาชนใหมีความรู เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ
ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ อบรมประชาชนใหมีความรู
การมีสวนรวม
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวม
โครงการจัดทําแผนหมูบาน/ชุมชน
เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดทําแผนหมูบาน/
ชุมชน
โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ. และ
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดเก็บ
ขอมูล กชช.2 ค
ขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช.2
ค
โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
เพื่อการสนับสนุนจัดตั้งศูนย
จัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ อําเภอเมือง ขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง
อุตรดิตถ
ระดับอําเภอ อําเภอเมือง
อุตรดิตถ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เปนการสนับสนุนใหประชาชน
ในตําบลมีความรูดานการ
เลือกตั้ง
เปนการมีสวนรวมของ
ประชาชน

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในตําบลมีความรูเรื่อง
ประชาธิปไตย

สํานักปลัด

30,000

30,000

30,000

ประชาชนในตําบลมีความรูเรื่อง
ประชาธิปไตย

สํานักปลัด

เปนการสนับสนุนใหประชาชน
ในตําบลมีความรูดานการ
เลือกตั้ง

20,000

20,000

20,000

ประชาชนในตําบลมีความรูเรื่อง
ประชาธิปไตย

สํานักปลัด

เปนการสนับสนุนใหประชาชน
ในตําบลมีความรูดานการ
เลือกตั้ง
เพื่อจัดเก็บขอมูล จปฐ. และ
ขอมูล กชช.2 ค

30,000

30,000

30,000

ประชาชนในตําบลมีความรูเรื่อง
ประชาธิปไตย

สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000

ไดขอมูล จปฐ. ที่ถูกตอง

สํานักปลัด

จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารจัดซื้อ
จัดจางระดับอําเภอ อําเภอ
เมืองอุตรดิตถ

8,000

8,000

8,000

การจัดซื้อจัดจาง มีความโปรงใส
ประชาชนสามารถตรวจสอบได

สํานักปลัด

7.

โครงการสนับสนุนกิจกรรมบํารุงทุกข
บํารุงสุข แบบ ABC

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
ทองถิ่น

เพื่ออุดหนุนทองถิ่นอําเภอ
เมืองอุตรดิตถ

20,000

20,000

20,000

อุดหนุนตามหนังสือสั่งการของ
ทองถิ่นอําเภอเมืองอุตรดิตถ

สํานักปลัด

3.2 งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.

โครงการฝกซอมแผนบรรเทาสาธารณ เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกซื้อ เพื่อฝกซอมแผนใหกับ อปพร.
ภัย
แผนบรรเทาสาธารณภัย
ตําบลงิ้วงาม

2.

โครงการฝกทบทวนและพัฒนา
เครือขาย อปพร. ตําบลงิ้วงาม

3.
4.
5.

6.

7.

เพื่อเปนคาดําเนินการฝก
ทบทวนและพัฒนาเครือขาย อป
พร.
โครงการจัดตั้งหนวยกูชีพ กูภัย ตําบล เพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิต
งิ้วงาม
และทรัพยสินของประชาชน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการปองกัน
เพื่อชวยเหลือและบรรเทาสา
บรรเทาสาธารณภัย
ธารณภัย
โครงการพัฒนาศักยภาพหนวย
เพื่อพัฒนาศักยภาพ การคนหา
ปฏิบัติการกูชีพ กูภัย ตําบลงิ้วงาม
และชวยเหลือผูประสบภัย ได
อยางมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดซื้อยานพาหนะใชใน
เพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิต
ประจําหนวยปฏิบัติการกูชีพกูภัย
และทรัพยสินของประชาชน
ตําบลงิ้วงาม
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับ ศูนย
อปพร. ตําบลงิ้วงาม
อปพร.ตําบลงิ้วงาม

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

เพื่อฝกทบทวนและพัฒนา
เครือขาย อปพร. ตําบลงิ้วงาม

200,000

200,000

200,000

เพื่อจัดตั้งศูนย หนวยกูชีพ
กูภัย ตําบลงิ้วงาม
เพื่อมีวัสดุอุปกรณใชใน ศูนย
อปพร. ตําบลงิ้วงาม
จํานวน 1 ทีม

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

เพื่อมียานพาหนะใชในศูนย
อปพร. ตําบลงิ้วงาม

-

490,000

490,000

อปพร.ตําบลงิ้วงาม มีกิจกรรม
ทําระหวางหนวยงานอื่น

200,000

200,000

200,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

อปพร.มีประสิทธิภาพการในการ
ชวยเหลือและบรรเทา
สาธารณภัยที่มีคุณภาพ
อปพร.มีประสิทธิภาพการในการ
ชวยเหลือและบรรเทา
สาธารณภัยที่มีคุณภาพ
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินอยางยั่งยืน
เพื่อมีวัสดุอุปกรณใชใน ศูนย อป
พร. ตําบลงิ้วงาม
มีความรู ความเขาใจในการ
คนหา และการรื้อผูประสบภัย

สํานักปลัด

มียานพาหนะใชกิจการ อปพร.
อยางเพียงพอ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและทรัพยสิน
อปพร. มีความพรอมใน การ
ปฏิบัติงาน ในการชวยเหลือ
ประชาชนในตําบล

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

8.

9.

โครงการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณกูภัย
พื้นฐานประจํา รถสงผูปวย และ
ประจํารถกูภัย
โครงการฝกอบรมจัดตั้ง /ทบทวนและ
พัฒนาลูกเสือชาวบาน อําเภอเมือง
อุตรดิตถ

เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ
ประจํารถ อปพร.
เพื่อฝกอบรมจัดตั้ง / ทบทวน
และพัฒนาลูกเสือชาวบาน
อําเภอเมืองอุตรดิตถ

เพื่อให อปพร. มีเครื่องมีใน
การชวยเหลือผูปวยอยางมี
คุณภาพและถูกวิธี
เพื่ออุดหนุนอําเภอเมือง
อุตรดิตถฝกอบรมจัดตั้ง /
ทบทวนและพัฒนาลูกเสือ
ชาวบาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ

-

100,000

100,000

5,000

5,000

5,000

อปพร. มีความพรอมใน การ
ปฏิบัติงาน ในการชวยเหลือ
ประชาชนในตําบล
จัดตั้ง / ทบทวนและพัฒนา
ลูกเสือชาวบาน อําเภอเมือง
อุตรดิตถ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

3.3 งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1.

โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด ตําบลงิ้วงาม
โครงการปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุ
บนทองถนนในชวงเทศกาล

เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด
เพื่อประชาสัมพันธใหความรู
และการมีสวนรวมแกประชาชน
ในตําบล
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
เพื่อปองกันและลดปญหา
อาชญากรรม

2.

3.

โครงการรณรงคเมาไมขับ

4.

โครงการฝกอบรม สงเสริมความรูใน
การปองกันอาชญากรรม

5.

โครงการแกไขปญหายาเสพติดและจัด เพื่อแกไขปญหายาเสพติดและ
ระเบียบสังคมอําเภอเมืองอุตรดิตถ
จัดระเบียบสังคมอําเภอเมือง
อุตรดิตถ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อปองกันกันยาเสพติดใน
ตําบล
เพื่อลดอุบัติเหตุบนทองถนน

จัดกิจกรรมโครงการรณรงค
เมาไมขับ
จัดกิจกรรมโครงการฝกอบรม
สงเสริมความรูในการปองกัน
อาชญากรรม
เพื่ออุดหนุนอําเภอเมือง
อุตรดิตถ ตามโครงการแกไข
ปญหายาเสพติดและจัด
ระเบียบสังคมอําเภอเมือง

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000
150,000

150,000

150,000

-

50,000

50,000

-

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในตําบลปลอดภัยจาก
ยาเสพติด
ประชาชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
บนทองถนน

สํานักปลัด

ประชาชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
บนทองถนน
ประชาชนมีความรูในการ
สงเสริมปองกันปญหา
อาชญากรรม
แกไขปญหายาเสพติดและจัด
ระเบียบสังคมอําเภอเมือง
อุตรดิตถ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

อุตรดิตถ

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1 งานดานการสงเสริมการลงทุน
ที่
1.

โครงการ
โครงการกอสรางโรงปุยชีวภาพ

วัตถุประสงค
เพื่อลดคาใชจายและเพิ่มรายได
ใหกับประชาชนในพื้นที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางโรงงานปุยชีวภาพ

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
สามารถลดรายจายและเพิ่ม
รายไดรายไดใหกับประชาชนใน
ตําบล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

4.2 งานดานการพาณิชยกรรม
ที่
1.
2.
3.

โครงการ
โครงการฝกอบรมอาชีพเสริมใหกับ
ประชาชน
โครงการจัดตั้งศูนยสมุนไพรไทย
ตําบลงิ้วงาม
โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายได
เพื่อดําเนินการซึ่งภูมิปญญา
ชาวบาน
เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นอันดีงาม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 16 หมูบาน
จัดตั้งศูนยสมุนไพรตําบลงิ้ว
งาม
สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นในตําบลงิ้วงาม

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
-

20,000

20,000

50,000

50,000

50,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีรายไดจากการ
ฝกอบรม
เพื่อดํารงไวซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น
ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของศาสนา
วัฒนธรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ

4.3 งานดานการทองเที่ยว
ที่

โครงการ

1.

โครงการสรางจิตสํานึกและมีสวนรวม
ดานการทองเที่ยวของประชาชน
โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว
โครงการเมืองนาอยู

2.
3.

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

ประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดการดานการทองเที่ยว
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ดําเนินงานตามโครงการ
ดําเนินงานตามโครงการ

-

10,000

10,000

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเปน
เมืองนาอยู

ดําเนินงานตามโครงการ

-

50,000

50,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดการดานการทองเที่ยว
ประชาชนมีรายไดจากแหลง
ทองเที่ยว
ตําบลงิ้วงามเปนเมืองนาอยู

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1.

โครงการจางเหมาตัดหญาสองขาง
ถนน
โครงการจัดกิจกรรมรณรงคสราง
จิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอม
โครงการปลูกตนไมและบํารุงรักษา
บริเวณสองขางถนนและบริเวณที่
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน เพื่อ
ตําบลนาอยู

เพื่อจางเหมาตัดหญาสองขาง
ถนน
เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เพื่อลดปริมาณขยะสูภ ายนอก

5.

โครงการใหบริการเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

6.

โครงการปลูกปาสมุนไพร จํานวน 20
ไร ที่สาธารณะ (ม.5)

7.

โครงการบานนาอยู ประตูหนามอง

เพื่อเปนคาใชจายในการ
บริหารงานในการจัดเก็บขยะ
ของตําบล
เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เพื่อใหประชาชนทํากิจกรรม
รวมกันในชุมชน

2.

3.

4.

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหถนนเปนระเบียบ
เรียบรอยและปลอดภัย
เพื่อใหประชาชนเขารวมทํา
กิจกรรมรวมกัน

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
เปนระเบียบเรียบรอยและ
ปลอดภัย
ประชาชนในตําบลไดทํา
กิจกรรมรวมกัน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

30,000

30,000

30,000

เพื่อใหประชาชนเขารวมทํา
กิจกรรมรวมกัน

50,000

50,000

50,000

ประชาชนในตําบลไดทํา
กิจกรรมรวมกัน

สํานักปลัด

ขยะมูลฝอยออกสูภายนอกมี
ปริมาณลดลงจากเดิม รอยละ
50
เพื่อเปนคาใชจายในการ
บริหารงานในการจัดเก็บขยะ
ของตําบล
เพื่อใหประชาชนเขารวมทํา
กิจกรรมรวมกัน

50,000

50,000

50,000

ประชาชนในเขตตําบลมีสวน
รวมในการกําจัดขยะมูลฝอย

สํานักปลัด

400,000

400,000

400,000

ทําใหการจัดเก็บขยะของตําบลมี
คุณภาพมากขึ้น

สวนโยธา

-

50,000

50,000

ประชาชนในตําบลไดทํา
กิจกรรมรวมกัน

สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000

ประชาชนในตําบลไดทํา
กิจกรรมรวมกัน

สํานักปลัด

เพื่อปลูกพืชผักบริเวณประตู
หนาบาน หรือรั่วบานของ
ประชาชนในตําบล

สํานักปลัด

6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่

โครงการ

1.

โครงการสภาวัฒนธรรม ตําบลงิ้วงาม

วัตถุประสงค

4.

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสภา
วัฒนธรรมตําบลงิ้วงาม
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัน
เพื่อจัดกิจกรรมประเพณีวัน
เขาพรรษา
เขาพรรษา
โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ
เพื่อจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ
12 สิงหามหาราชินี
12 สิงหามหาราชินี
โครงการจัดกิจกรรม 5 ธันวามหาราช เพื่อจัดกิจกรรม 5 ธันวามหาราช

5.

โครงการจัดกิจกรรมวันปยมหาราช

6.

โครงการเขารวมกิจกรรมงานพระยา
พิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัด
อุตรดิตถ
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต และรดน้ําดําหัว ผูสูงอายุ

2.
3.

เพื่อจัดกิจกรรมวันปยมหาราช

เพื่อเขารวมกิจกรรมงานพระยา
พิชัยดาบหัก และงานกาชาด
จังหวัดอุตรดิตถ
7.
เพื่อจัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต และรดน้ําดําหัวผูสู
อายุ
8. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอย เพื่อจัดกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง
กระทง
9. โครงการเขารวมกิจกรรมเทศกาลสาด เพื่อเขารวมกิจกรรมเทศกาล
หวาน จังหวัดอุตรดิตถ
สาดหวาน จังหวัดอุตรดิตถ
10. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีขนมจีน เพื่อการจัดกิจกรรมประเพณี
น้ํายา (ม.9)
ขนมจีนน้ํายา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เปนการสนับสนุนกิจกรรม
วัฒนธรรมตําบลงิ้วงาม
เพื่อใหประชาชนเขารวม
กิจกรรมวันเชาพรรษา
เพื่อจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ
12 สิงหามหาราชินี
เพื่อจัดกิจกรรม 5 ธันวา
มหาราช
เพื่อจัดกิจกรรมวันปยมหาราช
เพื่อเขารวมกิจกรรมงานพระ
ยาพิชัยดาบหัก และงาน
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ
เพื่อจัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต และรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุ
เพื่อจัดกิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง
เพื่อเขารวมกิจกรรมเทศกาล
สาดหวาน จังหวัดอุตรดิตถ
เพื่อการจัดกิจกรรมประเพณี
ขนมจีนน้ํายา

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

มีเงินบริหารจัดการกลุม

30,000

30,000

30,000

ประชาชนรูจักประเพณีไทย

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 12
สิงหามหาราชินี
จัดกิจกรรม 5 ธันวามหาราช

15,000

15,000

15,000

จัดกิจกรรมวันปยมหาราช

16,000

16,000

16,000

150,000

150,000

150,000

250,000

250,000

250,000

16,000

16,000

16,000

25,000

25,000

25,000

เขารวมกิจกรรมงานพระยาพิชัย
ดาบหัก และงานกาชาดจังหวัด
อุตรดิตถ
จัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต และรดน้ําดําหัวผูสู
อายุ
จัดกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง
เขารวมกิจกรรมเทศกาลสาด
หวาน จังหวัดอุตรดิตถ
การจัดกิจกรรมประเพณีขนมจีน
น้ํายา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ

11. โครงการจัดกิจกรรมไทยพรวน (ม.9)

เพื่อการจัดกิจกรรมไทยพรวน

เพื่อการจัดกิจกรรมไทยพรวน

25,000

25,000

25,000

การจัดกิจกรรมไทยพรวน

12. โครงการจัดกิจกรรมแหขาวพันกอน
(ม.9)

เพื่อการจัดกิจกรรมแหขาวพัน
กอน

เพื่อการจัดกิจกรรมแหขาวพัน
กอน

25,000

25,000

25,000

การจัดกิจกรรมแหขาวพันกอน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีถนนคน
เดิน (ม.9)
14. โครงการประเพณีตักบาตรขาวหลาม
(ม.9)
15. โครงการประเพณีฉลากชลอม (ม.9)

เพื่อการจัดกิจกรรมประเพณี
ถนนคนเดิน
เพื่อการประเพณีตักบาตรขาว
หลาม
เพื่อการประเพณีฉลากชลอม

เพื่อการจัดกิจกรรมประเพณี
ถนนคนเดิน
เพื่อการประเพณีตักบาตรขาว
หลาม
เพื่อการประเพณีฉลากชลอม

16. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีตักบาตร
เทโว (วัดดอยแกว)
17. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
วันสําคัญทางศาสนาและทางราชการ
อําเภอเมืองอุตรดิตถ

เพื่อการจัดกิจกรรมประเพณีตัก
บาตรเทโว
เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
วันสําคัญทางศาสนาและทาง
ราชการอําเภอเมืองอุตรดิตถ

18. โครงการอบรมพิธีกรศาสนาประจํา
หมูบาน

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
ประเพณีทองถิ่นอันดีงาม

เพื่อการจัดกิจกรรมประเพณี
ตักบาตรเทโว
เพื่ออุดหนุนโครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีวันสําคัญ
ทางศาสนาและทางราชการ
อําเภอเมืองอุตรดิตถ
จัดฝกอบรมผูที่มีความสนใจ
ดานพิธีกรศาสนาประจํา
หมูบานทุกหมูบาน

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

100,000

100,000

100,000

10,000

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อการจัดกิจกรรมประเพณี
ถนนคนเดิน
เพื่อการประเพณีตักบาตรขาว
หลาม
เพื่อการประเพณีฉลากชลอม
เพื่อการจัดกิจกรรมประเพณีตัก
บาตรเทโว
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีวัน
สําคัญทางศาสนาและทาง
ราชการอําเภอเมืองอุตรดิตถ
ไดพิธีกรศาสนาประจําหมูบานที่
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ

สวน
การศึกษาฯ

7. ดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
7.1 งานดานการปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช สถานที่ปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

1.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
สํานักงาน อบต.

2.

โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ ในการ
ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค
เพื่อใหบริเวณสํานักงาน อบต. มี
ความสวยงานและเปนระเบียบ
เรียบรอย
เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่เปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
สํานักงาน อบต.
ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช
ตางๆ ที่เกี่ยวของจําเปนในการ
ปฏิบัติงานและใหบริการ
ประชาชน

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
-

200,000

200,000

200,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
บริเวณสํานักงาน อบต. มีความ
สวยงาม และเปนระเบียบ
เรียบรอย
เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพประชาชน
ไดรับการบริการที่สะดวก
รวดเร็ว มีเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานที่เพียงพอ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

สํานักปลัด

7.2 งานดานการปรับปรุงและพัฒนาบุคลกรของ อบต. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1.

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
แกผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงาน และลูกจาง

เพื่อให อบต. มีบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

2.

โครงการทัศนศึกษาดูงาน ผูบริหาร
สมาชิก อบต. พนักงาน และลูกจาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ของ อบต.

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูบริหาร สมาชิก อบต.
พนักงาน และลูกจางเขารวม
การอบรมสัมมนาตาม
โครงการตางๆ และทัศนศึกษา
ดูงานที่เกี่ยวของ
จัดทัศนศึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผูบริหาร
สมาชิก อบต. พนักงาน และ

งบประมาณ และที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

250,000

250,000

250,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว

สํานักปลัด

พนักงานและลูกจาง มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

3.

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ
พนักงาน ลูกจาง

4.

โครงการปรับปรุงระบบปฏิบัติงาน
(5 ส)

5.

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
สน และการสื่อสาร

6.

โครงการใหทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท แก
บุคลกรของ อบต.

ลูกจาง จํานวน 1 ครั้ง
เพื่อใหพนักงาน ลูกจาง ไดรวม พนักงาน ลูกจาง เขารวม
กิจกรรมที่จัดขึ้น และเพื่อใหเกิด กิจกรรมที่จัดขึ้น
ความสามัคคีในการการ
ปฏิบัติงาน ของ อบต.
เพื่อใหการบริการประชาชน
ทุกสวน ของ อบต.
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
จัดซื้ออุปกรณ และเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพ บริการประชาชน สารสนเทศ และการสื่อสาร
อยางรวดเร็ว
ตางๆ
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ปละ 3 คน
ผูบริหาร ของ อบต. สมาชิกสภา
พนักงาน และลูกจางของ อบต.
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พนักงาน ลูกจางไดรวมกิจกรรม
ที่จัดขึ้น และเพื่อใหเกิดความ
สามัคคีในการปฏิบัติงานของ
อบต.
ประชาชนไดรับความสะดวก
และรวมเร็ว ในการมาติดตอและ
ขอรับการบริการ
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
บริการประชาชนไดอยางรวมเร็ว

สํานักปลัด

พัฒนาการเรียนรูของ ผูบริหาร
ของ อบต. สมาชิกสภาพนักงาน
และลูกจางของ อบต.

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สวนที่ 6
การติดตามประเมินผลแผนการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
เพื่อเปนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทงั้ 7 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม จึงไดกําหนดวิธีการดําเนินการติดตามและประเมินผล ดังนี้
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปทผี่ านการพิจารณาใหผบู ริหารทองถิ่นเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีที่
มีการมอบอํานาจ เพื่อพิจาณาใหความเห็นชอบ
2. ผูบริหารทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
หรืออนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีที่มกี ารมอบอํานาจ เสนอขอรับอนุมัตจิ ากสภาทองถิ่น
3. เมื่อสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลว สภาทองถิ่นจะสงใหผบู ริหารทองถิ่นประกาศใช
แผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ
คณะกรรมการประสานแผนทองถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ รวมทัง้
ประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน

- สําเนา คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
ที่ 350 / 2553
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
......................................................................
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 28 จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบล ประกอบดวย
1. นายทองเดือน
เกตุเอี่ยม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ประธานกรรมการ
2. นายบุญชวย
ขมัก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
3. นายมณฑา
อินทรจันทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
4. นายลําดวน
วงษลา
ผูแทนภาคประชาชน (ผูใหญบานหมูท ี่ 16)
กรรมการ
5. นายสุมิตา
หลวงเรื่อง
ผูแทนภาคประชาชน
กรรมการ
6. นางณิชาณัชท
ชมพูพนท
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ (หัวหนาสถานีอนามัย) กรรมการ
7. นายบุญเกิด
เกียรติมาโนชญ ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรรมการ
8. นายกิตติธร
ทิงิ้วงาม
หัวหนาสวนโยธา
กรรมการ
9. นางลําแพน
ทุยแป
หัวหนาสวนการคลัง
กรรมการ
10. นายปราโมทย
แกวเกตุ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นางบานเย็น
กลัดเจริญ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12. นายพลพิพัฒน
ศรีพยอม
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ โดยทั่วกันอยางานอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ) สยาม แตงเอี่ยม
(นายสยาม แตงเอี่ยม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม

7.2 วิธีการติดตามและประเมินผล
ไดกําหนดการติดตามและประเมินผลไว 3 ขั้นตอน ดวยกัน ดังนี้
1. ติดตามและประเมินผลกอนดําเนินการ เพื่อตรวจสอบความพรอมของโครงการ
2. ติดตามและประเมินผลระหวางดําเนินการ เพื่อตรวจสอบวา การดําเนินโครงการมีปญ
 หา
อุปสรรคใด ๆ หรือไม
3. ติดตามและประเมินผลหลังดําเนินการเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินโครงการเปนไปตาม วัตถุประสงคที่วางไว
หรือไมสามารถแกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากนอยเพียงใด

