ยุทธศาสตร์
1.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า ง
พื้นฐาน
๑) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนา
ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต พื้ น ฐ า น
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการ
ของประชาชนในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
๒) ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางการคมนาคม
อย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยเฉพาะเส้น ทางการขนส่งผลผลิ ตทางการ
เกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
3) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
รวม

ส่วนที่ 6 บัญชีโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์
บัญชีสรุป
โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตาบลไชยมงคล
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

3

815,000

3

815,000

51

26,846,300

-

-

-

21

33,256,000

-

-

-

75

60,917,300

3

815,000

3

3

815,000

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

9

2,445,000

-

51

26,846,300

-

21

33,256,000

75

62,547,300

815,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตาบลไชยมงคล
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

1 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อค้นหาข้อมูลในด้าน
โครงสางพื้นฐาน

2 ตราเทศบัญญัติการผังเมือง
ของเทศบาลตาบล

เพื่อออกเทศบัญญัติการผัง จัดทาเทศบัญญัตกิ ารผังเมือง
เมืองของเทศบาลตาบล
- จัดประชาคม ประชาพิจารณ์
รับฟังความเห็น ของประชาชน
- ศึกษารวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมาย
ต่างๆ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559 รวม
10,000 10,000 10,000 30,000 ได้ทราบข้อมูลของชุมชนรวดเร็ว สานักปลัด
(ทต.) (ทต.)
(ทต.) (ทต.) ชัดเจน เป็นระบบ

5,000 5,000 5,000 15,000 การนาไปใช้ในการควบคุมการ
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) ใช้ประโยชน์ท่ดี ิน ในเขตพืน้ ที่
ของเทศบาลตาบล

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
ที่

โครงการ

3 จัดวางผังชุมชน
ไชยมงคล

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ 1. การศึกษาวิเคราะห์และประเมิน
ที่ดินและอาคารการบริหาร
สภาพพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาวิเคราะห์และการประมาณ
ให้ประสานกันอย่างเป็นระบบ
ความต้องการใช้ประโยชน์ในอนาคต
2. เพื่อให้ทต. มีกรอบในการ
เพื่อหาความต้องการในด้านการใช้
พัฒนา เช่น การอนุญาต
ประโยชน์ท่ดี ิน การพักอาศัย
ปลูกสร้างอาคารการจัดหาบริการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน เกษตรกรรมและสาธารณูปโภค
และสามารถจัดเตรียมพื้นที่รองรับ สาธารณูปการ และบริการสนับสนุน
การขยายตัวของเมืองได้อย่าง
ในอนาคต
เหมาะสม
3. วางและจัดทาแผนผังการใช้
ประโยชน์ ที่ดนิ และผังคมนาคม
โดยแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ท่ดี ิน
ตามมาตรฐานผังเมืองรวม
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
800,000 800,000 800,000 2,400,000 1. ประชาชนในตาบล
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
สามารถใช้ประโยชน์
ที่ดินและบริหารจัดการ
ได้มีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนในตาบล
มีคุณภาพชีวิต
(Quality of Life) ที่ดีขนึ้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล 190,000
190,000 ราษฎรได้รับความสะดวก
กองช่าง
เหล็กบ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
สบายในการสัญจร หมู่ท่ี 1 (ซอยบ้านนางไก่,โกรกตะคร้อ ซอย 8 ) (ทต.)
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
(ซอยบ้านนางไก่,โกรกตะคร้อ และการคมนาคม โดยมีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95
และการคมนาคมขนส่ง
ซอย 8 )
ขนส่งพืชผลทาง
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
พืชผลทางการเกษตร
การเกษตร
น้อยกว่า 380 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางบดอัดทับแน่นทัง้ 2 ข้างๆ ละ 0.50
เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการจานวน 1 ปูาย
(รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(โกรกตะคร้อซอย 1)

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล 97,5๐๐
หมู่ท่ี 1 (โกรกตะคร้อซอย 1) โดยมีขนาดกว้าง (ทต.)
3.๐๐ เมตร ยาว 65 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
เมตร หรือมีพ้นื ที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 195
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับ
ทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่
ทต.ไชยมงคลกาหนด)

97,5๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557 2558 2559

รวม

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(โกรกตะคร้อซอย 2)

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล 60,0๐๐
หมู่ท่ี 1 (โกรกตะคร้อซอย 2) โดยมีขนาดกว้าง (ทต.)
3.๐๐ เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
เมตร หรือมีพ้นื ที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 120
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับ
ทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่
ทต.ไชยมงคลกาหนด)

60,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(โกรกตะคร้อซอย 3)

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล 114,0๐๐
หมู่ท่ี 1 (โกรกตะคร้อซอย 3) โดยมีขนาดกว้าง (ทต.)
3.๐๐ เมตร ยาว 76 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
เมตร หรือมีพ้นื ที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 228
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับ
ทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.
ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้งปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย

114,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2557 2558 2559
รวม
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล 360,0๐๐
360,0๐๐
บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1 (โกรก
สบายในการสัญจร หมู่ท่ี 1 (โกรกตะคร้อซอย 5/1) โดยมีขนาด
(ทต.)
(ทต.)
ตะคร้อซอย 5/1)
และการคมนาคม กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย
ขนส่งพืชผลทาง
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้นื ทีก่ ่อสร้างไม่น้อยกว่า
การเกษตร
720 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบด
ทับทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่
ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการจานวน 1 ปูาย
ที่

6

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวก
บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
สบายในการสัญจร
(โกรกตะคร้อซอย 5/3)
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล 210,0๐๐
หมู่ท่ี 1 (โกรกตะคร้อซอย 5/3) โดยมีขนาด
(ทต.)
กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้นื ทีก่ ่อสร้างไม่น้อยกว่า
420 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบด
ทับทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่
ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการจานวน 1 ปูาย

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

210,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2557 2558 2559
รวม
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล 350,0๐๐
350,0๐๐
บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1 (โกรก
สบายในการสัญจร หมู่ท่ี 1 (โกรกตะคร้อซอย 5) โดยมีขนาดกว้าง (ทต.)
(ทต.)
ตะคร้อซอย 5)
และการคมนาคม 4.๐๐ เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
ขนส่งพืชผลทาง
เมตร หรือมีพ้นื ที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 700
การเกษตร
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบด
ทับทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่
ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการจานวน 1 ปูาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวก
บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
สบายในการสัญจร
(โกรกตะคร้อซอย5 เชื่อมซอย ๖) และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล ๓6๐,0๐๐
หมู่ท่ี 1 (โกรกตะคร้อซอย 5 เชื่อมซอย ๖) โดย (ทต.)
มีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพน้ื ทีก่ ่อสร้างไม่นอ้ ย
กว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตาม
แบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการจานวน 1 ปูาย

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

๓6๐,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(โกรกตะคร้อซอย 9)

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(โกรกตะคร้อซอย ๔ ต่อคสล.
เดิม)

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2557 2558 2559
รวม
เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล 349,5๐๐
349,5๐๐
สบายในการสัญจร หมู่ท่ี 1 (โกรกตะคร้อซอย 9) โดยมีขนาดกว้าง (ทต.)
(ทต.)
และการคมนาคม 3.๐๐ เมตร ยาว 233 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
ขนส่งพืชผลทาง
เมตร หรือมีพ้นื ที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 699
การเกษตร
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับ
ทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.
ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้งปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย
วัตถุประสงค์

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล ๑6๘,0๐๐
หมู่ท่ี 1 (โกรกตะคร้อซอย ๔ ต่อคสล.เดิม)
(ทต.)
โดยมีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางบดทับทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร
(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการจานวน 1 ปูาย

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

๑6๘,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(ไชยมงคลซอย 1/1)

12 ก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(โกรกตะคร้อซอย 8)

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2557 2558 2559
รวม
เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล 240,0๐๐
240,0๐๐
สบายในการสัญจร หมู่ท่ี 1 (ไชยมงคลซอย 1/1) โดยมีขนาดกว้าง (ทต.)
(ทต.)
และการคมนาคม 4.๐๐ เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
ขนส่งพืชผลทาง
เมตร หรือมีพ้นื ที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 480
การเกษตร
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับ
ทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่
ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการจานวน 1 ปูาย
วัตถุประสงค์

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
64,8๐๐
(โกรกตะคร้อซอย 8) โดยมีขนาดกว้าง 4.๐๐ (ทต.)
เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลีย่ ๐.50 เมตร
หรือมีพ้นื ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø0.60เมตร จานวน
1 ท่อน (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

64,8๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๑)

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1
(โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๒)

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2557 2558 2559
รวม
เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล ๓๑๘,๐๐๐
๓๑๘,๐๐๐
สบายในการสัญจร หมู่ท่ี 1 (โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๑) โดยมีขนาด
(ทต.)
(ทต.)
และการคมนาคม กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๑๕9 เมตร หนาเฉลี่ย
ขนส่งพืชผลทาง
๐.๑5 เมตร หรือมีพ้นื ทีก่ ่อสร้างไม่น้อยกว่า
การเกษตร
๖36 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
บดทับทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่
ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตัง้ ปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย
วัตถุประสงค์

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล ๒๖๐,๐๐๐
หมู่ท่ี 1 (โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๒) โดยมีขนาด
(ทต.)
กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑5 เมตร หรือมีพ้นื ทีก่ ่อสร้างไม่น้อยกว่า
๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
บดทับทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่
ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตัง้ ปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

๒๖๐,๐๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2557 2558 2559
รวม
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
๔,๔๐๐,๐๐๐
๔,๔๐๐,๐๐๐
เหล็ก บ้านไชยมงคล หมูท่ ี่ 1 สบายในการสัญจร บ้านไชยมงคล (กลุม่ บ้านโกรกตะคร้อ) ซอย 6.
กองช่าง/
กองช่าง/
(คุ้มหนองผักบุง้ -โกรกตะคร้อ) และการคมนาคม ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา ไปถึง
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ซอย 6 ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ ขนส่งพืชผลทาง คุ้มหนองผักบุง้ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย
ราชการอื่น
ราชการอื่น
จ.นครราชสีมา
การเกษตร
จ.นครราชสีมา โดยมีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ที่ขอรับการ
ที่ขอรับการ
ไปถึงคุ้มหนองผักบุง้
ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่
สนับสนุน
สนับสนุน
ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย
ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า8,800 ตารางเมตร พร้อมลง
จ.นครราชสีมา
หินคลุกไหล่ทางบดอัดทับแน่นทั้ง 2 ข้างๆ ละ
0.50 เมตร และติดตัง้ ปูายโครงการจานวน 1 ปูาย
(รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)
ที่

โครงการ

16 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบุตาล หมูท่ ี่ 2 (สาย
กลางบ้าน)โดยมีขนาดกว้าง 1.
๐๐ เมตร ยาว 885 เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า
885 ตารางเมตร

วัตถุประสงค์

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมูท่ ี่ 2 ๔5๐,๐๐๐
(สายกลางบ้าน)โดยมีขนาดกว้าง 1.๐๐ เมตร ยาว
(ทต.)
885 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพนื้ ที่
ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 885 ตารางเมตรและติดตัง้
ปูายโครงการจานวน 1 ปูาย (รายละเอียดตามแบบ
ที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

๔5๐,๐๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการสัญจรไป-มา
(ทต.)
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง/
หน่วยงาน
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านบุตาล หมู่ท่ี 2
(ทางเข้าบ้าน ร.ต. ชูเกียรติ
จีนากูล, บ้านบุตาล ซอย 9 )

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2
ซอย 14 (ซอยบ้านนางพิมพ์
เจนปรุ)

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุตาล
300,000
300,000 ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการสัญจร หมู่ท่ี 2 (ทางเข้าบ้าน ร.ต. ชูเกียรติ จีนากูล,
(ทต.)
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคม บ้านบุตาล ซอย 9 ) โดยมีขนาดความกว้าง
และการคมนาคมขนส่ง
ขนส่งพืชผลทาง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
พืชผลทางการเกษตร
การเกษตร
เมตร หรือมีพ้นื ที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 600
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดอัดทับ
แน่น ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการจานวน 1 ปูาย (รายละเอียด
ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)
เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล 396,000
396,000 ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการสัญจร หมู่ท่ี 2 (ซอยบ้านนางพิมพ์ เจนปรุ)ขนาดความ (ทต.)
(ทต.) สบาย ในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 198 เมตร หนาเฉลี่ย
และการคมนาคมขนส่ง
ขนส่งพืชผลทาง 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่กอ่ สร้างไม่น้อยกว่า
พืชผลทางการเกษตร
การเกษตร
792 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
บดอัดแน่น ทัง้ 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร
(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการจานวน 1 ปูาย)
วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2
(บุตาลซอย 17)

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2
(ซอยบ้านยายดอกไม้)

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2557 2558 2559
รวม
เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล 120,0๐๐
120,0๐๐
สบายในการสัญจร หมู่ท่ี 2 (บุตาลซอย 17) โดยมีขนาดกว้าง
(ทต.)
(ทต.)
และการคมนาคม 4.๐๐ เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
ขนส่งพืชผลทาง
เมตร หรือมีพ้นื ที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 240
การเกษตร
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับ
ทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่
ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้งปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย)
วัตถุประสงค์

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ก บ้านบุตาล ๙๗,๕๐๐
หมู่ ท่ี 2 (ซอยบ้ า นยายดอกไม้ ) โดยมี ข นาด (ทต.)
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ ย
๐.๑๕ เมตร หรื อ มี พ้ื น ที่ก่ อ สร้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า
1๙๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
บดทับทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร
(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ราษฎรได้รับความสะดวก
กองช่าง
สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

๙๗,๕๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2557 2558 2559
รวม
21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล ๑,๒60,0๐๐
๑,๒60,0๐๐
เหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2 สบายในการสัญจร หมู่ท่ี 2 (บุตาลซอย ๓ เชื่อมถนนหน้าอ่าง)
กองช่าง/
กองช่าง/
หน่วยงาน
(บุตาลซอย ๓เชื่อมถนน และการคมนาคม โดยมีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หน่วยงาน
ราชการอื่น
หน้าอ่าง)
ขนส่งพืชผลทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่ ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
การเกษตร
น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหิน ที่ขอรับการ
สนับสนุน
สนับสนุน
คลุกไหล่ทางบดทับทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐
เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)
พร้อมติดตั้งปูายโครงการจานวน 1 ปูาย)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวก
เหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2 สบายในการสัญจร
(บุตาลซอย 10)
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล 102,0๐๐
หมู่ท่ี 2 (บุตาลซอย 10) โดยมีขนาดกว้าง
(ทต.)
3.๐๐ เมตร ยาว 68 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
เมตร หรือมีพ้นื ที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 204
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับ
ทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.
ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้งปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ราษฎรได้รับความสะดวก
กองช่าง/
สบายในการสัญจรไป-มา หน่วยงาน
และการคมนาคมขนส่ง
ราชการอืน่
พืชผลทางการเกษตร
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

102,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.)
สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวก
เหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2 สบายในการสัญจร
(บุตาลซอย ๑๑)
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวก
เหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2 สบายในการสัญจร
(ซอยเข้าวัดสายใหม่)
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล ๑80,๐๐๐
๑80,๐๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 2 (บุตาลซอย๑๑) โดยมีขนาดกว้าง
(ทต.)
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
๔.๐๐ เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
และการคมนาคมขนส่ง
เมตร หรือมีพ้นื ที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 3๖๐
พืชผลทางการเกษตร
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับ
ทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่
ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการจานวน 1 ปูาย)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล ๗๒0,0๐๐
หมู่ท่ี 2 (ซอยเข้าวัดสายใหม่) โดยมีขนาดกว้าง กองช่าง/
4.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ หน่วยงาน
ราชการ
เมตร หรือมีพ้นื ที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า ๑,๔๔๐
อื่น
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับ
ที่ขอรับการ
ทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่
ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้งปูายโครงการ สนับสนุน
จานวน 1 ปูาย)

๗๒0,0๐๐
กองช่าง/
หน่วยงาน
ราชการ
อื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง/
สบายในการสัญจรไป-มา หน่วยงาน
และการคมนาคมขนส่ง ราชการอื่น
พืชผลทางการเกษตร
ที่ขอรับ
การ
สนับสนุน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2 97,500
97,500 ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก บ้านบุตาล
สบายในการสัญจร (ซอยบ้านยายปรี ) โดยมีขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร
(ทต.)
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
หมู่ท่ี 2 (ซอยบ้านยายปรี ) และการคมนาคม ยาว ๖5 เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
และการคมนาคมขนส่ง
ขนส่งพืชผลทาง ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 195 ตารางเมตร พร้อมลงหิน
พืชผลทางการเกษตร
การเกษตร
คลุกไหล่ทางบดทับทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร
(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)
26 ก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2
(บุตาลซอย 3)

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2(บุตาลซอย 3) ๖๕,๐๐๐
โดยมีขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 175 เมตร
(ทต.)
หนาเฉลี่ย ๐.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 262.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่ง
ให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)

๖๕,๐๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2
(ซอยบ้านนางมาก)

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2 (ซอยบ้าน 150,๐๐๐
นางมาก)โดยมีขนาดกว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 400
(ทต.)
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกรดบด
ทับแน่น และติดตั้งปูายโครงการจานวน 1 ปูาย
(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)

150,๐๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3
(รอบสระน้า)

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3
(สี่แยกบ้านกานันถึง
บ้านนายสุวรรณ)

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3 (รอบสระน้า)โดยมีขนาด
ความกว้าง 4.00 ม. ยาว 370 ม. หนา 0.15
ม.หรือมีพ้นื ทีก่ ่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม.
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดอัดทับแน่น ทัง้ 2
ข้างๆ ละ 0.50 ม. พร้อมติดตัง้ ปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชย
มงคลกาหนด)

2557
740,000
กองช่าง/
หน่วยงาน
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง 1,๐๐0,0๐๐
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3 (สีแ่ ยกบ้านกานันถึงบ้าน
กองช่าง/
หน่วยงาน
นายสุวรรณ) โดยมีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร
ราชการอื่น
ยาว 5๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพ้นื ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๐๐0 ตารางเมตร ที่ขอรับการ
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ สนับสนุน
๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)
พร้อมติดตั้งปูายโครงการจานวน 1 ปูาย

งบประมาณและที่มา
2558 2559

รวม
740,000
กองช่าง/
หน่วยงาน
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

1,๐๐0,0๐๐
กองช่าง/
หน่วยงาน
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขน
ส่งพืชผลทางการเกษตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง/
หน่วยงาน
ราชการอื่น
ที่ขอรับ
การ
สนับสนุน

ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง/
สบายในการสัญจรไป-มา หน่วยงาน
และการคมนาคมขน
ราชการอื่น
ส่งพืชผลทางการเกษตร ที่ขอรับการ
สนับสนุน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558 2559
30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
120,0๐๐
เสริมเหล็ก บ้านหนอง สบายในการสัญจร พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3 (ซอยบ้านปูาอ่อน) โดยมี
(ทต.)
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3
และการคมนาคม ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 80 เมตร
(ซอยบ้านปูาอ่อน)
ขนส่งพืชผลทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
การเกษตร
น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางบดทับทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร
(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการจานวน 1 ปูาย
31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ๒,๕๐0,0๐๐
เสริมเหล็ก บ้านหนอง สบายในการสัญจร พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3 (หนองพลวงใหญ่ซอย๑๐)
กองช่าง
/หน่วยงาน
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3
และการคมนาคม โดยมีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐0
ราชการอื่น
(หนองพลวงใหญ่
ขนส่งพืชผลทาง เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้นื ที่
ที่ขอรับการ
ซอย๑๐)
การเกษตร
ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า ๕,๐๐0 ตารางเมตร
สนับสนุน
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ
ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล
กาหนด) พร้อมติดตั้งปูายโครงการจานวน
1 ปูาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
รวม
120,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
(ทต.)
สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขน
ส่งพืชผลทางการเกษตร

๒,๕๐0,0๐๐
กองช่าง/
หน่วยงาน
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง/
สบายในการสัญจรไป-มา หน่วยงาน
และการคมนาคมขน
ราชการอื่น
ส่งพืชผลทางการเกษตร ที่ขอรับการ
สนับสนุน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3
(ซอยบ้านหมอเขียว)

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3
(ซอยบ้านนางฝน)

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง 165,0๐๐
165,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
กองช่าง
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3 (ซอยบ้านหมอเขียว) โดยมี
(ทต.)
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 80 เมตร หนา
และการคมนาคมขน
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพน้ื ทีก่ ่อสร้างไม่นอ้ ย
ส่งพืชผลทางการเกษตร
กว่า 320 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.Ø 0.40 เมตร จานวน 7 ท่อน
(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการจานวน 1 ปูาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ๑๘๐,0๐๐
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3 (ซอยบ้านนางฝน) โดยมี
(ทต.)
ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 120 เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่
ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้งปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย

๑๘๐,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขน
ส่งพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3
(ซอยข้างโรงเรียน)

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3
(ภูเขาทอง ซอย ๒)

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3 (ซอยข้างโรงเรียน) โดยมี
ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๑87 เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 712 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางบดทับทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร
(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการจานวน 1 ปูาย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
356,0๐๐
356,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.)
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขน
ส่งพืชผลทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3 (ภูเขาทอง ซอย ๒) โดยมี
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพน้ื ทีก่ ่อสร้างไม่นอ้ ย
กว่า ๑,๖๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.Ø ๑.๐0 เมตร จานวน ๙ ท่อน
(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการจานวน 1 ปูาย

๘40,0๐๐
กองช่าง
/หน่วยงาน
ราชการ
อื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

๘40,0๐๐
กองช่าง
/หน่วยงาน
ราชการ
อื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ราษฎรได้รับความสะดวก
กองช่าง
สบายในการสัญจรไป-มา /หน่วยงาน
และการคมนาคมขน
ราชการอื่น
ส่งพืชผลทางการเกษตร ที่ขอรับการ
สนับสนุน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
36 ก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวก
1,875,๐๐๐ ราษฎรได้รบั ความสะดวก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ 1,875,๐๐๐
กองช่าง/
กองช่าง/ สบายในการสัญจรไป-มา หน่วยงาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สบายในการสัญจร หมูท่ ี่ 3 (ซอยบ้าน ร.ต. อาพล รามประเสริฐ)โดยมีขนาด กองช่าง/
บ้านหนองพลวงใหญ่ และการคมนาคม กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
หน่วยงาน
หน่วยงาน และการคมนาคมขน
ราชการอื่น
ขนส่
ง
พื
ช
ผลทาง
ส่
ง
พื
ช
ผลทางการเกษตร
หมูท่ ี่ 3 (ซอยบ้าน
เมตร หรือมีพนื้ ที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 3,750 ตาราง
ราชการอื่น
ราชการอื่น
ที่ขอรับ
การเกษตร
ร.ต. อาพล ราม
เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตัง้ ปูาย ที่ขอรับการ
ที่ขอรับการ
การ
ประเสริฐ)
โครงการจานวน 1 ปูาย
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
37 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่
2,314,๐๐๐
2,314,๐๐๐ ราษฎรได้รบั ความสะดวก
กองช่าง/
เสริมเหล็ก บ้านหนอง สบายในการสัญจร หมู่ที่ ๓ (หนองพลวงใหญ่ ซอย 14) จานวน 2 ช่วง ช่วงที่ กองช่าง/
กองช่าง/ สบายในการสัญจรไป-มา หน่วยงาน
พลวงใหญ่ หมูท่ ี่ ๓ และการคมนาคม 1 มีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๓77 เมตร หนาเฉลีย่
หน่วยงาน
หน่วยงาน และการคมนาคมขน
ราชการอื่น
(หนองพลวงใหญ่ ซอย ขนส่งพืชผลทาง
ส่
ง
พื
ช
ผลทางการเกษตร
๐.๑5 เมตร หรือมีพืน้ ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,508 ตาราง ราชการอื่น
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
14)
การเกษตร
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ
ที่ขอรับการ
ที่ขอรับการ
สนับสนุน
๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ 2มีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 780 สนับสนุน
สนับสนุน
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑5 เมตร หรือมีพืน้ ที่กอ่ สร้างไม่น้อย
กว่า 3,120 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับ
ทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.40
เมตร จานวน 3 จุด จุดละ 7 ท่อน (ตามแบบที่ ทต.ไชย
มงคลกาหนด) พร้อมติดตั้งปูายโครงการจานวน 1 ปูาย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
38 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ๑65,๐๐๐
๑65,๐๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
กองช่าง
เสริมเหล็ก บ้านหนอง สบายในการสัญจร พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3 (ซอยบ้านนางแว่น) โดยมี
(ทต.)
(ทต.)
สบายในการสัญจรไป-มา
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3
และการคมนาคม
ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 110 เมตร
และการคมนาคมขน
(ซอยบ้านนางแว่น)
ขนส่งพืชผลทาง
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
ส่งพืชผลทางการเกษตร
การเกษตร
น้อยกว่า 330 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางบดทับทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร
(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการจานวน 1 ปูาย
39 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี ๓
(ซอยบ้านนายจีน)

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง 127,๐๐๐
พลวงใหญ่ หมู่ท่ี ๓ (ซอยบ้านนายจีน) โดยมี
(ทต.)
ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 85 เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑5 เมตร หรือมีพน้ื ทีก่ ่อสร้างไม่นอ้ ย
กว่า 255 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตาม
แบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการจานวน 1 ปูาย

๑27,๐๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขน
ส่งพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
40 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อความสะดวก
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองพลวงใหญ่
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
กองช่าง
บ้านหนองพลวงใหญ่ สบายในการสัญจร หมู่ท่ี ๓ (ซอยบ้านยายเล็ก) โดยมีขนาดกว้าง
(ทต.)
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
หมู่ท่ี ๓ (ซอยบ้านยาย และการคมนาคม
3.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑5
และการคมนาคมขน
เล็ก)
ขนส่งพืชผลทาง
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑5
ส่งพืชผลทางการเกษตร
การเกษตร
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล
กาหนด)
41 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี 4
(ซอยบ้านอาจารย์
วิศษิ ฐ์พร)

เพื่อความสะดวก
สบายในการสัญจร
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี 4 175,500
(ซอยบ้านอาจารย์วิศิษฐ์พร) โดยมีขนาดความ
(ทต.)
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลีย่
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
390ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัดทับแน่นให้
เรียบร้อย (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)

175,500 ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.)
สบาย ในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง 100,600
100,600 ราษฎรได้รับความสะดวก
กองช่าง
เหล็ก บ้านหนองปลิง หมูท่ ี่ 4 สบายในการสัญจร ปลิง หมูท่ ี่ 4 (ซอยบ้านปูาลาใย)
โดยมี
(ทต.)
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
(ซอยบ้านปูาลาใย)
และการคมนาคม ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 53 เมตร หนา
และการคมนาคมขนส่ง
ขนส่งพืชผลทาง เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพนื้ ที่ก่อสร้างไม่นอ้ ย
พืชผลทางการเกษตร
กว่า 212 ตารางเมตร(ตามแบบที่ ทต.ไชย
การเกษตร
มงคลกาหนด)พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการจานวน 1 ปูาย
43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวก
เหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี 4 สบาย ในการสัญจร
(ซอยบ้านครูต้า-วารีเทพ)
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔๔0,0๐๐
บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี 4 (ซอยบ้านครูต้า-วารี
(ทต.)
เทพ) โดยมีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้นื ที่
ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า ๘80 ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองข้างๆ ละ
๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล
กาหนด)พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการจานวน 1 ปูาย

๔๔0,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
44 ขยายถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อขยายถนน
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง 102,0๐๐
102,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
กองช่าง
เหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี 4 ในการสัญจรไป-มา
ปลิง หมู่ท่ี 4 (หนองปลิง ซอย 2) โดยมี
(ทต.)
(ทต.) ในการขยายถนนสัญจร
(หนองปลิง ซอย 2)
และการคมนาคม
ขนาดกว้าง 1.๐๐ เมตร ยาว 204 เมตร
ไป-มาและการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร
การเกษตร
ไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางบดทับทัง้ สองข้างๆ ละ ๐.๕๐
เมตร(ตามแบบที่ทต.ไชยมงคลกาหนด)
พร้อมติดตั้งปูายโครงการจานวน 1 ปูาย
45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวก
เหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี 4 สบาย ในการสัญจร
(ซอยบ้านยายพลวง)
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
2๒0,0๐๐
หนองปลิง หมู่ท่ี 4 (ซอยบ้านยายพลวง)
(ทต.)
โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 1๑0
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้นื ที่
ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า ๔๔0 ตารางเมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสอง
ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่
ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการจานวน 1 ปูาย

2๒0,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ ความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง 120,000
120,000 ราษฎรได้รับความสะดวก
กองช่าง
เหล็ก บ้านหนองปลิง หมูท่ ี่ สบายในการสัญจร หมูท่ ี่ 4 (หนองปลิงซอย 5)โดยมีขนาดกว้าง 4.๐๐ (ทต.)
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
4 (หนองปลิงซอย 5)
และการคมนาคม เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
และการคมนาคมขนส่ง
ขนส่งพืชผลทาง พื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 240 ตารางเมตร(ตาม
พืชผลทางการเกษตร
แบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตัง้ ปูาย
การเกษตร
โครงการจานวน 1 ปูาย
47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง 306,0๐๐
306,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
กองช่าง
เหล็ก บ้านหนองปลิง หมูท่ ี่ สบายในการสัญจร หมูท่ ี่ 4 (ซอยข้างบ้าน สท.สันติ)โดยมีขนาดกว้าง 4. (ทต.)
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
4 (ซอยข้างบ้าน สท.สันติ) และการคมนาคม ๐๐ เมตร ยาว 153 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
และการคมนาคมขนส่ง
ขนส่งพืชผลทาง หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 612 ตารางเมตร
พืชผลทางการเกษตร
(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตัง้
การเกษตร
ปูายโครงการจานวน 1 ปูาย
48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวก
เหล็ก บ้านหนองปลิง หมูท่ ี่ สบายในการสัญจร
4 (ซอยบ้านนายพัน)
และการคมนาคม
ขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง 300,0๐๐
(ทต.)
หมูท่ ี่ 4 (ซอยบ้านนายพัน)โดยมีขนาดกว้าง 6.๐๐
เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 600 ตารางเมตร(ตาม
แบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตัง้ ปูาย
โครงการจานวน 1 ปูาย

300,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
(ทต.) สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

ที่
49

50

51

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
2,000,000 ราษฎรได้รับความสะดวก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทร 2,000,000
กองช่าง/
กองช่าง/ สบายในการสัญจรไป-มา
เหล็ก บ้านหนองไทร หมูท่ ี่ สบายในการสัญจร หมูท่ ี่ 5 (ซอยบ้านนางบี่) โดยมีขนาดกว้าง 4.๐๐ กองช่าง/
หน่วยงาน
หน่
ว
ยงาน
หน่
ว
ยงาน
5 (ซอยบ้านนางบี่)
ราชการอื่น
และการคมนาคม เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
และการคมนาคมขนส่ง
ราชการอื่น
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
ขนส่งพืชผลทาง หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 612 ตารางเมตร
พืชผลทางการเกษตร
ที่ขอรับการ
ที่ขอรับการ
(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตัง้
สนับสนุน
การเกษตร
สนับสนุน
สนับสนุน
ปูายโครงการจานวน 1 ปูาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทร 720,0๐๐
720,0๐๐ ราษฎรได้รับความสะดวก
กองช่าง/
กองช่าง/
เหล็ก บ้านหนองไทร หมูท่ ี่ สบายในการสัญจร หมูท่ ี่ 5 (ซอยบ้านนายผ่อน) โดยมีขนาดกว้าง 4.
กองช่าง/ สบายในการสัญจรไป-มา
หน่วยงาน
หน่วยงาน และการคมนาคมขนส่ง
5 (ซอยบ้านนายผ่อน)
ราชการอื่น
และการคมนาคม ๐๐ เมตร ยาว 364 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หน่วยงาน
ราชการอื
่
น
ราชการอื่น พืชผลทางการเกษตร
ที่ขอรับการ
ขนส่งพืชผลทาง หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 612 ตารางเมตร
ที
ข
่
อรั
บ
การ
ที
ข
่
อรั
บ
การ
(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด) พร้อมติดตัง้
สนับสนุน
การเกษตร
สนับสนุน
สนับสนุน
ปูายโครงการจานวน 1 ปูาย
ก่อสร้างห้องน้าอาคาร
เพื่อให้ราษฎรมี
ก่อสร้างห้องน้าอาคารเอนกประสงค์
8๕,0๐๐
8๕,0๐๐ ราษฎรมีห้องน้าสาธารณะ
กองช่าง
เอนกประสงค์
ห้องน้าสาธารณะ บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5 โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐
(ทต.)
(ทต.) ใช้ พร้อมกับสถานที่ประชุม
บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5
ใช้ในเวลาใช้สถานที่ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล
และจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ประชุมหรือจัด
กาหนด)
หมู่บา้ น
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
เปูาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อความสะดวกสบาย ก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
1 ก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบมีชอ่ งจราจร ลาห้วยยาง ในการสัญจรและ
แบบมีชอ่ งจราจร ลาห้วยยาง เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อระหว่างบ้านบุตาล หมู่ที่ 2 การคมนาคมขนส่ง
ระหว่างบ้านบุตาล หมู่ที่ 2 ต.ไชยมงคล
ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา พืชผลทางการเกษตร อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา ไปถึง
ไปถึง ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย
ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
โดยมีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือมีพ้นื ที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า
4,000 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางบดอัดทับแน่นทัง้ 2 ข้างๆ ละ
0.50 เมตร และติดตั้งปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย (รายละเอียดตามแบบ
ที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)

งบประมาณและที่มา
2557 2558 2559
รวม
500,000
500,000
กองช่าง/
กองช่าง/
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ราชการอื่น
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
ที่ขอรับการ
สนับสนุน
สนับสนุน

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการสัญจรไป-มา
และการคมนาคมขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง/
หน่วยงาน
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ

2 จัดหาพืน้ ที่รองรับน้า
(แก้มลิง)

วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมการ
ในการปูองกันปัญหา
อุทกภัยและกักเก็บน้า
ไว้ใช้ในฤดูแล้งได้

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 แห่ง

2557
1,000,000
กองช่าง/
หน่วยงาน
ราชการอื่น

ที่ขอรับการ
สนับสนุน
3 ขยายเขตท่อเมนน้าประปา
ภูมิภาค อาเภอโชคชัย

เพื่อปรับปรุงการผลิต
น้าประปาให้เพียงพอ
กับความต้องการ
ของประชาชน

ขยายเขตท่อเมนน้าประปาภูมิภาค
อาเภอโชคชัย โดยเริ่มจากทางบ้านเสา
เดียว ตาบลท่าอ่าง ตามทางหลวง
หมายเลข 2310 (สวนสัตว์-โชคชัย)
มายังตาบลไชยมงคล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ วางท่อPVCขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
300 มม. (ชัน้ คุณภาพ 13.5 )
ระยะทาง 15,000 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)
4 ขยายแนวเขตประปาหมู่บา้ น เพื่อให้ราษฎรได้รับการ ขยายแนวเขตประปา บ้านไชยมงคล
บริการด้านน้าอุปโภค- หมูท่ ี่ 1 (กลุม่ บ้านโกรกตะคร้อ) โดยวาง
บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1
บริโภคอย่างทั่วถึงและ ท่อPVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 500
(กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ)
เพียงพอ
เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)

27,000,000
กองช่าง/
หน่วยงาน
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

4๐,๐๐๐
(ทต.)

งบประมาณและที่มา
2558 2559

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
รวม
1,000,000 สามารถระบายน้าออก
กองช่าง/ จากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
หน่วยงาน และสามารถเก็บกักน้าไว้
ราชการอื่น ใช้ในฤดูแล้ง
ที่ขอรับการ
สนับสนุน
27,000,000 เพื่อผลิตน้าประปา
กองช่าง/ ให้บริการประชาชน
หน่วยงาน
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

4๐,๐๐๐
(ทต.)

ราษฎรได้รับการบริการ
ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง/
หน่วยงาน
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน
กองช่าง/
หน่วยงาน
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
5 ก่อสร้างร่องระบายน้า บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างร่องระบายน้า บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 25,000
25,000 ราษฎรได้รับการแก้ไข
กองช่าง
(ทต.)
(ทต.) ปัญหาน้าท่วมขังและ
ไชยมงคล หมู่ที่ 1 (กลุ่มบ้าน ท่วมขัง ให้กับราษฎรใน 1 (กลุ่มบ้าน กม.13 สายสวนสัตว์)
ชุมชนที่ไม่มีทางระบบ (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)
เป็นทางน้าเข้าสระน้า
กม.13 สายสวนสัตว์)
น้า
ในการทาน้าประปา
หมู่บา้ น
580,000
580,000 ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหา กองช่าง
6 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ทต.)
(ทต.) น้าท่วมขังและ
ขัง ให้กับราษฎรใน
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
พร้อมฝาปิดสาเร็จรูป บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1
เป็นทางน้าเข้าสระน้า
สาเร็จรูป บ้านไชยมงคล หมูท่ ี่ ชุมชนที่ไม่มีทางระบบ (กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ) (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล
ในการทาน้าประปาหมู่บ้าน
น้า
กาหนด)
1 (กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ)
7 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงระบบ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่ บ้านโกรกตะคร้อ
๒00,0๐๐
๒00,0๐๐ ราษฎรได้รับการบริการ กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน ให้
หมู่ท่ี 1 โดยการก่อสร้างระบบกรองน้าบาดาล (ทต.)
(ทต.) ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
บ้านโกรกตะคร้อ หมูท่ ี่ 1
ราษฎรได้รับการ
ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง (ตามแบบ
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
บริการด้านน้าอุปโภค- มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้าหมายเลข
บริโภคอย่างทั่วถึง
๑๒๑๑๐๑๐ กาหนด)
8 เพิ่มถังแชมเปญ ระบบประปา เพื่อให้ราษฎรได้รับการ เพิ่มถังแชมเปญ ระบบประปาหมูบ่ ้าน
30๐,๐๐๐
30๐,๐๐๐ ราษฎรได้รับการบริการ กองช่าง
(ทต.)
(ทต.) ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
หมูบ่ ้าน บ้านบุตาล (จุดหัว บริการด้านน้าอุปโภค- บ้านบุตาล (จุดหัวถนน) (รายละเอียดตาม
บริโภคอย่างทั่วถึงและ แบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
ถนน)
เพียงพอ

ที่
9

10

11

12

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557 2558 2559
รวม
550,000
เพื่อให้ราษฎรได้รับ วางท่อเมนประปาจากสถานีสบู น้าอ่างห้วยยาง 550,000
วางท่อเมนประปาจาก
(ทต.)
ถึง ระบบประปาหมู่บา้ นบ้านหนองพลวงใหญ่ (ทต.)
สถานีสูบน้าอ่างห้วยยางถึง การบริการด้านน้า
ระบบประปาหมู่บ้านบ้าน อุปโภค-บริโภคอย่าง โดยเป็นท่อ pvc ขนาด 4 “ ชัน้ 8.5 ระยะทาง
ทั่วถึงและเพียงพอ
2,500 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.
หนองพลวงใหญ่
ไชยมงคลกาหนด)
42๐,๐๐๐
เจาะบ่อบาดาล จานวน 3 เพื่อให้ราษฎรได้รับการ เจาะบ่อบาดาล จานวน 3 บ่อ บ้านหนอง 42๐,๐๐๐
(ทต.)
บ่อ บ้านหนองพลวงใหญ่ บริการด้านน้าอุปโภค- พลวงใหญ่(รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชย (ทต.)
บริโภคอย่างทั่วถึงและ มงคลกาหนด)
เพียงพอ
เพื่อให้ราษฎรได้รับการ เพิ่มถังแชมเปญ ระบบประปาหมูบ่ ้าน บ้าน 50๐,๐๐๐
50๐,๐๐๐
เพิ่มถังแชมเปญ ระบบ
(ทต.)
ประปาหมูบ่ ้าน บ้านหนอง บริการด้านน้าอุปโภค- หนองปลิง (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชย (ทต.)
บริโภคอย่างทั่วถึงและ มงคลกาหนด)
ปลิง
เพียงพอ
ขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ราษฎรได้รับการ ขยายแนวเขตประปา บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี ๔
4๐,๐๐๐
4๐,๐๐๐
บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี ๔
บริการด้านน้าอุปโภค- โดยวางท่อPVC ขนาด 2 นิว้ ชัน้ 8.5 ยาว 500 (ทต.)
(ทต.)
บริโภคอย่างทั่วถึงและ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)
เพียงพอ

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ราษฎรได้รับการบริการ กองช่าง
ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

ราษฎรได้รับการบริการ
ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

กองช่าง

ราษฎรได้รับการบริการ
ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

กองช่าง

ราษฎรได้รับการบริการ
ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
294,000
294,000 ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหา กองช่าง
13 ก่อสร้างรางระบายน้า
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ทต.) น้าท่วมขังและ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ขัง ให้กับราษฎรใน
พร้อมฝาปิดสาเร็จรูป บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี 4 (ทต.)
เป็นทางน้าเข้าสระน้า
ปิดสาเร็จรูป บ้านหนองปลิง ชุมชนที่ไม่มีทางระบบ (ซอยข้างสระน้า) (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)
ในการทาน้าประปาหมู่บ้าน
น้า
หมู่ท่ี 4 (ซอยข้างสระน้า)
14 ปรับปรุงระบบประปา

หมูบ่ ้าน บ้านหนองปลิง
หมูท่ ี่ 4
15 ขุดลอกทางระบายน้า
บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี 4
(หน้าบ้านผู้ช่วยอนันต์)

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ให้
ราษฎรได้รับการ
บริการด้านน้าอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
เพื่อขยายทางระบาย
น้าและให้น้าไหล
สะดวก

ปรับปรุงระบบประปาหมู่ บ้านหนองปลิง
๒00,0๐๐
หมู่ท่ี 4 โดยการก่อสร้างระบบกรองน้าบาดาล (ทต.)
ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง (ตามแบบ
มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้าหมายเลข
๑๒๑๑๐๑๐ กาหนด)
ขุดลอกทางระบายน้า บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี 4 200,000
(หน้าบ้านผู้ช่วยอนันต์) (รายละเอียดตามแบบที่ (ทต.)
ทต.ไชยมงคลกาหนด)

๒00,0๐๐ ราษฎรได้รับการบริการ
(ทต.) ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

กองช่าง

200,000 สามารถระบายน้าฝน
(ทต.) ออกจากพืน้ ที่และชุมชน
ได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถเก็บกักน้า
ไว้ใช้ในฤดูแล้ว

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ

16 ขยายแนวเขตประปา
หมู่บา้ น บ้านหนองไทร
หมู่ท่ี ๕

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
เพื่อให้ราษฎรได้รับการ ขยายแนวเขตประปา บ้านหนองไทร หมู่ท่ี ๕
4๐,๐๐๐
4๐,๐๐๐ ราษฎรได้รับการบริการ กองช่าง
บริการด้านน้าอุปโภค- โดยวางท่อPVC ขนาด 2 นิว้ ชัน้ 8.5 ยาว 500 (ทต.)
(ทต.) ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
บริโภคอย่างทั่วถึงและ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เพียงพอ
วัตถุประสงค์

17 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้ น บ้านหนองไทร
หมู่ท่ี ๕

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ให้ราษฎร
ได้รับการบริการด้านน้า
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปาหมู่ บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5 200,000
โดยการก่อสร้างระบบกรองน้าบาดาล ขนาด
(ทต.)
๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ตามแบบ
มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้าหมายเลข
๑๒๑๑๐๑๐ กาหนด)

18 ขุดลอกทางระบายน้า
บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5

เพื่อขยายทางระบายน้า ขุดลอกทางระบายน้า บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5
และให้น้าไหลสะดวก
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดาเนินการขุดลอก
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 340 เมตร ลึก 1.00
เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 680 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)

27,000
(ทต.)

200,000 ราษฎรได้รับการบริการ
(ทต.) ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

กองช่าง

27,000 สามารถระบายน้าฝน
(ทต.)
ออกจากพืน้ ที่และชุมชน
ได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถเก็บกักน้า
ไว้ใช้ในฤดูแล้ว

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
19 เจาะบ่อบาดาล จานวน 1 เพื่อให้ราษฎรได้รับการ เจาะบ่อบาดาล จานวน 3 บ่อ บ้านหนอง 14๐,๐๐๐
14๐,๐๐๐ ราษฎรได้รับการบริการ
บริการด้านน้าอุปโภค- ไทร (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล (ทต.)
(ทต.) ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
บ่อ บ้านหนองไทร
บริโภคอย่างทั่วถึงและ กาหนด)
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เพียงพอ
20 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
เพื่อขยายเขตไฟฟูา
6 หมู่บา้ น
500,000
500,000 ประชาชนได้รับไฟฟูา
และโคมไฟฟูาสาธารณะ
สาธารณะและโคม
(ทต.)
(ทต.) สาธารณะและโคมไฟฟูา
หมู่ท่ี 1-6
ไฟฟูาสาธารณะ หมู่ท่ี
สาธารณะครบทุก
1-6
ครัวเรือน
21 ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟูาของ ทต.ไชยมงคล

เพื่อเพิ่มกาลังไฟฟูาให้
เพียงพอต่อการใช้งาน
ภายในสานักงาน

ทต.ไชยมงคล

500,000
(ทต.)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง/
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

500,000 สามารถแก้ไขปัญหา
กองช่าง/
(ทต.) ไฟฟูาตกและปูองกัน
การไฟฟ้า
อุปกรณ์ภายในสานักงาน ส่วนภูมิภาค
เสียในเวลาไฟฟูาตก

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตาบลไชยมงคล
ปี 2557
ยุทธศาสตร์
2.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร พั ฒ นาด้ า น สานต่ อ
แนวทางพระราชดาริ
1) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รวม

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2558
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2559
จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

5

185,000

4

155,000

4

155,000

13

495,000

5

185,000

4

155,000

4

155,000

13

495,000

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
แนวทางที่ 1 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558
2559
รวม
60,000 60,000 60,000 180,000 1.ประชาชนได้เรียนรู้
กองช่าง
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) การใช้ชวี ิตอย่างพอเพียง
2.ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย
มีรายได้เพิ่มขึน้
3.ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้บริโภค
อาหารที่ปลอดสารพิษ
จัดตั้งศูนย์บริการหัวเชื้อ
30,000
30,000 1.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้ และ
กองช่าง
ให้กับเกษตรกรในพืน้ ที่ตาบล
(ทต.)
(ทต.) ได้เรียนรูก้ ารใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ไชยมงคลบริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ
สามารถพึ่งตนเองได้
ตาบลไชยมงคล จานวน 1 จุด
2. พื้นที่ทาการเกษตรที่มสี ภาพ
เสื่อมโทรมจากการใช้ปุ๋ยเคมี
ได้ปรับปรุงโครงสร้างของดิน
ทาให้ดินมีสภาพที่ดีขนึ้ เหมาะ
ที่จะปลูกพืชในฤดูกาลต่อไป
บริเวณพื้นที่สาธารณะและแหล่ง 5,000 5,000 5,000 15,000 1.พื้นที่ปาุ ชุมชนมีปริมาณมากขึน้
กองช่าง
ชุมชนในเขตพืน้ ที่ตาบลไชยมงคล (ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) 2.เกิดความสมดุลของธรรมชาติ
ก่อให้เกิดอากาศบริสุทธิ์และช่วยลด
ปัญหาโลกร้อน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นแบบอย่างของการดาเนิน บริเวณพื้นที่ของเกษตรกร
แบบผสมผสาน
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน ที่ทาการเกษตรแบบผสมผสาน
สาหรับศูนย์เรียนรู้
หมู่บา้ นละ 2 ราย
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ที่

โครงการ

2 จัดตั้งศูนย์บริการ
หัวเชื้อจุลินทรีย์
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3 ปลูกปุาเฉลิมพระ
เกียรติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้ปยุ๋ ชีวภาพ
2. เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต
3. เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ของดินให้ร่วนซุย
4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
สามารถพึ่งตนเองได้
เพื่อสนองพระราชดาริด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
แนวทางที่ 1 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4 เลีย้ งสัตว์แบบผสมผสานตาม 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน บริเวณพื้นที่พักอาศัย
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนตาบล
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลด ไชยมงคล
รายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 อันเนื่องมาจากพระราชดาริของ เพื่อดาเนินการตามนโยบาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งรัฐบาล
และพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
60,000 60,000 60,000 180,000 1. ประชาชนในหมู่บา้ นมี
(ทต.)
(ทต.) (ทต.)
(ทต.) ความสามารถในการผลิตอาหาร
โปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน
2. ประชาชนในหมู่บา้ นมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้เพิ่มจากอาชีพ
หลัก
3.ประชาชนในหมู่บา้ นมีการลด
รายจ่ายและเพิ่มรายได้

จัดดาเนินการเพื่อสนับสนุน 30,000 30,000 30,000 90,000 ดาเนินการตามนโยบายแห่งรัฐบาล
โครงการอันเนื่องมาจาก
(ทต.) (ทต.) (ทต.)
(ทต.)
พระราชดาริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชนี
นาถ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา
1) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์
นั ก เรี ย น) ให้ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ ภาพ มี ทั ก ษะและศั ก ยภาพ
ตามมาตรฐานสากล
2) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา

รวม

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตาบลไชยมงคล
ปี 2557
ปี 2558
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

ปี 2559
จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

20

2,866,340

5

100,000

5

100,000

30

3,066,340

3

150,000

2

50,000

2

50,000

3

250,000

23

3,066,340

7

150,000

7

150,000

37

3,316,340

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่ 1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
ที่

โครงการ

1

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
ตาบลไชยมงคล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
10,000 10,000 10,000 30,000 เด็กได้พฒ
ั นาทักษะ
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) การเรียนรู้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
ทางวิชาการ
2 ทัศนศึกษาเสริมสร้าง
พัฒนาการเรียนรู้นอก
สถานที่ของเด็กเล็ก

ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ

1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรูน้ อกสถานศึกษา ทัศนศึกษานอกสถานที่
30,000 30,000 30,000 90,000 เด็กได้รับการพัฒนา
และมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจที่ดี เช่น สวนสัตว์นครราชสีมา (ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ทักษะการเรียนรู้
2. เด็กเกิดทักษะในการเรียนรู้
ฯลฯ
กระบวนการคิด
เรื่องใหม่ ๆ

กอง
การศึกษาฯ

3

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่เด็ก
อนุบาล 3 ขวบ

กอง
การศึกษาฯ

อาหารเสริม (นม)
สาหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ

จัดซื้ออาหารกลางวัน
147,000
เสริม (นม) สาหรับเด็ก
(ทต.)
อนุบาล 3 ขวบ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลไชย
มงคล (75คน X 7บาท
X 280วัน)

147,000 เด็กอนุบาล 3 ขวบ
(ทต.) ได้รับโภชนาการที่ดี
ครบถ้วน เหมาะสม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่ 1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
จัดซื้ออาหารกลางวันสาหรับ 273,000
273,000 เด็กอนุบาล 3 ขวบ
เด็กอนุบาล 3 ขวบ ในศูนย์
(ทต.)
(ทต.) ได้รับประทานอาหาร
พัฒนาเด็กเล็กตาบลไชยมงคล
ครบถ้วน
(75คน X 13บาท X 280วัน)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

จัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กเยาวชน 40,000 40,000 40,000 120,000 เด็ก เยาวชน ได้มีการ
กล้าแสดงออกในการเข้าร่วม (ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ร่วมกิจกรรมสังคมและ
กิจกรรมต่าง ๆ
เสริมสร้างนันทนาการ
ให้แก่เด็ก

กอง
การศึกษาฯ

4

อาหารกลางวันสาหรับเด็ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
อนุบาล 3 ขวบ
แก่เด็กอนุบาล 3 ขวบ

5

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

6

กิจกรรมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาบลไชยมงคล

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการแก่เด็ก เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000 10,000 30,000 เด็กเล็กมีการ
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) พัฒนาการ
ที่ดีและมีสุขภาพจิตที่ดี

7

แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ์

1. เพื่อให้เด็กได้ออกกาลังกาย
และความสนุกสนาน
2. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์
เด็กเล็ก

10,000 10,000 10,000 30,000 เด็กได้ออกกาลังกาย
กอง
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) เล่นกีฬา สุขภาพแข็งแรง การศึกษาฯ
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

1. เพื่อให้เด็กมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น มีโอกาสแสดงออกและ
เกิดความสนุกสนาน
2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีกิจกรรม
ร่วมกัน

1 ครั้ง

กอง
การศึกษาฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่ 1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
ที่
8

9

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
อาหารเสริม (นม)โรงเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
427,700
427,700 นักเรียนโรงเรียนบ้านไชยมงคล
บ้านไชยมงคล
ที่ดีแก่เด็กนักเรียนบ้าน
โรงเรียนบ้านไชยมงคล
(ทต.)
(ทต.) ได้รับโภชนาการที่ดี ครบถ้วน
ไชยมงคล
(235คน X 7บาท X 260วัน)
เหมาะสม
โครงการ

วัตถุประสงค์

อาหารเสริม (นม)โรงเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
บ้านหนองพลวงใหญ่
อนามัยที่ดีแก่เด็ก
นักเรียนบ้านหนองพลวง
ใหญ่
10 อาหารกลางวันโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
บ้านหนองพลวงใหญ่
อนามัยที่ดีแก่เด็ก
นักเรียนบ้านหนองพลวง
ใหญ่
11 อาหารกลางวันโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
บ้านไชยมงคล
อนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรียน
บ้านไชยมงคล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
258,440
โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่
(ทต.)
(142คน X 7บาท X 260วัน)

258,440 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
(ทต.) พลวงใหญ่ ได้รับโภชนาการทีด่ ี
ครบถ้วนเหมาะสม

กอง
การศึกษาฯ

สนับสนุนอาหารกลางวัน
369,200
โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่
(ทต.)
(142คน X 13บาท X 200วัน)

369,200 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
(ทต.) พลวงใหญ่ ได้รับโภชนาการทีด่ ี
ครบถ้วนเหมาะสม

กอง
การศึกษาฯ

สนับสนุนอาหารกลางวัน
611,000
โรงเรียนบ้านไชยมงคล
(ทต.)
(235คน X 13บาท X 200วัน)

611,000 นักเรียนโรงเรียนบ้านไชยมงคล
(ทต.) ได้รับโภชนาการที่ดคี รบถ้วน
เหมาะสม

กอง
การศึกษาฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่ 1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
ที่

โครงการ

12

อบรมเยาวชนเสริมสร้าง
จิตสานึกความปลอดภัย
อย่างยั่งยืนในท้องถิ่น

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
เพื่อให้ความรู้เกีย่ วกับ
เด็กและเยาวชนในเขตพืน้ ที่ตาบล 30,000
30,000 เด็กและเยาวชนได้รับความรู้
กฎจราจรและเครื่องหมาย ไชยมงคล
(ทต.)
(ทต.) เรื่องกฎจราจรเครื่องหมาย
จราจรการใช้รถใช้ถนน
จราจรในการใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้องปลอดภัย
อย่างปลอดภัยบนท้องถนน
วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

13 ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนา เพื่อสร้างให้เมืองจราจร เด็กและเยาวชนในเขตพืน้ ที่ตาบล 30,000
อย่างยั่งยืนเมืองจราจร
จาลองเป็นศูนย์ฝึกอบรม ไชยมงคล
(ทต.)
จาลอง แห่งที่ 3
เกี่ยวกับกฎจราจรต่างๆ

30,000 เด็กและเยาวชนได้รับความรู้
(ทต.) ภายในศูนย์ขับขี่ปลอดภัย
เมืองจราจรจาลอง แห่งที่ 3

สานักปลัด

14 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

60,000 นักเรียนได้ทราบประวัติชาติ
(ทต.) ไทยอย่างแท้จริง มีจิตสานึกใน
ความเป็นไทย รักชาติไทยมาก
ยิ่งขึน้

กอง
การศึกษาฯ

1.เพื่อให้นักเรียนได้
ทราบถึงประวัติศาสตร์
ชาติไทย
2.เพื่อสร้างจิตสานึกใน
ความเป็นไทย
3.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากสภาพจริง

นักเรียนทราบความเป็นมาของ
60,000
ชาติไทยเกิดความรูส้ ึกและมี
(ทต.)
จิตสานึกในความเป็นไทย
ได้เรียนรูด้ ้วยตนเองจากสภาพจริง
( จ.สุพรรณบุร-ี จ.สิงห์บุรี)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่ 1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559 รวม
15 อบรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี นักเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 40,000
40,000 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์จาก
ทางการเรียน เพื่อเตรียม ผลสัมฤทธิ์สูงขึน้
(ทต.)
(ทต.) การทดสอบ O-NET – NT
ความพร้อมในการทดสอบ 2.เพื่อเตรียมความพร้อมทางการ
และ LASS สูงขึน้
O-NET – NTและ LASS เรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียน
มีความซื่อสัตว์ สุจริต
3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักหลักธรรม
เบือ้ งต้นเกี่ยวกับศาสนา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

16 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

กอง
การศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้ทราบและ
นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรูแ้ ละ
ตระหนักถึงความเป็นมาและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จังหวัด
ความเป็นชาติของประวัติศาสตร์ อยุธยา-จังหวัดสุพรรณบุรี
ชาติไทย
2.เพื่อสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสว่ นร่วมการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.เพื่อให้ผู้เรียนสานึกและภาค
ภูมิใจ ในความเป็นไทยยิ่งขึน้

60,000
(ทต.)

60,000 เด็กนักเรียนได้ทราบ
(ทต.) ประวัติชาติไทยอย่าง
แท้จริง มีจิตสานึก
ในความเป็นไทย รักชาติ
ไทยมากยิ่งขึน้

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่ 1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
17 เข้าค่ายอบรมพัฒนา 1.เพื่อให้ผเู้ รียนมีความพร้อม
1.ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์
40,000
40,000 1.ผู้เรียนทุกคนทุก
วิชาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ ในการทดสอบรวบยอดทุกระดับ ทาง การเรียนระดับดี ทุกกลุ่มสาระ
(ทต.)
(ทต.) ระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์
O-NET และ NT
2.เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ การเรียนรูไ้ ม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ทางการเรียนสูงขึน้
ที่ระดับชาติกาหนด
2.ผูเ้ รียนในระดับ ป.3, ป.6 และ
2.ผูเ้ รียนในระดับ
3.เพื่อให้โรงเรียนผ่านการประเมิน ม.3 มีผลการเรียนรวบยอดทุก
ป.3, ป.6 และ ม.3
มาตรฐานทั้งภายในและภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นระดับดี ไม่น้อย
มีผลการเรียนรวบ
สถานศึกษา (สมศ.)
กว่าร้อยละ 75 ในการทดสอบระดับ
ยอดตามมาตรฐาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาและระดับชาติ
การศึกษา
ที่

โครงการ

18 ส่งเสริมคุณภาพ
การเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาระบบการเรียน
การสอนให้มีคณ
ุ ภาพและ
มีประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนและ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ในการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.จัดอบรมบุคลากร
150,000
2.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสื่อการเรียน (ทต.)
การสอนที่ทันสมัย
3.จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ไชยมงคล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

150,000 1. เด็กนักเรียนได้รับ
กอง
(ทต.) การสอนที่มคี ุณภาพ
การศึกษาฯ
และสามารถพัฒนา
ทักษะองค์ความรู้ได้
มากขึ้น
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสถานที่ร่มรืน่ และ
เหมาะสมกับการเรียนรู้
นอกสถานที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่ 1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19 ปรับปรุงและต่อเติม
1.เพื่อรองรับนักเรียนที่มีจานวน
อาคารเอนกประสงค์ มากขึ้น
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.เพื่อความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

20 จัดสร้างศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพ

1.เพื่อพัฒนาระบบการเรียน
การสอนให้มีคณ
ุ ภาพและ
มีประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนและ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ในการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กและเยาวชนในเขตพืน้ ที่ตาบล
ไชยมงคล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
40,000
40,000 1.รองรับนักเรียนที่มี
(ทต.)
(ทต.) จานวนมากขึ้น
2.ความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

1.จัดอบรมบุคลากร
20,000
2.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสื่อการเรียน (ทต.)
การสอนที่ทันสมัย
3.จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ไชยมงคล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

20,000 1. เด็กนักเรียนได้รับ
กอง
(ทต.) การสอนที่มคี ุณภาพ
การศึกษาฯ
และสามารถพัฒนา
ทักษะองค์ความรู้ได้
มากขึ้น
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสถานที่ร่มรืน่ และ
เหมาะสมกับการเรียนรู้
นอกสถานที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่ 2 สนับสนุนให้มกี ารนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
ที่

โครงการ

1 จัดซื้อสื่อการเรียน
สาหรับเด็กอนุบาล3 ขวบ
2

พัฒนาทักษะและ
กระบวนการเรียนรูแ้ ก่เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลไชยมงคล

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้เด็กอนุบาล 3 ขวบ จัดซื้อวัสดุการศึกษาสาหรับเด็ก
มีอุปกรณ์การเรียนการ อนุบาล 3 ขวบ ในศูนย์พัฒนา
สอน
เด็กเล็กตาบลไชยมงคล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
30,000 30,000 30,000 90,000 เด็กอนุบาล 3 ขวบ
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) มีอุปกรณ์การเรียน
การสอนพอเพียง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

1. เพื่อให้เด็กเล็กได้
ประกอบกิจกรรมทาง
การศึกษาและพัฒนา
ทักษะทางร่างกาย
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กเล็ก
1. เพื่อให้เด็กเล็กได้
ประกอบกิจกรรมทาง
การศึกษาและพัฒนา
ทักษะทางร่างกาย
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กเล็ก

20,000
(ทต.)

กอง
การศึกษาฯ

วัตถุประสงค์

1. จัดซื้อตู้เก็บหนังสือศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
2. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย

1. ซ่อมแซมเครื่องเล่นที่ชารุดจาก 100,000
(ทต.)
การใช้งาน
2. ตกแต่งสถานทีใ่ ห้สะอาด
เรียบร้อยและปลอดภัย

20,000 20,000 60,000 นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) การเรียนรู้ กระบวนการ
คิด

100,000 1. เพื่อให้เด็กเล็กได้

(ทต.)

ประกอบกิจกรรมทาง
การศึกษาและพัฒนา
ทักษะทางร่างกาย
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กเล็ก

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการ
เกษตร
1) สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก

รวม

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตาบลไชยมงคล
ปี 2557
ปี 2558
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

7

290,000

7

290,000

7

290,000

21

870,000

7

290,000

7

290,000

7

290,000

18

870,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร
แนวทางที่ 1 สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก
ที่

โครงการ

1

ส่งเสริมการเลี้ยงไหม
อีรี่

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.เพื่อสร้างอาชีพหลากหลายให้กับชุมชน กลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหม
2.เพื่อให้ประชาชนในเขตพืน้ ทีต่ าบล
จานวน 30 ครัวเรือน
ไชยมงคล มีรายได้เพิ่มจากอาชีพหลัก
3.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ใน
หมู่บา้ น
4.เพื่อให้ประชาชนในเขตพืน้ ตาบล
ไชยมงคล ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.เพื่อเพิ่มความเข็มแข็งของชุมชน
ประชาชนในเขตพืน้ ที่ตาบลไชยมงคล
สามารถพึ่งตนเองได้
6.เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ในภูมิลาเนาของตนเอง
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
30,000 30,000 30,000 90,000 1.เกษตรกรในชุมชนมี
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
อาชีพหลากหลายให้
กับชุมชน
2.เกษตรกรในชุมชน
มีรายได้เพิ่มจากอาชีพ
หลัก
3.เกิดอาชีพใหม่ในชุมชน
4.เกษตรกรใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
5.ชุมชนในตาบลเกิด
ความเข็มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร
แนวทางที่ 1 สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

ส่งเสริมเกษตรกรทอ
ผ้าไหม

1.เพื่อฝึกทักษะการประกอบอาชีพ
แก่เกษตรกร
2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวชุมชนให้มคี วามมั่นคง
เข้มแข็ง

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559
รวม
3.เพื่อปลูกฝังให้
50,000 50,000 50,000 150,000
เกษตรกรมีค่านิยมที่ดี
(ทต.) (ทต.) (ทต.)
(ทต.)
ในการประกอบอาชีพ
ที่ถูกต้องเหมาะสม
4.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี
ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิ
ปัญญาที่ดีงามของชุมชน
ให้แพร่หลายเป็นการต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1.เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม สานักปลัด
มีทักษะ มีความรู้ความชานาญ
ในการประกอบอาชีพสามารถ
นาความรูไ้ ปสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ แก่ตนเองและ
ครอบครัว
2.เกษตรกรสามารถยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัว ชุมชน ได้มีความ
มั่นคงเข้มแข็ง
3.ปลูกจิตสานึกในการฟืน้ ฟู
ส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีมรดกทางภูมปิ ัญญา
ที่ดีงามของชุมชนให้แพร่หลาย
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ราษฎร
และผูส้ นใจทั่วไป

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร
แนวทางที่ 1 สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 ปรับปรุงโครงสร้างของดิน 1.เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดิน
เพื่อการเกษตร
2.เพือ่ เพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ทาการเกษตรแบบอินทรีย์
4.เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
5.เพื่อตัดวงจรของแมลงศตรูพชื
4 ใช้หินฝุุนเพื่อเพิ่มผลผลิต 1.เพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นมัน
มันสาปะหลัง
สาปะหลัง และมีรายได้เพิ่ม
2.เพื่อพัฒนาปรับปรุงการใช้
เทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลัง
3.เพื่อลดต้นทุนในการปลูกมัน
สาปะหลัง

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เกษตรกรตาบลไชยมงคล
จานวน 40 ครัวเรือน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
10,000 10,000 10,000 30,000 1.เกษตรกรมีดินที่มีความอุดม
(ทต.)
(ทต.) (ทต.)
(ทต.) สมบูรณ์เหมาะแก่การ
ทาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.เกษตรกรมีผลผลิตและ
มีรายได้เพิ่มขึน้
3.ลดต้นทุนการผลิต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

เกษตรกรตาบลไชยมงคล
จานวน 40 ครัวเรือน

50,000 50,000 50,000 150,000 1.เกษตรกรมีความรู้และทักษะ
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ในการปลูกมันสาปะหลัง
2.เกษตรกรสามารถเพิ่ม
ผลผลิตมันสาปะหลังและ
มีรายได้เพิ่ม
3.เกษตรกรมีความรู้ความ
สามรถในการใช้เทคโนโลยี
การผลิตมันสาปะหลัง
4.เกษตรกรสามารถผลิต
มันสาปะหลังสู่ตลาดได้อย่าง
มีคุณภาพ

สานักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร
แนวทางที่ 1 สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก
ที่

โครงการ

5 เลีย้ งเป็ด – ไก่พันธุไ์ ข่

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างอาชีพหลากหลายให้กับ
ชุมชน
2.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
ไชยมงคล มีรายได้เพิ่มจากอาชีพหลัก
3.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ใน
หมู่บ้าน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เกษตรกรตาบลไชยมงคล
จานวน 40 ครัวเรือน

6 ปลูกผักสวนครัว

1.เพื่อสร้างอาชีพหลากหลายให้กับ เกษตรกรตาบลไชยมงคล
ชุมชน
จานวน 40 ครัวเรือน
2.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
ไชยมงคล มีรายได้เพิ่มจากอาชีพหลัก
3.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ใน
หมู่บ้าน

7 เลีย้ งไก่พ้นื บ้าน

1.เพื่อสร้างอาชีพหลากหลายให้กับ เกษตรกรตาบลไชยมงคล
ชุมชน
จานวน 40 ครัวเรือน
2.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
ไชยมงคล มีรายได้เพิ่มจากอาชีพหลัก
3.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ใน
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
60,000 60,000 60,000 180,000 1.เพื่อสร้างอาชีพหลากหลายให้กับ สานักปลัด
ชุมชน
(ทต.)
(ทต.) (ทต.)
(ทต.)

2.เพื่อให้ประชาชนในเขตพืน้ ที่ตาบล
ไชยมงคล มีรายได้เพิ่มจากอาชีพ
หลัก
3.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ใน
หมู่บ้าน
30,000 30,000 30,000 90,000 1.เพื่อสร้างอาชีพหลากหลายให้กับ
ชุมชน
(ทต.) (ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
2.เพื่อให้ประชาชนในเขตพืน้ ที่ตาบล
ไชยมงคล มีรายได้เพิ่มจากอาชีพ
หลัก
3.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ใน
หมู่บ้าน
60,000 60,000 60,000 180,000 1.เพื่อสร้างอาชีพหลากหลายให้กับ
ชุมชน
(ทต.)
(ทต.) (ทต.)
(ทต.)
2.เพื่อให้ประชาชนในเขตพืน้ ที่ตาบล
ไชยมงคล มีรายได้เพิ่มจากอาชีพ
หลัก
3.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ใน
หมู่บ้าน

สานักปลัด

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์
5 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การพัฒนาสังคม
๑ ) ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า บ ท บ า ท ข อ ง
คณะกรรมการหมู่บา้ นและชุมชนให้เข้มแข็ง
เพื่อเป็นผู้นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่
มีคุณภาพ
๒) ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน
๓) ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาบทบาทและคุ ณ ภาพ
ชี วิ ต ของสตรี ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร และ
ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส โ ด ย ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ที่เ หมาะสมและด าเนิ น การให้เกิด กองทุน
หรื อ จั ด หางบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น การ
พั ฒ นาบทบาทและคุ ณ ภาพชี วิ ต อย่ า ง
ต่อเนื่อง
รวม

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตาบลไชยมงคล
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

2

40,000

2

40,000

1

20,000

5

100,000

1
9

100,000
230,000

1
8

100,000
200,000

1
7

100,000
170,000

3
24

300,000
600,000

12

370,000

11

340,000

9

290,000

32

1,000,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้ นและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
ที่

โครงการ

1

การพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครในชุมชน

2

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และตาบลไชยมงคล

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559 รวม
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เพื่อให้เครือข่ายอาสาของกลุ่มมีการพัฒนา 20,000 20,000
40,000 เครือข่ายชุมชนและประชา สานักปลัด
บริหารจัดการของเครือข่าย อาชีพในตาบล
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) สังคม มีสมรรถนะ ในการ
ในการพัฒนาชุมชน
บริหารจัดการเครือข่าย
2.เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อน
และสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนากลุ่มเปูาหมาย
การพัฒนากลุ่มเปูาหมาย
โดยการมีส่วนร่วมของ
โดยการมีส่วนร่วมอง
เครือข่าย
เครือข่ายในพืน้ ที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
- จัดเวทีประชาคมหมู่บา้ น (จานวน 6 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 60,000 ประชาชนมีบทบาท
สานักปลัด
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม หมู่บา้ น ๆ ละ 2,500 บาท)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) และมีสว่ นร่วม
ในการกาหนดแนวทางการ - จัดเวทีประชาคมตาบลไชยมงคล
ในการพัฒนาท้องถิ่น
พัฒนาท้องถิ่น
(จานวน 1 ครั้ง 5,000 บาท)
วัตถุประสงค์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน
ที่
1

โครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพองค์กร
สตรีระดับหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เสริมสร้างทักษะ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ
องค์กรสตรีระดับหมู่บา้ น

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพองค์กรสตรีระดับ
หมู่บา้ น

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
100,000 100,000 100,000 300,000 องค์กรสตรีหมู่บา้ นมีทกั ษะ สานักปลัด
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) การประกอบอาชีพเพิ่มขึน้

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ และผูด้ ้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดาเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดาเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

สนับสนุนเงินสงเคราะห์
เบีย้ ยังชีพผู้ตดิ เชือ้ เอดส์

เพื่อให้ผตู้ ิดเชื้อเอดส์ที่ขาด
ผูเ้ ลีย้ งดูมีเงิน เพื่อเลี้ยงชีพ

2

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูส้ ูงอายุตาบลไชยมงคล

1. เพื่อให้ผสู้ ูงอายุได้รับ
การตรวจสุขภาพประจาปี
2. เพื่อให้ผสู้ ูงอายุมีความรู้
เรื่องการดูแลสุขภาพใน
วัยสูงอายุทงั้ ด้านสุขภาพ
กายสุขภาพจิต
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมดูแลสุขภาพอย่าง
มีประสิทธิภาพยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนเบีย้ ยังชีพผูต้ ิดเชื้อเอดส์
ภายในตาบลไชยมงคล (จานวน 5 คน
× 6,000 บาท/คน/ปี)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
30,000
30,000 ผูต้ ิดเชื้อเอดส์และได้รับ
(ทต.)
(ทต.) เงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

1. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี
ผูส้ ูงอายุ
2. อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพตนเอง ด้านอาหาร การออก
กาลังกายที่เหมาะสมกับวัย การดูแล
สุขภาพดี วิถไี ทยและการฝึกปฏิบัติ
3. กิจกรรมศึกษาดูงานด้าน
สุขภาพจิต แพทย์แผนไทย สมุนไพร

50,000 50,000 50,000 150,000 1. ผู้สูงอายุได้รับการ
(ทต.)
(ทต.) (ทต.)
(ทต.) ตรวจสุขภาพประจาปี
2. ผู้สูงอายุมีความรู้
เรื่องการดูแลสุขภาพ
3. ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ดูแลสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยั่งยืน
และต่อเนื่อง

โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพตาบล
ไชยมงคล

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ และผูด้ ้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดาเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดาเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ที่

โครงการ

3

จัดตั้งเครือข่าย
ผูส้ ูงอายุในตาบล
ไชยมงคล

4

ชมรมผูส้ ูงอายุ
ตาบลไชยมงคล

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ผูส้ ูงอายุ ในตาบลไชยมงคล
ของผู้สูงอายุ
2. สร้างเครือข่ายผูส้ ูงอายุ
ในการทากิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพกายและจิตใจให้ดีขนึ้
3. สร้างเสริมอาชีพ
4. ส่งเสริมภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559 รวม
20,000 20,000 20,000 60,000 1.มีเครือข่ายผูส้ ูงอายุ
สานักปลัด/
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) ที่เข้มแข็ง
กองสาธารณสุข
2.ผูส้ ูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ีขนึ้

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุทากิจกรรม ผูส้ ูงอายุ ในตาบลไชยมงคล
ร่วมกันและสร้างเสริมสุขภาพ
กายและจิตใจให้ดีขึน้
2. จัดศึกษากิจกรรมนอกพื้นที่
3. เพื่อฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ

30,000 30,000 30,000 90,000 ผูส้ ูงอายุได้ทากิจกรรม
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) ร่วมกันและเสริมสร้าง
คุณภาพจิตใจที่ดีขนึ้

วัตถุประสงค์

สานักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ และผูด้ ้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดาเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดาเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูพ้ ิการในตาบลไชยมงคล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
10,000 10,000 10,000 30,000 1.มีเครือข่ายผูพ้ ิการ
สานักปลัด/
(ทต.) (ทต.) (ทต.)
(ทต.) ที่เข้มแข็ง
กองสาธารณสุข
2.ผูพ้ ิการมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขนึ้

5

จัดตั้งเครือข่ายผูพ้ ิการ

เพื่อร่วมกันจัดเครือข่าย
ผูพ้ ิการ เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้พกิ าร ในด้าน
ต่างๆ เช่น เงินสงเคราะห์
สวัสดิการต่างๆ การศึกษา
อาชีพ

6

ส่งเสริมและสนับสนุน
ผูต้ ิดเชื้อ H.I.V. ให้มี
รายได้

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ผูต้ ิดเชื้อ H.I.V. ในตาบลไชยมงคล 20,000 20,000 20,000 60,000 ผูต้ ิดเชื้อได้รับการดูแล
ผูต้ ิดเชื้อให้สามารถอยู่เป็น
(ทต.) (ทต.) (ทต.)
(ทต.) สงเคราะห์และมีรายได้
ปกติในสังคม

7

อบรมผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่
อปท. เรื่องกฎหมายและ
สวัสดิการคนพิการ

เพื่อให้การช่วยเหลือ
เกี่ยวกับกฎหมายและ
สวัสดิการคนพิการ

ผูพ้ ิการในเขตพืน้ ที่ตาบลไชยมงคล 10,000 10,000 10,000 30,000 ผูก้ ารได้รับสิทธิต์ ามที่
(ทต.)
(ทต.) (ทต.)
(ทต.) กฎหมายกาหนด

สานักปลัด

สานักปลัด/
องค์กรคนพิการ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ และผูด้ ้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดาเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดาเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ที่

โครงการ

8

ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวย
โรคเอดส์และผูต้ ิดเชื้อ
H.I.V.

9

อาสาสมัครดูแลผูส้ ูง
อายุท่บี า้ น (อผส.)

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เพื่อสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือ อุดหนุนที่ทาการปกครอง
ผูป้ วุ ยโรคเอดส์และผูต้ ิดเชื้อ H.I.V. อาเภอเมืองนครราชสีมา
2. เพื่อให้ผู้ปุวยโรคเอดส์
ผูต้ ิดเชื้อ H.I.V. และชุมชน
ได้อยู่รว่ มกันด้วยความอบอุ่นและมี
เมตตาธรรม
3. เพื่อหยุดการแพร่กระจายเชือ้
H.I.V. ไว้เพียงเท่าที่มีอยู่เดิม
วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและสร้างประชาชน
ในชุมชนเป็นอาสาสมัครดูแล
ผูส้ ูงอายุ
2.เพื่อสร้างอาสาสมัคร ให้เป็น
ผูด้ ูแลผู้สูงอายุในตาบล
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ขาดผูด้ ูแล และ
ช่วยตัวเองไม่ได้ให้อาสาสมัครเป็น
ผูด้ ูแล

จัดอบรมให้ความรู้พ้นื ฐาน
เพื่อแก่อาสาสมัครดุแลผู้สูง
อายุท่บี า้ น จานวน 100 คน
(อบรม 1 วัน)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
30,000 30,000 30,000 90,000 ผูป้ วุ ยโรคเอดส์และ
(ทต.)
(ทต.) (ทต.)
(ทต.) ผูต้ ิดเชื้อ H.I.V.ได้รับการบริการ
ทางสังคมอย่างครบวงจร อันจะ
ทาให้การดารงชีพอยูอ่ ย่างมี
สุขภาพอันเหมาะควรแก่ตนเอง
และสามารถประกอบอาชีพ
เสริม มีรายได้เป็นของตนเอง
โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว
และสังคม
30,000 30,000
60,000 ผูส้ ูงอายุในหมู่บา้ น/ชุมชนได้รับ
(ทต.) (ทต.)
(ทต.) การดูแลช่วยเหลือที่ถกู วิธี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตาบลไชยมงคล
ปี 2557
ปี 2558
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

ปี 2559
จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๑) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน
และเพิ่มสวัสดิการ
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
หมู่บ้าน(อสม.)
๒) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ประชาชนในระดับตาบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึง
และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๓) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ในระดับ
หมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ
เรี ย นรู้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ
การออกก าลั ง กาย
การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับ
การตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุข
ตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

2

200,000

2

200,000

2

200,000

6

600,000

5

225,000

5

165,000

4

135,000

14

525,000

5

215,000

5

215,000

5

215,000

15

645,000

รวม

12

640,000

12

580,000

12

550,000

38

1,770,000

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางที่ 1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพิ่มสวัสดิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)
ที่

โครงการ

1

ส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บา้ น
และ อสม.

2

พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา
หมู่บา้ น (อสม.)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การสนับสนุน
กลุ่มสตรีและแม่บา้ น อสม.

1. เพื่อให้ อสม. ตาบล
ได้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจาปี
2. เพื่อให้ อสม. มีความรู้
ทักษะและการปฏิบัติ
เพื่อตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
3. เพื่อให้ อสม. สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ทักษะ
ประสบการณ์แก่ประชาชน
ในชุมชนได้
4. เพื่อให้ อสม.ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดี

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
100 คน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
100,000 100,000 100,000 300,000 กลุ่มสตรี แม่บา้ น อสม.
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

1.กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจาปีแก่ อสม. 100,000 100,000 100,000 300,000 1. อสม.ตาบลไชยมงคล
โรงพยาบาล
2. อบรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพ
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ได้รับบริการตรวจสุขภาพ
ส่งเสริม
ตนเอง ด้านอาหารการออกกาลังกาย :
ประจาปี
สุขภาพ
ชี่กง, โยคะ การดูแลสุขภาพดีวิถีไทยและ
2. อสม. มีความรู้ทักษะ
ตาบล
การฝึกปฏิบัติ
และการปฏิบัติเพื่อตัวอย่าง ไชยมงคล
3. กิจกรรมศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิต
ที่ดีด้านสุขภาพ
แพทย์แผนไทย สมุนไพร และการส่งเสริม
3. อสม. สามารถถ่ายทอด
อาชีพ อสม. ตาบลไชยมงคล จานวน
ความรู้ทกั ษะ ประสบการณ์
115 คน
แก่ประชาชนในหมู่บ้านของ
ตนเองได้
4. อสม.ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตาบล หมู่บา้ นและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึงและทันเหตุการณ์
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
1 การพัฒนาระบบ 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 50,000 50,000 50,000 150,000 1. ผู้ปุวยทั่วไปและผู้ปวุ ยโรคเรือ้ รัง
โรงพยาบาล
บริการสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาล/การส่งเสริม ไชยมงคล ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ที่มีปัญหาซับซ้อนและมีภาวะแทรกซ้อน ส่งเสริม
ตาบลไชยมงคล สุขภาพ/การปูองกันโรคและการ
HCA เพื่อหาส่วนขาดในการพัฒนาและ
ภาวะแทรกซ้อนจน ไม่สามารถควบคุม สุขภาพ
ฟื้นฟูสุขภาพและบริการด้าน
พัฒนาปรับปรุงระบบริการสาธารณสุข
ระดับน้าตาลและความดันโลหิตสูงได้
ตาบล
ทันตกรรมอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน HCA โดย
และผู้ปุวยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทาง
ไชยมงคล
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ/
กายภาพ ได้รับบริการสุขภาพทีม่ ี
สุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/
การปูองกันโรค/การรักษาพยาบาล
มาตรฐาน จากทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/
แพทย์/เภสัชกรและนักกายภาพบาบัด และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการบริการ
แพทย์/เภสัชกรและนักกายภาพบาบัด
ให้บริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
ด้านทันตกรรม ในโรงพยาบาลส่งเสริม
ในการดูแลรักษาทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริม
ส่งเสริมสุขภาพตาบลไชยมงคล
สุขภาพตาบลไชยมงคล ตามมาตรฐาน
สุขภาพตาบลไชยมงคล ก่อให้เกิดความ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจทัง้ ผู้รับ
หน่วยบริการปฐมภูมอิ ย่างมีประสิทธิภาพ
พึงพอใจแก่ประชาชนและลดปัญหาการ
บริการและผู้ให้บริการ
2. ประสานงานหาแพทย์/เภสัชกร
เดินทางไป รับบริการที่โรงพยาบาลใหญ่ๆ
3. เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริม
และนักกายภาพบาบัดมาให้บริการ
ในเมือง
สุขภาพตาบลไชยมงคล HCA และ
ตรวจรักษาผู้ปุวยโรคเรือ้ รังที่มีปัญหา
2. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพด้าน
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซับซ้อนและมีภาวะแทรกซ้อน
ส่งเสริมสุขภาพการปูองกันโรค/การ
เพื่อสร้างสรรค์ระบบบริการ
ไม่สามารถควบคุมได้และผู้ปุวย
รักษาพยาบาล/การฟื้นฟูและการบริการ
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพที่
ด้านทันตกรรมทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
สุขภาพตาบลไชยมงคล อย่างมี
ไชยมงคล
ประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตาบล หมู่บา้ นและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึงและทันเหตุการณ์
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ที่
2

โครงการ
การพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บา้ น (เงินอุดหนุน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีระบบ
บริการสาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดสรรงบประมาณและแนวทางการ
ดาเนินการจัดทาแผนสุขภาพชุมชน
ในหมู่บ้าน จานวน 6 หมู่บา้ น ๆ
10,000 บาท

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
60,000 60,000 60,000 180,000 ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขนึ้
กอง
(ทต.) (ทต.) (ทต.)
(ทต.) จานวน 1,000 ครัวเรือน สาธารณสุข

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตาบล หมู่บา้ นและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึงและทันเหตุการณ์
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ที่

โครงการ

3

พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

ตราเทศบัญญัติ
การจาหน่าย
สินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
1. เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. จัดทาโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
90,000 30,000
120,000 1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสาร
สารสนเทศ
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ใช้ในงานจัดเก็บข้อมูล
สนเทศและงานบริการด้าน 2. ดาเนินการประสานให้มีระบบสื่อสาร
สารสนเทศและงานบริการ
สุขภาพ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพต่องาน
ด้านสุขภาพ
2. เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บ บริการด้านสาธารณสุข
2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลที่เป็นระบบมี
3. ดาเนินการให้มีระบบการจัดเก็บ
ที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพและทันสมัย
ข้อมูลที่มปี ระสิทธิภาพและทันสมัย
และทันสมัย
4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
และจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการควบคุมและ
จัดระเบียบการจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ในตาบล

1.ศึกษาค้นคว้าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับผูจ้ าหน่าย
สินค้าชนิดหาบเร่และแผงลอยในตาบล
3.จัดตั้งคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติ
4. จัดประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น
จากประชาชน

5,000
(ทต.)

5,000
(ทต.)

5,000
(ทต.)

15,000 ชุมชนมีการจาหน่ายสินค้า
(ทต.) ในทีห่ รือทางสาธารณะ
ที่เป็นระเบียบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ตาบล
ไชยมงคล

กอง
สาธารณสุข

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตาบล หมู่บา้ นและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึงและทันเหตุการณ์
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ที่
5

โครงการ
เยาวชนไทยร่วมใจสร้าง
สุขภาพตาบล ไชยมงคล

วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมให้ความรู้
เรื่องการดูแลสุขภาพ
และพฤติกรรมเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคให้แก่เด็ก
นักเรียนมัธยมในตาบล
ไชยมงคล
2. เพื่อสร้างเวทีให้
กลุ่มเด็กได้แสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยว
กับพฤติกรรมสุขภาพ
ภายในครอบครัวและ
ชุมชน
3. เพื่อสร้างเด็กดีให้
เป็นแกนนาในการดูแล
สุขภาพในชุมชน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชน จานวน 160 คน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559 รวม
20,000 20,000 20,000 60,000 1. นักเรียนมัธยมชั้นปีที่ 1-3
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) มีความรู้ ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครัวและชุมชนได้
2. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มเด็กในชุมชน
3. ปลูกจิตสานึกกลุ่มเด็ก
ให้ตระหนักเห็นความสาคัญเรือ่ ง
การดูแลสุขภาพของตนเอง
4. ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ให้แก่กลุม่ เด็ก เพื่อลดภาวะเสีย่ ง
ที่ทาให้เกิดโรคในผูใ้ หญ่ในอนาคต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ตาบล
ไชยมงคล

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ในระดับหมู่บา้ นและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปูองกันโรค
การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธกี ารทางการแพทย์
ที่

โครงการ

1

คุ้มครองผู้บริโภค
และเฝูาระวังอนามัย
สิ่งแวดล้อม

2

ส่งเสริมและสร้างจิตสานึก
ให้แก่ผู้ประกอบการ
ในด้านการควบคุมมลพิษ
จากการประกอบกิจการ

3

สุขาภิบาลอาหาร(Clean
Food Good Taste)

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ออกตรวจ และเฝูาระวังปริมาณสาร
ปนเปื้อนที่อยู่ในอาหาร ในร้านค้า
ร้านอาหาร และตลาด ปีละ 2 ครั้ง

เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคและเฝูาระวัง
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
เพื่อประชาชน
จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ผู้ประกอบ
ผูป้ ระกอบการมีจิตสานึก การ จานวน 30 ราย
ในการรักษา สิ่งแวดล้อม
และช่วยกันลดมลพิษ
1. เพื่อส่งเสริมและให้
ความรูแ้ ก่ผู้ประกอบ
การร้านค้า ร้านอาหาร
ปฏิบัติให้ถกู สุขลักษณะ
2. ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้บริโภค
อาหารที่มีความสะอาด
ปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559 รวม
30,000 30,000 30,000 90,000 ชุมชนมีการรักษา
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) อนามัยแวดล้อมดีขนึ้
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขนึ้
20,000 20,000 20,000 60,000 ประชาชนมีจิตสานึก
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และเป็นชุมชนปลอดมลพิษ

1. จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร 15,000 15,000 15,000 45,000
ในตาบลออกตรวจเชื้อโรคปนเปื้อนใน
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)
อาหาร
2. มอบปูาย อาหารสะอาดรสชาติอร่อย
(Clean Food Good Taste) แก่รา้ นค้า
ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

1. ผู้ประกอบการร้านค้า
กอง
ร้านอาหาร ได้รับความรู้
สาธารณสุข
และปฏิบัติได้ถูกสุขลักษณะ
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจและมั่นใจเรื่อง
ความสะอาดของอาหาร

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ในระดับหมู่บา้ นและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปูองกันโรค
การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธกี ารทางการแพทย์
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
4 เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน 1. เพื่อให้มีอาสาปศุ 1. มีอาสาปศุสัตว์ประจาหมู่บ้านๆ
100,000 100,000 100,000 300,000 1. มีอาสาปศุสัตว์ประจา
กอง
โรคระบาดสัตว์ลว่ งหน้า
สัตว์ประจาหมู่บ้าน
ละ 2 คน ช่วยทางานในพืน้ ที่ดา้ น
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) หมู่บา้ นที่สามารถทางาน สาธารณสุขฯ
กิจกรรม
ช่วยงานด้านปศุสัตว์
ปศุสัตว์ได้ครบถ้วนชัดเจน
ในพืน้ ที่ได้ครบถ้วน
1. อบรมอาสาปศุสัตว์
ประจาหมู่บ้าน
2. ให้มคี วามรู้และทักษะที่สามารถ
2. มีเครื่องมือฉีดวัคซีน
ประจาหมู่บ้าน
2. เพื่อให้ความรู้และ ทาการปูองกันโรคระบาดสัตว์ล่วงหน้า
การพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่
2.จัดเก็บข้อมูลด้านปศุสัตว์ ทักษะในการปูองกันโรค ทัง้ สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็กและสัตว์ปีก
สะดวกและปลอดภัย
3. ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
สัตว์ระบาดสัตว์ลว่ งหน้า (โรคสัตว์ตดิ สู่คน) ได้ครบถ้วนทุกพืน้ ที่
ในการปฏิบัติงาน
ระบาด สัตว์ล่วงหน้า
(โรคสัตว์ตดิ สู่คน)
3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
3. การปูองกันโรคระบาด
4. พ่นยาฆ่าเชื้อโรคสัตว์
ให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ตาบล การปฏิบัติงานทัง้ การฉีดวัคซีนและ
สัตว์ลว่ งหน้า
5. ทาหมันสุนัข, แมวเพศผูแ้ ละ 3. เพื่อเป็นขวัญและ การพ่นยาฆ่าเชื้อโรคสัตว์ ครบทุกคน
(โรคสัตว์ตดิ สู่คน)
เพศเมีย
กาลังใจแก่อาสาปศุสัตว์
ได้รวดเร็วทันทีแ่ ละทัว่ ถึง
ประจาหมู่บ้าน
4. อาสาปศุสัตว์ประจา
หมู่บา้ น มีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปูองกันโรค
การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธกี ารทางการแพทย์
ที่
5

โครงการ
เร่งรัดปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ควบคุมปูองกัน
จากโรคไข้เลือดออก
และลดอัตราการปุวย
ด้วยโรคไข้เลือกออก

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
1. จัดซื้อทรายอะเบท จานวน 6 ถัง 50,000 50,000 50,000 150,000 - อัตราการปุวยด้วย
เป็นเงิน 22,800 บาท
(ทต.) (ทต.) (ทต.)
(ทต.) โรคไข้เลือดออกลดลง
2. จัดซื้อน้ายาเคมีพน่ หมอกควัน
- ค่า BI CI ในชุมชน/
จานวน 7 ขวด เป็นเงิน 10,500 บาท
โรงเรียน/วัด
3. จัดซื้อน้ามันดีเซลผสมน้า
ไม่เกินค่าปกติ BI
ยาพ่นหมอกควัน 350 ลิตร
ไม่เกิน 100 ค่า
เป็นเงิน 2,375 บาท
-ชุมชนสะอาดปราศ
4. ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน 6 วัน
โรคไข้เลือดออก
เป็นเงิน 5,400 บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
๑ ) พั ฒ น า ฟื้ น ฟู แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและ
เชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๒)พั ฒ นาและฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม สร้ า ง
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ รวมทั้ง กิ จ กรรมด้ า นการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆเพื่อ
กระตุ้ น เศรษฐกิ จ และสร้ า งรายได้ จ ากการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้น โดย
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองค์กร
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตาบลไชยมงคล
ปี 2557
ปี 2558
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

ปี 2559
จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

11

530,000

11

530,000

11

530,000

33

1,590,000

5

5,470,000

3

440,000

3

440,000

11

6,350,000

ปี 2557
ยุทธศาสตร์
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
๓) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
โดยการจับคูธ่ ุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
ขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน
และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
หมู่บา้ นจนถึงระดับจังหวัด เพือ่ ให้เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจ
ในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ

รวม

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2558
จานวน
โครงการ

ปี 2559

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

5

420,000

5

420,000

5

420,000

15

1,260,000

12

1,335,900

7

435,900

6

385,900

25

2,157,700

31

7,755,900

25

1,825,900

24

1,775,900

80

11,297,700

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางที่ 1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่

โครงการ

1

อบรมวัฒนธรรมท้องถิน่
ตาบล

2

จัดงานประเพณี
สงกรานต์

3

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย จัดโครงการอบรมวัฒนธรรมท้องถิ่นตาบล 10,000 10,000 10,000 30,000 ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
กอง
วันสงกรานต์ วันผูส้ ูงอายุ เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสาคัญและ
(ทต.) (ทต.) (ทต.)
(ทต.) วันผูส้ ูงอายุไม่น้อยกว่า
การศึกษาฯ
และวันครอบครัว
อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,000 ครอบครัวคิด
เป็นร้อยละ 35%
เพื่อให้ประชาชนได้
ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพืน้ ที่ตาบล
65,000 65,000 65,000 195,000 ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกัน
กอง
สืบสานประเพณีไทย
ไชยมงคลมาร่วมกิจกรรม ทาบุญตักบาตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)
(ทต.) สืบสานงานประเพณีของไทย การศึกษาฯ
ที่ดีงานของชุมชนต่อไป สงน้าพระ รดน้า ขอขมาผู้สูงอายุ ฯลฯ
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้
สืบสานประเพณีไทย

ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพืน้ ที่ตาบล
ไชยมงคลมาร่วมกิจกรรม จัดเดินขบวน
ประกวดกระทงร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และตาบลใกล้เคียง

20,000 20,000 20,000 60,000 ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกัน
(ทต.) (ทต.) (ทต.)
(ทต.) สืบสานงานประเพณีของไทย

กอง
การศึกษาฯ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางที่ 1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่

โครงการ

4

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันพ่อแห่งชาติ)

5 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินนี าถ
(วันแม่แห่งชาติ)

6

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
ข้าราชการ ประชาชนในเขตพืน้ ที่ตาบล 150,000 150,000 150,000 450,000 1.ประชาชน หน่วยงาน
ไชยมงคลร่วมทาบุญตักบาตร ถวาย
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ต่างๆ ได้เข้าร่วมใน
พานพุม่ ร่วมถวายความเคารพร้องเพลง
กิจกรรมวันสาคัญ
สรรเสริญ และร่วมการแสดงเวที
2.ประชาชน ข้าราชการ
ได้แสดงออก ถึงความ
จงรักภักดี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

50,000 50,000 50,000 150,000 1.ประชาชน หน่วยงาน
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ต่างๆ ได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมวันสาคัญ
2.ประชาชน ข้าราชการ
ได้แสดงออก ถึงความ
จงรักภักดี
30,000 30,000 30,000 90,000 ประชาชน ได้เข้าร่วม
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) กิจกรรมดังกล่าวและ
เป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย

กอง
การศึกษาฯ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
2. เพื่อให้ข้าราชการ
ประชาชน ส่วนราชการ
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
3. เพื่อเป็นการน้อมเกล้า
ถวายความจงรักภักดี
1. เพื่อให้ข้าราชการ
ข้าราชการ ประชาชนในเขตพืน้ ที่
ประชาชน ส่วนราชการ ตาบลไชยมงคลร่วมทาบุญตักบาตร
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ถวายพานพุ่ม ร่วมถวายราชสดุดี
2. เพื่อเป็นการน้อมเกล้า
ถวายความจงรักภักดี

จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จัดซื้อเครื่องใช้ท่จี าเป็น
สาหรับถวายพระสงฆ์
ในเขตพืน้ ที่ตาบล
ไชยมงคล

วัด 6 วัดในเขตพืน้ ที่ตาบล
(วัดละ 3,000.-)

กอง
การศึกษาฯ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางที่ 1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2 รุ่น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการเรียนการสอน
โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมประเพณีไทย
ในชั่วโมงเรียนปกติ

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้ ถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

8

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การเรียนรู้ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
ของตาบลไชยมงคล
เด็กเฝูา ผูเ้ ฒ่าเล่าเรื่อง

เพื่อส่งเสริมเยาวชน
เยาวชนตาบลไชยมงคล
ให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรูว้ ัฒนธรรม
จากแหล่งกาเนิด

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรม
ประเพณีและประวัตชิ ุมชนให้เด็กและ
เยาวชนในชุมชน จานวน 30 คน
วิทยากรโดยผู้สูงอายุหรือปราชญ์ชุมชน

สวนสมุนไพรในชุมชน

สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านการใช้
สมุนไพรชนิดต่างๆ

1 กลุ่ม

9

10

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
100,000 100,000 100,000 300,000 นักเรียนเรียนรู้และสืบทอด
กอง
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ การศึกษาฯ
วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย ไม่ให้ สูญหายไป
25,000 25,000 25,000 750,000 เพื่อสร้างจิตสานักให้
กอง
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) เยาวชน มีคณ
ุ ธรรม
การศึกษาฯ
จริยธรรม และ สืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นต่อไป
20,000 20,000 20,000 60,000 เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
กอง
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ประเพณี วัฒนธรรมของ การศึกษาฯ
ชุมชนที่ถกู ต้อง
10,000 10,000 10,000 30,000 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) การใช้สมุนไพรต่างๆ
อยู่คู่กับชุมชนต่อไป

สานักปลัด

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางที่ 1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่

โครงการ

11 เยาวชนรักบ้านเกิดเชิดชู
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างและ
ปลูกฝังให้เยาวชน
ในตาบลไชยมงคล
เกิดความรักในท้องถิ่น
และเยาวชนมีความรู้
ในการเป็นมัคคุเทศก์

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
จัดกิจกรรมและฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 50,000 50,000 50,000 150,000 เยาวชนในตาบลไชยมงคล
ของเยาวชนในตาบลไชยมงคล
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) มีสานึกรักบ้านเกิดและ
จานวนรุ่นละ 40 คน
มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่อง
เที่บยว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.ไชยมงคล
/สวนสัตว์
นครราชสีมา

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางที่ ๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึน้ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
จัดทาปูายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง ปูายประชาสัมพันธ์ จานวน 2 ปูาย 40,000 40,000 40,000 120,000 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
แหล่งท่องเที่ยวและ
ท่องเที่ยวให้แก่ผู้สัญจร
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
สถานที่สาคัญในตาบล
ผ่าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

2

พัฒนาปรับปรุงพื้นที่
บริเวณทางเข้าสวนสัตว์
และบริเวณร้านค้า
ร้านอาหารให้สวยงาม

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
พื้นที่บริเวณทางเข้า
สวนสัตว์และบริเวณ
ร้านค้าร้านอาหารให้
สวยงามเป็นระเบียบ

- รณรงค์ให้ร้านค้า ร้านอาหาร/
รักษาความสะอาด
- ปรับปรุงบริเวณทางเข้าสวนสัตว์

กอง
สาธารณสุข

3

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

1.เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้ตระหนักถึง
การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อส่งเสริมให้มกี าร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

เยาวชนและประชาชนทั่วไป
จานวน 40 คน

ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

200,000 200,000 200,000 600,000 นักท่องเที่ยวมีความพึง
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) พอใจมากขึ้น

30,000
(ทต.)

30,000 เยาวชนและประชาชนได้
(ทต.) ตระหนักถึงการอนุรกั ษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางที่ ๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึน้ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557
2558 2559
รวม
4 ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาอ่างเก็บน้าห้วยยาง,
200,000 200,000 200,000 600,000 ประชาชนในพื้นที่มีรายได้
สานักปลัด
แห่งใหม่
ใหม่ท่ใี ห้เป็นที่รู้จักของ
สวนสาธารณะบริเวณ ทต.
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้
ประชาชนทั่วไป
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่
ในตาบลหรือสถานที่อื่นๆ
5

จัดภูมิทัศน์บริเวณ
สามแยกสวนสัตว์
เพื่อเชิญชวนเข้า
สู่แหล่งเรียนรู้ชีวิต
สัตว์ปุาและ
ทต.ไชยมงคล

เพื่อสร้างความโดดเด่น
เป็นสัญลักษณ์การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวและสร้าง
ความประดับใจให้แก่
ผูท้ ่มี าเยี่ยมชมสวนสัตว์

จัดภูมิทัศน์บริเวณสามแยก
สวนสัตว์ให้สวยงาม เชิญชวน
ให้เยาวชน ประชาชนเข้าไปศึกษา
เรียนรู้ชีวิตสัตว์ปุาและปลูกจิต
สานึกให้หวงแหนและอนุรักษ์พนั ธุ์
สัตว์ปุาไว้

5,000,000
กองช่าง
/หน่วยงาน
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

5,000,000 ประชาชนที่สัญจรไปมาเกิด
กองช่าง ความประทับใจ และเป็นที่
/หน่วยงาน ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

กองช่าง/
หน่วยงาน
ราชการอื่น
ที่ขอรับการ
สนับสนุน

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
ขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้านวิชาชีพ

เพื่อให้เด็กนักเรียน /
นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่ม
ทักษะในการเรียนรู้
ด้านวิชาชีพ

2

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพตัดเย็บ
เสื้อผ้าสาเร็จรูปต่างๆ

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ตัดเย็บเสือ้ สาเร็จ
กางเกงกระโปรง ฯลฯ

3

จัดตั้งศูนย์จาหน่ายสินค้า
ชุมชนสู่สากล เพื่อรองรับ
ด้านการท่องเที่ยว

1. เพื่อให้มีศูนย์จาหน่าย
สินค้าชุมชนเพื่อรองรับ
กระแสด้านการท่องเที่ยว
2. เพื่อให้มแี หล่งรับจาหน่ายสินค้าให้ชมุ ชน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2 รุ่น

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
60,000 60,000 60,000 120,000 นักเรียน/นักศึกษามีความรู้
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ความเข้าใจในการเรียนรู้
ด้านวิชาชีพมากขึน้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

1 กลุ่ม

50,000 50,000 50,000 150,000 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) เสริมในครัวเรือนและมี
รายได้เพิ่มขึน้

สานักปลัด

1. หาสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ 200,000 200,000 200,000 600,000 มีสถานที่ในการรับ-วาง
จาหน่ายสินค้าชุมชน
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) จาหน่ายสินค้าชุมชนที่เป็น
2. ก่อสร้างศูนย์จาหน่าย
มาตรฐานและสวยงาม
สินค้า

สานักปลัด

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้า
และขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี
แม่บา้ น

1. เพื่อเสริมสร้างรายได้
ให้กลุม่ สตรีแม่บา้ น
2. เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริมการตั้ง
กลุ่มอาชีพ

5

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพดอกไม้ 1. เพื่อเสริมสร้างรายได้
ประดิษฐ์
ให้กลุม่ สตรีแม่บา้ น
2. เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริมการตั้ง
กลุ่มอาชีพ

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
สนับสนุนการดาเนินการของกลุ่ม 100,000 100,000 100,000 300,000 1. มีกลุม่ ผลิตสินค้า
อาชีพสตรีแม่บ้านในตาบล
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ชุมชนที่เข้มแข็ง
2. กลุ่มมีรายได้เพิ่ม
3. ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเสริม
ในครัวเรือน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สนับสนุนการดาเนินการของกลุ่ม
อาชีพสตรีแม่บ้านในตาบล

สานักปลัด

10,000 10,000 10,000 30,000 1. มีกลุม่ ผลิตสินค้า
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ชุมชนที่เข้มแข็ง
2. กลุ่มมีรายได้เพิ่ม
3. ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเสริม
ในครัวเรือน

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บา้ นจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจ
และมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูก่ ีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
ที่
1

2

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
ก่อสร้างสนามเปตอง
เพื่อให้ประชาชนมี
ก่อสร้างสนามเปตอง (ตามแบบ
50,000
50,000 เยาวชนและประชาชน
และติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สนาม สถานทีใ่ นการเล่นกีฬา มาตรฐาน)และติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ (ทต.)
(ทต.) ทั่วไป ได้ออกกาลังกาย
กีฬาของหมู่บ้าน บ้านบุตาล
สนามกีฬา
และใช้เวลาว่างให้เกิด
หมู่ท่ี 2
ประโยชน์
ปรับปรุงสนามกีฬาประจา
เพื่อให้ประชาชนมี
ปรับปรุงสนามกีฬาประจาหมู่บ้าน 300,000
300,000 เยาวชนและประชาชน
หมู่บา้ น บ้านหนองพลวงใหญ่ สถานทีใ่ นการเล่นกีฬา บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3
(ทต.)
(ทต.) ทัว่ ไป ได้ออกกาลังกาย
หมู่ท่ี 3
(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกาหนด)
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
โครงการ

วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

3

ปรับปรุงสนามกีฬาประจา
หมู่บา้ น บ้านหนองปลิง
หมู่ท่ี ๔

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานทีใ่ นการเล่นกีฬา

ปรับปรุงสนามกีฬาประจาหมู่บา้ น 200,000
บ้านหนองปลิง หมู่ท่ี ๔ (ตามแบบที่ (ทต.)
ทต.ไชยมงคลกาหนด)

200,000 เยาวชนและประชาชน
(ทต.) ทั่วไป ได้ออกกาลังกาย
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองช่าง

4

ปรับปรุงสนามกีฬาประจา
หมู่บา้ น บ้านหนองไทร
หมู่ท่ี 5

เพือ่ ให้ประชาชนมี
สถานทีใ่ นการเล่นกีฬา

ปรับปรุงสนามกีฬาประจาหมู่บ้าน 300,000
บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5 (ตามแบบที่
(ทต.)
ทต.ไชยมงคลกาหนด)

300,000 เยาวชนและประชาชน
(ทต.) ทั่วไป ได้ออกกาลังกาย
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองช่าง

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บา้ นจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจ
และมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูก่ ีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
กีฬาสาหรับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้
ออกกาลังกาย

6

ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความ
ระหว่างองค์การต่างๆ
สมานฉันท์ระหว่างองค์กร

7

ค้นหาช้างเผือกและจัดส่ง
นักกีฬาของสมาชิกศูนย์
กีฬาตาบลเข้าร่วมแข่งขัน

8

จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสาหรับ 45,900 45,900 45,900 137,700 เยาวชนและประชาชนทั่วไป
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ได้ออกกาลังกาย
ในตาบล (หมู่บ้านละ 7,650X6)
1 ครั้ง

50,000 50,000
(ทต.)
(ทต.)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

100,000 สร้างความสามัคคีและ
(ทต.) สมานฉันท์ระหว่างองค์กร
ให้มากขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อเป็นการส่งเสริม
นักกีฬากีฬาของสมาชิก
ศูนย์กีฬาตาบลเข้าร่วม
แข่งขัน

สนับสนุนการดาเนินการตาม
20,000 20,000 20,000 60,000 นักกีฬาได้รับการสนับสนุน
โครงการจัดส่งนักกีฬาของสมาชิก (ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) งบประมาณ ในการเตรียม
ศูนย์กีฬาตาบลเข้าร่วมแข่งขัน
การแข่งขันกีฬา

กอง
การศึกษาฯ

1.เพื่อให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
2.เพื่อให้ประชาชน
รักการออกกาลังกาย
ห่างไกลยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ 200,000 200,000 200,000 600,000 1. ประชาชน และเยาวชน
ประชาชนตาบล มีผู้เข้าร่วมทัง้
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ใช้เวลาว่างในการออกกาลัง
6 หมู่บา้ น
กาย ห่างไกลยาเสพติด
2. ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงขึน้ จากการออก
กาลังกาย

กอง
การศึกษาฯ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บา้ นจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจ
และมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูก่ ีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
100 คน

ที่

โครงการ

9

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
สร้างจิตสานึก
เพื่อต่อต้านยา
เสพติดในชุมชน

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไปและ
ได้ตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติด

10

ฝึกอบรมผูน้ าต้านยา
เสพติด

1.เพื่อให้ประชาชนได้
ประชาชนที่เป็นตัวแทนทุกหมูบ่ า้ น
ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด จานวน 130 คน
2.เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
นาความรู้จากการ อบรมนาไป
ขยายผล ในชุมชนของตนเอง
อย่างกว้างขวาง
3.เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ให้ประชาชน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
50,000 50,000 50,000 150,000 เด็ก เยาวชน ประชาชน
สานักปลัด
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ทั่วไป ที่เข้าผ่านการ
ฝึกอบรมได้ตระหนักถึง
ผลกระทบในการเสพยา
เสพติดและผลกระทบต่อ
สุขภาพ ร่างกาย ชุมชน
สังคมและประเทศ
50,000
50,000 1.ประชาชนได้ตระหนัก กองพลพัฒนาที่ 2
(ทต.)
(ทต.) ถึงพิษภัยของยาเสพติด
2.ผูเ้ ข้าอบรมได้นา
ความรูไ้ ปเผยแพร่ให้กับ
ชุมชนของตนได้รถู้ ึงพิษ
ภัยยาเสพติดทั่วถึงกัน
3.เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่
ประชาชน

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บา้ นจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจ
และมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูก่ ีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
ที่

โครงการ

11 จัดการแข่งขัน
ฟุตซอลเยาวชน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาแก่
เยาวชน และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

12 จัดส่งทีมนักกีฬาเข้า เพื่อส่งเสริมการออกกาลัง
ร่วมทาการแข่งขันกีฬา กายด้วยการเล่นกีฬา

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่าง
หมู่บา้ นในตาบล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
50,000 50,000 50,000 150,000 เยาวชนได้ออกกาลังกาย
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) เล่นกีฬา สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

ส่งทีมนักกีฬาตาบลไชยมงคลเข้าร่วม
ทาการแข่งขันกีฬา

20,000 20,000 20,000 60,000 ส่งเสริมการออกาลัง
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) กายและสุขภาพจิต
ให้ประชาชนทั่วไป
ที่สนใจในการแข่งขัน
กีฬา

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด นครราชสี ม า
เพื่ อ ให้ ร องรั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หน้ า ที่
ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) น าระบบสารสนเทศมาใช้ ใ นการ
บริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับ
ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา
โดยยึ ด ถื อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของประชาชน
ผูร้ ับบริการเป็นสาคัญ
3) สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา
อบรม การท าวิ จัย เพิ่ม พู น ความรู้
เพื่อ ยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้
เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตาบลไชยมงคล
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

12

42,690,000

7

830,000

6

680,000

25

44,200,000

24

1,945,400

12

952,000

10

752,000

48

3,849,400

4

2,610,000

4

2,610,000

4

2,610,000

12

7,830,000

ปี 2557
ยุทธศาสตร์
๔) บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา

จานวน
โครงการ
9

49

ปี 2558

งบประมาณ
210,000

47,455,400

จานวน
โครงการ
4

27

ปี 2559

งบประมาณ
45,000

4,437,000

จานวน
โครงการ
4

24

รวม 3 ปี

งบประมาณ
45,000

4,087,000

จานวน
โครงการ
17

102

งบประมาณ
300,000

56,179,400

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้รองรับการปฏิบัตภิ ารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2557 2558 2559 รวม
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1.เพื่อสร้างห้องน้าให้สะอาด
1. ประชาชนที่มภี ูมิลาเนาอยูใ่ นเขต 10,000
10,000
สานักงานทะเบียน และถูกสุขลักษณะ ตลอดจน
อาเภอเมืองฯ จานวน 456,327 คน (ทต.)
(ทต.)
อาเภอเมือง ฯ
มีปริมาณเพียงพอในการใช้งาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2552) และ
สาหรับประชาชนที่มาติดต่องาน มาติดต่อราชการสามารถใช้หอ้ งน้าที่
2. เพื่อสร้างรับรู้ Perception
สะอาด ถูกสุขลักษณะ
และความรู้สกึ ที่ดีของประชาชน 2. ปรับเปลี่ยนการให้บริการจากเชิง
ในการสัมผัส การเปลี่ยนแปลง รับสู่เชิงรุก โดยการเสริมภาพลักษณ์
ภาพรูปลักษณ์ใหม่สานัก
ให้เป็นหน่วยบริการภาครัฐที่ทันสมัย
ทะเบียนอาเภอเมืองฯ
Modern
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้
ประชาชน ตลอดจนสร้างความรู้
4. เพื่อเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในด้านการบริหารภาครัฐ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. ประชาชนผู้รับบริการจากสานัก
สานักปลัด
ทะเบียนอาเภอเมืองฯ ได้รับความพึง
พอใจ มีการรับรู้และสัมผัสได้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในคุณภาพการให้บริการ
ที่ดีขนึ้
2. เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงานของสานัก
ทะเบียนอาเภอเมืองฯ ได้รับการกระตุ้น
ให้เกิดความตระหนักที่จะพัฒนาการให้
บริการที่ดแี ก่ประชาชน
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านของสานัก
ทะเบียนอาเภอเมืองฯ ได้รับการพัฒนา
และสร้างเสริมให้มีการให้บริการที่สร้าง
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
4. ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้
บริการห้องน้าที่สะอาดและถูก
สุขลักษณะ

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้รองรับการปฏิบัตภิ ารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557
2558 2559
รวม
2 ก่อสร้างอาคารที่ทาการ เพื่อใช้เป็นสานักงานหลัง
ก่อสร้างอาคารที่ทาการเทศบาลตาบล 38,300,000
38,300,000 การบริหารงานและ
เทศบาลตาบลไชยมงคล ใหม่แทนสานักงานหลังเดิม ไชยมงคล โดยเป็นอาคาร คสล.2 ชั้น
(ทต.)
(ทต.)
การปฏิบัติงานราชการ
ที่สถานที่ไม่เพียงพอต่อการ จานวน 1 หลัง มีขนาดความกว้าง
มีความคล่องตัว
บริหารงานและการปฏิบัติ 12.50 เมตร ยาว 30 เมตร
ทาให้เกิดประสิทธิภาพ
ราชการของ ทต.ไชยมงคล (ตามแบบที่ ทต. ไชยมงคลกาหนด)
และประสิทธิผลสูงสุด
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ จานวน 1ปูาย
ต่อการบริการประชาชน
3 ปรับปรุงการบริหารงาน เพื่อรองรับการบริการ
1 ครั้ง
50,000 50,000 50,000 150,000 สามารถบริการ
เพื่อการบริการประชาชน ประชาชนมีความสะดวก
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
ประชาชนได้อย่างสะดวก
สู่มาตรฐานสากล
รวดเร็ว
รวดเร็ว วันละไม่น้อย
กว่า 50 ราย
4 พัฒนาสถานที่ทางาน
(5 ส.)

เพื่อปรับปรุงสถานที่ทางาน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน
ให้เป็นระเบียบและสะดวก ค่าก่อสร้างและอื่น ๆ
ให้การให้บริการประชาชน

200,000 200,000 200,000
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)

5 เสริมสร้างและพัฒนา
องค์ความรูใ้ ห้แก่
บุคลากร

1. เพื่อเพิ่มทักษะองค์
บุคลากรได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับ
ความรูแ้ ก่บุคลากร
ที่สงู ขึน้
2. เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา
ต่อ

300,000 300,000 300,000 900,000 บุคลากรมีศกั ยภาพ
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
รองรับการปฏิบัตงิ าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

สานักปลัด

600,000 ศักยภาพในการบริหาร สานักปลัด
(ทต.)
จัดการมีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึน้
สานักปลัด

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้รองรับการปฏิบัตภิ ารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
6 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา 10,000 10,000 10,000 30,000 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ สานักปลัด
การปฏิบัติราชการ
ความรู้ ความสามารถ และพนักงานจ้างของเทศบาล
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) เพิ่มขึน้ และนาความรูม้ าพัฒนา
ในงานที่ปฏิบัติ
ตาบลไชยมงคล
ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7 รองรับการถ่ายโอนภารกิจ
เพื่อสนองต่อนโยบาย ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตาม 100,000 100,000 100,000 300,000 สามารถสนองตอบต่อนโยบาย สานักปลัด
การกระจายอานาจ สู่องค์กร เร่งด่วนของรัฐบาล
ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ของรัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แก่ ทต.ทุกโครงการ
8 จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
เพื่อนาข้อมูล จปฐ.และ
6 หมู่บ้าน
20,000 20,000 20,000 60,000 ระบบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
สานักปลัด
และ กชช2ค.
กชช2ค. มาประเมินผล
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) และ กชช2ค. มีประสิทธิภาพ
ในภาพรวมของตาบล
และเกิดประโยชน์ ในการ
ไชยมงคล
ประเมินผลในภาพรวม
9 ออกรังวัดที่สาธารณะ
เพื่อสารวจเขตแดนที่
1 ครั้ง
50,000
50,000 เพื่อแบ่งเขตแดนที่ชัดเจน
กองช่าง
ชัดเจน
(ทต.)
(ทต.)
ที่

โครงการ

10 ก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ไชยมงคล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กมีสถานที่
รับประทานอาหาร
2. เพื่อให้เด็กมี
สุขลักษณะที่ดี

ก่อสร้างโรงอาหารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ไชยมงคล

150,000 150,000
(ทต.)
(ทต.)

300,000 1.ทาให้เด็กสถานที่รับประทาน
กอง
(ทต.) อาหาร
การศึกษาฯ
2. ทาให้เด็กมีสุขลักษณะที่ดี

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้รองรับการปฏิบัตภิ ารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557
2558 2559
รวม
11 ก่อสร้างอาคารศูนย์ เพื่อใช้เป็นสถานที่เตรียมความ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก 2,500,000
2,500,000 -เด็กมีสถานที่เตรียมความ
พัฒนาเด็กเล็ก
พร้อมของเด็กนักเรียนศูนย์พฒ
ั นา เล็กโดยมีรายละเอียด ดังนี้
(ทต.)
(ทต.)
พร้อมพัฒนาการ
เด็กเล็ก ทต.ไชยมงคล
- ขนาดความจุของจานวน
-มีสถานที่รองรับเด็ก ในชุมชน
เด็กเล็กจานวน 81-100 คน
ให้ได้รับการเตรียมความพร้อม
(ตามแบบที่ สถ.ศพด.3)
อย่างเพียงพอ
จานวน 1 หลัง
12 ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบ 1,000,000
1,000,000 -ภูมิทัศน์ภายนอก สานักงาน
บริเวณรอบสานักงาน สานักงานให้ดสู วยงาน และ
สานักงาน เช่น จัดสวนหย่อม
(ทต.)
(ทต.)
ให้ดูสวยงาน และร่มรื่น
ร่มรื่น
ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็น
-ประชาชนที่เข้ามารับบริการ
ที่น่าพอใจให้กับผู้มาติดต่อ
หรือติดต่อราชการ มีจุดพักผ่อน
ราชการ ฯลฯ
หย่อนใจสาหรับรองรับบริการ
หรือติดต่อราชการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

สานักปลัด

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผูร้ ับบริการเป็นสาคัญ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารเพิ่มมากขึน้

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
20,000 20,000 20,000 60,000 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทัน
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) เหตุการณ์

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์/
วารสาร

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทันเหตุการณ์

2 ส่งเสริมและจัดให้มี
ห้องสมุดชุมชน

เพื่อเสริมทักษะในการอ่าน
ให้แก่ประชาชน ในตาบล

1 แห่ง

3 จัดทาวารสาร สิ่งพิมพ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลตาบลไชย
มงคล

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของเทศบาลตาบลไชยมงคล
ให้แก่ประชาชน

เพื่อจัดวารสาร สิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์ ผลงาน
ของเทศบาลตาบลไชย
มงคล

4 ออกพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี

1. เพื่อประชาชน ในหมู่บ้าน
มาสามารถ
ชาระค่าภาษีได้สะดวก
2. เพื่อเพิ่มอัตราการจัดเก็บ
ภาษี

ออกจัดเก็บภาษีในหมู่บา้ น 15,000 15,000 15,000 45,000 1.การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและ
ทุกหมู่บา้ น จานวน 6
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) เกิดประสิทธิผลเพิ่มขึน้ มากกว่าปีท่ี
หมู่บ้าน
ผ่านมา
2.ประชาชนเกิดความเข้าใจ รูบ้ ทบาท
หน้าที่ของตนเองในการเสียภาษีอย่าง
ถูกต้อง
3.ประชาชนเกิดความรูแ้ ละทัศนคติท่ี
ดีในการบริการของหน่วยงานราชการ

100,000
(ทต.)
80,000 80,000
(ทต.)
(ทต.)

100,000 ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีห้องสมุด
(ทต.) และหนังสืออ่านอย่างทั่วถึง
80,000 240,000 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
(ทต.)
(ทต.) สื่อสิ่งพิมพ์ของเทศบาลตาบลไชย
มงคล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
สานักปลัด

กองคลัง

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผูร้ ับบริการเป็นสาคัญ
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เพื่ออานวยความสะดวก อุดหนุนองค์การบริหาร
ระดับอาเภอ
ในการจัดซื้อ / จัดจ้างของ ส่วนตาบลหมืน่ ไวย
ทต.ในเขตอาเภอเมืองฯ
ตามโครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารระดับอาเภอ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 จัดทาระบบแผนที่ภาษี เพื่อปรับปรุงและ
และพัฒนาการจัดเก็บ พัฒนาศักยภาพการ
รายได้
จัดเก็บรายได้
7 จัดหาเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและเหมาะสม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ทางาน

2557
5,000
(ทต.)

งบประมาณและที่มา
2558 2559
5,000 5,000
(ทต.)
(ทต.)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
รวม
15,000 ได้ความสะดวกและใช้สถานที่เปิดซองสอบ ทต.หมืน่ ไวย
(ทต.) ราคาจัดซือ้ /จัดจ้างของ ทต.
ในเขตอาเภอเมืองฯ

จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา
300,000 300,000 300,000 900,000 สามารถพัฒนารายได้ให้สูงขึน้
ดาเนินการจัดทาระบบแผน (ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
ที่ภาษี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดหาเทคโนโลยีท่ที ันสมัย 150,000 150,000 150,000 450,000 การทางานและการให้บริการของ ทต.
ทางานของ ทต.
เช่น GRS Pocket PC ระบบ (ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
wireless LAN ฯลฯ

สานักปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง
สานักปลัด

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผูร้ ับบริการเป็นสาคัญ
ที่

โครงการ

8 พัฒนาเว็บไซด์ของ ทต.
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
และข้อเสนอแนะ ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต
9 ติดตั้งกระจกกลม/ไฟสัญญาณ
จราจร/ปูายเตือนจราจร
สัญญาณไฟตามแยกต่างๆ
รวมทั้ง การทาลูกระนาดบน
ถนนที่เป็นจุดเสี่ยงภายในชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการขับขี่พาหนะใน
ชุมชนและลดความเร็ว
ในชุมชน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 เว็บไซด์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
60,000 60,000 60,000 180,000 การสื่อสารระหว่าง
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ผูร้ ับบริการกับองค์กร
สะดวก สบายขึน้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

บริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ
ภายในชุมชน

40,000 40,000 40,000 120,000 ประชาชนมีการ
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะต่างๆ

สานักปลัด

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผูร้ ับบริการเป็นสาคัญ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 ซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายประจาหมู่บ้าน

11 จัดซือ้ เครื่องสูบน้า
ชนิดหอยโข่ง
(เครื่องยนต์ดเี ซล)

เพื่อใช้สูบน้าในการทา
น้าประปาให้ประชาชน
ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค

12 จัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟูา เพื่อใช้สูบน้าในการทา
แบบจุ่มน้าขนาด 1.5 hp น้าประปาให้ประชาชน
ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
(ทางไกลอัตโนมัติไร้สาย)
ทต.ไชยมงคล ราคา 250,000.-บาท
2. ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจา
หมู่บา้ น จานวน 6 หมู่บา้ น
ราคา 100,000.-บาท

2557
350,000
(ทต.)

งบประมาณและที่มา
2558 2559

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
รวม
350,000 ราษฎรในหมู่บ้านได้รับ สานักปลัด/
(ทต.) ทราบข้อมูล ข่าวสาร
กองช่าง
การประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายได้อย่างทั่วถึง

จัดซือ้ เครื่องสูบน้า
ชนิดหอยโข่ง
(เครื่องยนต์ดเี ซล)
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 “

90,000
(ทต.)

90,000 ประชาชนมีนาประปาไว้
้
ใช้
(ทต.) อุปโภค-บริโภคได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ

กองช่าง

จัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบจุ่มน้า
ขนาด 1.5 hp จานวน 4 เครื่อง
(19,500 * 4)

78,000

78,000 ประชาชนมีนาประปาไว้
้
ใช้
(ทต.) อุปโภค-บริโภคได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ

กองช่าง

(ทต.)

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผูร้ ับบริการเป็นสาคัญ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557 2558 2559

13 จัดซื้อเครื่องสูบน้า
ไฟฟูาแบบจุ่มน้า
ขนาด 2 hp

เพื่อใช้สูบน้าในการทา จัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบจุ่มน้าขนาด 2 hp
น้าประปาให้ประชาชน จานวน 4 เครื่อง
ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค (28,900 * 4)

115,600

14 จัดซื้อเครื่องสูบน้า
ไฟฟูาแบบจุ่มน้า
ขนาด 3 hp

เพื่อใช้สบู น้าในการทา จัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบจุ่มน้าขนาด 3 hp
น้าประปาให้ประชาชน จานวน 4 เครื่อง
ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค (42,000 * 4)

168,000

(ทต.)

(ทต.)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
รวม
115,600 ประชาชนมีนาประปาไว้
้
ใช้ กองช่าง
(ทต.) อุปโภค-บริโภคได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ

168,000 ประชาชนมีนาประปาไว้
้
ใช้

(ทต.)

อุปโภค-บริโภคได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ

กองช่าง

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผูร้ ับบริการเป็นสาคัญ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 จัดซื้อเครื่องสูบ เพื่อใช้สูบน้าในการทา
น้าไฟฟูาแบบหอย น้าประปาให้ประชาชน
ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค
โข่งมอเตอร์
ขนาด 2 hp

16 จัดซื้อเครื่องสูบ เพื่อใช้สูบน้าในการทา
น้าไฟฟูาแบบหอย น้าประปาให้ประชาชน
ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค
โข่งมอเตอร์
ขนาด 3 hp

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบหอยโข่งมอเตอร์ขนาด 2 hp

จานวน 4 เครื่อง
(9,700 * 4)

จัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบหอยโข่งมอเตอร์ขนาด 3 hp

จานวน 4 เครื่อง
(19,500 * 4)

งบประมาณและที่มา
2557 2558 2559
38,800

(ทต.)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
รวม
38,800 ประชาชนมีนาประปาไว้
้
ใช้
(ทต.) อุปโภค-บริโภคได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ

78,000

78,000

(ทต.)

(ทต.)

ประชาชนมีนาประปาไว้
้
ใช้
อุปโภค-บริโภคได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผูร้ ับบริการเป็นสาคัญ
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
17 จัดซื้อเครื่องสูบ เพื่อใช้สูบน้าในการทาน้าประปา จัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบหอยโข่งมอเตอร์
น้าไฟฟูาแบบหอย ให้ประชาชน
ขนาด 5.5 hp
จานวน 2 เครื่อง
ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค
โข่งมอเตอร์
(23,000 * 4)
ขนาด 5.5 hp
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18 จัดซื้อเครื่องสูบ เพื่อใช้สูบน้าในการทาน้าประปา จัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบหอยโข่งมอเตอร์
น้าไฟฟูาแบบหอย ให้ประชาชน
ขนาด 7.8 hp
จานวน 1 เครื่อง
ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค
โข่งมอเตอร์
ขนาด 7.5 hp

งบประมาณและที่มา
2557 2558 2559

รวม

46,000

46,000

(ทต.)

(ทต.)

30,000

30,000

(ทต.)

(ทต.)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีนาประปาไว้
้
ใช้ กองช่าง
อุปโภค-บริโภคได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ

ประชาชนมีนาประปาไว้
้
ใช้
อุปโภค-บริโภคได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ

กองช่าง

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผูร้ ับบริการเป็นสาคัญ
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
36,000
36,000 ประชาชนมีนาประปาไว้
้
ใช้
19 จัดซื้อปั๊มน้ายาเคมี เพื่อใช้บาบัดน้าในการทา จัดซื้อปั๊มน้ายาเคมี จานวน 3 เครื่อง
กองช่าง
(ทต.)
(ทต.)
น้าประปาให้ประชาชน
อุปโภค-บริโภคได้อย่าง
(12,000 * 3)
ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค
สะอาดและปลอดภัย

20 จัดซือ้ เครื่องตัดหญ้า
แบบเข็น

เพื่อใช้ตัดหญ้าบริเวณ
สถานที่เทศบาลตาบล
ไชยมงคล

จัดซือ้ เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จานวน 1 เครื่อง

13,000
(ทต.)

13,000
(ทต.)

บริเวณรอบๆเทศบาลตาบล
ไชยมงคลได้รับความสะอาด

สานักปลัด

8. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผูร้ ับบริการเป็นสาคัญ
ที่

โครงการ

21 จัดซื้อปูายสัญญาณไฟ
สามเหลื่อมหยุดตรวจ

22 จัดซื้อกรวยจราจร

23 จ้างเหมาบริการ
เครื่องถ่ายเอกสาร

24 จัดซื้อเก้าอี้บุนวย

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
เพื่อใช้ในงานปูองกัน
จัดซื้อปูายสัญญาณไฟสามเหลื่อม 20,000
20,000 ทาให้การทางานมีความพร้อมต่อการ
และบรรเทาสาธารณภัย หยุดตรวจ 2 ระบบ จานวน 2 ตัวๆ (ทต.)
(ทต.) ให้บริการประชาชน ในด้านงานปูองกัน
ละ 10,000.-บาท
และบรรเทาสาธารณภัยและการ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพของ
งานปูองกันฯ
เพื่อใช้ในงานปูองกัน
จัดซื้อกรวยจราจร จานวน 20 อันๆ 8,000
8,000 ทาให้การทางานมีความพร้อมต่อการ
และบรรเทาสาธารณภัย ละ 400.-บาท
(ทต.)
(ทต.) ให้บริการประชาชน ในด้านงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและการ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพของ
งานปูองกันฯ
เพื่อความคล่องตัว
จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 72,000 72,000 72,000 216,000 การปฏิบัติงานขององค์กรมีผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานใช้ภายใน ของบริษัทเอกชน จานวน 2 เครื่องๆ (ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ที่มีประสิทธิภาพ ตามความมุ่งหมาย
องค์กร
ละ 3,000.-บาท/เดือน
ของทางราชการที่กาหนดไว้
(ปีละ36,000.-บาท / 1 เครื่อง)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

เพื่อใช้ในการประชุมสภา จัดซื้อเก้าอีบ้ ุนวย จานวน 50 ตัวๆ 32,000
เทศบาลตาบลและต้อนรับ ละ 650.-บาท
(ทต.)
แขกในการประชุมต่างๆ

สานักปลัด

วัตถุประสงค์

32,000 ทาให้มีสถานที่นั่งเพียงพอกับผูเ้ ข้าร่วม
(ทต.) ในการประชุมต่างๆ

สานักปลัด

สานักปลัด/
กองคลัง

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 3 สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลตาบลไชยมงคล ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผล
ในการบริการประชาชน
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

อบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรในเทศบาลตาบล

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ศักยภาพของบุคลากร

2

ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ทางานแก่บุคลากร

เพื่อให้มีบุคลากร
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน

ปรับปรุงอัตราบุคลากรให้มี
สัดส่วนรายจ่ายเป็นเงินเดือน
ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ
ต่าง ๆ ไม่เกินร้อยละ 40
ของเงินรายได้

3

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
แก่บุคลากรและประชาชน จิตใจของบุคลากรและ
ทั่วไป
ประชาชนทัว่ ไป

จัดอบรมฟังธรรมะปฏิบัติธรรม

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557
2558
2559
รวม
100,000 100,000 100,000 300,000 บุคลากรมีศกั ยภาพ
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
รองรับการปฏิบัตงิ าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000 บุคลากรปฏิบัติงาน
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
ภารกิจหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

สานักปลัด

10,000
(ทต.)

10,000
(ทต.)

10,000
(ทต.)

30,000
(ทต.)

พนักงานส่วนตาบล
กอง
และผูเ้ ข้าร่วมโครงการ การศึกษาฯ
มีคุณธรรม-จริยธรรม

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 3 สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลตาบลไชยมงคล ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผล
ในการบริการประชาชน
ที่

โครงการ

4

จัดให้มีเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการดาเนินงาน
ในโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ (ทางเครื่องกระจาย
เสียงไร้สาย)

วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชน ได้รับทราบ
สถานการณ์ปัจจุบัน
ในการบริหารงาน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 คน

2557
-

งบประมาณและที่มา
2558
2559
-

รวม
-

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
เพิ่มช่องทางการ
สานักปลัด
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลตาบลให้
มากขึ้น

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 4 บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
สภาเคลื่อนที่

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในการกาหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น
1. เพื่อให้ประชาชนเข้ารับฟัง
และแสดงความคิดเห็นใน
สภา ทต.
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เกิดการร่วมคิดร่วมอนุรกั ษ์
และร่วมพัฒนาวัฒนธรรมอัน
จะนาไปสู่การพัฒนา
พื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า
2. เพื่อให้เกิดความ
ปรองดองสมานฉันท์
ตามนโยบายของรัฐบาล

2

3 ยุทธศาสตร์วฒ
ั นธรรม
ไทยสายใยชุมชน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
10,000 10,000 10,000 30,000 ประชาชนมีบทบาท
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) และมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

10,000 10,000 10,000 30,000 ประชาชนมีบทบาท
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) และมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น

สานักปลัด

1. เพื่อใช้เป็นเวทีสาหรับการแสดง
20,000 20,000 20,000 60,000 ประชาชนเกิดความ
ความคิดเห็นและดาเนินกิจกรรมร่วมกัน (ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ปรองดองสมานฉันท์
ทัง้ ของสภาวัฒนธรรมตาบล-หมู่บา้ น
ตามนโยบายของ
2. จัดทายุทธศาสตร์วฒ
ั นธรรมไทย
รัฐบาล
สายใยชุมชนและโครงการกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะดาเนินการโดยให้มกี าร
แต่งตั้งคณะกรรมการเวทีประชาคม
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบล

กอง
การศึกษาฯ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง ผูเ้ ข้าอบรม
จานวน 300 คน

2 ครั้ง

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 4 บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559 รวม
4 เพิ่มศักยภาพการไก่เกลี่ย 1.เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บา้ น จัดฝึกอบรมให้แก่คณะกรรม
15,000
15,000 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาเภอเมืองฯ
ข้อพิพาทหมู่บา้ น
มีความรูค้ วามใจระเบียบ
การหมู่บา้ นในเรือ่ งกฎหมายแพ่ง
(ทต.)
(ทต.) สามารถไกล่เกลี่ยข้อ
/ทต.ไชยมงคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
และพาณิชย์ กฎหมายอาญา
พิพาทในหมู่บ้านได้
ประนีประนอมข้อพิพาทหมู่บา้ น การจัดทาบันทึกการไกล่เกลี่ย
2.ประชาชนคู่กรณี
2.เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บา้ น
พิพาทเกิดความใจที่ดี
ทราบเทคนิคและวิธีการไกล่เกลี่ย
ต่อกันไม่เกิดข้อขัดแย้ง
3.เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ
เพิ่มเติมและไม่เสีย
ประชาชนที่เป็นคู่กรณี ความ
ค่าใช้จ่าย เสียเวลา
ขัดแย้ง
ในการดาเนินคดีสู่ศาล
4. เพื่อให้ชุมชนมีความสามัคคี
3.หมู่บา้ น/ชุมชน ไม่เกิด
ความแตกแยกขาด
ความสามัคคี

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 4 บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

รักษาความสงบ
เรียบร้อยและรักษา
ความปลอดภัย
ของประชาชน

1.เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษา
ความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ ่นื รวมไปถึง
ชุมชน หมู่บ้าน
2.เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้ามามีร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจร่วมกันแก้ไข
ปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการ
ปูองกันอาชญากรรมต่างๆ
3.เพื่อให้ประชาชนมีจิตสานึกในหน้าที่ของ
ตนเองและหน้าที่ต่อส่วนรวมในการช่วยเหลือ
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษา
ความปลอดภัยของตนเอง และผู้อื่น
4.เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎร
มีส่วนร่วม รักษาความสงบเรียบร้อยกับ
ทางราชการอย่างเข้มแข็ง
5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัตงิ าน
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับ
เทศบาลตาบลและเทศบาลตาบล

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2557 2558 2559 รวม
ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องในการรักษา 20,000
20,000
ความสงบเรียบร้อยทุกระดับ
(ทต.)
(ทต.)
ในเขตพื้นที่ ตลอดจนกลุม่ พลัง
มวลชนต่างๆ(ชรบ. กม. อสป.
อสพป. ฯลฯ) ทต.แห่ง
ละ 16 คน

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
1.ประชาชนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยไว้
สนับสนุนในการปฏิบัติ
หน้าที่
2.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยการปูองกัน
อาชญากรรมต่างๆ และ
รักษาความปลอดภัยของ
ตนเอง ชุมน หมูบ่ ้าน
3.หมูบ่ ้าน/ชุมชน มีความ
แข็งอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อาเภอเมืองฯ
/ทต.ไชยมงคล

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 4 บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 รวม
จะได้รับ
รับผิดชอบ
6 ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจหลัก
ฝึกอบรมและศึกษา 15,000
15,000 1. เจ้าหน้าที่และผู้นาชุมชน/หมู่บา้ น
อาเภอเมืองฯ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้
ดูงานศูนย์ศกึ ษาการ
(ทต.)
(ทต.) มีความใจเข้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
/ทต.ไชยมงคล
พอเพียง
สามารถให้คาแนะนาแก่ประชาชน
พัฒนาอันเนื่องมาจาก
พอเพียงอย่างท่องแท้ และสามารถ
ในพืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พระราชดาริ
ให้คาแนะนาแก่ประชานในพืน้ ที่
2.เพื่อเผยแร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไป
2.ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม
พอเพียง ไปเป็นแนวทางในการ
และครอบคลุมแก่ประชาชน สามารถนาไป
ประกอบอาชีพและการดารงชีวิต
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ
สามารถพึ่งพาตนเอง และสามารถดารง
การดารงชีวิต มุ่งสูก่ ารพัฒนาที่สมดุล
อยู่ได้ในสังคมปัจจุบันอย่างเป็นปกติสุข
ยั่งยืนและมีภูมคิ ุ้มกันอันนามา ซึ่งความอยู่ดี
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีสุขอย่างยั่งยืน
3.ตอบสนองนโยบายภารกิจ
3.เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
กระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริม
เจ้าอยู่หัวฯ ผูท้ รงจุดประกายความคิด
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญา
เพื่อแก้ไขปัญหาทุกข์ยากของประชาชน
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
ซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์
พระเจ้าอยู่หัว
4.หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 4 บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559 รวม
7 ปูองกันการแพร่ระบาดของ 1.เพื่อเสริมสร้างความ
1.ฝึกอบรมกลุ่มเปูาหมาย
15,000
15,000 1. ผู้นาหมู่บา้ น กลุ่มพลังมวลชน อาเภอเมืองฯ/
ยาเสพติด โดยการเสริมสร้าง เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน
(กานัน, ผูใ้ หญ่บา้ น, คณะกรรม (ทต.)
(ทต.) ทุกรูปแบบในหมู่บา้ น/ตาบล
ทต.ไชยมงคล
การมีสว่ นร่วมของชุมชน/
ด้านยาเสพติดในระดับ
การหมู่บา้ น, สมาชิก อปท.,
ตลอดจนประชาชน
ประชาสังคม
หมู่บา้ น/ชุมชม
พนักงานส่วนตาบล,
2.หมู่บา้ น/ชุมชน มีระบบเฝูาระวัง
2.เพื่อเสริมบทบาท กานัน ผูป้ ระสานพลังแผ่นดิน
ปัญหายาเสพติด โดยสามารถ
ผูใ้ หญ่บา้ น คณะกรรมการ และเยาวชน อบตละ 10 คน)
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หมู่บา้ น สมาชิก อปท.
2.เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการยา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม
เยาวชนในการปูองกันเฝูา เสพติด จานวน 50 คน
สถานการณ์ มิให้ยาเสพติดหวน
ระวังยาเสพติดในหมู่บา้ น
กลับมาอีกได้ดว้ ยตนเอง
3.เพื่อมอบภารกิจด้าน
3.สามารถเสริมสร้างความเข้ม
ยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่
แข้งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็น
เทศบาลตาบลและเทศบาล
ฐานรากของสังคม ในการเอา
ตาบล
ชนะยาเสพติด ได้อย่างยั่งยืน
4.เพื่อส่งเสริมกระบวน
โดยดาเนินการในลักษณะพหุภาคี
การรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย
4.หมู่บ้าน/ชมชน มีความเข้มแข็ง
ชุมชนจากระดับหมู่บา้ น/
และเอาชนะยาเสพติดได้อย่าง
ชุมชนสู่ตาบลในเขตพืน้ ที่
ยั่งยืน

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 4 บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
8 รวมน้าใจสูก่ าชาด
1.เพื่อสนับสนุนกิจการ
อุดหนุนกาชาด อาเภอเมือง ฯ 5,000 5,000 5,000 15,000 1. สนับสนุนกิจการของเหล่า อาเภอเมืองฯ/
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) กาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ทต.ไชยมงคล
นครราชสีมา
2.ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก,
2.เพื่อรับบริจาคเงินและ
คนชรา และคนพิการ
สิ่งของ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
แก่ผู้ประสบสาธารณภัย
และอยู่ในความดูแล
3.เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก
ของเหล่ากาชาด
, คนชรา และคนพิการ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ และอยู่ในความดูแลอง
เหล่ากาชาดจังหวัดนครรา
สีมา
9

ปฏิบัติงานหรือดาเนิน
การตามแนวทาง
นโยบายของรัฐบาล

เพื่อสนองต่อนโยบายเร่งด่วน ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตาม 100,000 100,000 100,000 300,000 สามารถสนองตอบต่อ
ของรัฐบาล
แนวทางนโยบายของรัฐบาล
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) นโยบายของรัฐ ได้อย่างมี
ตามภารกิจของ ทต.
ประสิทธิภาพ
ทุกโครงการ

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
1) ส่งเสริม สนั บสนุนและร่วมมือกับส่ว น
ราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ
องค์ก ร ที่ เกี่ ย วข้อ ง ในการเตรี ย มความ
พร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย
2) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตัง้ และอบรม
ฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลัง
สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บา้ น

รวม

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตาบลไชยมงคล
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

4

310,000

3

110,000

3

110,000

9

530,000

12

355,000

5

180,000

5

180,000

22

715,000

8

290,000

8

290,000

31

1,245,000

16

665,000

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธกิ ารกุศลและองค์กร ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
50,000 50,000 50,000 150,000 ประชาชนได้รับการ
(ทต.) (ทต.) (ทต.)
(ทต.) ช่วยเหลือและบรรเทา
การเกิดสาธารณภัย
ได้อย่างทันท่วงที

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนไชยมงคล

50,000 50,000 50,000 150,000 1. ลดการเกิดอุบัติเหตุ
(ทต.) (ทต.) (ทต.)
(ทต.) 2. ประชาชนผู้ขับขี่มี
ความระมัดระวังมากขึน้

สานักปลัด

1

จัดตั้งศูนย์ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ที่ได้มาตรฐาน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้มีศูนย์ปูองกัน
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
และบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยสาหรับใช้ในการปูองกันและ
ในตาบลที่มีประสิทธิภาพ บรรเทาสาธารณภัย

2

เฝูาระวังและลดปัญหา
อุบัติเหตุทางจราจร
ช่วงเทศกาลปีใหม่
สงกรานต์

เพื่อให้มีการเฝูาระวังและ อุดหนุนเจ้าหน้าที่ อปพร. ประจาศูนย์
ลดปัญหาอุบัตเิ หตุทาง
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
จราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ตาบล
และสงกรานต์

3

ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล

1.เพื่อให้อานวยความ
สะดวกในการเดินทาง
แก่ประชาชน

4

ติดตั้งกล้องวงจรปิด

เพื่อให้มีการเฝูาระวังและ บริเวณจุดเสี่ยงในพืน้ ที่ตาบลไชยมงคล 200,000
(ทต.)
ลดปัญหาอาชญากรรม
ในพืน้ ที่ตาบลไชยมงคล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

อุดหนุนศูนย์อานวยการเฉพาะกิจปูองกัน 10,000 10,000 10,000 30,000 1.ประชาชนได้รับการ
อุบัติเหตุจราจรทางถนน อาเภอเมืองฯ
(ทต.) (ทต.) (ทต.)
(ทต.) อานวยความสะดวกใน
จังหวัดนครราชสีมา
การเดินทาง
200,000 1.ประชาชนได้รับความ

(ทต.)

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

อุดหนุนศูนย์
อานวยการเฉพาะกิจ
ปูองกันอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน
อาเภอเมืองฯ

สานักปลัด

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจรในชุมชนหมู่บา้ น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
60 คน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
50,000 50,000 50,000 150,000 ผูผ้ า่ นการอบรมสามารถนา สานักปลัด
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ความรูไ้ ปใช้ในการปูองกัน
ชีวิตและทรัพย์สิน ภายใน
ชุมชน

1

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันกับฝุายพลเรือน
ประจาตาบล (อปพร.)

เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีทักษะใน
การปูองกันชีวิตและทรัพย์สิน
ภายในชุมชน

2

ซักซ้อมแผนปฏิบัติการ
ปูองกันสาธารณภัย
ในตาบล

เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมแผนปูองกันอัคคีภัย
ซักซ้อมการเกิดสาธารณภัย
และอื่นๆ
ในตาบล

20,000 20,000 20,000 60,000 ประชาชนได้รับความรู้
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ในการปฏิบัติตวั ที่ถกู ต้อง
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึน้

3

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน สนับสนุน
อปพร. ตชต.ให้ทางาน
อย่างมีคุณภาพ

เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้
ประชาชนอบอุน่ ใจ ส่งเสริม
ในการช่วยเหลือพิทกั ษ์ชีวติ
ทรัพย์สินของตนเองและผูอ้ ื่น
ห่างไกลยาเสพติด

30,000 30,000 30,000 90,000 ความสามัคคีของชุมชน สภ.โพธิก์ ลาง
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ความสานึกและรับผิดชอบ
ต่อสังคม ร่วมมือกันในการ
ปูองกันเหตุ

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ
จานวน 100 คน

สานักปลัด

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจรในชุมชนหมู่บา้ น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

จัดตั้งทีม “หนึ่งตาบลหนึ่ง
ทีมกู้ภัย” พร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์ตา่ งๆ

1. เพื่อให้มีทีมกู้ภัยหรือ
หน่วยเผชิญเหตุประจา
ตาบลที่มีประสิทธิภาพ
ในตาบล
2. เพื่อพัฒนาระบบกู้ชีพ
กู้ภัยและเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเผชิญ
เหตุและช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพื่อเข้าร่วม
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ภยั
จานวน 10 คน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
50,000 50,000 50,000 150,000 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
สานักปลัด
(ทต.) (ทต.) (ทต.)
(ทต.) และบรรเทาการเกิดสาธารณภัย
ได้อย่างทันท่วงที

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจรในชุมชนหมู่บา้ น
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.เพื่อเป็นการแก้ไขและลดปัญหา ฝึกอบรมเด็ก เยาวชน
ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม
ในตาบลไชยมงคล
อบายมุขและปัญหาอุบัตเิ หตุจราจร จานวน 100 คน
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
อาชญากรรม สามารถปูองกันและ
แก้ไขปัญหาได้เบื้องต้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

ฝึกอบรมยุวชน
ตารวจ

6

ฝึกอบรมตารวจ
1.เพื่อให้ประชาชน เข้ามา
ชุมชน ปูองกันและ มีส่วนร่วมในการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ปราบปรามยาเสพติดและ
อาชญากรรม
2.เพื่อเป็นการลดปัญหายาเสพติด
และอาชญากรรม ในชุมชน
3.เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถ
และประสิทธิ ภาพการทางาน
ของตารวจ

2557
30,000
(ทต.)

คัดเลือกอาสาสมัครจานวน 30,000
ไม่น้อยกว่า 10 คนต่อรุน่
(ทต.)
และจัดฝึกอบรมค่าฝึกอบรม
คน ละ 3,000บาท

งบประมาณและที่มา
2558 2559

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
รวม
30,000 1.เด็กและเยาวชน มีความรู้ สภ.โพธิก์ ลาง
(ทต.) เกี่ยวกับยาเสพติดอาชญากรรม
อบายมุข สามารถ ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาได้
2. เด็ก เยาวชนมีความ
ประพฤติ และปฏิบัตติ นเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม
30,000 1.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน สภ.โพธิก์ ลาง
(ทต.) การปูองกันปราบปรามยาเสพ
ติดและอาชญากรรม
2.ปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและอาชญากรรม
ในชุมชนลดลง
3.ประชาชนสามารถดูแลความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจรในชุมชนหมู่บา้ น
ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2557 2558 2559 รวม
1.เพื่อให้เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มเสี่ยง 20,000
20,000
ตระหนักถึงพิษภัยความ
กับยาเสพติดในสถานศึกษา จานวน
(ทต.)
(ทต.)
รุนแรงของยาเสพติดให้โทษ 20 คน
และรู้จักปูองกันตัวเองให้
ห่างไกลยาเสพติด
2.เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้
แจ้งเบาะแสการกระทาผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด
วัตถุประสงค์

7

ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์
ปูองกันยาเสพติด

8

สนับสนุนน้ายาเคมีตรวจหา 1.เพื่อเป็นการสกัดกั้นการ
สารเสพติด ในปัสสาวะ
แพร่ระบาดของยาเสพติด
สถานีตารวจภูธรโพธิก์ ลาง 2.เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
ให้กับท้องถิ่น

1.จัดหาน้ายาเคมีใช้สาหรับตรวจ
ปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพติดในพื้นที่
ต.ไชยมงคล
2.ออกสุ่มตรวจนักเรียน นักศึกษา
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน
สถานที่บันเทิง โรงงาน โรงเรียน
3.ใช้ตรวจระหว่างการตั้งจุดตรวจจุด
สกัดอาชญากรรม

10,000
(ทต.)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
1.เด็กและเยาวชน
สามารถนาความรู้ไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภัยของยาเสพติดในพื้นที่
2.เด็กและเยาวชนมี
จิตสานึกและตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพติดและ
มีภูมิคุ้มกันพิษภัยของยา
เสพติด
1.สามารถสกัดกั้น
เครือข่ายการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
2.ทาลายเครือข่ายผู้
จาหน่ายยาเสพติด
3.สามารถควบคุมปัญหา
ยาเสพติด ในท้องถิ่นได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สภ.โพธิก์ ลาง

สภ.โพธิก์ ลาง

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจรในชุมชนหมู่บา้ น
ที่

โครงการ

9

ตรวจปัสสาวะ
เพื่อปูองกัน
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2557 2558 2559 รวม
1.เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาด 1.กลุ่มผู้ใช้หรือเคยเกี่ยวข้อง
15,000
15,000
ของยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เคยเสพ เคยติดยาเสพติด
(ทต.)
(ทต.)
2.เพื่อเป็นการสร้างภูมิคมุ้ กันปัญหา
2.สถานบริการ สถานประกอบ
ยาเสพติดให้กับท้อถิ่น
อาหาร โรงงาน หอพัก
3.ผนึกกาลังและประสานความร่วมมือ ร้านอินเตอร์เน็ท ร้านเกมส์
ระหว่างหน่วยงานระดับท้องถิ่น ในการ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง หรือบ้านเช่า อูซ่ ่อมรถและ
จริงจังและต่อเนื่อง
พื้นที่เสี่ยงต่อการกระทาความผิด
4.ค้นหาผู้ใช้ยาเสพติดในพื้นที่
เกี่ยวกับยาเสพติดอื่นๆ
รับผิดชอบ แล้วชักจูง กดดัน นาตัว
3.เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
หรือจับกุมผู้ใช้ยาเสพติดเข้ารับการ
ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
บาบัดรักษาทั้งในระบบบังคับและ
4.ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สงสัยว่าจะใช้
สมัครใจบาบัด เพื่อให้กลับมาอยู่
หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในสังคมได้อย่างปกติสุข
5.หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มกี ารแพร่
5.สร้างความเข้มแข็งให้แก่หมูบ่ า้ น/
ระบาดของยาเสพติด
ชุมชนอย่างยั่งยืน
6.เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย
และปูองกันอาชากรรมในท้องถิน่
วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1.สามารถสกัดกั้นเครือข่าย
สภ.โพธิก์ ลาง
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
2.ทาลายเครือข่ายผู้จาหน่าย
ผู้เสพยาเสพติด
3.เพิ่มขีดความสามรถและ
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในการปูองกันปราบปราม
ยาเสพติด
4.สร้างความสัมพันธ์ ความ
ร่วมมือในการทางานระหว่าง
หน่วยงานระดับท้องถิ่นยิ่งขึ้น
5.สามารถควบคุมปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและ
อาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่น่า
พอใจ มีความสงบเรียบร้อย
ส่งผลต่อการเป็นอยูอ่ ย่างปกติ
สุขของประชาชน

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจรในชุมชนหมู่บา้ น
งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 รวม
จะได้รับ
รับผิดชอบ
10 ตารวจร่วมมวลชน 1.เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วม ในการปูองกัน
ลดอาชญากรรม ปัญหาอาชญา ปัญหาเด็ก เยาวชน ปัญหาการจราจร
ต่อต้านยาเสพติด ปัญหายาเสพติด
2.เพื่อสร้างความเข้าใจทัศนคติความเชือ่ มั่นศรัทธา
ตลอดจนสัมพันธ์อันดีระหว่างตารวจกับประชาชน
3.เพื่อสนับสนุนบทบาทในการขจัดเงื่อนไขที่กอ่ ให้เกิด
ปัญหาสังคม
4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้รถู้ งึ สิทธิและหน้าที่
ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความยุติธรรม
ความเสียสละ เพือ่ ส่วนรวม
5.เพื่อส่งเสริมบทบาทของประชาชน ให้รู้จักการช่วยเหลือ
สังคม ท้องถิ่นของตนเอง การปูองกันตนเอง การ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการสืบเสาะและแหล่งข่าวในพื้นที่
6.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกับปราบปราม
อาชญากรรม
7.เพื่อสร้างความอบอุ่นและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน
8.เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่
ของตารวจ

สถานีตารวจภูธรโพธิ์กลาง
ดาเนินการฝึกอบรม
อาสาสมัครภาคประชาชน
เพื่อเข้าร่วมโครงการตารวจ
ร่วมมวลชนลดอาชญากรรม
ในพื้นที่ รุ่นละ 100 คน

40,000
(ทต.)

40,000 ประชาชนทีผ่ ่านการฝึกอบรม
(ทต.) ตามโครงการตารวจร่วมมวลชน
ลดอาชญากรรมต่อต้านยาเสพ
ติด จะมีความสานึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนรวมโดยออก
ปฏิบัตงิ านร่วมกับตารวจอยู่
ตลอดเวลา มีความรักต่อ ชุมชน
ของตนเอง ให้ความร่วมมือ
แจ้งข่าวร้ายและกระจายข่าวดี
ในการปูองกันอาญากรรมและยา
เสพติด ช่วยให้เกิดความสนิท
สนมคุม้ เคยระหว่างตารวจกับ
ประชาชน ทาให้เกิดการ
รวมกลุ่มของประชาชน ในสาขา
วิชาชีพต่างๆ เพือ่ มีส่วนในการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่างๆ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
ของสถานีตารวจภูธรโพธิ์กลาง

สภ.โพธิ์กลาง

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจรในชุมชนหมู่บา้ น
ที่

โครงการ

11 ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกีย่ วกับ
อาชญากรรมและ
ยาเสพติด

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสกัดกัน้ การแพร่ระบาดของยาเสพติดตาม
สถานศึกษา โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรมหมู่บ้าน
และแหล่งชุมชนในพื้นที่รบั ผิดชอบ
2.เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน รวมทัง้ ผูเ้ ข้า
ร่วมโครงการได้รบั รูแ้ ละทราบถึงพิษภัยของปัญหา
เกิดขึน้ ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
อาชญากรรม ตลอดจนการหลอกลวงชักนาไปในทาง
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทัง้ แนะนา
3.เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสานึกให้ประชาชน เด็ก
และเยาวชน รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการได้ตื่นตัวสร้าง
กระแสต่อต้านผู้คา้ และผู้เสพยาเสพติด
4.เพื่อเป็นการลดช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรม
การปูองกันอาชญากรรม ความคิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และโทษภัยของยาเสพติดที่จะเกิดขึน้
5.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างตารวจ
กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ
6.เพื่อให้ประชาชน เด็ก เยาวชน รวมทัง้ ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความเชือ่ มั่น ศรัทธา ไว้วางใจและ
มีทัศนคติ ที่ดตี อ่ ตารวจ

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 รวม
ประชาชน นักเรียน
30,000
นักศึกษา พนักงาน
(ทต.)
โรงงาน บริษัท ห้างร้าน
เอกชนในพื้นที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

30,000 1.ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด สภ.โพธิ์กลาง
(ทต.) ในพื้นที่เบาบางลงและหมดไปในที่สุด
2.ทาให้ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษาและ
โรงงานอุตสาหกรรม มีความปลอดภัย
จากปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
3.ประชาชน เด็กและเยาวชน รวมทั้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบั รูแ้ ละทราบ
ถึงพิษภัยของปัญหาที่เกิดขึน้ ในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเสพติด
อาชญากรรม ตลอดจนการหลอกลวง
ชักนาไปในทางที่มีชอบด้วยกฎหมาย
4.ประชาชน เด็กและเยาวชน รวมทั้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือกับ
จนท.ตารวจในการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกีย่ วข้องยาเสพติด
5.ประชาชน เด็กและเยาวชน รวมทั้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเชือ่ มั่น ศรัทธา
ไว้วางใจและมีทศั นคติที่ดีต่อตารวจ

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจรในชุมชนหมู่บา้ น
ที่

โครงการ

12 ยกระดับหมู่บา้ น
เอาชนะยาเสพติด

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เพื่อให้ประชาชนมีความ จัดฝึกอบรมเยาวชนและประชาชน
ตระหนักและมีสว่ นร่วม
ในกลุม่ เสี่ยง ในตาบลไชยมงคล
ในการปูองกันยาเสพติด
2. เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของประชาชน
ที่เข้มแข็งและปฏิบัติร่วมกับ
องค์กรและภาครัฐ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
30,000 30,000 30,000 90,000 1.ประชาชนมีความ
(ทต.) (ทต.) (ทต.)
(ทต.) ตระหนักและมีสว่ นร่วม
ในการปูองกันและ
เอาชนะยาเสพติด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตาบลไชยมงคล
ปี 2557
ปี 2558
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

ปี 2559
จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๑) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนา
ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลอง และปุาไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์
๒) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น
ในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
ทุกระดับ
๓) ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

รวม

6

180,000

6

180,000

6

180,000

18

540,000

2

420,000

2

420,000

2

420,000

6

1,260,000

4

520,000

3

320,000

3

320,000

10

1,160,000

12

1,120,000

11

920,000

11

920,000

34

2,960,000

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ประกวดหมู่บา้ นน่าอยู่

1. เพื่อให้หมู่บา้ น/ชุมชน
มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด
เรียบร้อย น่าอยูแ่ ละถูก
สุขลักษณะมากยิ่งขึน้
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยด้านสิ่งแวดล้อม
ของหมู่บ้านให้ดียิ่งขึน้

2

ปลูกปุาทดแทน

เพื่อปลูกต้นไม้ทดแทน
ในพืน้ ที่ปุาสาธารณะ
และทางสาธารณะ

3

คนละต้นสร้างตาบลสีเขียว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกต้นไม้ รักษ์ต้นไม้
เพื่อให้ตาบลเป็นสีเขียว
ร่มรื่น

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดประกวดหมู่บา้ นน่าอยู่

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2557 2558 2559
รวม
40,000 40,000 40,000 120,000 ประชาชน/หมู่บา้ น ในพืน้ ที่ 6
กอง
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
หมู่บา้ น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สาธารณสุข
และสะอาดเรียบร้อยมากขึ้น

ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
ในตาบล

30,000 30,000 30,000
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)

90,000 มีต้นไม้มากขึน้ ประชาชน
สานักปลัด
(ทต.)
มีคุณภาพชีวิตดี สุขภาพกาย
และจิตดีขนึ้

จัดหาพันธุต์ ้นไม้แจกให้แก่
ประชาชนปลูกคนละต้น

30,000 30,000 30,000
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)

90,000 มีอากาศที่บริสุทธิ์ร่มรืน่ น่าอยู่ สานักปลัด/
(ทต.)
กอง
สาธารณสุข

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
การประหยัดพลังงาน สัปดาห์ละ
1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
10,000 10,000 10,000 30,000 ประชาชนมีจิตสานึก
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
ในการประหยัดพลังงาน
อัตราการใช้พลังงานลดลง
ค่าใช้จ่ายลดลง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

50,000 50,000 50,000 150,000 สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ลดรายจ่ายได้
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ประหยัดพลังงานได้

กอง
สาธารณสุข

ที่

โครงการ

4

รณรงค์ชว่ ยชาติ
ประหยัดพลังงาน

1.สร้างจิตสานึกในการ
ประหยัดพลังงาน
2.การใช้พลังงานลดลง

5

พลังงานยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการประหยัด ฝึกอบรม จานวน 60 คน
พลังงานแบบภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

6

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างจิตสานึกอนุรกั ษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ประชาชนผู้และ
จัดทาปูายประชาสัมพันธ์และจัด
20,000 20,000 20,000 60,000 ประชาชนมีจิตสานึกอนุรักษ์
ประกอบการมีจิตสานึก กิจกรรมการสร้างจิตสานึกอนุรักษ์ (ทต.)
(ทต.) (ทต.)
(ทต.) ทรัพยากรธรรมชาติและ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรกั ษ์ เพื่อให้มีอาสาสมัคร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

2

ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่
รกร้างให้สวยงาม

เพื่อพัฒนาพื้นที่
สาธารณะที่รกร้างให้
ดูสวยงาม

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร หมู่บา้ นละ 5 คน 20,000
6 หมู่บา้ น เป็นจานวนทั้งสิ้น 30 คน
(ทต.)

งบประมาณและที่มา
2558 2559
20,000 20,000
(ทต.)
(ทต.)

รวม
60,000
(ทต.)

ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
มีอาสาสมัครในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มมากขึน้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

ปรับปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่รกร้างในตาบล 400,000 400,000 400,000 1,200,000 1.มีอากาศที่บริสุทธิ์
กอง
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
ร่มรืน่ น่าอยู่
สาธารณสุข
2.มีคุณภาพชีวิตดีสุขภาพ
กายและจิตดีขนึ้

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่าง
เป็นระบบ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ผลิตปุ๋ยธรรมชาติ
เพื่อชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อผลิตปุย๋ ธรรมชาติ ไว้ใช้
แทนปุย๋ เคมี

2

จัดการขยะมูลฝอย
ในหมู่บ้าน

3

จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูล
ฝอยรวม

4

กาจัดขยะมูลฝอย

1. เพื่อให้ครัวเรือน ได้คัดแยก
ขยะก่อนทิง้
2. เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่ม
รายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. เพิ่มลดปริมาณขยะ(ทต.)
1. เพื่อแก้ปัญหาการจัดการ
ขยะแบบครบวงจรและถูกต้อง
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน
เพื่อชาระค่าการบริหารจัดการ
กาจัดขยะมูลฝอย

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมการผลิตปุย๋ หมักชีวภาพ
แก่ประชาชน จานวน 60 คน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ท่คี าดว่า
จะได้รับ
2557 2558 2559
รวม
50,000 50,000 50,000 150,000 สิ่งแวดล้อมดีขนึ้ ลด
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) รายจ่ายได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

ติดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท
ในหมู่บ้านทุกหมู่บา้ น

30,000 30,000 30,000 90,000 1. ครัวเรือนสร้างนิสยั
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) การทิ้งขยะที่ดี
2. สามารถลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้แก่ครอบครัว
3. ปริมาณขยะลดลง

กอง
สาธารณสุข

จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม 200,000
ในกลุม่ พืน้ ที่อาเภอเมืองฯ
(ทต.)
และอาเภอขามทะเลสอ

200,000 1. มีศูนย์จัดการขยะมูล
(ทต.) ฝอยรวมแบบครบวงจร
2.สามารถแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ได้
จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 240,000 240,000 240,000 720,000 ประชาชนได้รับบริการ
กาจัดขยะมูลฝอยของหน่วยงาน
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.)
(ทต.) ในการจัดเก็บขยะมูล
ของรัฐหรือเอกชนที่รับดาเนินการ
ฝอยที่ดีขนึ้
กาจัดขยะมูลฝอย

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

