ขอมูลดานเศรษฐกิจ
v ผลิตภัณฑมวลรวมรายได
หมูบาน/
ขาวนาป
ชุมชน
(ไร) ผลผลิต (ก.ก./ไร)
ปากพระ
1,389
800
ลัดทรายมูล
887
800
จอมสังข
1,556
800
วังขวาก
1,622
800
หนองพยอม 1,007
800
วังกุง
1,229
800

ขาวนาปรัง
ยาสูบเบอรเลย
พริกเม็ดใหญ
(ไร) ผลผลิต (ก.ก./ไร) (ไร) ผลผลิต (ก.ก./ไร) (ไร) ผลผลิต (ก.ก./ไร)
3,120
790
3,200
790
180
350
190
4,000
2,836
790
3,127
790
6
4,000
1,916
790
1,608
790
32
350
-

(ไร)
70
-

ออยโรงงาน
ผลผลิต (ก.ก./ไร)
7,000
-

ขาวโพดเลี้ยงสัตวแลง
(ไร) ผลผลิต (ก.ก./ไร)
60
700
-

6
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2.2.2 งบประมาณรายไดขององคการบริหารสวนตําบลปากพระ ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได
ป 2554
ป 2555
ป 2556
1. หมวดภาษีอากร
8,495,060.74
15,539,272.69
28,516,347.83
1.1 ภาษีบํารุงทองที่
49,133.34
47,809.91
39,218.74
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
6,068
11,083
10,747
1.3 ภาษีปาย
200
1.4 ภาษีสรรพสามิต
1,287,879.62
1,118,646.36
1,083,125.40
1.5 ภาษีสุรา
523,844.67
622,478.81
497,444.27
1.6 ภาษีคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
1.7 อากรฆาสัตว
1.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
116,971
155,799
80,188
1.9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
18,380.82
1.10 คาอุทยานแหงชาติ
1.11 คาภาคหลวงแร
43,600.75
18,827.05
14,466.72
1.12 คาปโตรเลี่ยม
512,089.24
6,999,048.36
19,307,543.43
1.13 ภาษีมูลคาเพิ่ม
5,955,274.12
6,547,203.38
7,483,614.27
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
6,249.87
6,569.20
7,304.60
2.1 คาใบอนุญาตใชเสียง
2.2 คาใบอนุญาตการคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
900
1,100
900
2.3 คาใบอนุญาตการคา และสะสมอาหาร
1,050
960
920
2.4 คาธรรมเนียมประมง
4,141.76
4,160
3,370
2.5 คาอนุญาตขายสุรา
158.11
349.20
2,114.60
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
100,364.25
97,710.95
183,546.39
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
100,364.25
97,710.95
183,546.39
4. หมวดรายไดจากสาธรณูปโภค
5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
47,006
48,020
36,992
5.1 คาขายแบบแปลน
37,000
47,000
28,000
5.2 คาปรับผิดสัญญา
8,112
5.3 คาสมัครสมาชิก อบต.
5.4 รายไดเบ็ดเตล็ด
10,006.19
1,020
880
รวมเงินรายรับทั่วไป
8,648,681.05
15,691,572.84
28,774,190.82
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2.2.3 รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2. เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับเงินรางวัลในการจัดเก็บภาษี
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ป 2554
4,958,249
-

ป 2555

ป 2556

4,669,499

5,129,365

-

-

4,958,249

4,669,499

5,129,365

13,606,930.05

20,361,071.84

33,873,555.82

1,606,661.16
177,770
2,086,710.55

บาท
บาท
บาท

159,300
333,080.50
68,280

บาท
บาท
บาท

8,852.50
504,094

บาท
บาท

1,182,058
428,733
652,430

บาท
บาท
บาท

80,000
251,393
69,900

บาท
บาท
บาท

331,111

บาท
บาท

รายจาย ปงบประมาณ 2555
- รายจายตามแผนงานการศึกษา
เปนเงิน
- รายจายตามแผนงานสาธารณสุข
เปนเงิน
- รายจายตามแผนงานเคหะและชุมชน
เปนเงิน
(ถนน,ไฟฟา)
- รายจายตามแผนงานสังคมเขมแข็งของชุมชนเปนเงิน
- รายจายตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม เปนเงิน
- รายจายตามแผนงานการรักษาความสงบ เปนเงิน
ภายใน
- รายจายตามแผนงานการเกษตร
เปนเงิน
- รายจายตามแผนงานงบกลาง
เปนเงิน
รายจาย ปงบประมาณ 2556
- รายจายตามแผนงานการศึกษา
เปนเงิน
- รายจายตามแผนงานสาธารณสุข
เปนเงิน
- รายจายตามแผนงานเคหะและชุมชน
เปนเงิน
(ถนน,ไฟฟา)
- รายจายตามแผนงานสังคมเขมแข็งของชุมชนเปนเงิน
- รายจายตามแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมเปนเงิน
- รายจายตามแผนงานการรักษาความสงบ เปนเงิน
ภายใน
- รายจายตามแผนงานการเกษตร
เปนเงิน
- รายจายตามแผนงานงบกลาง
เปนเงิน

บทที่ 3
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
องคการบริหารสวนตําปากพระ ไดทําการประเมินผล และสรุปผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาเปนการ
ประเมินผล 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2555 ขององคการบริหารสวนตําบลปากพระ

ยุทธศาสตร

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การสงเสริมการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและงาน
ประเพณีทองถิ่น

จํานวน

จํานวน

คิดเปนรอยละ

จํานวน

จํานวน

คิดเปนรอยละ

โครงการ

โครงการ

ของโครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ

ของ

ในแผน ที่ดําเนินการแลว
พัฒนา

ทั้งหมด

7

4

57.14

7

1

14.29

33

28

84.85

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อ
พัฒนาชุมชนนาอยูและเปน
เมืองนาอยู

24

12

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและแกไขปญหา
ความยากจน

4

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การปองกันและรักษาความ
สงบสุข
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการทองเที่ยว
รวม

ตามแผนพัฒนา ที่ดําเนินการจริง

14,000,000

งบประมาณ

1,331,466

9.51

7,200

0.15

2,549,460

1,927,649

75.61

50.00

3,457,000

1,248,705

36.12

1

25.00

260,000

-

0.00

9

8

88.89

785,130

341,046

43.44

19

14

73.68

1,763,800

543,880

30.84

2

1

50.00

30,005,000

3,060

0.01

105

69

65.71

57,470,390

4,650,000

5,403,006

ผูราง .............................

9.40
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3.2 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
องคการบริหารสวนตําปากพระ ไดดําเนินงานตามภารกิจที่สําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อบําบัดทุกข
บํารุงสุข แกประชาชนตําบลปากพระ เพื่อสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น และสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนโดยรวม ตามวิสัยทัศนที่วา “คุณภาพชีวิตดีถวนหนา พัฒนาการศึกษากาวไกล
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีพรอมสาธารณูปโภคสาธารณูปการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี การบริหาร
จัดการประชาชนมีสวนรวม"
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากพระในปที่ผานมา อยูในเกณฑดีมีประสิทธิภาพ
เปนที่นาพอใจและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่อยางทั่วถึงและตรงกับสภาพของปญหา
ที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. ประชาชนไดรับการเอาใจใสดานคุณภาพชีวิตที่ดี ดานอาชีพ สังคมสงเคราะห สุขภาพและสิ่งแวดลอม
2. ประชาชนในทองถิ่นประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
3. การศึกษาทุกระดับไดรับการสนับสนุนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
4. ทองถิ่นมีการสืบทอดและอนุรักษศาสนา วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
5. ประชาชนไดรับการแกไขปญหาความเดือดรอนดานการคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
มีความปลอดภัย เพียงพอตอการดํารงชีวิต
6. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลและพึงพอใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลปากพระ ซึ่งมีการบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาลที่โปรงใส เปนธรรม
7. ประชาชนมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนตนเองในรูปของคณะกรรมการ การมีสวนรวม
8. มีการปองกันและบรรเทาปญหาความเดือดรอนจากภัยภิบัติทางธรรมชาติใหแกประชาชน เชน
ปญหาน้ําทวม ลมพัดบานเรือนและสถานที่สาธารณะเสียหาย มีบริหารจัดการดานทรัพยากรน้ําใหประชาชนได
มีน้ําทําการการเกษตรในฤดูแลง
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ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปากพระ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
1 เสริมคันแมน้ํายม/คันคลอง ในพื้นที่หมูที่ 1 - 6
376,634
2 วางทอระบายน้ําเพื่อการเกษตร ในพื้นที่หมูที่ 1 - 6
91,340
3 กอสราง/ขุดลอกคลองสงน้ํา พื้นที่หมูที่ 2 และ 6
66,458
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน
4 กอสรางลาน คสล. หมูที่ 1
3,000,000
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนนาอยูและเปนเมืองนาอยู
5 โครงการชุมนุมสตรีเนื่องในวันแมแหงชาติ
5,000
6 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ และใหความชวยเหลือผูสูงอายุ หมูที่ 1 - 6
2,177,500
7 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ และใหความชวยเหลือคนพิการ หมูที่ 1 - 6
392,000
8 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ และใหความชวยเหลือผูปวยเอดส
6,000
9 สนับสนุนการบริการสาธารณสุข ใชในการดําเนินงาน อสม. หมูที่ 1
10,000
10 สนับสนุนการบริการสาธารณสุข ใชในการดําเนินงาน อสม. หมูที่ 2
10,000
11 สนับสนุนการบริการสาธารณสุข ใชในการดําเนินงาน อสม. หมูที่ 3
10,000
12 สนับสนุนการบริการสาธารณสุข ใชในการดําเนินงาน อสม. หมูที่ 4
10,000
13 สนับสนุนการบริการสาธารณสุข ใชในการดําเนินงาน อสม. หมูที่ 5
10,000
14 สนับสนุนการบริการสาธารณสุข ใชในการดําเนินงาน อสม. หมูที่ 6
10,000
15 โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก
66,626
16 โครงการปองกัน และกําจัดโรคพิษสุนัขบา
29,735
17 รณรงคสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
300
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีทองถิ่น
18 สนับสนุนการจัดแขงขันกีฬา และเขารวมสงนักกีฬาแขงขัน (ทองถิ่น
61,905
19 สนับสนุนอุปกรณกีฬาหมูบาน หมูที่ 1 - 6
59,128
20 จัดแขงขันกีฬาสี รวมสามัคคี ทําดีถวายในหลวง (เบญจรงคเกมส)
50,000
21 อุดหนุนโครงการแสดงผลงานศักยภาพนักเรียน ฯ (โรงเรียนวัดปากพระ)
30,000
22 อุดหนุนโครงการแสดงผลงานศักยภาพนักเรียนฯ (โรงเรียนวัดลัดทรายมูล)
10,000
23 อุดหนุนโครงการแสดงผลงานศักยภาพนักเรียนฯ (โรงเรียนบานจอมสังข)
10,000
24 อุดหนุนโครงการแสดงผลงานศักยภาพนักเรียนฯ (โรงเรียนบานวังขวาก)
10,000
25 อุดหนุนโครงการแสดงผลงานศักยภาพนักเรียนฯ (โรงเรียนบานหนองพยอม)
10,000
26 จัดงานวันเด็กแหงชาติ ตําบลปากพระ
59,956
27 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
133,280
28 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดปากพระ
247,520

19
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
29 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
30 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานจอมสังข
31 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานวังขวาก
32 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานหนองพยอม
33 สนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัย
34 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปากพระ
35 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดลัดทรายมูล
36 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานจอมสังข
37 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานวังขวาก
38 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองพยอม
39 สนับสนุนงานแขงเรือพายประเพณีตําบลปากพระ
40 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ (ทปค.อําเภอ
41 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ (สนง.จังหวัด
42 อุดหนุนตามโครงการจัดงานสักการะพระแมยา และงานกาชาดจังหวัด
43 จัดกิจกรรม และรวมกิจกรรมในพิธีศาสนา รัฐพิธี หรือประเพณีวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
44 กอสราง/ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ หมูที่ 1 - 6
45 กอสราง/ขยายเขต/ซอมแซม/ปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 1 - 6 ตําบล
ปากพระ
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
46 สงเสริมใหผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล อบรมตามหลักสูตร
ตางๆ (สนง.ปลัด)
47 สงเสริมใหพนักงานสวนตําบลเขารับการอบรมตามหลักสูตรตางๆ (สวนการ
48 สงเสริมใหพนักงานสวนตําบลเขารับการอบรมตามหลักสูตรตางๆ (สวนโยธา)
49 จัดหาวัสดุอุปกรณสํานักงาน ครุภัณฑที่จําเปนตอการบริหารงาน อบต.
50 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานการกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดสุโขทัยประจําป54
51 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูลขาวสาร จัดซื้อจัดจางของ อปท.
52
53
54
55

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบาน
โครงการ อบต. สัญจร บริการประชาชน
โครงการประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
สนับสนุนใหบุคลากรของ อบต.เขาศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

56
57
58

จัดทําการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ อบต.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และบันทึกขอมูล จปฐ. และ กชช 2 ค
จัดเก็บขอมูลครัวเรือน และคาใชจายในการบันทึกขอมูล จปฐ.

งบประมาณ
101,920
81,900
76,440
49,140
247,520
301,600
145,600
117,000
109,200
70,200
80,000
90,000
50,000
20,000
30,000
93,445
1,232,000

78,776
43,208
25,374
508,377
7,300
13,000
7,300
14,050
18,450
120,000
15,000
4,000
20,332
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ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานการปองกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน
59 โครงการแกไขปญหายาเสพติด (อําเภอเมืองสุโขทัย)
60 อุดหนุนโครงการเรงรัดการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในจังหวัด
สุโขทัย
61 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธตานยาเสพติด
62 โครงการปองกัน และลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม
63 โครงการปองกัน และลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต
64 โครงการอบรมอาสาสมัครแจงขาวอาชญากรรม
65 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสําคัญ
66 โครงการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนดานสาธารณภัย

งบประมาณ
80,000
50,000
15,000
13,500
28,300
30,000
10,000
176,000

ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปากพระ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1 ซอมแซมถนนดินพรอมลงลูกรัง หมูที่ 1 - 6
- ซอมแซมถนนสายขางคลองหนองสรอยทอง (ฝงซาย) หมูที่ 5
งบอําเภอฯ
- ซอมแซมถนนคันคลองลานไขน้ํา หมูที่ 4
61,784
- ซอมแซมถนนทางเขาหมูบาน หมูที่ 3
37,682
2 ซอมแซมถนนคสล. ซอยเขาวัดลัดทรายมูลฝงตะวันตก
งบอําเภอฯ
3 ซอมแซมสะพานสลิงหลังวัดลัดทรายมูล
งบหมูบาน
4 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
1,232,000
1. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 4003 บานลัดทรายมูล
หมูที่2จํานวน 8 โคม
2. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 5004 บานหนองพยอม
หมูที่ 6 จํานวน 8 โคม
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
5 วางทอระบายน้ํา 2 จุด หมูที่ 2 บานลัดทรายมูล
7,200
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีทองถิ่น
6 จัดงานวันเด็กแหงชาติ ตําบลปากพระ
70,000
7 สนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ วัดคงคามาลัย
117,000
8 สนับสนุนวัสดุอุปกรณทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กฯ
36,000
9 สงเสริมการเลนกีฬาใหเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
60,000
10 อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)ใหกับศูนยอบรมเด็กฯ
73,672.80
11 อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก โรงเรียนวัดปากพระ
175,586.84
12 อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
47,887.32
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ลําดับที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก โรงเรียนบานจอมสังข
69,989.16
อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก โรงเรียนบานวังขวาก
46,659.44
อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก โรงเรียนบานหนองพยอม
44,203.68
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแก โรงเรียนวัดปากพระ
371,800
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแก โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
101,400
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแก โรงเรียนบานจอมสังข
148,200
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแก โรงเรียนบานวังขวาก
98,800
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแก โรงเรียนบานหนองพยอม
93,600
อุดหนุนโครงการแสดงผลงานศักยภาพนักเรียน โรงเรียนวัดปากพระ
30,000
อุดหนุนโครงการแสดงผลงานศักยภาพนักเรียน โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
10,000
อุดหนุนโครงการแสดงผลงานศักยภาพนักเรียน โรงเรียนบานจอมสังข
10,000
อุดหนุนโครงการแสดงผลงานศักยภาพนักเรียน โรงเรียนบานวังขวาก
10,000
อุดหนุนโครงการแสดงผลงานศักยภาพนักเรียน โรงเรียนบานหนองพยอม
10,000
อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาสี สานสามัคคี "เบญจรงคเกมสครั้งที่ 12"
50,000
โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเปนพระราชกุศล ไมใชงบประมาณ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
28 จัดกิจกรรมในพิธีศาสนา รัฐพิธี หรือประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ
- วันพอขุนรามคําแหงมหาราช
12,850
29 จัดกิจกรรมงานวันผูสูงอายุและวันสงกรานตประจําป 55
ไมใชงบประมาณ
30 โครงการแขงเรือยาวประเพณีตําบลปากพระ
80,000
31 อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแมยาและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย
20,000
32 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟจังหวัดสุโขทัย
90,000
(ทปค.เมืองสุโขทัย)
33 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟจังหวัดสุโขทัย
50,000
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนนาอยูและเปนเมืองนาอยู
34 สงเคราะหเบี้ยยังชีพและใหความชวยเหลือผูปวยเอดส
11,500
35 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ คนชรา
933,900
36 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ คนพิการ
109,000
37 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล ประจําปงบประมาณ 55
2,000
38 โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก
74,010
39 โครงการปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา
42,010
40 สนับสนุนการบริการสาธารณสุข ในการดําเนินงานของอสม. หมูที่ 1 - 6
60,000
41 พัฒนาศักยภาพและกระตุนใหผูนําสตรีเปนที่ยอมรับตอสังคม
5,000
42 สงเสริมปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไมใชงบประมาณ
43 ปลูกตนไมถวายแมของแผนดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
432
44 โครงการรวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว
8,852.50

22
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน
45 อบรมหลักสูตรนวดแผนไทย
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการปองกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน
46 โครงการแกไขปญหายาเสพติด
47 โครงการเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในจังหวัด
48 รณรงคประชาสัมพันธ และตั้งจุดตรวจบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลปใหม
49 รณรงคประชาสัมพันธและตั้งจุดตรวจบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลสงกรานต
50 เด็กและเยาชนไทยหางไกลยาเสพติด
51 บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเชน อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ
- วัสดุปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย)
52 ลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสําคัญ (ทปค.เมืองสุโขทัย)
53 ฝกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพดานกูชีพ กูภัย
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
54 จัดหาวัสดุอุปกรณสํานักงานและครุภัณฑที่จําเปนตอการบริหารงาน อบต.
55 เพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของอปท.อ.เมืองฯ
56 สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาฯเขารับการฝกอบรม สัมมนา (สํานักงานปลัด)
57 สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เขารับการฝกอบรมสัมนา
(สวนการคลัง)
58 สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เขารับการฝกอบรมสัมนา
(สวนโยธา)
59 สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เขารับการฝกอบรมสัมนา
(สวนการศึกษาฯ)
60 จัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบาน
61 โครงการบูรณาการอําเภอเคลื่อนที่ รวมกับอบต. เคลื่อนที่
62 จัดประชุมประชาคมหมูบาน/ ตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาฯ
63 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและบันทึกขอมูลจปฐ.และกชช 2 ค
64 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ขอมูลขาวสาร
65 จัดทําการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ อบต.
66 สงเสริมผูบริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงานจางและลูกจางเขารับการศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี /โท
67 เพิ่มศักยภาพการบริหารงานและการสงเสริมการมีสวนรวมของอปท.จ.สุโขทัย
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว
68 ประชาสัมพันธงานลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
80,000
80,000
28,050
28,250
10,000
102,746
12,000
ไมใชงบประมาณ
203,200
15,000
148,800
34,800
15,800
11,400
7,300
16,050
18,450
5,000
ไมใชงบประมาณ
20,000
180,000
7,300
3,060

23
ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปากพระ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีทองถิ่น
1 การแขงขันกีฬาสีสานสามัคคีเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง (เบญจรงคเกมส
50,000
ครั้งที่ ๑๓) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖
2 จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๖
78,693
3 แสดงผลงานศักยภาพนักเรียนและเยาวชนตําบลปากพระ(Child Show)
30,000
ใหแกโรงเรียนวัดปากพระ
4 แสดงผลงานศักยภาพนักเรียนและเยาวชนตําบลปากพระ(Child Show)
10,000
ใหแก โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
5 แสดงผลงานศักยภาพนักเรียนและเยาวชนตําบลปากพระ (Child Show)
10,000
ใหแก โรงเรียนบานจอมสังข
6 แสดงผลงานศักยภาพนักเรียนและเยาวชนตําบลปากพระ (Child Show)
10,000
ใหแก โรงเรียนบานวังขวาก
7 แสดงผลงานศักยภาพนักเรียนและเยาวชนตําบลปากพระ (Child Show)
10,000
ใหแก โรงเรียนบานหนองพยอม
8 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดคง
93,801
คามาลัย
9 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก โรงเรียนวัดปากพระ
249,988.73
10 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
39,231.02
11 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก โรงเรียนบานจอมสังข
76,911.64
12 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก โรงเรียนบานวังขวาก
45,804.86
13 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก โรงเรียนบานหนองพยอม
49,319.16
14 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคงคาฯ
85,800
15 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหแก โรงเรียนวัดปากพระ
403,000
16 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหแก โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
78,000
17 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหแก โรงเรียนบานจอมสังข
135,200
18 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหแก โรงเรียนบานวังขวาก
78,000
19 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหแก โรงเรียนบานหนองพยอม
88,400
20 สนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟประจําป2555
90,000
21 สนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟจังหวัดสุโขทัย
50,000
ประจําป ๒๕๕๕ (สํานักงานจังหวัดสุโขทัย)
22 สนับสนุนประเพณีสักการะพระแมยาและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย
20,000
ประจําป ๒๕๕๖
23 จัดกิจกรรมในพิธีศาสนา รัฐพิธีหรือประเพณีวัฒนธรรมตางๆ
12,700
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ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนนาอยูและเปนเมืองนาอยู
24 โครงการแกไขปญหายาเสพติด
80,000
25 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
4,500
26 สนับสนุนการบริการสาธารณสุข ใชในการดําเนินงาน(อสม.)หมูที่ ๑-๖
60,000
27 โครงการควบคุมปองกันโรคใขเลือดออก
79,550
28 โครงการปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา
51,410
29 โครงการบริจากโลหิตเพื่อการกุศลประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
2,000
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการปองกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน
30 โครงการรณรงคประชาสัมพันธและตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ
29,700
ชวงเทศกาลปใหม ป ๒๕๕๖
31 โครงการรณรงคประชาสัมพันธและตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ
27,300
ชวงเทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๖
32 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสําคัญ (ทปค.อ.เมืองสุโขทัย)
12,000
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการปองกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน
33 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
15,000
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
34 อุดหนุนโครงการศูนยประสานและบริการขอมูลขาวสารขององคกรปกครอง
8,000
สวนทองถิ่นจังหวัดสุโขทัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
35 ประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
18,450
หมายเหตุ : งบประมาณประจําป 2556 อยูระหวางดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

บทที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลปากพระ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางเสนทางคมนาคมขนสง
1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา

2.1 แกไขปญหาน้ําทวมในเขตพื้นที่ ปญหาขาดแคลนน้ํา
เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงาน
ประเพณีทองถิ่น

3.1 สงเสริมและเพิ่มศักยภาพดานการศึกษา กีฬา
และนันทนาการ
3.2 สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริยและกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี

-

-

โครงการ
กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา เสนทางคมนาคม ถนน สะพาน
กอสราง ปรับปรุง ระบบประปา ถังเก็บน้ํา บอน้ํา
ขยายเขตไฟฟาในครัวเรือนและไฟฟาสาธารณะ
ติดตั้งระบบโทรศัพทสาธารณะเพิ่ม
กอสรางทางระบายน้ํา ทอลอดเหลี่ยม
ซอมแซมคันแมน้ํา ขุดลอกคลอง ลําหราย ที่ตื้นเขิน กอสรางอางเก็บน้ํา
และปรับปรุง ซอมแซมคลองสงน้ํา ประตูปด - เปดน้ําและแหลงน้ํา
เพื่อการประมงน้ําจืด

โครงการอาหารกลางวัน, อาหารเสริม (นม)
จัดซื้อวัสดุอุปกรณทางการศึกษา, ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนฯ
จัดกิจกรรมทางวิชาการ/กีฬา/กิจกรรมเยาวชนทั้งในและนอกระบบ
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมไทย
จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
จัดกิจกรรมวันสําคัญ เชน วันปยะมหาราช วันพอ วันแมฯลฯ
อุดหนุนการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง/งานวันพอขุนและงานแมยา
จัดงานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ/ประเพณีแขงเรือยาวของตําบล
จัดกิจกรรม/ตั้งชมรม ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบาน
ประชาสัมพันธงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนนาอยู และเปนเมือง
นาอยู

แนวทางการพัฒนา
4.1 สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของเด็ก เยาชน
ครอบครัวและชุมชน

-

4.2 สงเสริมดานสังคมสงเคราะหคนพิการ คนชรา ผูมี
รายไดนอยและไรที่พึ่ง
4.3 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคติดตอ
และโรคไมติดตอ

-

4.4 ปรับปรุงภูมิทัศนและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
แกไขปญหาความยากจน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกัน
และรักษาความสงบสุข

5.1 นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเกษตร
และสงเสริมใหผลผลิตมีคุณภาพ
5.2 สงเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม
6.1 สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

-

โครงการ
จัดกิจกรรมดานครอบครัว/การจัดระเบียบสังคม /การศึกษาดูงาน
จัดกิจกรรมการปองกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
อบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด/จัดกิจกรรมตอตานยาเสพติด
สงผูติดสิ่งเสพติดเขารับการบําบัดรักษา
สงเคราะห คนชรา คนพิการ ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส
สงเสริมและใหความรูดานสุขอนามัยแกประชาชน
อบรมใหความรูในการปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ
โครงการปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ
สรางสวนสุขภาพของหมูบาน / สํารวจพื้นที่สาธารณะ
จัดกิจกรรมปลูกปาในที่สาธารณะและสถานที่ราชการ
จัดกิจกรรมปลอยปลาสูแหลงน้ําธรรมชาติ
พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวในเขตพื้นที่
ปรับปรุงภูมิทัศนขององคกรและพื้นที่ตําบลปากพระ
สนับสนุนเกษตรกรนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบอาชีพ
กอสรางลานตากผลผลิตทางการเกษตร
สงเสริมใหกลุมเกษตรกรมีอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได
จัดฝกอบรม อปพร. /หนวยกูชีพ กูภัยและตํารวจบานในตําบล
ปองกันและใหความชวยเหลือผูประสบปญหาภัยทางธรรมชาติ
ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเมื่อประสบปญหาจากสาธารณภัย
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

แนวทางการพัฒนา
7.1 เพิ่มศักยภาพบุคลากรขององคกรและพัฒนาองคกร
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

7.2 สงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการสรางเครือขายดานประชาธิปไตยและบริหาร
ราชการบนหลักธรรมาภิบาล

-

โครงการ
จัดอบรม และศึกษาดูงานใหแกผูบริหาร อบต. และสมาชิก อบต.
จัดอบรม และศึกษาดูงาน ใหความรูแกพนักงานในองคกร
จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานแกพนักงานในองคกร
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
รณรงคการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและใชสิทธิ์เลือกตั้งทุกระดับ
เชิญชวนประชาขนเขารวมรับฟงการประชุมสภาและติดตามการบริหารงาน
ของ อบต.
อบรมใหความรูดานการเมืองและใชสิทธิทางการเมือง
กอสรางอาคารเอนกประสงคของหมูบาน
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ อบต.
ปดประกาศ ประชาสัมพันธขาวสาร ผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ
จัดทําหองบริการขอมูลขาวสาร
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
องคการบริหารสวนตําบลปากพระ
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสราง เสนทางคมนาคมขนสง
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
2.1 แกไขปญหาน้ําทวมในเขตพื้นที่ ปญหาขาดแคลนน้ํา
เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม
รวม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีทองถิ่น
3.1 สงเสริมและเพิ่มศักยภาพดานการศึกษา กีฬา
และนันทนาการ
3.2 สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริยและกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
รวม

ป 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4
3
7

8,500,000
5,000,000
13,500,000

4
3
7

4,000,000
2,500,000
6,500,000

4
3
7

4,000,000
2,500,000
6,500,000

12
9
21

16,500,000
10,000,000
26,500,000

10

8,650,000

10

5,250,000

10

5,250,000

30

19,150,000

10

8,650,000

10

5,250,000

10

5,250,000

30

19,150,000

34

2,724,480

34

2,724,480

34

2,724,480

102

8,173,440

7

435,000

7

435,000

7

435,000

21

1,305,000

41

3,159,480

41

3,159,480

41

3,159,480

123

9,478,440
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ยุทธศาสตร
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชน
นาอยู และเปนเมืองนาอยู
4.1 สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของเด็ก เยาชน
ครอบครัวและชุมชน
4.2 สงเสริมดานสังคมสงเคราะหคนพิการ คนชรา ผูมีรายได
นอยและไรที่พึ่ง
4.3 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคติดตอ
และโรคไมติดตอ
4.4 ปรับปรุงภูมิทัศนและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
รวม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และแกไขปญหาความยากจน
5.1 นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเกษตร
และสงเสริมใหผลผลิตมีคุณภาพ
5.2 สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม
รวม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกัน และรักษาความสงบสุข
6.1 สนับสนุนการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
รวม

ป 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4

185,000

4

185,000

4

185,000

12

555,000

3

2,826,000

3

2,826,000

3

2,826,000

9

8,478,000

9

345,000

9

345,000

9

345,000

27

1,035,000

2

110,000

2

110,000

2

110,000

6

330,000

18

3,466,000

18

3,466,000

18

3,466,000

54

10,398,000

1

35,000

1

35,000

1

35,000

3

105,000

1
2

20,000
55,000

1
2

20,000
55,000

1
2

20,000
55,000

3
6

60,000
165,000

5
5

602,000
602,000

5
5

602,000
602,000

5
5

602,000
602,000

15
15

1,806,000
1,806,000
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ยุทธศาสตร
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
7.1 เพิ่มศักยภาพบุคลากรขององคกร และพัฒนาองคกร
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
7.2 สงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการสรางเครือขายดานประชาธิปไตย และบริหาร
ราชการบนหลักธรรมาภิบาล
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

9

2,563,000

9

1,563,000

9

1,563,000

27

5,689,000

8

665,000

8

415,000

8

415,000

24

1,495,000

17

3,228,000

17

1,978,000

17

1,978,000

51

7,184,000

100

32,660,480

100

21,010,480

100

21,010,480

300

74,681,440
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางเสนทางคมนาคมขนสง
ที่

โครงการ

1 กอสราง/ซอมแซม/ปรับปรุงถนนดิน พรอมลงลูกรัง หมูที่ 1 - 6
ตําบลปากพระ (*เนื่องจากเปนพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก)
ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรัง
- ซอยรวมใจ หมูที่ 1
- จุดที่นายแกว คําแตง - ลําหรายไผขวาง หมูที่ 1
- ซอยยายเติม - ริมแมน้ํายม หมูที่ 1
- ซอยนางประนอม ศรีนิล หมูที่ 1
- ซอยริมหรายปลาตายบานนางตุม - บานนายโกมล หมุที่ 1
- สองฝงคลองบานวังสะพาน หมูที่ 1
- ซอยนายสมพร แกนดอน หมูที่ 2
- ซอยบานนางจําป แยมกลัด หมูที่ 2
- จากถนนสายหลัก - หนองจระเข หมูที่ 2
- ซอยจําลอง บุญเมือง หมูที่ 2
- สายลํามะนัง - ขวัญเมือง ศรีพยัคฆ หมูที่ 2
- ซอยจําป หมูที่ 2
- ซอยเจริญบุญ หมูที่ 2
- ซอยมาโนช หมูที่ 2
- ซอยหนาโรงเรียนบานจอมสังข หมูที่ 3
- ซอยจอมสังข 1 หมูที่ 3
- ซอยจอมสังข 2 หมูที่ 3

วัตถุประสงค
เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสราง /ปรับปรุง
ถนนดินพรอมลงลูกรัง
ตามแบบแปลนที่ อบต.
ปากพระกําหนด
ยาว 150 เมตร
ยาว 500 เมตร
ยาว 300 เมตร
ยาว 100 เมตร
ยาว 300 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ยาว 80 เมตร
ยาว 600 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
ยาว 150 เมตร
ยาว 900 เมตร
ยาว 400 เมตร
ยาว 135 เมตร
ยาว 75 เมตร
ยาว 150 เมตร
ยาว 300 เมตร
ยาว 250 เมตร

งบประมาณ และที่มา
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
2,000,000
2,000,000 ประชาชนเดินทาง สวนโยธา
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
สะดวก ปลอดภัย
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางเสนทางคมนาคมขนสง
ที่

โครงการ

- ซอยจอมสังข 3 หมูที่ 3
- ซอยบานนายปราโมทย หมูที่ 4
- ซอยนายประทีป ดําดี หมูที่ 4
- ซอยเตือนใจพัฒนา หมูที่ 4
- ซอยบานนายณัฐวัฒ ลับฉิม หมูที่ 4
- ซอยบานนายประทีบ บุญสลุด หมูที่ 4
- ถนนสายบานสามหมื่นจากหลังที่บานนายเสงี่ยม หมูที่ 4
- ซอยหนองพยอม 2 หมูที่ 5
- ซอยหนองพยอม 4 หมูที่ 5
- ซอยหลังโรงเรียนบานหนองพยอม หมูที่ 5
- ซอยบานนายสมนึก นาพิมล หมูที่ 5
- คลองสาธารณะบริเวณศาลาเอนกประสงคประจําหมูบานกุง หมูที่ 6
- ถนนสายยานสม ฝงตะวันตก หมูที่ 6
- ซอยนายบุญเลิศ บานยานสม หมูที่ 6
- ซอยนายบรรจบ บานยานสม หมูที่ 6
- ซอยประปา หมูที่ 6
- ยกระดับถนนดินพรอมลงลูกรัง ซอยสามหมื่นหมูที่ 4 เขตติดตอ
หมูที่ 6 และหมูที่ 2 ตําบลปากพระ
- ซอยลานไขน้ํา

วัตถุประสงค

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยาว 300 เมตร
ยาว 200 เมตร
ยาว 50 เมตร
ยาว 200 เมตร
ยาว 800 เมตร
ยาว 100 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
ยาว 300 เมตร
ยาว 300 เมตร
ยาว 150 เมตร
ยาว 100 เมตร
ยาว 400 เมตร
ยาว 200 เมตร
ยาว 180 เมตร
ยาว 100 เมตร
ยาว 150 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

2557
(บาท)

งบประมาณ และที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทาง สวนโยธา
สะดวก ปลอดภัย

ยาว 100 เมตร
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางเสนทางคมนาคมขนสง
ที่

โครงการ

2 กอสราง / ซอมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 - 6
ตําบลปากพระ (*เนื่องจากเปนพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก)
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ซอยลําหรายปลาตาย หมูที่ 1
- ซอยสมประสงค หมูที่ 1
- ทางเขาวัดลัดทรายมูลฝงตะวันตก หมูที่ 2
- ซอยสันติราษฎ 1 หมูที่ 2
- ซอยสันติราษฎ 2 หมูที่ 2
- ซอยสันติราษฎ 3 หมูที่ 2
- ซอยจําป หมูที่ 2
- ซอยสมพร แกนดอน หมูที่ 2
- ซอยการสมบัติ หมูที่ 2
- ซอยอินผอง หมูที่ 2
- ซอยบุญพวง หมูที่ 2
- ซอยชื่นเปรื่อง หมูที่ 2
- ซอยจงแจม หมูที่ 2
- ซอยคําคุณเมือง หมูที่ 2
- ซอยมะลิดวง หมูที่ 2
- ซอยสะพานแขวน ฝงตะวันตก ริมแมน้ํายม หมูที่ 2
- ซอยจอมสังข 1 หมูที่ 3

วัตถุประสงค

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสราง/ซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามแบบแปลน
ที่ อบต.ปากพระ กําหนด
ยาว 150 เมตร
ยาว 200 เมตร
ยาว 380 เมตร
ยาว 120 เมตร
ยาว 240 เมตร
ยาว 120 เมตร
ยาว 600 เมตร
ยาว 120 เมตร
ยาว 240 เมตร
ยาว 140 เมตร
ยาว 140 เมตร
ยาว 120 เมตร
ยาว 130 เมตร
ยาว 80 เมตร
ยาว 150 เมตร
ยาว 22 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

2557
(บาท)

งบประมาณ และที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)

500,000
(อบต.)

500,000
(อบต.)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

500,000 ประชาชนเดินทาง สวนโยธา
(อบต.)
สะดวก ปลอดภัย
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางเสนทางคมนาคมขนสง
ที่

โครงการ

- ซอยบานนายนิทรรศ หมูที่ 4
- ซอยบานนายแนบ โสอุดร หมูที่ 4
- ซอยทองคํา กริ่มเพชร หมูที่ 4
- ทางเขาบานผูใหญเล็ก ยอดนวน หมูที่ 4
- ซอยหนองพยอม 1 หมูที่ 5
ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ซอยยานสม ฝงตะวันออก
3 กอสราง/ ซอมแซม สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 - 6
- ขามคลองสามพวง บานวังสะพาน หมูที่ 1
- ขามแมน้ํายม วัดลัดทรายมูล หมูที่ 2
- โรงเรียนบานจอมสังข (หนาวัดจอมสังขเกา) หมูที่ 3
- ขามแมน้ํายม บริเวณพื้นที่นายพล หนูแยม หมูบานวังขวาก หมูที่ 4
ตําบลปากพระ เขตติดตอหมูที่ 6 ตําบลทาฉนวน
4 กอสราง/ซอมแซม สะพานสลิง หมูที่ 1 - 6 ตําบลปากพระ
- บริเวณบานผูชวยผูใหญบานปราโมทย หนูแยม หมูที่ 4

วัตถุประสงค

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)

งบประมาณ และที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)

ยาว 100 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ยาว 600 เมตร
ยาว 300 เมตร
ยาว 500 เมตร

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทาง สวนโยธา
สะดวก ปลอดภัย

ยาว 300 เมตร
เพื่อใหการคมนาคม สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
5,000,000
1,000,000
1,000,000 ประชาชนเดินทาง สวนโยธา
สะดวกรวดเร็ว
กวาง 6 ม. ยาว 30 ม.
(อบต./อบจ./
(อบต./อบจ./
(อบต./อบจ./ สะดวก ปลอดภัย
ปลอดภัย
กวาง 6 ม. ยาว 80 ม. อําเภอฯ/กรมฯ) อําเภอฯ/กรมฯ) อําเภอฯ/กรมฯ)
กวาง 6 ม. ยาว 40 ม.
กวาง 6 ม. ยาว 60 ม.
เพื่อใหการคมนาคม
สะพานสลิง
สะดวกรวดเร็ว
กวาง 2 ม. ยาว 60 เมตร
ปลอดภัย

1,000,000
(อบต.)

500,000
(อบต.)

500,000 ประชาชนเดินทาง สวนโยธา
(อบต.)
สะดวก ปลอดภัย
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 กอสราง/ขยายเขต /ซอมแซม ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 1 - 6
เพื่อใหประชาชน
ตําบลปากพระ
มีน้ําอุปโภค
- กอสราง/ติดตั้งเครื่องกรองน้ําบานลัดทรายมูลฝงตะวันตก หมูที่ 2
บริโภค
- กอสรางระบบประปาบานลัดทรายมูลเปนขนาดกลาง หมูที่ 2
(วัดลัดทรายมูล)
- กอสรางระบบประปาบานหนองพยอมเปนขนาดกลาง หมูที่ 5
- ซอมแซมระบบประปา (ทอเมน) หมูที่ 6
- ซอมแซมระบบประปาบานจอมสังข หมูที่ 3
2 กอสราง/ขยายเขต/ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาหมูที่ 1 - 6 ตําบลปากพระเพื่อใหประชาชน
ขยายเขตไฟฟา
มีไฟฟาใช
- จากบานผูใหญเชาวลิต - บานนางสําอางค ปอมแกว หมูที่ 1
- จากบานนายคํารณ แยมวงษ - บานนายเนี้ยว กิ่งงิ้ว หมูที่ 1
- ทุกซอยที่ไมมีไฟฟาใช หมูที่ 2
- จากบานนายวินัย พัดพิน - บานนางจํานง พัดพิน หมูที่ 2
- จากทางหลวงชนบทสายสุโขทัย บางระกํา - สถานที่กอสรางระบบประปา
หมูที่ 2
- บานนางสุนทร แยมสรวล หมูที่ 3 (ติดทางหลวงชนบทฯ)
- จากบานนายวิโรจน จอมสังข - บานนางลําจวน อัดชาง หมูที่ 3
- จากบานนายมลทล ชาภิรมย - บานนางสาวสิรินทร พูลพัฒนะ หมูที่ 3
- จากบานนางพิมพ ทองแดง - บานนางเตือนใจ ศรีรักษา หมูที่ 3
- จากบานนายประสาน จอมสังข ,บานนายศิริ คําสี, บานนายมานพ
แปลกโฉมฉิน,บานนายประดิษฐ กลิ่นเมือง และบานนายมะลิคําศรี หมูที่ 4

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขต/ซอมแซม/
ระบบไฟฟา
ติดตั้งเครื่องกรองน้ํา
กอสรางระบบประปา
เปนขนาดกลาง
ซอมแซมระบบประปา

ขยายเขต/ซอมแซม/
ระบบไฟฟา
จํานวน 9 หลังคาเรือน
ยาว 200 เมตร
ยาว 500 เมตร
ยาว 600 เมตร
ยาว 200 เมตร

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
1,000,000
500,000
(อบต.)
(อบต.)

2559
(บาท)
500,000
(อบต.)

2,000,000
(อบต.)

1,000,000
(อบต.)

1,000,000
(อบต.)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ครัวเรือน
มีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภค

สวนโยธา

ทุกครัวเรือน
มีไฟฟาใช

สวนโยธา
การไฟฟาฯ

ยาว 30 เมตร
ยาว 80 เมตร
ยาว 500 เมตร
ยาว 80 เมตร
ยาว 200 เมตร
จํานวน 4 จุด
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

- จากคันแมน้ํา ถึงบานนายสอย นิ่มเพ็ง ,บานนางจันทรแรม เมงวงแหวน เพื่อใหประชาชน
และบานนายศิริ ดวงจันทร หมูที่ 4
มีไฟฟาใช
- จากบานนายสมศรี ศรีนิล - บานนางรุงทิพย ใยระยา หมูที่ 5
- จากบานนายสุเทพ นวมเอม - บานนายเทวัญ อนเนียม หมูที่ 6
- จากบานนายเรียง ศรีชู - บานนางสาว ประจวบ มณีศรี หมูที่ 6
- จากบานนางสมจิตร อยูสถิตย - บานนางวิไลพร เจริญสุข หมูที่ 6
- จากทางเขาบานสามหมื่น - บานนางสาวกิติมา มีอักโข หมูที่ 6
ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
- จากถนนทางหลวงชนบท 4003 - หนองตะเข หนองลํามะนัง หมูที่ 2
- จากคลองหนองขุม - คลองลานไขน้ํา หมูที่ 4
- ชวงที่นานายประทีป บัวเผื่อน - คลองลานไขน้ํา หมูที่ 4
- จากคลองลานไขน้ํา - คลองสามขา หมูที่ 4
- บานวังกุงหมูที่ 6 ปากทางเขาบานสามหมื่นหมูที่ 4
- จากตําบลยางซาย-หมูที่ 6
ปรับปรุงซอมแซม
- เพิ่มเสาไฟฟาแรงต่ําจากบานนายโหน จิ๋วนารายณ บานนายสยาม
งามฉาน และบานนางสุวรรณ งามฉาน หมูที่ 2
- ยกระดับเสาไฟฟา ทุกซอย (เนื่องจากพื้นดินสูงจากเดิม) หมูที่ 3
- ขอสนับสนุนสายไฟฟาพรอมเสาไฟฟาและอุปกรณ (ขางอาคารเอนกประประสงคบานวังขวาก) หมูที่ 4

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยาว 100 เมตร
จํานวน 3 จุด
ยาว 300 เมตร
ยาว 300 เมตร
ยาว 100 เมตร
ยาว 200 เมตร
ยาว 2,500 เมตร

2557
(บาท)

งบประมาณ และที่มา
2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ทุกครัวเรือน
มีไฟฟาใช

สวนโยธา
การไฟฟาฯ

ยาว 2,500 เมตร
ยาว 500 เมตร
ยาว 500 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ยาว 400 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
เพิ่มเสาไฟฟาแรงต่ํา
ทุกซอย หมูที่ 3
ยาว 50 เมตร
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ที่

โครงการ

3 ขยายเขตติดตั้ง /ซอมแซม ไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 1 - 6 ตําบลปากพระ
ขยายเขตติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
- บริเวณฝงตะวันออกและฝงตะวันตกหมูบานลัดทรายมูล หมูที่ 2
- ซอยทางเขาวัดฝงตะวันตก - สะพานสลิง หมูที่ 2
- หมูบานจอมสังข หมูที่ 3
- บริเวณทางโคงบานนางอุดม นวมเอม,บริเวณบานนายแสน ใยระยา
และบริเวณทางโคงบานนางวาสนา เกิดเทศ หมูที่ 4
- บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 5004 หมูบานหนองพยอม หมูที่ 5
- บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 1293 หมูบานวังกุง หมูที่ 6
- ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (หลอดไฟฟลูออเรสเซนต) ซอยทายวัง หมูที่ 3
- ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (หลอดไฟฟลูออเรสเซนต) ซอยจอมสังข 1 หมูที่ 3
- ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (หลอดไฟฟลูออเรสเซนต) ซอยบานผูใหญโหนก
หมูที่ 4
- ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (หลอดไฟฟลูออเรสเซนต) สี่แยกบานสามหมื่น
บริเวณบานนายชู รอดนอย หมูที่ 4
- ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาในหมูบานหนองพยอมเปน 3 เฟส หมูที่ 5
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
- ฝงตะวันออกบานลัดทรายมูล หมูที่ 2
- ฝงตะวันตกบานลัดทรายมูล หมูที่ 2

วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชน
มีความสะดวก
ในการสัญจร
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสราง /ซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ
หมู 1 - 6
ตามทางแยกสําคัญ
(ไฟรายทาง)

2557
(บาท)

งบประมาณ และที่มา
2558
(บาท)

2,000,000
(อบต.)

1,000,000
(อบต.)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

1,000,000 ประชาชนไดรับ
(อบต.)
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

สวนโยธา
การไฟฟาฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
2.1 แกไขปญหาน้ําทวมในเขตพื้นที่ ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 ขุดลอกคลองและลําหราย ในพื้นที่หมูที่ 1 - 6 ตําบลปากพระ
เพื่อใหประชาชน
(พื้นที่ประสบปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลากและขาดแคลนน้ําในการทําการ
มีแหลงน้ํา
เกษตรชวงฤดูแลง)
ทําการเกษตร
- คลองลําหรายเล็ก หมูที่ 1
เพิ่มขึ้น และสามารถ
- คลองไกเถื่อน เขตติดตอ หมูที่ 1 หมูที่ 4 และหมูที่ 6 พรอมเสริมคันดิน ระบายน้ําไดสะดวก
- ลําหรายไผขวาง จากที่นายลี เทพแสดง - ที่นายอํานวย ศรีนิล หมูที่ 1
ในภาวะน้ําทวม
ศรีนิล หมูที่ 1
- คลองจม คลองลอย พรอมเสริมคันดินและลงลูกรัง ทั้งสองฝง หมูที่ 2
- คลองไสไก (ขางวัดลัดทรายมูล) ทางหลวงชนบท สุโขทัย - บางระกํา
พรอมวางทอระบายน้ําตลอดแนว หมูที่ 2
- ลําหรายหนองฉัตร หมูที่ 2
- ลําหรายหนองจระเข หมูที่ 2
- ลําหรายบุงชุมแสง หมูที่ 2
- ลําหรายไอฮูก หมูที่ 3
- ลําหรายหนองสรอยทอง หมูที่ 4
- ลําหรายหนองขุม -คลองสามขา หมูที่ 4
- คลองลานไขน้ํา - คลองสามขา หมูที่ 4
- คลองสงน้ําจากหรายรัก - ที่นานายบก ไทยอยู หมูที่ 5
- ลําหรายหนองหวยรุน หมูที่ 6 พรอมเสริมคันดิน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พื้นที่คลอง ลําหราย
หมูที่ 1 - 6
ตําบลปากพระ
ยาว 1,000 เมตร
ยาว 800 เมตร
ยาว 3,000 เมตร

งบประมาณ และที่มา
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
1,000,000
1,000,000 ประชาชนไดรับ สวนโยธา
(อบต. /อบจ.) (อบต. /อบจ.) (อบต. /อบจ.)
ประโยชน
ดานการเกษตร
และสามารถ
ระบายน้ํา
ในภาวะน้ําทวม

ยาว 1,200 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
ยาว 600 เมตร
ยาว 190 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
ยาว 1,200 เมตร
ยาว 2,400 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
ยาว 4,000 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
2.1 แกไขปญหาน้ําทวมในเขตพื้นที่ ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2 กอสราง / ซอมแซมทอลอดเหลี่ยมเพื่อการระบายน้ําในพื้นที่หมูที่ 1 - 6 เพื่อการระบายน้ํา
ตําบลปากพระ (พื้นที่ประสบปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลากและขาดแคลนน้ํา อยางมีประสิทธิภาพ
ในการทําการเกษตรชวงฤดูแลง)
และบรรเทาความ
กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดือดรอนจากภาวะ
- ปากลําหรายหนองไอจอน หมูที่ 1
น้ําทวม
- ที่นายสวย ศรีโตนด หมูที่ 1
- ที่นางจําลอง ทองสาด หมูที่ 1
- ที่นางสมภาร อยูสุข หมูที่ 1
- ที่นางบังอร ใยระยา หมูที่ 1
- ที่หนองตะเข หมูที่ 2
- บริเวณลําหรายบุงชุมแสง หมูที่ 2
- บริเวณหนองลํามะนัง หมูที่ 2
- ปากคลองลําหรายหวาย หมูที่ 3
- ปากคลองนมผึ้ง หมูที่ 4
- ขางลําหรายหวาย เชื่อมหมูที่ 3 กับหมูที่ 5
- ขามคลองสามพวง ที่นานายดอกพุท จอมสังขกับที่สาธารณะประโยชน
หมูที่ 5
- บริเวณลําหรายลึก ที่นานางสมหมาย สุขสวัสดิ์ หมูที่ 5
- บริเวณคลองลานไขน้ํา ที่นายประชุม คําสัตย หมูที่ 6
ซอมแซม
- ซอมแซมทอลอดเหลี่ยม คสล. ที่คลองแยกจากหรายไผขวาง หมูที่ 1

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พื้นที่หมูที่ 1 - 6
ตําบลปากพระ

จํานวน 1 ชอง
จํานวน 1 ชอง
จํานวน 1 ชอง
จํานวน 1 ชอง
จํานวน 1 ชอง
จํานวน 1 ชอง
จํานวน 2 ชอง
จํานวน 2 ชอง
จํานวน 1 ชอง
จํานวน 1 ชอง
จํานวน 1 ชอง
จํานวน 1 ชอง

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(อบต. /อบจ.)

500,000
(อบต. /อบจ.)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

500,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน
ดานการเกษตร
และสามารถ
ระบายน้ํา
ในภาวะน้ําทวม

สวนโยธา

(อบต. /อบจ.)

จํานวน 1 ชอง
จํานวน 2 ชอง
จํานวน 1 ชอง
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
2.1 แกไขปญหาน้ําทวมในเขตพื้นที่ ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 วางทอระบายน้ําเพื่อการเกษตร ในพื้นที่หมูที่ 1 - 6 ตําบลปากพระ
เพื่อการระบายน้ํา
(พื้นที่ประสบปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลากและขาดแคลนน้ําในการทําการ อยางมีประสิทธิภาพ
เกษตรชวงฤดูแลง)
และบรรเทาความ
- วางทอระบายน้ํา จากที่นานางสุกัญญา - ที่นายสุนทร ดวงชื่น หมูที่ 1 เดือดรอนจากภาวะ
- วางทอระบายน้ํา บริเวณคลองลอย หมูที่ 6
น้าํ ทวม

พื้นที่หมูที่ 1 - 6
ตําบลปากพระ

4 กอสราง /ปรับปรุง/ซอมแซมฝายน้ําลน ในพื้นที่หมูที่ 1 - 6 ตําบลปากพระ เพื่อลดความรุนแรง
(พื้นที่ประสบปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลากและขาดแคลนน้ําในการทําการ จากภัยธรรมชาติ และ
เกษตรชวงฤดูแลง)
น้ําปาไหลหลาก
- กอสรางฝายน้ําลน สะพานหนองจระเข หมูที่ 2
ชะลอการพังทลาย
- กอสรางฝายน้ําลน หลังโรงเรียนบานวังขวากในแมน้ํายม หมูที่ 4
ของดิน และกระแสน้ํา
- กอสรางฝายน้ําลน ที่หนองสรอยทอง หมูที่ 4
เกิดความชุมชื้น
- กอสรางฝายน้ําลน ลําหรายลึก หมูที่ 5
ในวงกวาง
5 กอสรางคลองลอยเสริมเหล็กขางอาคารเอนกประสงคบานวังขวากหมูที่ 4 เพื่อใชในการเกษตร
และระบายน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพ
6 เสริม/ซอมแซม คันคลอง ลําหราย แมน้ํายม
เพื่อการระบายน้ํา
เสริมคันดินพรอมลงลูกรัง
และบรรเทาความ
- คลองสามพวง จากเขตพื้นที่หมูที่ 1 ถึงหมูที่ 5 ทั้งสองฝง
เดือดรอนจากภาวะ
- ลําหรายหนองสรอยทองฝงตะวันออกและตะวันตก หมูที่ 1
น้ําทวม
- แมน้ํายมฝงตะวันตก บานลัดทรายมูล หมูที่ 2

พื้นที่หมูที่ 1 - 6
ตําบลปากพระ

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000
(อบต.)

ยาว 10 เมตร
ยาว 100 เมตร

ยาว 40 เมตร
ยาว 120 เมตร
ยาว 30 เมตร
ยาว 30 เมตร
คลองลอยเสริมเหล็ก
1 แหง
พื้นที่ หมูที่ 1 - 6
ยาว 3,000 เมตร
ยาว 600 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

500,000
(อบต. /อบจ.)

500,000

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

100,000

100,000 ประชาชนไดรับ
(อบต.)
(อบต.)
ประโยชน
ดานการเกษตร
และสามารถ
ระบายน้ํา
ในภาวะน้ําทวม
250,000
250,000 ประชาชนไดรับ
(อบต. /อบจ.) (อบต. /อบจ.)
ประโยชน
ดานการเกษตร
พื้นที่เกิดความ
ชุมชื้นในวงกวาง

สวนโยธา

สวนโยธา

200,000

200,000 ประชาชนไดรับ สวนโยธา
ประโยชนในการ
ทําการเกษตร
2,000,000
1,000,000
1,000,000 ประชาชนไดรับ สวนโยธา
(อบต. /อบจ./ (อบต. /อบจ./ (อบต. /อบจ./ ประโยชนดานการ
(อบต. )

(อบต.)

(อบต.)

กรมฯ)

กรมฯ)

กรมฯ)

เกษตรและสามารถ

ระบายน้ํา
ในภาวะน้ําทวม

48

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
2.1 แกไขปญหาน้ําทวมในเขตพื้นที่ ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม
ที่

โครงการ

- แมน้ํายมฝงตะวันออก บานลัดทรายมูล หมูที่ 2
- ลําหรายบุงชุมแสงฝงตะวันตก บานลัดทรายมูล หมูที่ 2
- คลองหนองขวางสองฝง จากที่นานางลูกชิ้น สิงหสาทร - ที่นานางนัดดา
ยิ้มแยม หมูที่ 3
- คลองสามพวง หมูที่ 3
- แมน้ํายม จุดบานนายบุญสง หมูที่ 4
- แมน้ํายม จุดบานนายยงยุทธ หมูที่ 4
- คลองหนองขุม จุดคันสระนายเสริม หมูที่ 4
- แมน้ํายมชวงหลังบานนายสมชาย อยูขันสวัสดิ์ (สองฝง) หมูที่ 4
- ลําหรายหนองขวาง ฝงตะวันตก หมูที่ 5
- คลองสามพวง จากเขตพื้นที่หมูที่ 5 ฝงตะวันตก ถึงเขตพื้นที่หมูที่ 1
- แมน้ํายม บริเวณประปาหมูบานวังกุง (สองฝง) หมูที่ 6
ซอมแซมคันดิน
- ซอมแซมคันแมน้ํา จุดบานนายวิศลย จงจีระ หมูที่ 1
- ซอมแซมคันแมน้ํา จุดบานนายทรง ศรีวัง หมูที่ 2
- ซอมแซมคันแมน้ํา จุดบานนายเวง บูอน หมูที่ 2
- ซอมแซมคันแมน้ํา จุดบานนายสมหมาย วิมุกตระกูล หมูที่ 2
7 กอสรางระบบชลประทาน เลียบถนนทางหลวงชนบทหนองพยอม จอมสังข บานจอมสังข หมูที่ 3

วัตถุประสงค

เพื่อการระบายน้ํา
และบรรเทาความ
เดือดรอนจากภาวะ
น้ําทวม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ยาว 1,000 เมตร
ยาว 1,160 เมตร
ยาว 500 เมตร

ประชาชนไดรับ สวนโยธา
ประโยชนดานการ
เกษตรและสามารถ

ระบายน้ํา
ในภาวะน้ําทวม

ยาว 4,000 เมตร
ยาว 50 เมตร
ยาว 50 เมตร
ยาว 50 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
ยาว 200 เมตร

เพื่อใชในการเกษตร
และระบายน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพ

ยาว 300 เมตร
ยาว 100 เมตร
ยาว 100 เมตร
ยาว 100 เมตร
ตามแบบแปลน
ที่ อบต.ปากพระ
กําหนด
ยาว 3,000 เมตร

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

1,000,000

1,000,000

(อบต. /อบจ./

(อบต. /อบจ./

กรมฯ)

กรมฯ)

1,000,000 ประชาชนไดรับ

สวนโยธา

(อบต. /อบจ./ ประโยชนดานการ
กรมฯ)

เกษตรและระบายน้ํา

ในภาวะน้ําทวม
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
2.1 แกไขปญหาน้ําทวมในเขตพื้นที่ ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อการระบายน้ํา กอสราง/ซอมแซม
8 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมประตูปด - เปดน้ําพื้นที่หมูที่ 1 - 6
1,000,000
ตําบลปากพระ (พื้นที่ประสบปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลากและขาดแคลนน้ํา และกักเก็บน้ําไว
ประตูปดเปดน้ํา
(อบต. /อบจ.)
เพื่อการเกษตร
ในการทําการเกษตรชวงฤดูแลง)
ตามแบบแปลน
ในฤดูแลง
- ซอมแซมประตูปด - เปดน้ํา จุดนายสุนทร คลังภักดี หมูที่ 1
ที่ อบต.ปากพระกําหนด
พื้นที่หมูที่ 1,2,4และ 6
- กอสรางประตูปด - เปดน้ํา จุดนายสวย ศรีโตนด และนายสละ แยมวงษ

1,000,000
(อบต. /อบจ.)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

1,000,000

ประชาชนมีน้ํา สวนโยธา
(อบต. /อบจ.) เพื่อทําการเกษตร
และบรรเทาความ
เดือดรอนจาก
ภาวะน้ําทวม

- กอสรางประตูปด-เปดน้ํา หลังโรงเรียน
บานวังขวาก หมูที่ 4
- กอสรางประตูปด - เปดน้ํา คลองสามขา บานสามหมื่นหมูที่ 4 ตําบล
ปากพระ เขตติดตอ หมูที่ 6 ตําบลยางซาย หมูที่ 3 ตําบลบานหลุม
และหมูที่ 6 ตําบลทาฉนวน
- กอสรางประตูปด - เปดน้ํา ที่นานางสมหมาย สุขสวัสดิ์ หมูที่ 5
9 ซอมแซมเครื่องสูบน้ําดวยไฟฟา

10 กอสรางเขื่อนเรียงหินแมน้ํายมตําบลปากพระ

เพื่อซอมแซม
ซอมแซมเครื่องสูบน้ํา
เครื่องสูบน้ําดวยไฟฟา
ดวยไฟฟา
ใหมีสภาพที่ดี เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000 ประชาชนมีน้ํา สวนโยธา
(อบต.)
เพื่อทําการเกษตร
และบรรเทาความ
เดือดรอนจาก
ภาวะน้ําทวม
เพื่อการระบายน้ําที่ดี แมน้ํายมในตําบลปากพระ 1,000,000
150,000
150,000 บรรเทาความ สวนโยธา
และปองกันน้ํากัดเซาะ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
เดือดรอนจากภาวะ กรมสงเสริมฯ
แมน้ํายม
(กรมสงเสริมฯ) (กรมสงเสริมฯ) (กรมสงเสริมฯ)
น้ําทวม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีทองถิ่น
3.1 สงเสริมและเพิ่มศักยภาพดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
เปาหมาย
งบประมาณ และที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
(บาท)
(บาท)
1 การแขงขันกีฬาและเขารวมสงนักกีฬาแขงขัน
เพื่อเสริมสรางความสามัคคี
จัดกิจกรรมแขงขัน
40,000
40,000
และสงเสริมการเลนกีฬา
กีฬาและสงนักกีฬาแขงขัน
(อบต.)
(อบต.)
2 สงเสริมการเลนกีฬาใหเด็ก เยาวชนและประชาชน
ตําบลปากพระ

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในหมูบาน
มีอุปกรณการเลนกีฬา
ในหมูบาน
3 อุดหนุนการแขงขันกีฬาสีนักเรียน"เบญจรงคเกมส"
ใหเด็กนักเรียน
ครั้งที่ 14 ประจําปงบประมาณ 2557
มีความสามัคคี
รูแพ รูชนะ รูอภัย
4 จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2557
เพื่อจัดงานวันเด็ก
ใหกับเด็กในตําบลปากพระ
5 อุดหนุนโครงการแสดงผลงานศักยภาพนักเรียน
และเยาวชนตําบลปากพระ (Child Show)
ครั้งที่ 6 ใหแก โรงเรียนวัดปากพระ
6 อุดหนุนโครงการแสดงผลงานศักยภาพนักเรียน
และเยาวชนตําบลปากพระ (Child Show)
ครั้งที่ 6 ใหแก โรงเรียนวัดลัดทรายมูล

2559
(บาท)
40,000
(อบต.)

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ตําบลปากพระ หมูที่ 1 - 6

60,000
(อบต.)

60,000
(อบต.)

60,000
(อบต.)

โรงเรียนในตําบลปากพระ

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

120,000
(อบต.)

120,000
(อบต.)

120,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

10,000
(อบต.)

10,000
(อบต.)

10,000
(อบต.)

เด็กในตําบลปากพระ
มีสวนรวมในกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
โรงเรียนวัดปากพระ
แสดงผลงานดานวิชาการ จัดแสดงผลงานศักยภาพของ
ของเด็กนักเรียน
เด็กนักเรียน
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
แสดงผลงานดานวิชาการ จัดแสดงผลงานศักยภาพของ
ของเด็กนักเรียน
เด็กนักเรียน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนทุกคนรักการ
เลนกีฬาและมีความ
สามัคคี
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ตําบลปากพระ
หันมาใสใจเลนกีฬา
ออกกําลังกาย กันมากขึ้น
เกิดความสัมพันธอันดี
สามัคคี รูแพ รูชนะ
รูอภัย
นักเรียนกลาแสดงออก
ที่ดีและมีสวนรวมใน
กิจกรรม
นักเรียนกลาแสดงออก
ที่ดีและมีสวนรวมใน
กิจกรรม
นักเรียนกลาแสดงออก
ที่ดีและมีสวนรวมใน
กิจกรรม

สวนการศึกษาฯ

สํานักงานปลัด

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนวัดปากพระ

สวนการศึกษาฯ

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนวัดปากพระ

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีทองถิ่น
3.1 สงเสริมและเพิ่มศักยภาพดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

7 อุดหนุนโครงการแสดงผลงานศักยภาพนักเรียน
และเยาวชนตําบลปากพระ (Child Show)
ครั้งที่ 6 ใหแก โรงเรียนบานจอมสังข
8 อุดหนุนโครงการแสดงผลงานศักยภาพนักเรียน
และเยาวชนตําบลปากพระ (Child Show)
ครั้งที่ 6 ใหแก โรงเรียนบานวังขวาก
9 อุดหนุนโครงการแสดงผลงานศักยภาพนักเรียน
และเยาวชนตําบลปากพระ (Child Show)
ครั้งที่ 6 ใหแก โรงเรียนบานหนองพยอม
10 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ สื่อการเรียนการ
สอน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัย
11 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก
ศูนยอบรมเด็กเล็กวัดคงคามาลัย
12 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก
โรงเรียนวัดปากพระ
13 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก
โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
14 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก
โรงเรียนบานจอมสังข

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
โรงเรียนบานจอมสังข
แสดงผลงานดานวิชาการ จัดแสดงผลงานศักยภาพของ
ของเด็กนักเรียน
เด็กนักเรียน
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
โรงเรียนบานวังขวาก
แสดงผลงานดานวิชาการ จัดแสดงผลงานศักยภาพของ
ของเด็กนักเรียน
เด็กนักเรียน
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม โรงเรียนบานหนองพยอม
แสดงผลงานดานวิชาการ จัดแสดงผลงานศักยภาพของ
ของเด็กนักเรียน
เด็กนักเรียน
เพื่อเสริมทักษะ การเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การสอนใหกับครูและนักเรียน
วัดคงคามาลัย
เพื่อเด็กกอนเกณฑมีรางกาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย
วัดคงคามาลัย
เพื่อเด็กนักเรียนมีรางกาย
โรงเรียนวัดปากพระ
แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย
เพื่อเด็กนักเรียนมีรางกาย
โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย
เพื่อเด็กนักเรียนมีรางกาย
โรงเรียนบานจอมสังข
แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
(อบต.)

10,000
(อบต.)

10,000
(อบต.)

10,000
(อบต.)

10,000
(อบต.)

10,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)
117,600
(อบต.)
307,580
(อบต.)
29,120
(อบต.)
80,080
(อบต.)

20,000
(อบต.)
117,600
(อบต.)
307,580
(อบต.)
29,120
(อบต.)
80,080
(อบต.)

10,000
(อบต.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

นักเรียนกลาแสดงออก
ที่ดีและมีสวนรวมใน
กิจกรรม
10,000 นักเรียนกลาแสดงออก
(อบต.)
ที่ดีและมีสวนรวมใน
กิจกรรม
10,000 นักเรียนกลาแสดงออก
(อบต.)
ที่ดีและมีสวนรวมใน
กิจกรรม
20,000 นักเรียนกลาแสดงออก
(อบต.) ที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรม
117,600 เด็กกอนเกณฑมีรางกาย
(อบต.) แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
307,580 เด็กนักเรียนมีรางกาย
(อบต.) แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
29,120 เด็กนักเรียนมีรางกาย
(อบต.) แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
80,080 เด็กนักเรียนมีรางกาย
(อบต.) แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนบานจอมสังข

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนบานวังขวาก

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนบาน
หนองพยอม
สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนวัดปากพระ

สวนการศึกษาฯ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนวัดปากพระ

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนวัดลัดทรายมูล

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนบานจอมสังข
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีทองถิ่น
3.1 สงเสริมและเพิ่มศักยภาพดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

15 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก
โรงเรียนบานวังขวาก
16 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหแก
โรงเรียนบานหนองพยอม
17 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัย
18 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหแก
โรงเรียนวัดปากพระ
19 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหแก
โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
20 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหแก
โรงเรียนบานจอมสังข
21 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหแก
โรงเรียนบานวังขวาก
22 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหแก
โรงเรียนบานหนองพยอม
23 สงเสริมเด็กเขาวัดในวันสําคัญทางศาสนา

เพื่อเด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย
เพื่อเด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย
เพื่อเด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย
เพื่อเด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย
เพื่อเด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย
เพื่อเด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย
เพื่อเด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย
เพื่อเด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย
เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดศึกษาพระธรรมศาสนา

โรงเรียนบานวังขวาก
โรงเรียนบานหนองพยอม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดคงคามาลัย
โรงเรียนวัดปากพระ
โรงเรียนวัดลัดทรายมูล
โรงเรียนบานจอมสังข
โรงเรียนบานวังขวาก
โรงเรียนบานหนองพยอม
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ธรรมะ เพื่อเด็กและเยาวชน

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,960
(อบต.)
49,140
(อบต.)
336,000
(อบต.)
676,000
(อบต.)
64,000
(อบต.)
176,000
(อบต.)
112,000
(อบต.)
108,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

50,960
(อบต.)
49,140
(อบต.)
336,000
(อบต.)
676,000
(อบต.)
64,000
(อบต.)
176,000
(อบต.)
112,000
(อบต.)
108,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

50,960
(อบต.)
49,140
(อบต.)
336,000
(อบต.)
676,000
(อบต.)
64,000
(อบต.)
176,000
(อบต.)
112,000
(อบต.)
108,000
(อบต.)
5,000
(อบต.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
เด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
เด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
เด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
เด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
เด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
เด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
เด็กนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
เด็กและเยาวชนนํา
พระพุทธศาสนามาปรับใช
ในการดําเนินชีวิต

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนบานวังขวาก

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนบาน
สวนการศึกษาฯ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนวัดปากพระ

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนวัดลัดทรายมูล

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนบานจอมสังข

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนบานวังขวาก

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนบานหนองพยอม

สวนการศึกษาฯ
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีทองถิ่น
3.1 สงเสริมและเพิ่มศักยภาพดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

24 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ สื่อการเรียนการ
สอนใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัย

20,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)

25

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

60,000
(อบต.)

60,000
(อบต.)

5,000
(อบต.)

5,000
(อบต.)

9,000
(อบต.)
10,000
(อบต.)
20,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)

9,000
(อบต.)
10,000
(อบต.)
20,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)

26

27

28
29
30
31

เพื่อเสริมทักษะ การเรียน จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สื่อการเรียน
การสอนใหกับครู และ
การสอนใหแกศูนยพัฒนาฯ
นักเรียน
ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัย เพื่อใหเด็กเล็กมีสถานที่เรียน ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนา
ไดมาตรฐาน สะอาด
เด็กเล็ก วัดคงคามาลัย
ถูกสุขลักษณะ
กอสรางที่แปรงฟนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัย เพื่อใหเด็กเล็กมีสถานที่
กอสรางที่แปรงฟนศูนย
แปรงฟนที่ไดมาตรฐาน สะอาด พัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัย
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
ปฐมนิเทศ /ประชุมผูปกครองเด็กนักเรียนศูนย
เพื่อใหผูปกครองและเด็ก
ปฐมนิเทศผูปกครอง/
เด็กเล็กวัดคงคามาลัย
ไดมีสวนรวมในการจัดการ
ประชุมผูปกครอง
การศึกษา
จํานวน 60 คน
คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา เพื่อจายในการพัฒนาครู
ผูดูแลเด็ก
เด็กเล็กวัดคงคามาลัย
ผูดูแลเด็ก
จํานวน 3 คน
จัดกิจกรรมนันทนาการวันแมแหงชาติ
เพื่อใหเด็กและแมมีสวนรวม จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม
ในกิจกรรมวันแมแหงชาติ
1 ครั้ง/ป
แขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัย
เพื่อสงเสริมใหเด็กแสดงถึง
จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
ความสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา
1 ครั้ง/ป
หนูนอยแหเทียนเขาพรรษา
เพื่อใหเด็กเรียนรูวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา
ประเพณีของไทย
1 ครั้ง/ป

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

20,000 เด็กเล็กไดรับการสงเสริม
(อบต.) พัฒนาการ เตรียมความรอม
ทั้ง 4 ดาน
50,000 เด็กเล็กไดรับการสงเสริม
(อบต.) พัฒนาการ เตรียมความรอม
ทั้ง 4 ดาน
60,000 เด็กเล็กไดรับการสงเสริม
(อบต.) พัฒนาการ เตรียมความรอม
ทั้ง 4 ดาน
5,000 ผูปกครองมีสวนรวม
(อบต.)
และเห็นถึงความสําคัญ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
9,000 ผูดูแลเด็กไดรับการพัฒนา
(อบต.) ทักษะในการปฏิบัติหนาที่
10,000 เด็กเล็กไดรวมกิจกรรม
(อบต.)
วันสําคัญของชาติ
20,000 เด็กเล็กไดรวมกิจกรรม
(อบต.) การแขงขันกีฬาของศูนยฯ
2,000 เด็กเล็กไดรวมกิจกรรม
(อบต.)
แหเทียนเขาพรรษา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนวัดปากพระ

สวนการศึกษาฯ
สวนโยธา
สวนการศึกษาฯ
สวนโยธา
สวนการศึกษาฯ

สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีทองถิ่น
3.1 สงเสริมและเพิ่มศักยภาพดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

32 อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนาจิตโรงเรียนวัดปากพระเพื่อปลูกฝงศีลธรรมแกเยาวชน เด็กนักเรียน จํานวน 133 คน
ระยะเวลา 3 วัน
วันที่ 11 - 13 ก.ค. 57
33 อุดหนุนโครงการรักษดนตรีไทย
เพื่อรักษาเอกลักษณเกี่ยวกับ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดลัดทรายมูล
ดนตรีไทยใหกับเด็กนักเรียน
มิ.ย. - พฤศจิกายน 56
34 อุดหนุนโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณทางการเรียน เพื่อเปนแหลงคนควาที่มี นักศึกษา กศน.และประชาชน
การสอน ใหแกศูนยการศึกษานอกระบบและการ เทคโนโลยีทันสมัยทันตอเหตุ
ในตําบลปากพระ
ศึกษาตามอัธยาศัย
การณในยุคปจจุบัน
(จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน)

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

40,000
(อบต.)

40,000
(อบต.)

40,000 เด็กนักเรียนไดรับการ
(อบต.)
ปลูกฝงศีลธรรมอันดีงาม

7,000
(อบต.)
30,000
(อบต.)

7,000
(อบต.)
30,000
(อบต.)

7,000 เด็กนักเรียนเลนดนตรีไทย
(อบต.)
อยางนอยคนละ 1 ชิ้น
30,000 นักเรียน นักศึกษาตําบล
(อบต.)
ปากพระไดเรียนรู
ดานเทคโนโลยี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนวัดปากพระ

สวนการศึกษาฯ
โรงเรียนวัดลัดทรายมูล

สวนการศึกษาฯ
ศูนยการศึกษานอกระบบฯ
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณี
3.2 สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณี
เปาหมาย
งบประมาณ และที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
(บาท)
(บาท)
1 ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อถวาย เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
คณะผูบริหาร สมาชิก
10,000
10,000
เปนพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาท
เฉลิมพระเกียรติพระบาท สภาฯพนักงานสวนตําบล
(อบต.)
(อบต.)
สมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระเจาอยูหัว
ลูกจางและประชาชน
ตําบลปากพระ
2 กิจกรรมงานวันผูสูงอายุและวันสงกรานตประจําป เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
สนับสนุนการจัดงาน
100,000
100,000
2557
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ประเพณีสงกรานต และ
(อบต.)
(อบต.)
ทองถิ่น
วันผูสูงอายุตําบลปากพระ
3 แขงขันเรือยาวประเพณีตําบลปากพระ
เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
สนับสนุนการจัดงาน
150,000
150,000
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
แขงเรือพายประเพณี
(อบต.)
(อบต.)
ทองถิ่น
ตําบลปากพระ
4 สนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เพื่อสงเสริมและอนุรักษ สนับสนุนกิจกรรมงานลอย
90,000
90,000
เผาเทียนเลนไฟ ประจําป 2556
ประเพณีทองถิ่นไวใหคงอยู กระทง เผาเทียนเลนไฟ
(อบต.)
(อบต.)
สืบไป
5 สนับสนุนประเพณีงานสักการะพระแมยาและงาน เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
สนับสนุนกิจกรรม
20,000
20,000
กาชาด จังหวัดสุโขทัย ประจําป 2557
ประเพณีทองถิ่นไวใหคงอยู
จังหวัดสุโขทัย
(อบต.)
(อบต.)
สืบไป
6 จัดกิจกรรมในพิธีศาสนา รัฐพิธีหรือประเพณี
วัฒนธรรมตาง ๆ

เพื่อสงเสริมและธํารงคไว
ซึ่งพระพุทธศาสนา แสดง
ถึงความจงรัภภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยไทย

จัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา ฯลฯ

60,000
(อบต.)

60,000
(อบต.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

2559
(บาท)
10,000 ทุกคนรวมปฏิบัติธรรม
(อบต.)
รักษาศีล เจริญจิตภาวนา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนการศึกษาฯ

100,000 มีการสืบทอดอนุรักษ
(อบต.)
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น
150,000 มีการสืบทอดอนุรักษ
(อบต.)
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น
90,000 มีการสืบทอดอนุรักษ
(อบต.)
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น
20,000 มีการสืบทอดอนุรักษ
(อบต.)
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น

สวนการศึกษาฯ
สภาวัฒนธรรมฯ

60,000 มีการสืบทอดอนุรักษ
(อบต.)
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น

สวนการศึกษาฯ

สวนการศึกษาฯ
สภาวัฒนธรรมฯ
สวนการศึกษาฯ
ทปค.อําเภอฯ
สวนการศึกษาฯ
ทปค.อําเภอฯ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณี
3.2 สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณี
เปาหมาย
งบประมาณ และที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดตระหนัก
ถึงพระคุณของแม

สํานักงานปลัด
สนง.พัฒนาชุมชน
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

7 อุดหนุนโครงการชุมนุมสตรีเนื่องในวันแมแหงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรัก คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ประจําป 2557
ภักดี และมีสวนรวมกิจกรรม หมูที่ 1 - 6 ตําบลปากพระ
วันสําคัญของชาติ

5,000
(อบต.)

5,000
(อบต.)

5,000
(อบต.)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชนนาอยูและเปนเมืองนาอยู
4.1 สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของเด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชน
เปาหมาย
งบประมาณ และที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
จัดกิจกรรมสรางสรรค
เด็กและเยาวชน
80,000
80,000
80,000 เยาวชนไดรับความรูและ สํานักงานปลัด
ปงบประมาณ 2557
เพื่อการหางไกลจากยาเสพติด
ตําบลปากพระ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
หางไกลยาเสพติด
อําเภอเมืองสุโขทัย
2 โครงการแกไขปญหายาเสพติด

จัดกิจกรรมสรางสรรค

เด็กและเยาวชน

20,000

20,000

20,000 เยาวชนไดรับความรูและ

สํานักงานปลัด

เพื่อการหางไกลจากยาเสพติด

ตําบลปากพระ

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.)

3 โครงการดานการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนและครอบครัว

เพื่อพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชนและครอบครัว

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000 สตรี เด็ก เยาวชนและ
(อบต.) ครอบครัว ไดรับการพัฒนา

4 ใหความรูเพื่อการพัฒนาครอบครัวและเสริมสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว

เพื่อใหความรูในการพัฒนา
ครอบครัวและเสริมสราง
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

จัดกิจกรรมพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชนและครอบครัว
จํานวน 1 ครั้ง/ป
จัดกิจกรรมใหความรูในการ
พัฒนาครอบครัว

35,000
(อบต.)

35,000
(อบต.)

35,000 ครอบครัวไดรับความรูในการ สํานักงานปลัด
(อบต.) พัฒนาสัมพันธภาพครอบครัว

หางไกลยาเสพติด
สํานักงานปลัด
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชนนาอยูและเปนเมืองนาอยู
4.2 สงเสริมดานสังคมสงเคราะหคนพิการ คนชรา ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
2,382,000
2,382,000
(อบต.)
(อบต.)

2559
(บาท)
2,382,000
(อบต.)

1 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อชวยสงเคราะหผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในตําบลปากพระ

2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อชวยสงเคราะหคนพิการ

คนพิการในตําบลปากพระ

438,000
(อบต.)

438,000
(อบต.)

438,000
(อบต.)

เพื่อชวยสงเคราะหผูปวย
โรคเอดส

ผูปวยโรคเอดสในตําบล
ปากพระ

6,000
(อบต.)

6,000
(อบต.)

6,000
(อบต.)

3 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

คนชรา คนพิการ และ
ผูปวยเอดสไดรับความ
ชวยเหลือ
คนชรา คนพิการ และ
ผูปวยเอดสไดรับความ
ชวยเหลือ
คนชรา คนพิการ และ
ผูปวยเอดสไดรับความ
ชวยเหลือ

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชนนาอยูและเปนเมืองนาอยู
4.3 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคติดตอและโรคไมติดตอ
ที่

โครงการ

1 ปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา
2 รณรงคปองกันโรคไขหวัดนก

3 จัดซื้อเครื่องพนสารเคมีชนิดหมอกควัน
4 อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2557
5 คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

6 ลด ละ เลิกบุหรี่ ตําบลปากพระ ป 2557

7 สงเสริมสุขภาพชองปากนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดคงคามาลัย ป 2557

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา อบรมการใชอุปกรณในการ
ใชวัคซีน และการฉีดวัคซีน
เพื่อปองกันการระบาดโรค รณรงคการปองกันโรค
ไขหวัดนกภายในหมูบาน ไขหวัดนก และฆาเชื้อไข
และพื้นที่ที่มีการระบาด
หวัดนกในเขตพื้นที่
เพื่อการดําเนินงานในการ จัดซื้อเครื่องพนสารเคมีฯ
ปองกันโรคไขเลือดออก ใหเพียงพอตอการดําเนินงาน
เพื่อถวายเปนพระราชกุศล พนักงานสวนตําบล และ
แดพระบรมศานุวงศ
ประชาชนตําบลปากพระ
เพื่อปองกันและควบคุมโรค ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไดรับการตรวจคัดกรองเบา
หวาน ความดัน ฯลฯ
เพื่อปองกันและควบคุมโรค ประชาชนตําบลปากพระ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เพื่อสุขภาพชองปากที่ดี
ของเด็กนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัย

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดคงคามาลัย

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
20,000
20,000
20,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
75,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)

75,000
(อบต.)
2,000
(อบต.)

40,000
(อบต.)
(สปสช.)
63,000
(อบต.)
(สปสช.)
23,000
(อบต.)
(สปสช.)

40,000
(อบต.)
(สปสช.)
63,000
(อบต.)
(สปสช.)
23,000
(อบต.)
(สปสช.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไมมีการแพรระบาด
โรคพิษสุนัขบาในตําบล
ไมมีการแพรระบาด
โรคไขหวัดนก

สวนสาธารณสุขฯ

75,000 ไมมีการแพรระบาดของโรค
(อบต.)
ไขเลือดออก
2,000 ไดรวมกิจกรรมในการ
(อบต.)
แสดงความจงรักภักดี
ตอพระบรมวงศานุวงศ
40,000 ประชาชนรูจักวิธีปองกัน
(อบต.) และควบคุมโรคติดตอที่
(สปสช.) เปนอันตรายตอสุขภาพ
63,000 ประชาชนสามารถ ลด ละ
(อบต.)
เลิกบุหรี่ได
(สปสช.)
23,000 นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(อบต.)
มีสุขภาพชองปากที่ดี
(สปสช.)

สวนสาธารณสุขฯ

สวนสาธารณสุขฯ
อําเภอเมืองสุโขทัย

สวนสาธารณสุขฯ/
รพ.สงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล
สวนสาธารณสุขฯ/
รพ.สงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล
สวนสาธารณสุขฯ/
รพ.สงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชนนาอยูและเปนเมืองนาอยู
4.3 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคติดตอและโรคไมติดตอ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 อบรมนวดแผนไทย (ผอนคลาย) เพื่อเยี่ยมบานผูสูงอายุ
ที่พิการ ป 2557

เพื่อสรางความผอนคลาย
ทางกายและใจใหกับผูสูงอายุ
ที่พิการ

อสม. หมูที่ 1 - 6

9 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการประจําป 2557

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ ผูพิการในตําบลปากพระ
ในตําบลปากพระ

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000
(อบต.)
(สปสช.)

12,000
(อบต.)
(สปสช.)

50,000
(อบต.)
(สปสช.)

50,000
(อบต.)
(สปสช.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

12,000 อสม. ไดรับการฝกอบรม
(อบต.) อยางถูกวิธี ผูสูงอายุไดรับ
(สปสช.) การดูแลเอาใจใสทั้งดาน
รางกายและจิตใจ
50,000 ผูพิการในตําบลปากพระ
(อบต.) ไดรับการพัมนาคุณภาพชีวิต
(สปสช.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สวนสาธารณสุขฯ/
รพ.สงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล
สวนสาธารณสุขฯ/
รพ.สงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชนนาอยูและเปนเมืองนาอยู
4.4 ปรับปรุงภูมิทัศนและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการองคการบริหารสวน ปรับแตงพื้นที่ใหมีประโยชน ปรับภูมิทัศนของที่ทําการองค
ตําบลปากพระ
ใชสอยที่มีประสิทธิภาพมีความ การบริหารสวนตําบลปากพระ
รมรื่นสวยงามและมีเอกลักษณ
2 รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว

เพื่อใหประชาชนมีสํานึก จัดกิจกรรม ในการอนุรักษทรัพยากร
ในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลอยปลา ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
แดพระบรมวงศานุวงศ

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

10,000
(อบต.)

10,000
(อบต.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

พื้นที่มีประโยชนในการ
สวนโยธา
ใชสอยและรมรื่นสวยงาม
เปนเอกลักษณของที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล
10,000
ประชาชนมีจิตสํานึก
สํานักงานปลัด
(อบต.)
ในการอนุรักษธรรมชาติ สวนสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน
5.1 นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเกษตรและสงเสริมใหผลผลิตมีคุณภาพ
ที่

โครงการ

1 อบรมเกษตรกร การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ปุยน้ําหมักและสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมศัตรูพืช

วัตถุประสงค
เพื่อใหเกษตรกรมีความรู
เรื่องปุยน้ําหมักและสารสกัด
จากพืชเพื่อควบคุมศัตรูพืช

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนหมูที่ 1 - 6

งบประมาณ และที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000
35,000 เกษตรกรสามารถทําปุย
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
น้ําหมักไปใชเอง
และลดการใชสารเคมี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานเกษตรฯ
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน
5.2 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม
ที่

โครงการ

1 ฝกอบรมอาชีพเสริมใหกับประชาชนตําบลปากพระ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีความรู
ดานอาชีพเสริมตางๆ
และสามารถนําไปเปน
อาชีพเสริมเพิ่มพูนรายไดแก
ครอบครัวได

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
อาชีพเสริม พรอมจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน

งบประมาณ และที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) เพิ่มพูนรายไดในครอบครัว

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและรักษาความสงบสุข
6.1 สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงคประชาสัมพันธและตั้งจุดบริการ
ประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ ชวงเทศกาลปใหม
ป 2557
2 โครงการรณรงคประชาสัมพันธและตั้งจุดบริการ
ประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ ชวงเทศกาลสงกรานต
ป 2557
3 อุดหนุนโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสําคัญ

4 โครงการฝกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ
ดานการกูชีพ กูภัย (อปพร.และ OTOS)
5 โครงการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันภัยจากการ
ทํางานและการจราจร
เพื่อปองกันภัยจากการ
ทํางานและการจราจร
เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รณรงคและตั้ง
จุดบริการประชาชน
ปละ 1 ครั้ง
รณรงคและตั้ง
จุดบริการประชาชน
ปละ 1 ครั้ง
สนับสนุนการลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพื่อฝกอบรมทบทวนและ จัดอบรมทบทวนดาน
พัฒนาศักยภาพดานการ
การกูชีพกูภัย
กูชีพกูภัย
(สาธารณภัย)
เพื่อจายในกรณีบรรเทา ชวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดรอนของ
ความเดือดรอนของ
ประชาชนดานสาธารณภัย
ประชาชน

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

อุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ปใหม มีจํานวนลดลง

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000 อุบัติเหตุในชวงเทศกาล
(อบต.)
สงกรานต มีจํานวนลดลง

12,000
(อบต.)

12,000
(อบต.)

12,000
(อบต.)

อุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ลดลง

สํานักงานปลัด
ทปค. เมืองสุโขทัย

30,000
(อบต.)

30,000
(อบต.)

30,000 ผูไดรับการอบรมมีความรู
(อบต.)
ความเขาใจในการกูชีพ
กูภัยอยางถูกวิธี
500,000
ประชาชนไดรับการ
(อบต.)
ชวยเหลือ

สํานักงานปลัด
สนง.ปองกันและ

500,000
(อบต.)

500,000
(อบต.)

บรรเทาสาธารณภัยฯ

สํานักงานปลัด
สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
7.1 เพิ่มศักยภาพบุคลากรขององคกรและพัฒนาองคกร โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสํานักงานปลัด
สวนการคลัง สวนโยธา สวนการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม และสวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

เพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกร สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล
และพนักงานสวนตําบลใน
พนักงานจาง คณะผูบริหาร
การบริการประชาชนในตําบล และสมาชิกสภาฯ เขารับการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงาน, คาจางทําเอกสาร,
คาธรรมเนียม, คาลงทะเบียน
คาจางเหมาบริการ, ปรับปรุง
เว็บไซต ฯลฯ

2 จัดหาครุภัณฑสํานักงานที่จําเปนตอการบริหารงาน เพื่อใหการบริการประชาชน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานที่จําเปน
สํานักงานปลัด สวนการคลัง สวนโยธา สวนการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอการบริหารงานใหกับทุกสวน
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและสวนสาธารณสุข
ราชการในองคกร เชนครุภัณฑ
และสิ่งแวดลอม
สํานักงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ครุภัณฑ
งานบานงานครัว ฯลฯ
3 สงเสริมผูบริหาร สมาชิกอบต. พนักงานสวนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับ
ผูบริหาร อบต. สมาชิก อบต.
พนักงานจางและลูกจางเขาศึกษาตอในระดับ
ผูบริหาร สมาชิก อบต.
พนักงานสวนตําบลและลูกจาง
ปริญญาตรี/โท
พนักงานสวนตําบล และลูกจาง
ของ อบต.ปากพระ

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
560,000
560,000
560,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(อบต.)

(อบต.)

องคการบริหารสวนตําบล
ปากพระและพนักงานสวน
ตําบล สามารถรองรับและ
ปฏิบัติงานในหนาที่มี
ศักยภาพ ในการบริการ
ประชาชนไดเปนอยางดี

ทุกสวนราชการ

(อบต.)

320,000
(อบต.)

320,000
(อบต.)

320,000 การบริหารจัดการในการ
(อบต.)
บริการประชาชนของอบต.
เปนไปอยางมีสิทธิภาพ

ทุกสวนราชการ

200,000
(อบต.)

200,000
(อบต.)

200,000
(อบต.)

สามารถนําองคความรู
มาพัฒนาทองถิ่นไดดี
ยิ่งขึ้น

ทุกสวนในองคการ
บริหารสวนตําบล
ปากพระ
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7.1 เพิ่มศักยภาพบุคลากรขององคกรและพัฒนาองคกร โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
ที่

โครงการ

4 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.
ขอมูลขาวสาร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ และที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อสรางความรูความเขาใจ ผูบริหาร อบต. สมาชิก อบต.
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
พนักงานสวนตําบล และ ลูกจาง
ตาม พรบ. ขอมูลขาวสาร
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ทองถิ่นและทองที่
1 ครัง้ /ป

10,000
(อบต.)

10,000
(อบต.)

250,000
(อบต.)

250,000
(อบต.)

6 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม/ตอเติมอาคารสํานัก เพื่อใหมีพื้นที่กวางขวางเพียงพอ กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
งาน องคการบริหารสวนตําบลปากพระ
กับบุคลากรที่มีเพิ่มขึ้นและเพื่อ ตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.
อํานวยความสะดวกแกประชาชน
ถมดินและกอสรางที่ทําการองค

100,000
(อบต.)

100,000
(อบต.)

7 ถมดินและกอสรางที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลปากพระหลังใหม

เพื่อการใหบริการประชาชน
ในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารสวนตําบลปากพระ

1,000,000
(อบต.)

100,000
(อบต.)

8 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย
สนับสนุนการบริหารงาน
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวน รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ ทั่วไปใหกับ อบต. วังทองแดง
ทองถิ่น
จดจางของ อปท.
9 อุดหนุนโครงการศูนยประสานและบริการขอมูล
เพื่อการบริหารงานบุคคล
สนับสนุนการบริหารงาน
ขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคลให สนง.ทองถิ่นจังหวัด
สุโขทัย
มีประสิทธิภาพ
สุโขทัย

15,000
(อบต.)

15,000
(อบต.)

8,000
(อบต.)

8,000
(อบต.)

5 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรทองถิ่น/ทองที่

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

10,000
(อบต.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

พนักงานสวนตําบล
มีความรูความเขาใจ
พรบ.ขอมูลขาวสาร
250,000 สามารถนําองคความรู
(อบต.)
มาพัฒนาทองถิ่นไดดี
ยิ่งขึ้น
100,000 ที่ทําการ อบต.ปากพระ
(อบต.)
สามารถรองรับการบริการ
ประชาชนไดดียิ่งขึ้น

สํานักงานปลัด

100,000 ที่ทําการ อบต.ปากพระ
(อบต.)
สามารถรองรับการบริการ
ประชาชนไดดียิ่งขึ้น
15,000 การปฏิบัติงานในการ
(อบต.)
จัดซื้อจัดจาง
มีประสิทธิภาพ
8,000 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อบต.)
ทองถิ่นไดรับขอมูลขาวสาร
การบริหารงานบุคคลถูกตอง

สวนโยธา

สํานักงานปลัด

สวนโยธา

สํานักงานปลัด/
อบต.วังทองแดง
สํานักงานปลัด/
สนง.สงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
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7.2 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางเครือขายดานประชาธิปไตยและบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาล
เปาหมาย
งบประมาณ และที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบาน
เพื่อใหประชาชนรับทราบ จัดซื้อหนังสือพิมพประจํา
45,000
45,000
ติดตามขาวสาร ปจจุบัน
หมูบาน หมูที่ 1 - 6
(อบต.)
(อบต.)
2 อบต. เคลื่อนที่ บริการประชาชน
เพื่อบูรณาการรวมกับ
ประชาชนตําบลปากพระ
30,000
30,000
อําเภอเมืองสุโขทัย ในการ
หมูที่ 1 - 6
(อบต.)
(อบต.)
บริการประชาชน
3 การจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกองคการบริหาร เพื่อใหการจัดการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้งผูบริหาร อบต.
100,000
100,000
สวนตําบลปากพระ
ผูบริหาร อบต. และสมาชิก
สมาชิก อบต.
(อบต.)
(อบต.)
อบต. เปนไปดวยความ
เรียบรอย
4 ประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม จัดประชุมประชาคมหมูบาน
20,000
20,000
ทองถิ่น
ที่จะพัฒนาหมูบาน และ
ตําบล หมูที่ 1 - 6
(อบต.)
(อบต.)
เสริมสรางความสามัคคี
5 กอสราง/ซอมแซม หอกระจายขาว หมูที่ 1 - 6
เพื่อใหประชาชนไดรับฟง
กอสรางหอกระจายขาว
100,000
100,000
ขอมูลขาวสารจากทาง ประจําหมูบาน และซอมแซม (อบต.)
(อบต.)
ราชการไดอยางทันเหตุการณ หากมีการเสียหายชํารุด
6 จัดทําการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
เพื่อทราบถึงความพึงพอใจ
จัดทําการประเมินความ
20,000
20,000
ที่มีตอ อบต.
ในการปฏิบัติงานของ
ความพึงพอใจของประชาชน
(อบต.)
(อบต.)
ประชาชนที่มีตอ อบต. ที่มีตอ อบต. โดยภาคเอกชน
หรือหนวยงานราชการอื่น ๆ

2559
(บาท)
45,000
(อบต.)
30,000
(อบต.)
100,000
(อบต.)

20,000
(อบต.)
100,000
(อบต.)
20,000
(อบต.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไมรับรูขาวสาร
สถานะการณปจจุบันมากขึ้น
ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการรับบริการ
เคลื่อนที่
การเลือกตั้งผูบริหาร อบต.
และสมาชิก อบต. เปนไป
ดวยความเรียบรอย
โปรงใส
ประชาชนมีสวนรวม
และเสนอแนะปญหา

สํานักงานปลัด

ประชาชนไดรับฟงขาว
สารจากหนวยราชการ
ไดทั่วถึง
ประชาชนไดรับทราบ
การดําเนินงานของ อบต.

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
อําเภอเมืองฯ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
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7.2 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางเครือขายดานประชาธิปไตยและบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาล
เปาหมาย
งบประมาณ และที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 กอสรางลานเอนกประสงคพรอมศาลาเอนกประสงค
บานวังสะพาน หมูที่ 1
8 กอสรางศาลาเอนกประสงคหมูบาน หมูที่ 5

เพื่อใหหมูบานมีศาลาเอนก
ประสงคในการจัดกิจกรรม
ของหมูบาน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กอสรางศาลาเอนกประสงค
จํานวน 1 หลัง

200,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

ประชาชนในหมูบานมีสถานที่
สําหรับจัดกิจกรรมของหมูบาน

สวนโยธา

กอสรางศาลาเอนกประสงค
จํานวน 1 หลัง

150,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

50,000
(อบต.)

ประชาชนในหมูบานมีสถานที่
สําหรับจัดกิจกรรมของหมูบาน

สวนโยธา
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