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แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
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คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่มีการกําหนดยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อีกทั้งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการของรัฐบาล ที่
ใหความสําคัญตอการวางแผนการพัฒนาของหนวยงานอยางบูรณาการ และมุงเนนผลลัพธของานตามตัวชี้วัดความสําเร็จแต
ละดาน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558) เปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดของ กิจกรรม / โครงการในแผนพัฒนาสามปนี้ องคการบริหารสวน
ตําบลโพธิ์ไทร สามารถทบทวน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณและสภาวะแวดลอมในแต
ละปได
องค ก ารบริ หารส วนตํ า บลโพธิ์ ไ ทรจะได ใ ช แผนพั ฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558) เป นแนวทางการ
ปฏิ บัติง านประจํา ป เพื่ อจัดทํ างบประมาณในการดํ าเนิ นงานของแตล ะป อี ก ทั้ง ใช เปนกรอบในการประสานแผนงาน /
โครงการ และกิจกรรมของสวนราชการตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ภายในองคการ
บริหารสวนตําบลโพธิ์ไทรไดอยางมีประสิทธิภาพ

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
มิถุนายน 2555
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สวนที่ 1 บทนํา
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการ
พั ฒ นาจะมี โ ครงการ / กิ จ กรรมได ม ากกว า หนึ่ ง โครงการ / กิ จ กรรม ที่ ต อ งนํ า มาดํ า เนิ น การเพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา
1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกันแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป
ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงประจําทุกป โดย
มีลักษณะดังนี้
1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะที่จะดําเนินการ
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนระยะเวลาสามป
4. เปนเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการจัดทํา
งบประมาณประจําป
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป ที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป มี 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. การเตรียมการจัดทําแผน
1. หนวยงานที่รับผิดชอบทําการประสานงานและเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒ นาสามป ในหวง
ป พ.ศ. 2556 – 2558 ผานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลอนุมัติ โครงการ
ดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป กําหนดปฏิทินการทํางานในระยะเวลาสามปตอไป
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ ไดแกคณะกรรม
พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในขององคการบริหารสวน
ตําบลประชาคมรับทราบ
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ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทําแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถิ่น
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด / อําเภอ และนโยบายของผูบริหาร เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น จั ด การประชุ ม ร ว มระหว า งคณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น
ประชาคมทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรก
ใหประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป
3. เมื่ อได แ นวทางการพั ฒ นาแล ว เวที ก ารประชุ ม ร ว มพิ จ ารณาว า จะมี โ ครงการ / กิ จกรรม
อะไรบางที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่ คัดเลือกมาใชเปนกรอบ
ในการพัฒนา
4. โครงการ / กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้นจะตองพิจารณาดังนี้
4.1 ใหพิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา
เช น ใน “ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒนาด า นเศรษฐกิ จฐานราก” ได กํ า หนด “แนวทางการพั ฒนาสิ น ค า หนึ่ ง ตํ า บล
หนึ่งผลิตภัณฑ” โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนาดานการตลาดฯ” ซึ่งอาจมีความสัมพันธกับ
“ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว ” ซึ่งไดกําหนด “ แนวทางการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรม” โดยกําหนด “โครงการปรับปรุงสถานที่ประวัติศาสตรปราสาทเกา ” หากพิจารณาแลวจะเห็น
ไดวาโครงการทั้งสองที่มาจากยุทธศาสตรการพัฒนาคนละยุทธศาสตรกันแตมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได
ในเชิ ง การเสริ ม สร า งรายได ใ ห แก ป ระชาชนโดยการนํ า ผลิ ตภั ณฑ ม าขายให นั ก ท อ ง เที่ ย ว ซึ่ ง หากกํ า หนดใน
แผนพัฒนาสามปแลว จะตองกําหนดหวงเวลาการดําเนินงานที่สอดรับกัน
4.2 ให พิ จ ารณานํ า โครงการ / กิ จ กรรมจากแผนชุ ม ชนที่ เ กิ น ขี ด ความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
4.3 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป
ไดอยา งเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป นการจัดลํา ดับโครงการไวเพื่ อทําแผนพัฒนาสามปในช วงถัดไปดวย
เนื่องจากในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุ ทธศาสตรการพัฒนา อาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนาน
กวาสามป ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ / กิจกรรม ที่
ตอเนื่องไปในระยะยาวดวย ซึ่งอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนสามปได เชนโครงการ
จัดการขยะมูลฝอย อาจมีกิจกรรมหลากหลายที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
4.4 เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมาความหลากหลาย ดังนั้นในขั้นของการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้

6
 งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ เมื่อพิจารณาดานตางๆ ดังกลาแลวจะตองแยกประเภทของโครงการออก อยางนอย 3 ประเภท คือ
เมื่อพิจารณาดานตาง ๆ ดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอยสามประเภทคือ
1. โครงการที่ องคกรปกครองส วนทองถิ่ นดําเนิ นการเอง กลา วคือมีขีดความสามารถทั้ ง
ทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง
2. โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่ แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถ
หรือไมประสงคจะดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตาม
ระเบียบวิธีการของทางราชการ
3. โครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงานอื่ น ทั้ ง ราชการบริ ห ารส ว นกลาง
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญหรือเปนโครงการที่
หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลวโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเสนอ
ขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจดังกลาว)
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่
จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่ วไปแลว จะตองวิเคราะหวา
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่เลือกไวตองใชขอมูลประเภทใด ตองการขอมูลของหวงเวลาใด
และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพื่อใชเปนขอมูลที่จะตองนํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรมได
อยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล ทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพื่อ
สามารถนํามาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคได
2. การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
1. หลั ง จากได แ นวทางการพั ฒ นาในช ว งสามป แ ล ว ให ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวั ตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
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วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาใน
ชวงเวลาสามป โดยน้ําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
2. ในขั้ น ตอนนี้ ที่ ป ระชุ ม จะร ว มกั น พิ จ ารณากํ า หนดโครงการ / กิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ จ ะ
ดํา เนินการตามแนวทางที่ คัดเลือกเนื่องจากิ จกรรมที่จะดํา เนิ นการมีค วามหลากหลาย ดั ง นั้ นที่ ป ระชุ ม จะต อง
พิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้
2.1 พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ กําหนด
อยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ / กิจกรรมที่ครบถวน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอื่น หรือโครงการ / กิจกรรมที่หนวยงาน
อื่นเปนผูดําเนินการ
2.2 พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ /กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใตแนวทางเดียวกัน
และระหวางแนวทางการพัฒนา
2.3 พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการดําเนินงานในดานของผลการ
ดําเนินงาน เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม
ก. จากความจําเปนเรงดวน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
ง. ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทอ งถิ่นพิจารณาคัดเลือก โครงการที่สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในป
แรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคา
โครงประกอบดวย 7 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐาน
สวนที่ 3 ทิศทางการพัฒนา
สวนที่ 4 ศักยภาพของทองถิ่น
สวนที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 6 โครงการพัฒนาภายใตยุทธศาสตร
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2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบไปดวย
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับ
ฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 6 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานมาพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ
อําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ผู บ ริหารท องถิ่ นนํา ร างแผนพั ฒนาสามปที่ ผ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจเสนอ
ขอรับการอนุมัติจากสภาทองถิ่น
3. เมื่อสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลว สภาทองถิ่นจะสงใหผูบริหารทองถิ่น
ประกาศใช แ ผนพั ฒ นาสามป และนํ า ไปปฏิ บั ติ รวมทั้ ง แจ ง สภาท อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาจั ง หวั ด
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน
4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งใน เชิง
สนั บ สนุ น และเป นอุ ป สรรคต อกั น เพื่ อ ให องค ก รปกครองส วนท องถิ่ นนํ า มาตั ดสิ นใจกํ า หนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด
นอกจากประโยชนในขางตนแลว การจัดทําแผนพัฒนาสามปยังมีประโยชนอีก ดังนี้
1. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานแบบมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยาง
สะดวกและเกิดผลดี
2. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี แผนงาน โครงการ / กิจกรรม ตามความตองการของประชาชน
3. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถใชแผนพัฒนาสามป เปนแนวทางการจัดขอบัญญัติงบประมาณ
4. ทําใหงานในฝายตาง ๆ มีการประสานกันดีกิจกรรมที่ดําเนินความตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปน
ระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทําซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคานับวาเปนการลด
ตนทุนที่ดี กอใหเกิดความประหยัดกับองคกร
5. ทําใหประชาชนไดทราบลวงหนาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะดําเนินกิจกรรมอะไรบาง
เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามตรวจสอบและการดําเนิ นงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปดวยความ
ถูกตอง โปรงใส
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สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของทองถิ่น
1. สภาพทั่วไป
1.1 ประวัติองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหาร
สวนตําบลโพธิ์ไทร ในลําดับที่ 3566 โดยยกฐานะจากสภาตําบลโพธิ์ไทรเปนองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ตั้งอยูเลขที่ 363 หมู 9 บานสนามชัย ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี 34110 มีระยะทางจากอําเภอพิบูลมังสาหาร ถึงที่ตั้งองคการบริหารสวนตําบล ประมาณ
3 กิโลเมตร
 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้ง แรกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2540
 มีการเลือกตั้งฯครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2544
 มีการเลือกตั้งครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 ผูบริหารทองถิ่นลาออกจากการดํารงตําแหนงเมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2552
 มีการเลือกตั้งครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 สมาชิกสภาฯจะครบวาระการดํารงตําแหนง ใน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2552
 มีการเลือกตั้งฯครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2552 ผูบริหารทองถิ่นปจจุบันครบวาระการดํารง
ตําแหนงเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
 มีการเลือกตั้งฯครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
ปจจุบันครบวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556
1.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ จรดแมน้ํามูลมีแนวเขตเริ่มจากปากโดมบรรจบลําน้ํามูล ที่พิกัด WC179920ลงไปตามลําน้ํามูล
ทิศใต จรดตํ า บลไร ใ ตและตํา บลดอนจิ ก มีแนวเขตเริ่ม จากเหมื องห วยชุม แสงที่พิ กั ด WC 214774
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามถนนใตหวยแกวตัดขามถนนลาดยางไปไรใตที่พิกัด WC 172802ไปตาม ลํา
หวยจรดที่ลําโดมใหญที่พิกัด WC 161792 ระยะทาง 7 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก จรดเทศบาล ตําบลพิบูลมังสาหารและตําบลกุดชมภู มีแนวเขตเริ่มจากกึ่งกลางลําน้ํามูล
ที่พิกัด WC 250870 ไปทางทิศใตตามถนนที่พิกัด WC 233826 ไปตามถนนพึงพิกัด WC 214774 เหมืองหวย
ชุมแสง ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก เริ่มจากจุดกึ่งกลางลําโดมใหญมีพิกัด WC 161792 ลงไปตามลําโดมใหญ ไปบรรจบที่ลํา
โดมใหญ จากแมน้ํามูลที่พิกัด WC 179920 ระยะทาง 16 กิโลเมตร
เนื้อที่ มีเนื้อที่โดยประมาณ 47.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,468.75 ไร
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1.3 สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบเหมาะสําหรับทํา การเกษตร มีลําน้ําไหลผาน 2 สาย คือ ลําน้ํามูล
ลําโดมใหญ ดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย และปาไมเบญจพรรณซึ่งเปนที่สาธารณะ
1.4 สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร มีอุณหภูมิคอนขางรอนจัดใน
ฤดูรอน และเย็นจัดในฤดูหนาว โดยอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่นําความหนาวเย็นและ
แหงแลงลมมรสุมตะออกเฉียงใตที่นํามาความชุมชื้นและฝนตกชุกทั่วไป จากลักษณะดังกลาวสามารถจําแนกได 3 ฤดู
 ฤดูรอน อากาศจะเริ่มอบอาวในเดือนกุมภาพันธไปจนถึงเดือนเมษายน
 ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงปลายเดือนกันยายน และมักปรากฏเสมอวา
ฝนทิ้งชวงในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม แตระยะเวลาฝนทิ้งชวงมักจะไมเหมือนกันในแตละป และ
ในชวงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุดีเปรสชั่น ฝนตกชุกบางปมีภาวะน้ําทวม แต ภาวการณไมรุนแรงนัก
 ฤดูหนาว เนื่องจากอยูในจังหวัดที่อยูทางตะวันออกสุดของประเทศทําใหไดอิทธิพลลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือกอนจังหวัดอื่น อุณหภูมิจะเริ่มลดตั้งแตเดือนตุลาคม และจะหมดปลายเดือนมกราคม
1.5 จํานวนหมูบาน มี 19 หมูบาน
จํานวนหมูบานในเขต อบต. ทั้งหมูบาน 19 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 – 19
หมูที่
ชื่อหมูบาน
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
1.
ปากโดม
นายสนั่น เยาวบุตร
ผูใหญบาน
2.
โพธิ์ไทร
นางละมัย วงศคูณ
"
3.
ทาชาง
นายไสว แสนทวีสุข
"
4.
ดอนคํามี
นายศักดิ์ศรี แสนทวีสุข
"
5.
เดื่อโดม
นายประสิทธิ์ งามพันธ
"
6.
สรางแกว
นายไพบูลย บุญศรี
"
7.
วังแคน
นายทองสุข โคตรหานาม
"
8.
สรางแกว
นางยนตจิตร มาดี
"
9.
สนามชัย
นายมลเทียร กาเผือก
กํานันตําบลโพธิ์ไทร
10. สรางแกว
นายทองดํา ภาพสิงห
"
11. บาฮี
นางเพ็งศรี วีสเพ็ญ
"
12. สะพานโดม
นายอุดม สีดา
"
13. ถิ่นสําราญ
นายวิเศษ แกวดี
"
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หมูที่
14.
15.
16.
17.
18.
19.
ประชากร

ชื่อหมูบาน
คํายาง
โนนศิลาออน
สนามชัย
ทรัพยเจริญ
สรางแกว
สรางแกว

ชื่อ - สกุล
นายหอมไกร ศรีเสนา
นายหรั่ง จิตใส
นายยุทธพันธ ทองลวน
นายพูน เคนสุข
นายแยม ใบแกว
นายวานิช จําปาเทศ

ตําแหนง
"
"
"
"
"
"
จํานวนประชากร

หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อหมูบาน
ปากโดม
โพธิ์ไทร
ทาชาง
ดอนคํามี
เดื่อโดม
สรางแกว
วังแคน
สรางแกว
สนามชัย
สรางแกว
บาฮี
สะพานโดม
ถิ่นสําราญ
คํายาง
โนนศิลาออน
สนามชัย
ทรัพยเจริญ
สรางแกว
สรางแกว

ชาย

หญิง

รวม

132
150
282
358
358
716
322
305
627
160
147
307
375
361
736
362
368
730
335
337
672
420
411
831
408
393
801
365
341
706
303
292
595
249
222
471
539
525
1,064
244
227
471
175
152
327
407
394
801
111
100
211
301
300
601
300
293
593
รวม
5,866
5,676
11,542
- ขอมูล ณ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2555 ความหนาแนนของประชากร 258 คน/ตารางกิโลเมตร
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หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อบาน
ครัวเรือน
ปากโดม
81
โพธิ์ไทร
236
ทาชาง
193
ดอนคํามี
68
เดื่อโดม
192
สรางแกว
232
วังแคน
198
สรางแกว
292
สนามชัย
321
สรางแกว
195
บาฮี
174
สะพานโดม
138
ถิ่นสําราญ
300
คํายาง
140
โนนศิลาออน
82
สนามชัย
296
ทรัพยเจริญ
60
สรางแกว
143
สรางแกว
186
รวม
3,527
ตรวจสอบแยกเปนพื้นที่ ณ. เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2555
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ ราษฎรของตําบลโพธิ์ไทรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา การ
ปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตวไวใชงาน และเพื่อบริโภค รองลงมาคือ อาชีพรับจาง
2.2 หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
- โรงแรม
1 แหง
-โรงเรือนใหเชา
1
แหง
- ปมน้ํามัน 2 ปม (เปนปมหลอดจํานวน 2 แหง) - โรงงานอุตสาหกรรม 2 แหง
- โรงสี
26 แหง
- รานคา
77
แหง
- รานอาหาร 2 แหง (KARAOKE)
- โรงแรม
1
แหง
- รานอาหาร
1 แหง
- รานซอมรถ
4
แหง
- หองเชา
1 แหง
- โรงไม
1
แหง
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- ฟารมเลี้ยงนกกระทา
1 แหง
- โรงผลิตขนนจีน
1
แหง
- รานคาของเกา
3 แหง
- ตลาดนัดกระเบื้อง 1
แหง
- เต็นทขายรถมือสอง
1 แหง
- รานเสริมสวย
1
แหง
- เสาสัญญาณโทรศัพท
4 เสา
- โรงหลออิฐ
1
แหง
- รานขายเฟอรนิเจอร
1 แหง
-โรงทําปุยชีวภาพ 1
แหง
- ฟารมเลี้ยงหมู
1 แหง
-รีสอรท
2
แหง
-รานขายหีบศพ
1 แหง
3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
 โรงเรียนประถมศึกษา
8 แหง ดังนี้
1. โรงเรียนบานสรางแกว
ผูอํานวยการชื่อ นายแหลมไทย ศิริทิพย
2. โรงเรียนบานเดื่อสะพานโดม
ผูอํานวยการชื่อ นายสุรศักดิ์ ทองปน
3. โรงเรียนบานนางาม (ผลแกวอุปถัมภ) ผูอํานวยการชื่อ นายประยูร บุญลอม
4. โรงเรียนบานสนามชัย
ผูอํานวยการชื่อ นายวิทยา สิงหเรือง
5. โรงเรียนบานถิ่นสําราญ
ผูอํานวยการชื่อ นางสาวกฤษณา ทองเทพ
6. โรงเรียนบานวังแคน
ผูอํานวยการชื่อ ส.อ.เรืองชัย ลวดทอง
7. โรงเรียนบานทาชาง
ผูอํานวยการชื่อ นายวินัย ธนูทอง
8. โรงเรียนบานปากโดม
ผูอํานวยการชื่อ นายชัยวัฒน วัชระจําปาวัลย
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี 3 แหง
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแกว
หน.ศูนยฯ นางสาวกิติยา สวัสดี
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง
หน.ศูนยฯ นางวนิดา เทวราช
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถิ่นสําราญ
หน.ศูนยฯ นางสิริลักษณ เจริญดี
3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา
 วัด/สํานักสงฆ 18 แหง ดังนี้
1. วัดบานปากโดม
2. วัดบานโพธิ์ไทร
3. วัดบานทาชาง (เอราวัณ)
4. วัดบานเดื่อโดม
5. วัดบานสรางแกว (เหนือ)
6. วัดบานสรางแกว (ใต)
7. วัดบานวังแคน
8. วัดบานสนามชัยใหม
9. วัดบานบาฮี (ทุงสวาง)
10. วัดบานสะพานโดม
11. วัดบานถิ่นสําราญ
12. วัดบานคํายาง
13. วัดปาบานสนามชัย
14. วัดบานทรัพยเจริญ 15. วัดปาบานปากโดม
16. วัดปาเดื่อสะพานโดม 17. สํานักสงฆโนนศิลาออน 18.สํานักสงฆวัดหนองแปลน
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3.3 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพธิ์ไทร/หมูบาน 2 แหง (- บานทาชาง,บานสรางแกว - )
- สถานพยาบาลเอกชน 2 แหง (- บานสรางแกว,บานสะพานโดม -)
- รานขายยาแผนปจจุบัน 1 แหง
- สํานักงานปศุสัตวอําเภอพิบูลมังสาหาร 1 แหง
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ 100 %
- กองทุนประกันสุขภาพ (สปสช) อบต.โพธิ์ไทร 1 แหง
- ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) 1 แหง
- ชมรมออกกําลังกายแอโรบิค 1 ชมรม
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สถานีตํารวจ 1 แหง (ปอมยามสะพานโดม)
- ศูนย อปพร. 1 แหง
- ตํารวจชุมชน จํานวน 30 นาย
4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม ( แสดงจํานวนและสถานะภาพทางคมนาคมทางบก )
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทรมีเสนทางคมนาคมสายหลัก คือ ถนนลาดยางทางหลวง
หมายเลข 217 วาริน - สิรินธร และถนนเชื่อมตอระหวางหมูบานจํานวน 11 สาย ดังนี้
1. ถนนลุกรังเชื่อมระหวางบานปากโดม หมูที่ 1 ถึงบานถิ่นสําราญ หมูที่ 13
ระยะทาง 5.5 km. กวาง 4 m.
2. ถนนลูกรังเชื่อมระหวางบานโพธิ์ไทร หมูที่ 2 ถึงบานถิ่นสําราญ หมูที่ 13
ระยะทาง 3.5 km. กวาง 4 m.
3. ถนนลูกรังเชื่อมระหวางบานทาชาง หมูที่3 ถึงบานถิ่นสําราญ หมูที่ 13 ระยะทาง 2.7 km. กวาง 4 m.
4. ถนนลูกรังเชื่อมระหวางบานปากโดม หมูที่ 5 ถึงบานถิ่นสําราญ หมูที่ 13
ระยะทาง 3.5 km. กวาง 4 m.
5. ถนนลูกรังเชื่อมระหวางบานสรางแกวเหนือ หมูที่ 6 ถึงบานบาฮี หมูที่ 11
ระยะทาง 5.5 km. กวาง 4 m.
6. ถนนลูกรังเชื่อมระหวางบานสรางแกวใต หมูที่ 8 ถึงบานคํายาง หมูที่ 14
ระยะทาง 4.15 km. กวาง 4 m.
7. ถนนลูกรังเชื่อมระหวางบานสนามชัย หมูที่ 9 ถึงบานคํายาง หมูที่ 14
ระยะทาง 3 km. กวาง 4 m.
8. ถนนลาดยาง เชื่อมระหวางบานโพธิ์ไทร หมูที่ 2 ถึงบานปากโดม หมูที่ 1
ระยะทาง 12 Km. กวาง 6 m.
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9. ถนนลาดยางเชื่อมระหวางบานสรางแกวใต หมูที่ 8 ถึงบานโนนศิลาออน หมูที่ 15
ระยะทาง 5Km. กวาง 6m.
10. ถนนลาดยางเชื่อมระหวางบานสนามชัย หมูที่ 9 ถึงบานถิ่นสําราญ หมูที่ 13
ระยะทาง 3.67Km. กวาง 6m.
11. ถนนลาดยางเชื่อมระหวางบานคํายาง หมูที่ 14 ถึงบานบาฮี หมูที่ 11ระยะทาง 3.47Km.กวาง8m.
4.2 การไฟฟา
- หมูบานที่ไฟฟาเขาถึง
19
หมูบาน
- ประชากรที่ใชไฟฟา จํานวน 3,270 ครัวเรือน
4.3 แหลงน้ําธรรมชาติ
 แมน้ําและลําน้ําหวย 10 แหง
1. แมน้ํามูล
6. หวยวังแคน ไหลผาน
หมูที่ 13,3,7
2. ลําน้ําโดม
7. หวยวังแดง ไหลผาน
หมูที่ 9,13,5
3. หวยสะโด ไหลผาน หมูที่ 8,12,14
8. หวยรองหิน ไหลผาน
หมูที่ 8,6,10
4. หวยวังเดือนหา ไหลผาน หมูที่ 8,10,6 9. หวยรองแสง ไหลผาน
หมูที่ 10
5. หวยโม ไหลผาน หมูที่ 5,13,3
10. หวยสะโดกลาง ไหลผาน หมูที่ 6,8,10
11. หวยไฮ ไหลผาน หมูท ี่ 2,16,13
 บึง,หนอง,และอื่น ๆ 8 แหง
1. หนองชาติ หมูที่ 11
5. หนองหมอลํา หมูที่ 1 9.หนองแปลน หมูที่ 9
2. หนองสะโด หมูที่ 12
6. หนองกุง
หมูที่ 6 10.หนองแสบง หมูที่ 6
3. หนองโจด หมูที่ 9
7. หนองกอก หมูที่ 10 11.หนองถม หมูที่ 8
4. หนองแฝก หมูที่ 9,12,5
8. หนองโน หมูที่ 10 12.หนองหัวลิง หมูที่ 4
4.4 แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- เขื่อนกั้นน้ํา 1 แหง
- ฝาย
7 แหง
- ประปา
19 แหง แยกเปน
- กอสรางโดย อบต.โพธิ์ไทร จํานวน 10 แหง คือ หมูที่ 2 ,12,14,15,17,9,16,18,19,13
- กอสรางโดย รพช. จํานวน 1 แหง คือ หมูที่ 13
- กอสรางโดย กรมโยธาธิการ จํานวน 6 แหง คือ หมูที่ 1,4,5,6,8,9,
- กอสรางโดยกรมทรัพยฯ จํานวน 2 แหง คือ หมูที่ 10,16
- บอโยก 278 แหง (เปนบอสวนตัว 233 บอ) (บอสาธารณะ 45 บอ)
- อื่น ๆ คลองสงน้ํากระทรวงวิทยาศาสตร 4 แหง
- คลองสงน้ําบานสรางแกว กวาง 2.70 m. ระยะทาง 8.151 Km.
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- คลองสงน้ําบานดอนคํามี กวาง 2.70 m. ระยะทาง 1.7 Km.
- คลองสงน้ําบานทาชาง กวาง 2.70 m. ระยะทาง 5.115 Km.
- คลองสงน้ําบานวังแคน กวาง 2.70 m. ระยะทาง 6.055Km.
- คลองสงน้ําบานโพธิ์ไทร

5. ขอมูลอื่นๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
1. ปาไม ( ที่สาธารณะ )
2. สวนปาไมของกรมทางหลวง
3. ตนน้ําลําธาร หวย หนอง คลอง บึง 4. หิน
5.2 มวลชนจัดตั้ง
1. การรวมกลุมของประชาชน
- กลุมลูกเสือชาวบาน 3 รุน จํานวน 397 คน
- กลุม อสม. 1 รุน จํานวน 300 คน
- กลุมออมทรัพย - กลุม
- กลุมอื่นๆ (ผูใชน้ํา) 8 กลุม
- กลุมอาชีพตาง ๆ เชน กลุมแมบาน ทอผา ทําขนม ตัดเย็บเสื้อผา กลุมเพาะเห็ดนางฟา,
กลุมเพาะเห็ดขอนขาว
- กลุมกลองยาว หมูที่ 6,7,8,10,11,14,15,18,19,
- กลุมงานใบตอง บานสรางแกว หมูที่ 18
- กลุมเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด บานบาฮี หมูที่ 11
- กลุมเกษตรกรผูผลิตปุยอินทรี
- กลุมธนาคารโค-กระบือ หมูที่ 1, 3, 4, 12 และ 13
- กลุมซาเลาเปา บานสนามชัย หมูที่ 9
- กลุมอาชีพผลิตแหนมเนื้อและหมูบานสรางแกว หมูที่ 19
- กลุมอาชีพแมคาจัดทําอาหารตลาดชุมชนบานสรางแกว
- กลุมอาชีพปลูกเผือกทุกหมูบาน
2.องคกร/ หนวยงานจัดตั้ง
- สภาวัฒนธรรมตําบลโพธิ์ไทร
- ศูนยกีฬาตําบลโพธิ์ไทร
- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลโพธิ์ไทร
- ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการระดับตําบล
- ศูนยประสานงานปองกันปญหายาเสพติดระดับตําบล
- ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS)
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- สํานักงานหลักประกันสุขภาพ อบต.โพธิ์ไทร (สปสช.)
- ศูนยปองกันภัยฝายพลเรือน อบต.โพธิ์ไทร (อปพร.)
- ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลโพธิ์ไทร (ศพค.)
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ ศักยภาพของชุมชนสวนใหญยังเปนแบบดั้งเดิม แตก็มีความพรอมในการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนาไปสูสังคมเมืองได แตก็อาจกอใหเกิดปญหาหนี้สินตามมาหาไมไดรับการแกไขปญหาอยาง
ถูกตองและทันเวลา
3. จุดเดนของพื้นที่ (ที่เอื้อตอการพัฒนาตําบล)
 มีแมน้ํามูลและลําโดมไหลผานเหมาะแกการพัฒนาสงเสริมอาชีพประมง
 มีหาดทรายกลางแมน้ําใตเขื่อนยางมีเกาะแกง เชน แกงกบ บานทาชาง สามารถพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยว
 มีหนองน้ําสาธารณะ เชน หนองโจด สามารถพัฒนาเปนสวนสุขภาพและจัดงานประเพณีเชน
ลอยกระทงหรือใชเปนที่แขงขันกีฬาได
 มีถนน 4 เลน หมายเลข 217 ผานพื้นที่ซึ่งเปนเสนทางสําคัญในการผานไปยังชองเม็ก อําเภอ
สิรินธรเพื่อเสนทางการคาขายกับประเทศเพื่อนบานและผานไปยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ที่สําคัญเหมาะแกการ
นําเอาสินคา ผลิตภัณฑตางๆของตําบลออกจําหนาย
4. ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น ไดแก โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ
และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ
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แผนที่ อบต
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การเมืองการปกครอง
6. การเมือง
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร มีนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน รองนายก จํานวน 2
คน เลขานายก จํานวน 1 คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร จํานวน 38 คน แบงเขตการ
เลือกตั้ง 19 หมูบาน
รายชื่อนายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร 1 คน
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร 2 คน

นาย อุรัย
1. นางทัศนีย
2. นายลิขิต
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร 1 คน นายเสถียร

หมูที่
1

บาน
ปากโดม

2

โพธิ์ไทร

3

ทาชาง

4

ดอนคํามี

5

เดื่อโดม

6

สรางแกว

7

วังแคน

คืนดี
พลเดช
พูลศรี
หลักทอง

รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
รายชื่อสมาชิกสภา
1. นาย จําลอง แนนดี
2. นาย เสถียร นามวงษา
1. นาย ปรีชา นาคูณ
2. นาง น้ําฝน สหพงษ
1. นาย ธวัชชัย ริมทอง
2. นาง วันนี เจริญผล
1. นาย พลตรี เต็มดี
2. นายอําพร คงดี
1. นายสมใจ พรรณศรี
2. นายไพรวัลย สุทธิกุล
1. นายสุริยา พันธศรี
2. นางประครอง สุธรรมวิจิตร
1. นายเฉลิมศักดิ์ เกิดคลาย
2. นายนิพัทธ พลเดช

หมายเหตุ
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หมูที่
8

บาน
สรางแกว

9

สนามชัย

10

สรางแกว

11

บาฮี

12

สะพานโดม

13

ถิ่นสําราญ

14

คํายาง

15

โนนศิลาออน

16

สนามชัย

17

ทรัพยเจริญ

18

สรางแกว

19

สรางแกว

รายชื่อสมาชิกสภา
1. นาย บุญมา บุญเกลี้ยง
2. นางสาวพรพรรณ หลักทอง
1. นาย สงวน เทวราช
2. นายรัฐพล สําราญ
1. นาย ผัน
บุตรสุด
2. นาย บุญ
ภาพสิงห
1. นาย สุรศักดิ์ จันทรเพ็ง
2. นายทองพรรณ สายมงคล
1. นายประมวล แกวเขียว
2. นายอานนท ดอกไมแกว
1. นายบุญมาก บุญซาว
2. นายวุฒิ
ยาโฉม
1. นายแจมใส ศรีเสนา
2.นายผิน
บุญเถิง
1. นายณรงค ทนดี
2.นางสมจิตร ณ อุบล
1.นายปญญา
เพิ่มผล
2.นายนิพันธ ทองชุม
1.นางวันนา
แกวทน
2.นางลําดวน ภาคะ
1.นายหนูเปลี่ยน แสงออน
2.นางรจนา
แฟงสุวรรณ
1.นายมี
ภาพสิงห
2.นายงาย
มาดี

หมายเหตุ
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โครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา แบงเปน 4 สวนราชการ คือ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลรับผิดชอบ
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3. งานกฎหมายและคดี
4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
 มีบุคลาการ จํานวน 13 คน ดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
1 รอยโทสราวุธ สําลีวงค
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2 นางสาวพิมพา สืบสมาน
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3 นายโอริส โพธิพิมพ
พัฒนาชุมชน รักษาการ หน.สวนสํานักปลัด
4 นางสาวสุชัญญา เถาวโท
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
5. นายกฤตัชญพงค ชวยรักษ
นิติกร
6 นางทิพเนตร เชื้อโชติ
บุคลากร
7 นางสาวสุภาณี แหลงสนาม
เจาพนักงานธุรการ
8 นางฐิติมา พลเดช
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
9 นางสาวรพีพัชร พีระชัยทัศน
ชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ
10 นายยุทธพร ทองลวน
นักการภารโรง
11 นายสมปอง อุนเสมอ
พนักงานขับรถ
12 นายประกาย กาเผือก
ยาม
13 นางสุทิน วงศอํามาตย
แมบาน
2. สวนการคลังรับผิดชอบ
1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
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 มีบุคลากร จํานวน 6 คน
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางรุงทิพย ชาวอุทัย
2 นางปราณี อินทรแกว
3 นางสาวมาลินี แสนทวีสุข
4 นางประทิน เกิดคลาย
5 นางสะอาด แสนทวีสุข
6 นางสาวน้ําทิพย งามศรีขํา

ตําแหนง
หัวตํหน
าแหน
าสวงนการคลั
หัวหนงาสวนการคลัง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เจาหนาที่จัดเก็บรายได
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
ผช.เจาหนาที่พัสดุ

3. สวนโยธารับผิดชอบ
1. งานกอสราง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3. งานประสานสาธารณูปโภค
4. งานผังเมือง
 มีบุคลากร จํานวน 13 คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นายมนัสชัย ญาวงศ
นายวัชรพล ญาวงศ
นายศราวุธ ผลแกว
นายอังกูล ฟกทอง
นายจักรกฤษณ กาเผือก
นายเฉลิมชัย อินนวล
นายสิริชัย อุปลาบัติ
นายเจษฎา ใหญผา
นายสิทธิศักดิ์ หลักทอง
นายปฐม อุทธา
นายกิตติศักดิ์ แหนกลาง
นายฐาปกรณ เพิ่มผล
นางหนูกร ใหญผา

ตําแหนง

หัวหนาสวนโยธา
ตําแหนง ชางโยธา
ชางโยธา
เจาหนาที่ประปา
พนักงานสูบน้ํา
ผช.ชางไฟฟา
พนักงานสูบน้ํา
พนักงานสูบน้ํา
พนักงานสูบน้ํา
ผช.เจาหนาที่การประปา
พนักงานสูบน้ํา
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต
เจาพนักงานธุรการ
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4. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบ
1. งานบริหารการศึกษา
2. งานสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
 บุคลากร จํานวน 16 คน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
สรุป
1.
2.
3.
4.

ชื่อ - สกุล
นางสาวจีรวรรณ แสนทวีสุข
นางสาวบรรทนา สุธรรมวิจิตร
นายปพน บุญศรีชนะ
นางวนิดา เทวราช
นางออน คําสุข
นางสาวกิติยา สวัสดี
นางสาวจิมาณิกา บรรเทิง
นางรจนา จันทรเทพ
นางสาวพรพรรณ แกวใส
นางสาวจุฬาพร แพทยเพียร
นางสิริลักษณ เจริญดี
นางราตรี พรหมรัตน
นางสาวรพีพรรณ คุณทรัพย
นางหวานใจ บุตรสุด
นางประสงค หลักทอง
นางลําไพ จําปาเทศ

สํานักงานปลัด จํานวน 13 คน
สวนการคลัง จํานวน 6 คน
สวนโยธา
จํานวน 13 คน
สวนการศึกษาฯ จํานวน 16 คน
รวม 48 คน

ตําแหนง
หัวหนาสวนการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ผูชวยนักวิชาการการศึกษา
หน.ศพด.ทาชาง
ผูชวยผูดูแลเด็ก
หน.ศพด.สรางแกว
ผูชวยผูดูแลเด็ก
ผูชวยผูดูแลเด็ก
ผูชวยผูดูแลเด็ก
ผูชวยผูดูแลเด็ก
ผูชตํวายผูแหน
ดูแลเด็
ง ผูกชวยผูดูแลเด็ก
ผูชวยผูดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็ก)
แมบาน
แมบาน
แมบาน
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สวนที่ 3 ทิศทางการพัฒนา
การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาล ที่องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทรสามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นมี
ดังตอไปนี้
นโยบายทั้ง 8 ดาน คือ
1.นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก
2.นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
3.นโยบายเศรษฐกิจ
4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม
7.นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ และ
8.นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
สําหรับนโยบายขอ 1) นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก มี 16 เรื่อง คือ
1. สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ และฟนฟูประชาธิปไตย
2. กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ”
3. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
4. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
5. เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต
6. เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ
7. แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง
8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศสรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมี
คุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
9.ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล
10.สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน
11.ยกระดับราคาสินคาเกษตรกรและใหเขาถึงแหลงเงินทุน
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12.เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณและการผลิตสิคาใน
ทองถิ่น
14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแทบเล็ตใหแกโรงเรียน
16.เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง
วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
วิสัยทัศน (Vision)“ เปนองคกรหลักในการสงเสริมให อปท. เขมแข็งอยางยั่งยืน ”
พันธกิจ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Mission)
1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับจังหวัดและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย
3. สงเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม และเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากร อปท. ใหทํางานอยางมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและสามารถ
พึ่งตนเองได
5. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผูกํากับดูแล อปท.
6. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ใหไปสูเปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแกไขปญหาในทองถิ่นตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. สงเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท. ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
8. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
9. สงเสริมการดําเนินการเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติด
1. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการของ อปท.
ในการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไปสูเปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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คานิยม (Value) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุงเนนบริการใหคําปรึกษา พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
วิสัยทัศนจังหวัดอุบลราชธานี
วิ สั ย ทั ศ น (VISION) “ ชุ ม ชนเข ม แข็ ง เมื อ งน า อยู เป น ประตู ก ารค า การท อ งเที่ ย ว การเกษตรมี
ศักยภาพ”
พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรียและแปรรูปสินคาการเกษตร
2. สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยว
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร (STRATEGY)
1.การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินคาเกษตร
กลยุทธ/แนวทาง
1.1 การพัฒนาและสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษและขาวหอมมะลิอินทรีย
1.2 การพัฒนาและสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ
1.3 การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตร
1.4 การพัฒนาและสงเสริมปศุสัตวและการประมง
2. การสงเสริมการคา การลงทุน และทองเที่ยว
กลยุทธ/แนวทาง
2.1 การสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
2.2 การสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน
2.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน เอื้อตอการคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยว
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
กลยุทธ/แนวทาง
3.1 การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและแกไขความยากจน
3.2 การสงเสริมการศึกษาและแหลงเรียนรู
3.3 การสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
3.4 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ/แนวทาง
4.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 การแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวม
4.3 การบริหารจัดการดานพลังงาน
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5. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ/แนวทาง
5.1 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
6.การสงเสริมสรางและรักษาความมั่นคง
กลยุทธ/แนวทาง
6.1 การเสริมสรางและรักษาความมั่นคง
องคการบริหารสวนตําบลตําบลโพธิ์ไทร
วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อเปนสภาพการณในอุดมคติ
ซึ่งเปนจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา ตําบลโพธิ์ไทรเปน
ตําบลขนาดกลาง ที่มีประชาชนสวนใหญพักอาศัยอยูหนาแนนและสงบสุข และคาดการณวาในอนาคตตอง
เปนชุมชนที่สงบสุขนาอยูอาศัย จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
“ เปนตําบลที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมุงผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบตอ ประชาชนผูรับบริการ
ใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด ดวยผูบริหารที่มีวิสัยทัศน รวมทั้งมีเจาหนาที่ที่มีศักยภาพและความพรอม
ในการปฏิบัติงาน ดวยการนําเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหมมาประยุกตใช เพื่อความอยูดีมีสุขของ
ชุมชน ”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร ตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนตามอํานาจหนาที่ โดยเนนการแกไขปญหาและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนบนพื้นฐานของความถูกตอง โปรงใส เพื่อใหไดมาซึ่งความพึง
พอใจสูงสุดของประชาชน และนําไปสูความอยูดีมีสุขของชุมชน
3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์ไทร บนพื้นฐานหลักคุณธรรม
4. พัฒนาการบริหารจัดการดานการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร และใช
ประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม
5. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเมือง การปกครอง ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน และความตองการของชุมชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร มียุทธศาสตรหลักที่จะ
ดําเนินการใหประสบความสําเร็จรวม 7 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์ไทร จํานวน 18 แนวทาง ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในบรรลุเปาประสงค
ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการองคกร
แนวทางการพัฒนาทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ดานการ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทาและทอระบายน้ํา
1.2 ดานการพัฒนาระบบไฟฟา แสงสวาง และการจราจร
1.3 ดานการพัฒนาระบบน้ําในการอุปโภค บริโภค และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ดานการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ และการพัฒนาอาชีพของประชาชน
2.2 ดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเพิ่มผลผลิต และการเพิ่มพูนมูลคาสินคาทางการเกษตร
อินทรียแบบครบวงจร
2.3 ดานสงเสริมการพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว
2.4 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว
2.5 ดานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1 ดานการสงเสริมการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3.2 ดานการสงเสริมการทํานุบํารุง ศาสนา อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ดานการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 ดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม และสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
5.1 ดานการสังคม การสงเคราะห เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ และผูดอยโอกาส
5.2 ดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน พั ฒนาการบริการดานสาธารณสุขในทองถิ่น
5.3 ดานการสงเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
6.1 แนวทางการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรั กษาความสงบเรียบรอย
6.2 ดานการสงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใหประชาชนมีสวนรวม
6.3 ดานการชวยเหลือผูประสบภัย
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการองคกร
แนวทางการพัฒนา
7.1 ดานการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและเขาใจในการบริหารจัดการองคกร
7.2 ดานการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
นโยบายในการพัฒนาของคณะผูบริหารที่แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบล มีดังนี้

นโยบายในการพัฒนาของคณะผูบริหารที่แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบล มีดังนี้

1.นโยบายดานการเกษตรและปศุสัตว จัดใหมีการสงเสริมดานการเกษตรใหมีการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
อยางทั่วถึง ใหมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรอาทิ เชน รถไถ เครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตร เครื่องพนยาและวัสดุ
อุปกรณการเกษตร มีการสงเสริมการเลี้ยงสัตว เชนสงเสริม การเลี้ยงโค กระบือ เปด ไก ฯลฯ และสงเสริมการปลูก
พืชสวนครัว ไมดอก ไมผล ตางๆ สนับสนุนการพัฒนาศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนยการเกษตรประจํา
หมูบานทุกหมูบาน
2 นโยบายดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จัดใหมีไฟฟาแสงสวางอยางทั่วถึง ติดตั้งระบบไฟฟาสั ญจร
จั ด ให มี น้ํ า สะอาดไว อุป โภค บริ โ ภค ส ง เสริ ม ให มี ก ารบริ ห ารจั ด การระบบประปาหมู บ า นอย า งยั่ ง ยื น และมี
ประสิทธิภาพ ใหมีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การขุดสระ ขุดลอก ขุดเจาะบอบาดาล มีระบบคลองสงน้ํา ระบบชล
ประธานมีการกอสรางฝายกั้นน้ํา ตลอดจนใหมีการซอมแซม ทํานุ บํารุ งรักษาเพื่อใหมีแหลงน้ําและไฟฟาแสงสวาง
อยางทั่วถึง
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3 นโยบายดานการสวัสดิการ สังคมสงเคราะห จัดใหมีสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ คนพิการ คนดอย
โอกาส ผูปวยโรคติดเชื้อ HIV จัดใหมีเงินสงเคราะหการจัดการศพแกผูยากไร ดอยโอกาส จัดหาที่อยูอาศัย วัสดุ
อุปกรณ เครื่องอุปโภค บริโภคที่จําเปนแกการยังชีพ หรือซอมแซมที่อยูอาศัยและใหการชวยเหลือ ผูดอยโอกาส
ตางๆ
4 นโยบายดานการสาธารณสุข จัดใหมีระบบหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนอยางทั่วถึงและเปน
ธรรม และใหมีระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินที่สงผูป วยถึงมือแพทยอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีระบบ
เฝาระวัง ควบคุมโรคและปองกันโรคตางๆ สงเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชนใหมีความแข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บและสนับสนุนสงเสริมใหอาสาสมัครดานสาธารณสุขไดมี การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
จัดใหมีการดําเนินการเก็บและขนขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย
5 นโยบายดานการคมนาคม จัดใหมีถนนคอนกรีตที่มีมาตรฐาน และขยายถนนลูกรัง ถนนดิน ถนนเพื่อ
การเกษตรใหทั่วถึง และสรางสะพานหรือทอลอดเหลี่ ยมเพื่ อให ประชาชนไดใชสั ญจรไปมาอยางสะดวกและ
ปลอดภัย
6 นโยบาย ดานการศึกษา สนับสนุน สงเสริม ใหมีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียน การสอน การเพิ่มทักษะใน
การพั ฒ นาองค ค วามรู สร า งเสริ ม ประสบการณ ชี วิ ต การพั ฒ นาอาชี พ ให เ ด็ ก เยาวชนได เ ป น บุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพ เปนคนเกง คนดี และมีความสุข จัดใหมีทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย
สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีอาคาร การเรียน การสอนตลอดจนวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียน
การสอนที่ครบครัน ใหมีการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน ใหทั่วถึงเพียงพอ
7 นโยบายด านพัฒ นาอาชี พและพัฒ นารายได สนับ สนุ นส งเสริม ให มีก ารรวมกลุ มเพื่อพั ฒนาอาชี พ
สงเสริมใหประชาชนมีรายได จัดอบรมเพิ่มทักษะในการผลิตสินคาใหมีคุณภาพ สงเสริมและสนับสนุนเงินทุนใน
การประกอบอาชีพตางๆ สงเสริมสนับสนุนกิจการรานคาชุมชน และสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพตางๆ
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ นกิ จ การร า นค า ชุ ม ชน และสนั บ สนุ นให มี ศู นย จํา หน า ยสิ นค า ให มี ผลิ ตภั ณ ฑ ข องชุ ม ชนที่ มี
มาตรฐาน มีการประชาสัมพันธ การตลาดที่รองรับผลผลิต
8 นโยบายดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดใหมีการเตรียมการในการปองกันภัยประเภทตางๆ
ใหมีบุคลากรที่มีความพรอมในการปฏิบัติ มีทีมกูภัย มีการติดตอ สื่อสาร มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือที่ครบ
ครัน และใหมีการชวยเหลือที่รวดเร็วทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ
9 นโยบายด า นการศาสนาและวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยม จารี ต ประเพณี ส นั บ สนุ นส ง เสริ ม บํ า รุ ง
พระพุทธศาสนา ใหประชาชนไดมีกิจกรรมในการเขาวัด ฟงธรรมและทําบุญตามประเพณี เขารวมกิจกรรมและ
สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ใหมีการอนุรักษ ฟนฟู ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ทีดีของทองถิ่น จัดใหมีการดําเนินงานในรูปแบบสภาวัฒนธรรมในระดับตําบล
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10 นโยบายดานการกีฬาและนันทนาการ สงเสริมใหมีการเลนกีฬาอยางทั่วถึงสนับสนุนใหมีสนามกีฬา
ลานกีฬา มีการสงเสริมการออกกําลังกาย จัดตั้งชมรมกีฬาสรางสุขภาพ สนับสนุนศูนยกีฬาตําบลและใหมีศูนยกีฬา
ระดับหมูบาน จัดใหมีกิจกรรม นันทนาการตางๆ สงเสริมใหมีการเลนดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากลเพื่อให เยาวชนได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
11 นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ มี
อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม มี ก ารดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษาที่ ส าธารณะ มี ก ารเฝ า ระวั ง ป อ งกั น การบุ ก รุ ก ทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี การรณรงคพิทักษ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม จัดใหมีสวนสาธารณะประจํา
ตําบลหรือในระดับหมูบานเพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจ สงเสริมสนับสนุนใหมีการปลูกตนไมและพัฒนาใหเปนการ
ปลูกปาชุมชนเพื่อลดปญหาโลกรอน
12 นโยบายดานการพัฒนาคน จัดใหมีการสงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ใหเปน
คนดี มีความรู ความสามารถ ในการดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สรางเครือขายการมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชน สรางเครือขายสถาบันครอบครัว องคกรชุมชน ใหชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ใหมีกิจกรรมจาก
ชุม ชน โดยชุ ม ชนและเพื่ อชุ ม ชน สนับ สนุ นศู นย พั ฒนาครอบคั วระดั บ ตํ า บล สร า งความรู ค วามเข า ใจ ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย สรางความสามัคคี สมานฉันทของคนในชุมชน
13 นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สนับสนุนใหมีการเฝาระวัง สรางเครือขายงาน
ดานการขาว การแจงเบาะแสใหแกเจาหนาที่ของรัฐเมื่อพบผูกระทําความผิด โดยเฉพาะดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด สนับสนุนหนวยงานดานความมั่นคงหรือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน ตรวจตราสถานที่
สนับ สนุนสงเสริม การเตรี ยมการในการปองกันภัยประเภทตางๆ มี การติดต อสื่อสารมีวัส ดุ อุ ป กรณ เครื่องไม
เครื่องมือที่ครบครัน และใหมีการชวยเหลือที่รวดเร็ว ทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ
14 นโยบายดานการเมืองการบริหาร จะสรางเครือขาย การมีสวนรวมในการดําเนินงานจากทุกภาคสวน
จะบริหารงานดวยความโปรงใส เปนธรรม จะยึดถือระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ หนั งสือสั่งการ และจะปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อําเภอ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยรวม โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล ในการปฏิบัติ จะพัฒนาบุคลากรใหความรู ความสามารถ มีทักษะและมีความพรอมในการปฏิบัติงานที่จะ
บริการประชาชน ปรับปรุงอาคาร สถานที่ใหมีความเหมาะสมตลอดจน จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑที่จําเปน ในการ
ปฏิบัติงาน
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สวนที่ 4

ศักยภาพของทองถิ่น

ในการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทรไดดําเนินการตามระเบียบ
กฎหมาย อํานาจหนาที่ หนังสือสั่งการ ตามแผนพัฒนาตําบลเปนแบบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลซึ่งแผนพัฒนาดังกลาวก็ลวนมาจากการประชาคม ทั้งในรูปแบบของประชาคมหมูบาน
ประชาคมตําบล ซึ่งเปนความตองการของประชาชนทั้งสิ้น และไดจัดทําขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ครบถวน ทุกดาน ทุกแผนงาน โครงการ ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผานมา ไดดําเนินการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร ทั้ง 7 ดาน คือ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ที่สําคัญ อาทิ
- คาจางเหมาบริการอยางหนึ่งอยางใด
- คาใชจายในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะหมูบาน หมูที่ 1,2,3,7,8,9,12,14,17,19
- คาใชจายในโครงการขยายเขตประปาภายในหมูบาน หมูที่ 6
- โครงการปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรัง หมูที่ 3,5,6,7,8,11,13,14,16,17,18
-โครงการปรับปรุงลูกรัง หมูที่ 2,9,11,13,
- โครงการกอสราง คสล. หมูที่ 1,3,4,5,6,7,9,12,16,17,18
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 8
-โครงการกอสรางลานกีฬา หมูที่ 5
-โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 10
-โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 10,18
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ที่สําคัญ อาทิ
- อุดหนุนกลุมอาชีพตางๆ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- โครงการคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กกอนวัยเรียนศูนยเด็กบานสรางแกว ,บานทาชาง,บางถิ่นสําราญ- โครงการจัดงานวันเด็ก
- โครงการในรัฐพิธีและประเพณีตางๆ
- โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
- โครงการสนับสนุนหรือสงเสริมนักกีฬา
- โครงการจัดงานตักบาตรเทโวโรหนะ
- โครงการจัดงานวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ
- โครงการบุญประจําป
- โครงการปฏิบัติธรรมและนันทนาการ
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- โครงการซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.
- โครงการจัดซื่ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กกอนวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการอุดหนุนประเพณีแหเทียนเขาพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิบูลมังสาหารประเพณีทางศาสนา
- อุดหนุนพิบูลมังสาหารตามโครงการงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
- อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
-อุดหนุนศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลมังสาหาร
4. แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่สําคัญ อาทิ
- ฝกอบรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- รณรงคการรักษาสิ่งแวดลอม
- รณรงคการปลูกปาสาธารณะ
- สรางจิตรสํานึกใหประชาชนมีความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ที่สําคัญ อาทิ
- โครงการสงเคราะห เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
- สนับสนุนการดําเนินงานของกิจการ อปพร.
- สงเสริมสนับสนุน พัฒนาการกีฬาและการนันทนาการ
- จัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล
- การปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ และโรคระบาด
- กําจัดแหลงเพาะพันธยุง โดยการพนสารเคมีกําจัดยุงลาย , ใสทรายอะเบท
- ปองกันโรคพิษสุนัขบา โดยการฉีดวัคซีนใหกับสุนัข เพื่อป องกันโรคพิษสุนัขบา
6. แผนงานพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ที่สําคัญ อาทิ
- ชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ
- การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใหประชาชนมีสวนรวม
7. แผนงานพัฒนาการเมืองและการบริหาร ที่สําคัญ อาทิ
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
- ฝกอบรมพัฒนาบุคลากรของ อปท.
- โครงการอบรมฟนฟูความรูและทัศนะศึกษาดูงาน คณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ และเจาหนาที่
- โครงการ อบต. โพธิ์ไทร พบประชาชน
- จัดซื้อครุภัณฑ สํานักงาน
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน
- ซอมแซมครุภัณฑ ทรัพยสิน ของ อปท.
- บํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
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จุดแข็งการพัฒนา
1. ผูบริหารมีความรูดานการเกษตร ซึ่ง อบต.โพธิ์ไทรเปนพื้นที่การเกษตร
2. บรรยากาศองคกร มีความสามัคคีและมีสวนรวมในการทํางาน
3. พนักงานมีความรูความสามารถในแตละตําแหนงไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหทํางานมี
ประสิทธิภาพ
จุดออนการพัฒนา
1. มีงบประมาณไมเพียงตอการบริหารตามนโยบายของผูบริหาร
2. ระเบียบ กฎหมาย อํานาจหนาที่ หนังสือสั่งการมากเกินไปและเปลี่ยนแปลงบอย
3. ความรวมมือในการพัฒนาของประชาชนยังไมเขาใจอํานาจหนาที่ของ อบต.
โอกาสการพัฒนา
1. เปนตําบลใกลอําเภอสะดวกตอการติดราชการ
2. มีแหลงน้ําตามธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณในพื้นที่
4 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากอําเภอสูตําบล
อุปสรรคในการพัฒนา
1. พื้นที่ติดชุมชนเมืองทําใหประชาชนบางสวนเขาไปทํางานในชุมชนเมือง
2. วัฒนธรรม คานิยมและวิถีชีวิตเปลี่ยนไป
3. ปญหายาเสพติด และเยาวชนติดเกมสมากขึ้น
4. เยาวชนเขาไปศึกษาในเมืองมากขึ้น ทําใหเยาวชนที่ศึกษาในโรงเรียนเขตตําบลโพธิ์ไทรนอยลง
1. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
- ขาดแคลนน้ําดื่มที่สะอาด
- ขาดไฟฟา
- ขาดไฟฟาสาธารณะ
2. ปญหาดานเศรษฐกิจ
- รายไดต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
- ขาดตลาด
- ผล ผลิตต่ํา
- ปุย ราคาแพง
- เกษตรกรมีหนี้สิน
- โรคระบาดในสัตวเลี้ยง
- ขาดเมล็ดพันธพืชที่ดี
- ขาดการรวมกลุมอาชีพ
- ขาดเครื่องจักรกลทางการเกษตร
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- ขาดอาคารศูนยฝกอาชีพ
3. ปญหาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ระดับการศึกษาของประชาชนยังตํา
- ขาดครู
- ขาดอุปกรณการเรียน
- ขาดหองสมุดชุมชน
- ไมมีสนามกีฬาเพียงพอตอการเลนกีฬา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมเพียงพอ
- วางงาน
- มีการมั่วสุมเลนการพนัน
- วัดทรุดโทรม
- แรงงานอพยพ ไปตางถิ่น
- เยาวชนไมชอบเขาวัด
4. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การลักลอบตัดไมทําลายปา
- คุณภาพดินไมดี
- บุกรุกที่สาธารณะ
- ขยะ
- เกิดภาวะโลกรอน
5. ปญหาดานสังคม
- สถานบริการสาธารณสุขและเวชภัณฑไมเพียงพอ
- ยาเสพติดระบาดในกลุมเยาวชน
- คานิยมที่ผิด
- ทัศนคติที่ไมดี
- น้ําสะอาดสําหรับดื่มไมเพียงพอ
- น้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ
6. ปญหาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
- ชวยผูประสบภัยลาชาขาดอุปกรณในการชวยเหลือ
- ขาดความรูความชํานาญในการชวยเหลือ
7. ปญหาดานการเมือง การบริหาร
- ขาดความชํานาญความรูความสามารถของเจาหนาที่ยังไมเพียงพอ
- กฎหมายระเบียบคําสั่งมากมายเกินไป

ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน

สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558)
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
ป 2556
ป 2557
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1.1 แนวทางการพัฒนาดานกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา

- กอสราง ถนน คสล.

18

56,458,000

9

2,462,043

0

0

27

58,920,043

- ปรับปรุงถนนลูกรัง
- กอสรางลูกรัง
- ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรัง
- กอสรางบุกเบิกถนนดิน
- กอสรางปอมยามหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแกว
-กอสรางทอลอดเหลี่ยม
- กอสรางถนนลาดยาง
- กอสรางวางทอระบายน้ํา
- ซอมแซมถนนลาดยาง
- ซอมแซมถนนลงหินคลุก
- กอสรางรางระบายน้ํา

4
4
12
2
1
3
1
1
5
1
7

8,696,000
1,950,000
31,805,000
2,000,000
500,000
1,500,000
9,000,000
900,000
7,100,000
500,000
18,750,000

2
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0

2,880,000
3,120,000
7,870,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
8
18
2
1
3
1
1
5
1
7

11,576,000
5,070,000
39,675,000
2,000,000
500,000
1,500,000
9,000,000
900,000
7,100,000
500,000
18,750,000

-บํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง

1
3
19
1
83

1,000,000
2,000,000
1,000,000
10,000,000
153,159,000

1
0
0
0
22

1,000,000
0
0
0
17,332,043

1
0
0
0
1

1,000,000
0
0
0
1,000,000

3
3
19
1
106

3,000,000
2,000,000
1,000,000
10,000,000
171,491,043

-โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคภายในเขตพื้นที่ตําบลโพธิ์ไทร

-โครงการกอสรางซุมประตูทางเขาออกหมูบ าน
โครงการกอสรางถนนถนนเชื่อมระหวางตําบลโพธิ์ไทร,เทศบาลพิบูลฯไรใต,กุดชมภู

รวม
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ยุทธศาสตร
1.2 แนวทางการพัฒนาดานระบบไฟฟา แสงสวางและการจราจร
1.3 แนวทางพัฒนาระบบน้ําในการอุปโภค บริโภค และพัฒนา
แหลงน้ํา
รวม
รวมโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมการรวมกลุมอาชีพและการพัฒนา
อาชีพของประชาชน
2.2 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ และการ
เพิ่มพูนมูลคาสินคาการเกษตรอินทรียแบบครบวงจร
2.3 แนวทางการพัฒนาดานการเกษตรและปศุสัตว
2.4 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมการการทองเที่ยว
2.5 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม
รวมโครงการทั้งหมด
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ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
4
12,450,000
17
36,400,000

ป 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
0
0
9
11,700,000

ป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
0
0
6
5,100,000

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
4
12,450,000
32
53,200,000

21

48,850,000

9

11,700,000

6

5,100,000

36

65,650,000

104

202,009,000

31

29,032,043

7

6,100,000

142

237,141,043

ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

14

2,380,000

14

2,380,000

14

2,380,000

42

7,140,000

12

4,250,000

10

2,050,000

10

2,050,000

32

8,350,000

10
4

1,130,000
5,050,000

10
0

1,130,000
0

10
0

1,130,000
0

30
4

3,390,000
5,050,000

1

400,000

1

400,000

1

400,000

3

1,200,000

41

11,710,000

35

5,960,000

35

5,960,000

111

25,130,000

ยุทธศาสตร
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริม ทํานุ บํารุง ศาสนา
อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
รวมโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนาดานสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 การบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
4.3 การดูแลและปองกันที่สาธารณะและที่รกรางวางเปลา
รวมโครงการทั้งหมด
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ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

33

24,730,000

21

16,430,000

20

16,280,000

74

57,440,000

13

1,780,000

13

1,780,000

13

1,780,000

39

5,340,000

46

26,510,000

34

18,210,000

33

18,060,000

113

62,780,000

ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4

340,000

4

340,000

4

340,000

12

1,020,000

3
2
9

2,300,000
400,000
3,040,000

3
2
9

2,300,000
400,000
3,040,000

3
2
9

2,300,000
400,000
3,040,000

9
6
27

6,900,000
1,200,000
9,120,000

ยุทธศาสตร
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม และสงเสริมคุณภาพชีวิต
5.1 แนวทางการพัฒนาดานสังคม การสงเคราะห เด็ก สตรี
คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส
5.2 แนวทางการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยของประชาชน
พัฒนาการบริการดานสาธารณสุขในทองถิ่น
5.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการกีฬา นันทนาการ
กิจกรรมเด็ก และเยาวชน
รวมโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย
6.1 แนวทางการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย
6.2 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยโดยใหประชาชนมีสวนรวม
6.3 แนวทางการพัฒนาดานการชวยเหลือผูประสบภัย
รวมโครงการทั้งหมด
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ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

10

9,630,000

10

9,630,000

10

9,630,000

30

28,890,000

6

1,750,000

5

1,550,000

5

1,550,000

16

4,850,000

8

1,100,000

8

1,100,000

8

1,100,000

24

3,300,000

12,480,000
ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

23

12,280,000
ป 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

23

12,280,000
ป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

70

24

37,040,000
รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

8

780,000

7

680,000

7

680,000

22

2,140,000

4

1,200,000

2

700,000

2

700,000

8

2,600,000

3

880,000

3

880,000

3

880,000

9

2,640,000

15

2,860,000

12

2,260,000

12

2,260,000

39

7,380,000

ยุทธศาสตร
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการองคกร
7.1 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและ
เขาใจในการบริหารจัดการองคกร
7.2 แนวทางการพัฒนาดานการจัดการองคกรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
รวมโครงการทั้งหมด
รวมโครงการทั้งสิ้น

39

ป 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

6

317,000

6

317,000

6

317,000

18

951,000

27

21,280,000

21

800,000

21

800,000

69

22,880,000

33
272

21,597,000
281,206,000

27
171

1,117,000
71,899,043

27
146

1,117,000
32,563,000

87
589

23,831,000
401,922,043

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาดานกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1. โครงการกอสรางถนน
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี - ซอยที่ 1.ขนาดกวาง 4 เมตร
คสล. หมูที่ 1
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม ยาว 220 เมตร
ไดสะดวกรวดเร็ว
-ซอยที่ 2. ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 350 เมตร
-ซอยที่ 3 ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง - เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี - ซอยที่ 1 กวาง 4 เมตร
หมูที่ 1
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม ยาว 560 เมตร
ไดสะดวกรวดเร็ว
- ซอยที่ 2 กวาง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร
- ซอยที่ 3 กวาง 4 เมตร
ยาว 550 เมตร
- ซอยที่ 4 ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 650 เมตร
รวม
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
528,000
840,000
720,000
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
งบ อปท./
งบ อปท./
งบ อปท./ ถนนใชในการคมนาคมที่
หรือ
หรือ
หรือ
สะดวกรวดเร็ว
หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

636,000
720,000
งบ อปท./
งบ อปท./
หรือ
หรือ
หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

1,164,000

1,560,000

-

720,000

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา

ที่

โครงการ

3.

โครงการซอมแซม
ถนน ลาดยาง ม.1

4.

โครงการปรับปรุงถนนดิน
พรอมลงลูกรัง หมูที่ 2

5.

โครงการกอสรางถนน
คสล. หมูที่ 2

6.

โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําภายในหมูบาน ม.2

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี สายปากโดม-บานดอนคํามี
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว
วัตถุประสงค

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี - ซอยที่ 1 กวาง 4 เมตร
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม ยาว 850 เมตร
ไดสะดวกรวดเร็ว
- ซอยที่ 2 กวาง 4 เมตร
ยาว 250 เมตร
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี -ซอย1 กวาง 4 x 1,000 เมตร
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว

-เพื่อแกปญหาระบบระบายน้ํา

รวม
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รางทอระบายน้ํา
ยาว 2,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
1,500,000
งบ อปท./
หรือ
หนวยงานอื่น
850,000
250,000
งบ อปท./
งบ อปท./
หรือ
หรือ
หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น
2,400,000
งบ อปท./
หรือ
หนวยงาน
อื่น6,000,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
10,750,000
250,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

เพื่อแกปญหาระบบระบาย
น้ํา

สวนโยธา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง - เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
หมูที่ 3
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

7.

โครงการกอสรางถนน
คสล. หมูที่ 3
8

โครงการบุกเบิกถนนดิน
พรอมลงลูกรัง ม.3

9

10

11

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

- ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 3,000 เมตร

โครงการกอสรางถนน
คสล.หมูที่ 4

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

- ขนาดกวาง 4 เมตรยาว 90 เมตร

โครงการกอสรางถนน
บุกเบิกดินพรอมลงลูกรัง
หมูที่ 4

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

- ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 800 เมตร

รวม

43

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
- ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 600 เมตร
- ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 120 เมตร
- ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
2,160,000
2,160,000
งบ อปท./
งบ อปท./
หรือ
หรือ
หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น
484,000
506,000
งบ อปท./
งบ อปท./
หรือ
หรือ
หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น
1,200,000
งบ อปท./
หรือ
หนวยงานอื่น
216,000
งบ อปท./
หรือ
หนวยงานอื่น
800,000
งบ อปท./
หรือ
หนวยงานอื่น
4,860,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

-

-

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

-

-

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

-

-

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

2,666,000

-

โครงการ

ที่
12

โครงการปรับปรุงถนนดิน
พรอมลงลูกรัง หมูที่ 4

13

โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ํา ม.4

14

โครงการกอสราง
ทอลอดเหลี่ยม ม.4

15

โครงการปรับปรุงถนนดิน
พรอมลงลูกรัง หมูที่ 5

16

โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง ม.5

17

โครงการกอสรางถนน
คสล.หมูที่ 5

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี - ขนาดกวาง 4 เมตร
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม ยาว 1,000 เมตร
ไดสะดวกรวดเร็ว
- ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร
-เพื่อแกปญหาระบบระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา
ยาว 300 เมตร
วัตถุประสงค

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว
-เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนสําหรับใชในการคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว
รวม
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ทอลอดเหลี่ยม

- ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 1,200 เมตร
ถนนชํารุด
ยาว 1,000 เมตร
- ขนาดกวาง 3 ม.ยาว 120 เมตร
(ภายในหมูบาน)
- ขนาดกวาง 4 เมตรยาว 950 เมตร
(บานเดื่อ-บานถิ่นสําราญ)
- ขนาดกวาง 4 เมตรยาว 950 เมตร
(ดงบาก-หลัก 38)

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
1,000,000
500,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

-

450,000

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

-

เพื่อแกปญหาระบบระบาย
น้ํา

สวนโยธา

-

-

สวนโยธา

-

-

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

500,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
1,200,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

1,500,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
726,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

-

-

726,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

-

4,926,000

1,676,000

-

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

18

โครงการปรับปรุงถนนดินพรอม
ลงลูกรัง หมูที่ 6

19

โครงการกอสรางถนน คสล.หมู
ที่ 6

20

โครงการกอสราง รางระบายน้ํา
ภายในหมูบาน ม.6

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว
- เพื่อใหประชาชนภายในพื้นที่ไดมี
คลองระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว

21

โครงการปรับปรุงถนนดินพรอม
ลงลูกรัง หมูที่ 7

22

โครงการกอสรางถนน คสล. หมู
ที่ 7

23

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ภายในหมูบาน ม.7

24

โครงการกอสราง
ทอลอดเหลี่ยมม.7

- ขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
- ขนาดกวาง 4 ยาว 1,000 ม.
- กวาง 4 เมตรยาว 130 เมตร
- กวาง 3 เมตรยาว 120 เมตร
-ซอยที่ 1. ยาว 150 เมตร
-ซอยที่ 2. ยาว 300 เมตร

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมีถนน - กวาง 4 ม.ยาว 1,200 ม.
สําหรับใชในการคมนาคมไดสะดวก (เสนผีปาชาเชื่อมโพธิ์ไทร)
รวดเร็ว
- กวาง 4 ม.ยาว 1,200 ม.
(เสนคํานามีบานวังแคน)
- กวาง 4 ม.ยาว 1,200 ม.
(เสนขางวัดถึงนานายอิสระ)
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมีถนน - กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
สําหรับใชในการคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว
-เพื่อแกปญหาระบบระบายน้ํา
วางรางระบายน้ํา ยาว 600 เมตร

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมีถนน ทอลอดเหลี่ยม
สําหรับใชในการคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

รวม

45

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท)
2557 (บาท)
2558 (บาท)
7,200,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
312,000
งบอปท./หรือ
หนวยงานอื่น
1,350,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
1,200,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

720,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
1,800,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
500,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

13,082,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2,400,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
216,000
งบอปท./หรือ
หนวยงานอื่น
-

-

- ประชาชนในพื้นที่ไดมีถนนใช
ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

-

- ประชาชนในพื้นที่ไดมีถนนใช
ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

-

สวนโยธา

1,200,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

1,200,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

- เพื่อใหประชาชนภายในพื้นที่ได
มีคลองระบายน้ําไดสะดวก
รวดเร็ว
- ประชาชนในพื้นที่ไดมีถนนใช
ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

-

-

- ประชาชนในพื้นที่ไดมีถนนใช
ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

-

-

เพื่อแกปญหาระบบระบายน้ํา

สวนโยธา

-

-

สวนโยธา

3,816,000

1,200,000

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2556 (บาท)
2557 (บาท) 2558 (บาท)
5,550,000
3,120,000
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
งบ อปท./หรือ งบ อปท./หรือ
ถนนใชในการคมนาคมที่
หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น
สะดวกรวดเร็ว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

25

โครงการปรับปรุงถนนดิน
พรอมลงลูกรัง หมูที่ 8

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ได
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

- กวาง 4 x 4,150 เมตร
(สายโนนขี้เหล็ก)
- กวาง 4 x 1,400 เมตร
(สายโนนคูณ)
- กวาง 4 x 3,000 เมตร(หนองสูง)
- กวาง 4 x 120 เมตร(หนาหอประปา)

26

โครงการกอสรางถนน
คสล. หมูที่ 8

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว

- ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 120 เมตร
-ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 5,000 ม.
(บานสรางแกว-บาฮี)
-ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 1,600 ม.
(บานสรางแกว-โนนคูณ)
-ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 3,000 ม.
(บานสรางแกว-บานคํายาง)

15,288,000
4,800,000
งบ อปท./หรือ งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

27

โครงการกอสรางปอมยาม
หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
สรางแกว ม.8
โครงการกอสรางถนน
คสล. หมูที่ 9

-เพื่อใชในการอยูเวรยามของ
หมูบาน

ปอมยาม 1 หลัง

500,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
2,400,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

28

29

โครงการปรับปรุงถนนดิน
พรอมลงลูกรัง หมูที่ 9

46

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี - กวาง 4 x1,000 ม.
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม (ซ.บานสนามชัย-บานคํายาง)
ไดสะดวกรวดเร็ว
- กวาง 4 x800 ม
(หนองแปลน)
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี - กวาง 5 เมตรยาว 800 เมตร
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม (บานพออูด-บานนายอดุลย)
ไดสะดวกรวดเร็ว
รวม

1,000,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
24,738,000

9,000,000
งบ อปท./
หรือ
หนวยงาน
อื่น

ประชาชนในพื้นที่ไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

-

-

การอยูเวรยามของหมูบาน

สวนโยธา

1,920,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

-

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

-

-

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

9,840,000

9,000,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

30

โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําภายในหมูบาน ม.9
(ซอยปศุสัตว)
โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําภายในหมูบาน ม.10

-เพื่อแกปญหาระบบระบายน้ํา

32

โครงการกอสรางถนน
คสล.หมูที่ 10

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว

33

โครงการปรับปรุงถนนดิน
พรอมลงลูกรัง หมูที่ 10

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว

34

โครงการกอสรางถนนลูกรัง - เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
หมูที่ 10
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว

31

เพื่อใหประชาชนภายในพื้นที่
ไดมีทอระบายน้ําไดสะดวก
รวดเร็ว

รวม

47

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
1,800,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
ยาว 1,600 เมตร
4,800,000
จํานวน 3 ซอย
งบ อปท./
.
หรือ
หนวยงานอื่น
- ขนาดกวาง 4 ม.ยาว 400 เมตร
960,000
960,000
(ซ.โรงเรียนบานสรางแกว)
งบ อปท./หรือ งบ อปท./หรือ
-ขนาดกวาง 4 ม.ยาว 400 เมตร หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น
(ซ.หนองสะแบง)
- กวาง 4 เมตรยาว 800 เมตร
800,000
งบ อปท./
หรือ
หนวยงานอื่น
-ขนาดกวาง 4 เมตร
300,000
900,000
ยาว 500 เมตร
งบ อปท./
งบ อปท./
-ขนาดกวาง 4 เมตร
หรือ
หรือ
ยาว 1,500 เมตร
หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วางรางระบายน้ํา ยาว 600 เมตร

8,660,000

1,860,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อแกปญหาระบบระบาย
น้ํา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

เพื่อใหประชาชนภายใน
พื้นที่ไดมีทอระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

35

โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง หมูที่ 11

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

-สาย1 กวาง 4 x 500 เมตร
(เสน นางทองสา ชินลี)
- สาย2 กวาง 4 x700 เมตร
(เสนนางบัวไล)
- กวาง 4 x700 เมตร
(เสนบานนาเติม งิ้วทอง)

300,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

420,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

420,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

36

โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค หมูท ี่ 11

- เพื่อใหประชาชนใชในการกิจกรรมภายใน
หมูบาน

อาคาร 1 หลัง

-

-

- ประชาชนใชในการกิจกรรม
ภายในหมูบาน

สวนโยธา

37

โครงการกอสรางถนน
คสล.หมูที่ 11

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

- สาย 1 กวาง 4 x100 เมตร
- สาย 2 ขนาดกวาง 4 x 250
เมตร

500,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
240,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

600,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

-

สวนโยธา

38

โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง หมูที่ 12

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมีถนนสําหรับ
ใชในการคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

-ขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
- ประชาชนในพื้นที่ไดมีถนนใช

39

โครงการกอสรางถนน
คสล. หมูที่ 12

- ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 400 เมตร

40

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมูที่ 12

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว
รวม

48

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
1,500 เมตร

500,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

-

880,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
900,000
งบอปท./หรือ
หนวยงานอื่น
3,320,000

-

สวนโยธา

ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

-

-

1,380,000

420,000

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

สวนโยธา

โครงการ

ที่
41

โครงการปรับปรุงถนนดิน
พรอมลงลูกรัง หมูที่ 13

42

โครงการกอสรางถนน
คสล. หมูที่ 13

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว
โครงการกอสรางถนนลูกรัง - เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
หมูที่ 13
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว

43

44

โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง หมูที่ 13

45

โครงการกอสราง
ทอลอดเหลี่ยม ม.14

46

โครงการกอสรางถนน
คสล.หมูที่ 14

49

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 400 เมตร
- ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 580 เมตร
- ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 860 เมตร
- กวาง 4 เมตร ยาว 620 เมตร
- ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
-ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี ทอลอดเหลี่ยม
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี - ขนาดกวาง 4 เมตร
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม ยาว 400 เมตร
ไดสะดวกรวดเร็ว
รวม

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท)
2557 (บาท) 2558 (บาท)
980,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

3,432,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
600,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

1,800,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
500,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
960,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
8,272,000

-

-

600,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

-

-

-

-

-

-

-

600,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

โครงการ

ที่
47

โครงการปรับปรุงถนนดิน
พรอมลงลูกรัง หมูที่ 14

48

โครงการปรับปรุงถนนดิน
พรอมลงลูกรัง หมูที่ 15

49

โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค หมูท ี่ 15

50

โครงการกอสรางถนน
คสล.หมูที่ 15

51

โครงการซอมแซม
ถนนลาดยาง หมูที่ 15

50

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ได - ขนาดกวาง 4 เมตร
มีถนนสําหรับใชในการ
ยาว 1,000 เมตร
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
- ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี - ขนาดกวาง 4 ม.ยาว 750 ม.
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม (ขางบานนายจันทรแสง บุญศรี)
ไดสะดวกรวดเร็ว
- ขนาดกวาง 4 ม.ยาว 1,000 ม.
(หลังคลองสงน้ํา)
- ขนาดกวาง 4 ม.ยาว 1,000 ม.
(ภูเงิน)
- ขนาดกวาง 4 ม.ยาว 1,000 ม.
(บานนายสมชัย ชัยราช)
- เพื่อใหประชาชนใชในการ
อาคาร 1 หลัง
กิจกรรมภายในหมูบาน
วัตถุประสงค

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ได
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว
รวม

- กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
(ซ.สถานีสูบน้ํา)
ขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท)
2557 (บาท)
2558 (บาท)
375,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

450,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

-

-

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

500,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
360,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
1,800,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
3,485,000

-

-

- ประชาชนใชในการกิจกรรม
ภายในหมูบาน

สวนโยธา

-

-

สวนโยธา

-

-

-

-

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการปรับปรุงถนนดิน
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี - ขนาดกวาง 4 x 2,000 ม.
พรอมลงลูกรัง หมูที่ 16
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม (เสนวัดปา)
ไดสะดวกรวดเร็ว
- ขนาดกวาง 4 x 400 ม.
โครงการกอสรางถนน คสล. - เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี -ซ.กวาง 4 x 730 ม.
หมูที่ 16
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม (ถังประปา)
-ซ.กวาง 4 x 1,000 ม.
ไดสะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
2,000,000
400,000
งบ อปท./หรือ งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น
1,752,000
2,400,000
960,000
งบ อปท./หรือ งบ อปท./หรือ งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น

โครงการกอสรางถนนลูกรัง - เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
หมูที่ 17
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว
โครงการกอสรางถนน
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
คสล.หมูที่ 17
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว

-ซอยที่1 กวาง 5 x 1,000 เมตร
-ซอยที่2 กวาง 4 x 2,000 เมตร

750,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น.
960,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

1,200,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
1,920,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น

โครงการซอมแซมถนนลง
หินคลุก ม.17

ขนาด กวาง 4 x 2,000 เมตร

500,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
5,962,000

-

-

5,920,000

4,080,000

โครงการ

ที่
52

53

วัตถุประสงค

(หนาวัดปาสนามชัย)
-ซ.กวาง 4 x 400 ม.
(หนาโรงเห็ดหลินจื๋อ)

54

55

56

51

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว
รวม

-ซอยที่ 1 กวาง 4 x400 เมตร
-ซอยที่ 2 กวาง 4 x800 เมตร
-ซอยที่ 4 กวาง 4 x1,300 เมตร

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

-

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
3,120,000 - ประชาชนในพื้นที่ไดมี
งบ อปท./หรือ ถนนใชในการคมนาคมที่
หนวยงานอื่น สะดวกรวดเร็ว
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการกอสราง
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี - ขนาดกวาง 6 เมตร
ถนนลาดยาง ม.17
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม ยาว 3,000 เมตร
ไดสะดวกรวดเร็ว
โครงการกอสรางวางทอ
- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี - ขนาด ยาว 1,000 เมตร
ระบายน้ําภายใน หมูที่ 18 ถนนสําหรับใชในการคมนาคม -ขนาด ยาว 500 เมตร
ไดสะดวกรวดเร็ว
โครงการกอสรางรางระบาย เพื่อใหประชาชนภายในพื้นที่ ยาว 500 เมตร
น้ํา หมูที่ 18
ไดมีคลองระบายน้ําไดสะดวก
รวดเร็ว
โครงการกอสรางรางระบาย เพื่อใหประชาชนภายในพื้นที่ ยาว 500 เมตร
น้ํา หมูที่ 19
ไดมีคลองระบายน้ําไดสะดวก
รวดเร็ว
โครงการบํารุงรักษาหรือ
- เพื่อบํารุงรักษาซอมแซมทีด่ ิน - ตามความเสียหาย
ซอมแซมที่ดินและ
และสิ่งกอสราง เชน ถนน สะพาน
สิ่งกอสราง
ฯลฯ
โครงการกอสรางถนน คสล. - เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี - ขนาดกวาง 4 เมตร
ภายในเขตพื้นที่
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม ยาว 10,000 เมตร
ตําบลโพธิ์ไทร
ไดสะดวกรวดเร็ว
รวม
โครงการ

57

58

59

60

61

62

52

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
9,000,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
900,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
1,500,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
1,500,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
1,000,000
1,000,000
1,000,000
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
24,000,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
37,900,000

-

-

1,000,000

1,000,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ประชาชนภายในพื้นที่ไดมี
คลองระบายน้ําไดสะดวก

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

ประชาชนภายในพื้นที่ไดมี
คลองระบายน้ําไดสะดวก

สวนโยธา

- สิ่งกอสรางภายในตําบล
ไดรับการดูแลรักษา

สวนโยธา

- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

สวนโยธา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
63 โครงการปรับปรุงถนนดิน - เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี ภายในเขตพื้นที่
พรอมลงลูกรัง ภายในเขต
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม ตําบลโพธิ์ไทร
พื้นที่ตําบลโพธิ์ไทร
ไดสะดวกรวดเร็ว
64 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง - เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี ภายในเขต
ภายในเขต
ถนนสําหรับใชในการคมนาคม พื้นที่ตําบลโพธิ์ไทร
พื้นที่ตําบลโพธิ์ไทร
ไดสะดวกรวดเร็ว
65 โครงการกอสรางถนนเชื่อม - เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี ถนนเชื่อมระหวางตําบล
ระหวางตําบลโพธิ์ไทรและ ถนนสําหรับใชในการคมนาคม
เทศบาลพิบูลมังสาหาร,
ไดสะดวกรวดเร็ว
ตําบลไรใต,ตําบลกุดชมภู
66 โครงการกอสรางอาคาร
-เพื่อใหที่บริการประชาชนในการ ภายในเขต
เอนกประสงคภายในเขต
จัดกิจกรรมตางๆภายในหมูบ าน พื้นที่ตําบลโพธิ์ไทร
พื้นที่ตําบลโพธิ์ไทร,.1-19
67 โครงการกอสรางซุมประตู -เพื่อเปนปายบอกทางเขาออก หมูที่ 1-19 ภายในเขต
ทางเขาออกหมูบาน
ของหมูบ าน
ตําบลโพธิ์ไทร
หมูที่ 1-19
รวม
สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
จํานวนโครงการ
67
โครงการ

ที่
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วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
10,000,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
5,000,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
10,000,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
1,000,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
1,000,000
งบ อปท./หรือ
หนวยงานอื่น
27,000,000
155,619,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ประชาชนในพื้นที่ไดมีถนน
ใชในการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

-

-

ประชาชนในการจัดกิจกรรม
ตางๆภายในหมูบาน

สวนโยธา

-

-

ปายบอกทางเขาออกของ
หมูบาน

สวนโยธา

30,568,000

15,220,000

1.2 แนวทางการพัฒนาดานระบบไฟฟา แสงสวาง และการจราจร
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

1

โครงการปรับปรุง
เครื่องหมายบังคับจราจร
หมูที่ 1 - 19

2

โครงการขยายเขตไฟฟาแรง - เพื่อขยายและใหมีการ
ต่ําภายในหมูบาน
ใหบริการระบบไฟฟา
หมูที่ 1-19

- จํานวน 16 หมูบาน

3

โครงการติดตัง้ ไฟฟาสัญจร
หมูที่ 1-19

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

- จํานวน 12 หมูบ าน

4

โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร หมูบาน 1-19

- เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

- ตามโครงการทีข่ อรับการ
สนับสนุน จํานวน 19 หมูบาน

สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
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- เพื่อใหมเี ครื่องหมายบังคับ/
เตือนการจราจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ถนนภายในเขตพื้นที่ อบต.
โพธิ์ไทร

รวม
จํานวนโครงการ

4

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
950,000
งบ อปท./
หรือ
หนวยงานอื่น
5,000,000
งบ อปท.
งบหนวยงานอื่น
1,500,000
งบ อปท.
งบหนวยงานอื่น
5,000,000
งบ อปท.
งบหนวยงานอื่น
12,450,000
12,450,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ถนนใชในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

- เพื่อขยายและใหมีการ
ใหบริการระบบไฟฟา-

สวนโยธา

-

-

- ครัวเรือนมีไฟฟาใช และ
ไดรับแสงสวาง

สวนโยธา

-

-

ประชาชนไดมีไฟฟาไวใช
และไดรับความสวาง

สวนโยธา

-

-

1.3 แนวทางการพัฒนาดานระบบน้ําในการอุปโภค บริโภค และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการขุดสระน้ํา
- เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ําใช กวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
ม.1-19
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
2

โครงการขยายคลองสงน้ํา
ม.1-19

- เพื่อใหเกษตรกรมีคลองสงน้ํา
ใชในการเกษตรอยางเพียงพอ

คลองสงน้ํา

3

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
จํานวน 5 เครื่อง

เครื่องสูบน้ํา

4

โครงการขยายเขตประปา
หมูที่ 1-19
โครงการกอสราง
ชลประทานระบบทอ ม.13

- เพื่อใหเกษตรกรมีเครื่องสูบน้ํา
สงน้ําใชในการเกษตรอยาง
เพียงพอในหนาแลง
- เพื่อขยายเขตระบบประปาให
มีการบริการใหกับประชาชน
- เพื่อใหเกษตรกรมีคลองสงน้ํา
ใชในการเกษตรอยางเพียงพอ

โครงการขุดลอกหนองน้ํา
หมูที่ 1 – 19

- เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ําใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ

- ขุดลอกหนองน้ํา

5

6

รวม

55

- ตามโครงการทีข่ อรับการ
สนับสนุน
ชลประทานระบบทอสงน้ํา

งบประมาณและที่มาของ
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
10,000,000
งบ อปท.
งบหนวยงานอื่น
1,000,000
1,000,000
1,000,000
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
งบหนวยงานอื่น งบหนวยงานอื่น งบหนวยงานอื่น
1,000,000
งบ อปท.
500,000
งบ อปท.
5,000,000
งบ อปท.
งบหนวยงานอื่น
5,000,000
5,000,000
งบ อปท
งบ อปท
งบหนวยงานอื่น งบหนวยงานอื่น
22,500,000
6,000,000

-

-

1,000,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ํา
ใชในการเกษตรอยาง
เพียงพอ
- เพื่อใหเกษตรกรมีคลองสง
น้ําใชในการเกษตรอยาง
เพียงพอ
- เพื่อใหเกษตรกรมีเครื่อง
สูบน้ําสงน้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอในหนาแลง
- ประชาชนมีประปาใชทุก
ครัวเรือน
- เพื่อใหเกษตรกรมีระบบทอ
สงน้ําใชในการเกษตรอยาง
เพียงพอ
- ประชาชนมีแหลงน้ําไวใช
ในการเกษตรอยางพอเพียง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา

ที่
7

8

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการซอมแซมระบบ
ประปาหมูที่ 1-19
(หอถังสูง)
โครงการเคลื่อนยายหอถังสูง
ภายในเขตตําบลโพธิ์ไทร

- เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
ใชอยางทั่วถึง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ตามความเสียหาย

งบประมาณและที่มาของ
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
1,000,000
งบ อปท

-

-

- เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
ใชอยางทั่วถึง

- เคลื่อนยายหอถังสูงภายในเขต
ตําบลโพธิ์ไทร

800,000
งบ อปท.

-

-

โครงการซอมแซมคลองสง
และซอมแซมสถานีสูบน้ํา
น้ํา ภายในตําบลโพธิ์ไทร
10 โครงการกอสรางฝายแมว
ภายในเขตตําบลโพธิ์ไทร

เพื่อใหเกษตรกรมีคลองสงน้ํา
ใชในการเกษตร อยางเพียงพอ

-คลองสงน้ํา,สถานีสูบน้ํา
ตามความเสียหาย

1,000,000
งบ อปท

1,000,000
งบ อปท

1,000,000
งบ อปท

11 โครงการกอสรางฝายน้ําลน ,
ฝายชะลอน้ํา
ภายในเขตตําบลโพธิ์ไทร
12 โครงการขุดลอกลําหวย
ภายในเขตตําบลโพธิ์ไทร

- เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําไวใชใน
การเกษตร อยางเพียงพอ

- กอสรางฝายน้ําลน,ฝายชะลอ
น้ํา

- เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําไวใชใน
การเกษตร อยางเพียงพอ

- ขุดลอกลําหวย

13

- เพื่อใหประชาชนมีที่ถังเก็บน้ํา -ถังเก็บน้ําฝน
ไวใชในการอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ
รวม

9

โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ําฝน
ภายในตําบลโพธิ์ไทร

56

- เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงใชใน
การเกษตร อยางเพียงพอ

กอสรางฝายแมว

100,000
งบ อปท
งบหนวยงานอื่น
1,500,000
งบ อปท
งบหนวยงานอื่น
1,500,000
งบ อปท
งบหนวยงานอื่น
500,000
งบ อปท
งบหนวยงานอื่น
6,400,000

100,000
งบ อปท
งบหนวยงานอื่น
1,500,000
งบ อปท
งบหนวยงานอื่น
1,500,000
1,500,000
งบ อปท
งบ อปท
งบหนวยงานอื่น งบหนวยงานอื่น
100,000
100,000
งบ อปท
งบ อปท
งบหนวยงานอื่น งบหนวยงานอื่น
4,200,000
2,600,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- ประชาชนมีน้ําประปาใช
ในการอุปโภคอยางทั่วถึง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

- ประชาชน มีน้ําประปาใช
ในการอุปโภค - บริโภค
เพียงพอกับความตองการ
- ประชาชนมีน้ําไวใชใน
การเกษตรอยางพอเพียง

สวนโยธา

- เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงใช
ในการเกษตร อยางเพียงพอ

สวนโยธา

- ประชาชนมีแหลงน้ําไวใช
ในการเกษตรอยางพอเพียง

สวนโยธา

- ประชาชนมีแหลงน้ําไวใช
ในการเกษตรอยางพอเพียง

สวนโยธา

ประชาชนมีที่ถังเก็บน้ําไวใช
ในการอุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

สวนโยธา

สวนโยธา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขุดเจาะบอบาดาล

14 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
หมูที่ 1 - 19

- เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ําใช
ในการเกษตร อยางเพียงพอ

15 โครงการกอสรางสถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟา ภายในตําบล
โพธิ์ไทร ม.17
16 โครงการสนับสนุนกอสราง
ประปาทุกหมูบานภายใน
ตําบลโพธิ์ไทร
17 โครงการเครื่องกรองน้ํา
สะอาดทุกหมูบานภายใน
ตําบลโพธิ์ไทร

- เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ําใช - กอสรางสถานีสูบน้ํา
ในการเกษตรอยางเพียงพอ

สรุปรวมโครงการทั้งสิน้

57

งบประมาณและที่มาของ
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
500,000
งบ อปท

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ประชาชนมีแหลงน้ําไวใช
ในการเกษตรอยางพอเพียง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

5,000,000
งบหนวยงานอื่น

-

-

- ประชาชนมีแหลงน้ําไวใช
ในการเกษตรอยางพอเพียง

สวนโยธา

- เพื่อสนับสนุนประปาแตละ
หมูบาน

- จํานวน 19 หมูบ าน

1,000,000
งบ อปท.

500,000
งบ อปท.

500,000
งบ อปท.

- ประชาชนไดรับการบริการ

สวนโยธา

-เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาด
ใชในการอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน
รวม
จํานวนโครงการ

- จํานวน 19 หมูบ าน

1,000,000
งบ อปท.

1,000,000
งบ อปท.

1,000,000
งบ อปท.

ประชาชนมีน้ําสะอาดใชใน
การอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน

สวนโยธา

7,500,000
36,400,000

1,500,000
11,700,000

1,500,000
5,100,000

17

ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาดานการรวมกลุมอาชีพ และการพัฒนาอาชีพของประชาชน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1. โครงการสนับสนุนทุกหมูบ าน - เพื่อใหประชาชนในหมูบาน - จํานวน 19 หมูบ าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีสวนรวมในการพัฒนา
หมูบานและสามารถแกไข
ปญหาดวยตนเองโดยใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.

โครงการสงเสริมการเพาะเห็ด
ในโรงเรือน
ม. 1-19
โครงการสงเสริมการปลูกพืช
หลังฤดูเก็บเกี่ยว
ม.1-19

3.

59

- เพื่อเปนการสงเสริมการ
รวมกลุม ในการประกอบ
อาชีพ
- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพเสริมหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว มีรายไดเพียงพอ
ตอการดํารงชีพ
รวม

- จัดอบรม/สรางโรงเรือน/พันธ
เห็ด- สนับสนุนเงินทุนใน
ระบบทุนหมุนเวียน
- พันธุพืช / ตระกูลถั่ว /
ขาวโพด / พืชผัก ตาง ๆ

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท)
2557 (บาท)
2558 (บาท)
380,000
380,000
380,000
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท

100,000
งบ อปท

100,000
งบ อปท

100,000
งบ อปท

500,000
งบ อปท

500,000
งบ อปท

500,000
งบ อปท

980,000

980,000

980,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ประชาชนในหมูบ านมี
สวนรวมในการพัฒนา
หมูบานและสามารถแกไข
ปญหาดวยตนเองโดยใช
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ประชาชนมีอาชีพเสริม
และมีรายไดเพิ่มขึ้นเพียงพอ
แกการใชจาย
- ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึน้
เพียงพอแกการใชจายใน
ครอบครัว

หนวยงานที
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

สํานักงาน
ปลัด
สํานักงาน
ปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4.

โครงการสนับสนุนพันธุไมผล
ไมยืนตน หมูที่ 1- 19

5.

โครงการสงเสริมการตัดเย็บ
เสื้อผา หมูที่ 1-19

6.

โครงการสงเสริมการทํา
ดอกไมจัน หมูท ี่ 1-19

7.

โครงการสงเสริมอาชีพกลุม
แมบานดานประดิดประดอย
ม.1-19

- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพเสริมหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว มีรายไดเพียงพอ
ตอการดํารงชีพ
- เพื่อเปนการสงเสริมการ
รวมกลุมในการประกอบ
อาชีพ
- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพเสริมมี
รายไดเพียงพอแกการใชจาย
- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัว

8.

โครงการ อุดหนุนกลุมอาชีพ
ตาง ๆ ในการเขตตําบลโพธิ์
ไทร

- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพเสริมสราง
รายไดใหกับครอบครัว
รวม
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สนับสนุนพันธุไผเลี้ยงหนอ
,กลายูคา,พันธุมะมวง,และอื่น

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
2556 (บาท)
2557 (บาท) 2558 (บาท)
200,000
200,000
200,000 - ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท เพียงพอแกการใชจายใน
ครอบครัว

- จักรเย็บผา / อุปกรณ

100,000
งบ อปท

100,000
งบ อปท

100,000
งบ อปท

- จัดอบรม / วัสดุอุปกรณ

50,000
งบ อปท

50,000
งบ อปท

50,000
งบ อปท

- จํานวน 2 แหง

200,000
งบ อปท

200,000
งบ อปท
-

200,000
งบ อปท
-

- หมูที่ 1 -19
ตามโครงการที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

200,000
งบอปท.

200,000
งบอปท.

200,000
งบอปท.

750,000

750,000

750,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

- ประชาชนมีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายไดใหกบั
ครอบครัว
- ประชาชนมีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายไดใหกบั
ครอบครัว
- ประชาชนมีอาชีพเสริม
เพิ่มรายไดใหกับครอบครัว

สํานักงาน
ปลัด

-ประชาชนในพืน้ ที่มีอาชีพ
เสริมและมีรายไดเพิ่มขึน้

สํานักงาน
ปลัด

สํานักงาน
ปลัด
สํานักงาน
ปลัด

โครงการ

ที่
9.

10.

โครงการสงเสริมอาชีพกลุม
แมบานดานการทําขนมไทย
ม.1-19
โครงการสนับสนุนกลุม
แมบานซาลาเปา ม.1-19

11.

โครงการสงเสริมการจักรสาน
หมูที่ 1-19

12.

โครงการจัดตั้งรานคาชุมชน
หมูที่ 1-19

13

โครงการสงเสริมสนับสนุน
กลุมกลองยาว ทุกหมูบาน

14

โครงการสงเสริมกลุมแมคา
ตลาดชุมชน ม.1-19

สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
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วัตถุประสงค
- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัว
- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัว
- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัว
- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัว
- เพื่อเปนการอนุรักษ และสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมใหสบื
ทอดตอไปจนถึงลูกหลาน
- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัว
รวม
จํานวนโครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จํานวน 1 แหง

- จํานวน 1 แหง

- จํานวน 4 แหง

- จํานวน 4 แหง

- ตามโครงการทีข่ อรับการ
สนับสนุน
- จํานวน 1 แหง

14

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
รับผิดชอบ
2556 (บาท)
2557 (บาท) 2558 (บาท)
200,000
200,000
200,000
- ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
สํานักงาน
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท เพียงพอแกการใชจายใน
ปลัด
ครอบครัว
50,000
50,000
50,000
- ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
สํานักงาน
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท เพียงพอแกการใชจายใน
ปลัด
ครอบครัว
50,000
50,000
50,000
- ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
สํานักงาน
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท เพียงพอแกการใชจายใน
ปลัด
ครอบครัว
50,000
50,000
50,000
- ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
สํานักงาน
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท เพียงพอแกการใชจายใน
ปลัด
ครอบครัว
200,000
200,000
200,000 - เยาวชน ประชาชนรูจักรักษา สวนการศึกษา
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
100,000
100,000
100,000 - เยาวชน ประชาชนรูจักรักษา สํานักงาน
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ปลัด
650,000
2,380,000

650,000
2,380,000

650,000
2,380,000

2.2 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต และการเพิ่มพูนมูลคาสินคาทางการเกษตรอินทรียแบบครบวงจร
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ - เพื่อสงเสริมใหมีการ
- ตามโครงการทีข่ อรับการ
100,000
100,000
100,000
/ กลุมสินคาผลิตภัณฑ OTOP รวมกลุมเพื่อการประกอบ
สนับสนุน
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท
อาชีพพัฒนาสินคาใหมี
คุณภาพ
โครงการสงเสริมสนับสนุน
- เพื่อพัฒนาฝมือใน
- จํานวน 19 หมูบ าน
300,000
300,000
300,000
เครื่องพนเมล็ดพันธุข าว
การเกษตรใหมีประสิทธิภาพ
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
ภายในตําบลโพธิ์ไทร
มากยิ่งขึ้น
โครงการสงเสริมอบรมการ
- เพื่ออบรมและสงเสริมให - จํานวน 19 หมูบ าน
100,000
100,000
100,000
ผสมปุยอินทรีย ใชเอง หมูที่ ประชาชนรูจัดขั้นตอนการ
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท
1-19
ผลิตปุยไวใชเอง ลดคาใชจาย
ในครอบครัว
โครงการสงเสริมการปลูก
- เพื่อสงเสริมใหมีการอบรม - ตามโครงการทีข่ อรับการ
100,000
100,000
100,000
พืชผักปลอดสารเคมี ม.1-19
รณรงคใหประชาชนปลูก
สนับสนุน
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท
พืชผักโดยไมใชสารเคมีใหมี
คุณภาพ
โครงการสนับสนุนการ
- เพื่อใหประชาชนไดมา
- จํานวน 1 แหง
50,000
50,000
50,000
ดําเนินงานของศูนยบริการ
ติดตอประสานงานเกี่ยวกับ
งบ อปท.
งบ อปท
งบ อปท
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เรื่องการเกษตร
ประจําตําบลโพธิ์ไทร
โครงการปองกันและกําจัด
- เพื่อปองกันศัตรูและกําจัด - จํานวน 19 หมูบ าน
300,000
300,000
300,000
ศัตรูขาว หมูท ี่ 1-19
ศัตรูขาว
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
รวม
950,000
950,000
950,000

ที่
1

2

3

4

5

6
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- ประชาชนมีความสามัคคี
ในกลุมสรางชุมชนเขมแข็ง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

- ประชาชนลดตนทุนในการ
ผลิต

สํานักงาน
ปลัด

- ประชาชนลดตนทุนในการ
ผลิตขาว,และดานการเกษตร

สํานักงาน
ปลัด

- ประชาชนมีความสามัคคี
ในกลุมสรางชุมชนเขมแข็ง

สํานักงาน
ปลัด

- ประชาชนไดรับการบริการ
ในดานการเกษตร

สํานักงาน
ปลัด

ปองกันศัตรูและกําจัดศัตรู
ขาว

สํานักงาน
ปลัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั

โครงการ

ที่
7

โครงการจัดซื้อเครื่องอัดฟาง
ภายในตําบลโพธิ์ไทร

8

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ภายในตําบลโพธิ์ไทร

- เพื่อสงเสริมใหมีการ
รวมกลุมเพื่อการประกอบ
อาชีพใหมีคุณภาพ
- จัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ - แจกจายพันธุขาวคุณภาพดี
ขาวประจําหมูบาน
ใหกับประชาชน

โครงการสงเสริมการปรับปรุง
คุณภาพขาว และพันธุพืชอื่น ๆ
หมูที่ 1 - 19
9 โครงการจัดซื้ออุปกรณการเกษตร - เพื่อพัฒนาฝมือใน
- จํานวน 19 หมูบ าน
ภายในตําบลโพธิ์ไทร
การเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10 โครงการจัดซื้อรถเพื่อการเกษตร - เพื่อพัฒนาฝมือใน
- จํานวน 19 หมูบ าน
ภายในตําบลโพธิ์ไทร
การเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11 โครงการจัดซื้อเครื่องสีขาว
- เพื่อสงเสริมใหมีการ
-ภายในตําบลโพธิ์ไทร
ภายในตําบลโพธิ์ไทร
รวมกลุมเพื่อการประกอบ
อาชีพใหมีคุณภาพ
รวม
สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
จํานวนโครงการ
11
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งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
100,000
100,000
100,000
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท
500,000
500,000
500,000
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท
งบหนวยงานอื่น งบหนวยงานอื่น งบหนวยงานอื่น
300,000
300,000
300,000
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ประชาชนมีความสามัคคี
ในกลุมสรางชุมชนเขมแข็ง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

- เกษตรกรมีเมล็ดพันธุที่ดี
ในการเพาะปลูก

สํานักปลัด

- ประชาชนลดตนทุนในการ
ผลิต

สํานักงาน
ปลัด

2,000,000
งบ อปท.

-

-

- ประชาชนลดตนทุนในการ
ผลิต

สํานักงาน
ปลัด

200,000
งบ อปท

200,000
งบ อปท

200,000
งบ อปท

- ประชาชนมีความสามัคคี
ในกลุมสรางชุมชนเขมแข็ง

สํานักงาน
ปลัด

3,100,000
4,050,000

1,100,000
2,050,000

1,100,000
2,050,000

2.3 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมการเกษตรและปศุสตั ว
โครงการ

ที่
1

วัตถุประสงค

โครงการสงเสริมอบรมให - เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ
ความรูในการประกอบอาชีพ ใหกับผูยากจนตามนโยบาย
ดานการเลี้ยงสัตว ม.1-19
ของรัฐบาลในการแกไขปญหา
ความยากจน
โครงการสงเสริมสนับสนุน - เพื่อใหเกษตรกรไดรจู ักการ
ยาสัตวและแรธาตุ
ใชยาสัตว และใหสัตวมี
หมูที่ 1 -19
สุขภาพที่ดี
โครงการปองกันโรคระบาด - เพื่อปองกันโรคสัตวเลี้ยงทุก
เลี้ยงสัตวทุกชนิด
ชนิดของเกษตรกร
โครงการสนับสนุนสงเสริม - เพื่อเปนการสงเสริมให
กลุมเลี้ยงโค-กระบือ
ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่ม
ม.1-19
รายไดใหกับครอบครัว
โครงการเลี้ยงไกพื้นเมือง
- เพื่อเปนการสงเสริมให
ม.1-19
ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัว
โครงการปองกันโรคพิษ
- เพื่อใหประชาชนไดตระหนัก
สุนัขบาภายในตําบล
ถึงภัยอันตรายและรูจักวิธีการ
โพธิ์ไทร
ปองกันโรคพิษสุนขั บา
รวม

2

3
4

5

6
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชาชนจํานวน 19 หมูบ าน

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
100,000
100,000
100,000
งบ อปท.
งบ อปท
งบ อปท

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ประชาชนไดความรูใน
การประกอบอาชีพจากการ
เลี้ยงสัตว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ปศุสัตวอําเภอ

- จํานวน 19 หมูบาน

200,000
งบ อปท

200,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.

- เกษตรกรไดรจู ักการใชยา
สัตวและสัตวมีสุขภาพที่ดี

- จํานวน 19 หมูบ าน

100,000
งบ อปท.
300,000
งบ อปท

100,000
งบ อปท.
300,000
งบ อปท

100,000
งบ อปท.
300,000
งบ อปท

- จํานวน 5 แหง

50,000
งบ อปท

50,000
งบ อปท

50,000
งบ อปท

-จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั
บา

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

- สัตวเลี้ยงของเกษตรกรมี
สํานักปลัด
สุขภาพที่ดีขึ้น
ปศุสัตวอําเภอ
- ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักงาน
เพียงพอแกการใชจายใน
ปลัด
ครอบครัว
- ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักงาน
เพียงพอแกการใชจายใน
ปลัด
ครอบครัว
-ประชาชนปองกันโรคพิษ
สํานักงาน
สุนัขบา
ปลัด

850,000

850,000

850,000

- จํานวน 10 แหง

สํานักปลัด
ปศุสัตวอําเภอ

โครงการ

ที่
7

โครงการสงเสริมสนับสนุนพันธุ
ปลาในบอเลี้ยง
หมูที่ 1-19
โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาใน
กระซัง ม.1-19

8

9

โครงการสงเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด
หมูที่ 1-19

10 โครงการสงเสริมการเลี้ยงไสเดือน
หมูที่ 1-19

สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
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วัตถุประสงค
- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีรายไดเสริม
- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัว
- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัว
- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัว
รวม
จํานวนโครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- พันธุปลา / อาหารปลา

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท)
2557 (บาท)
2558 (บาท)
100,000
100,000
100,000
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท

- จํานวน 5 แหง

100,000
งบ อปท

100,000
งบ อปท

100,000
งบ อปท

- พันธจิ้งหรีด / วัสดุ /
อุปกรณ

50,000
งบ อปท

50,000
งบ อปท

50,000
งบ อปท

- พันธไสเดือน / วัสดุ /
อุปกรณ

30,000
งบ อปท

30,000
งบ อปท

30,000
งบ อปท

280,000
1,130,000

280,000
1,130,000

280,000
1,130,000

10

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึน้
เพียงพอแกการใชจายใน
ครอบครัว
- ประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้นเพียงพอแกการใช
จายในครอบครัว
- ประชาชนมีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายไดใหกบั
ครอบครัว
- ประชาชนมีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายไดใหกบั
ครอบครัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด
สํานักงาน
ปลัด
สํานักงาน
ปลัด
สํานักงาน
ปลัด

2.4 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว
โครงการ

ที่
1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
และพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
หนองโจค หมูท ี่ 9
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
และพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
หมูที่ 7 (ดอนปูตา)
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
และพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
หมูที่ 3 (แกงกบ)
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
และพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
หมูที่ 8 (รานบั้งไฟ)
สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
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วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนไดมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ
สงเสริมการทองเที่ยว
- เพื่อใหประชาชนไดมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ
สงเสริมการทองเที่ยว
- เพื่อใหประชาชนไดมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ
สงเสริมการทองเที่ยว
- เพื่อใหประชาชนไดมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ
สงเสริมการทองเที่ยว
จํานวนโครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงภูมิทศั น

- ปรับปรุงภูมิทศั น

- ปรับปรุงภูมิทศั น

- ปรับปรุงภูมิทศั น

4

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท)
2557 (บาท)
2,550,000
งบ อปท
งบหนวยงานอื่น
500,000
งบ อปท
งบหนวยงานอื่น
500,000
งบ อปท
งบหนวยงานอื่น
1,500,000
งบ อปท
งบหนวยงานอื่น
5,050,000
-

2558 (บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ประชาชนมีสถานที่พักผอน
และมีสถานที่ออกกําลังกาย

-

- ประชาชนมีสถานที่พักผอน
และมีสถานที่ออกกําลังกาย

-

- ประชาชนมีสถานที่พักผอน
และมีสถานที่ออกกําลังกาย

-

- ประชาชนมีสถานที่พักผอน
และมีสถานที่ออกกําลังกาย

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

2.5 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม
โครงการ

ที่
1

วัตถุประสงค

- การวางผังเมืองชุมชนเทศบาล - - เพื่อเปนกรอบแนวทาง
และผังชุมชน อบต.
ในการพัฒนาพื้นที่ดาน
กายภาพและจัดทําแผนที่
ภาษี

รวม
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ผังชุมชน อบต.โพธิ์ไทร
อําเภอพิบูลมังสาหาร

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
2556 (บาท)
2557 (บาท)
2558 (บาท)
400,000
400,000
400,000
- มีการจัดวางผังเมืองชุมชน
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท
อบต.ปงบประมาณ 2556
งบหนวยงานอื่น
งบหนวยงานอื่น งบหนวยงานอื่น

400,000

400,000

400,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดานการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
68

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
1. โครงการสนับสนุนอาหาร - เพื่อใหเด็กนักเรียนในเขต
- เด็กนักเรียนจํานวนประมาณ
630,000
630,000
630,000
เสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก พื้นที่ อปท. ไดบริโภคอาหาร 250 คน
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
เล็กบานสรางแกว,บานทา
เสริมที่เปนประโยชนตอ
งบกรม
งบกรม
งบกรม
ชาง,ถิ่นสําราญ
รางกายพัฒนาการเจริญเติบโต
สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
2. โครงการสนับสนุนอาหาร - เพื่อใหเด็กนักเรียนในพืน้ ที่
- เด็กนักเรียนจํานวนประมาณ
910,000
910,000
910,000
กลางวัน ใหแกศูนยพัฒนา
อปท.ไดบริโภคอาหารเสริมที่ 250 คน
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท
เด็กเล็กบานสรางแกว,บาน เปนประโยชนตอรางกาย
งบกรม
งบกรม
งบกรม
ทาชาง,ถิ่นสําราญ
พัฒนาการเจริญเติบโต
สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
3. โครงการสนับสนุนอาหาร - เพื่อใหเด็กนักเรียนในเขต
- เด็กนักเรียนจํานวนประมาณ
6,760,000
6,760,000
6,760,000
เสริม (นม) ใหแกโรงเรียน พื้นที่ อปท. ไดบริโภคอาหาร 2,000 คน
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
ภายในตําบลโพธิ์ไทร
เสริมที่เปนประโยชนตอ
งบกรม
งบกรม
งบกรม
จํานวน 8 โรงเรียน
รางกายพัฒนาการเจริญเติบโต
สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
4. โครงการสนับสนุนอาหาร - เพื่อใหเด็กนักเรียนในพืน้ ที่
- เด็กนักเรียนจํานวน 2,000 คน
5,200,000
5,200,000
5,200,000
กลางวัน ใหแกโรงเรียน
อปท.ไดบริโภคอาหารเสริมที่
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
ภายในตําบลโพธิ์ไทร
เปนประโยชนตอรางกาย
งบกรม
งบกรม
งบกรม
จํานวน 8 โรงเรียน
พัฒนาการเจริญเติบโต
สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
รวม
13,500,000
13,500,000
13,500,000
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- เด็กนักเรียนทุกโรงเรียน
สวน
ไดรับสารอาหารทีเ่ ปน
การศึกษา
ประโยชนมีพัฒนาการทีเ่ ร็วขึน้
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- เด็กนักเรียนทุกโรงเรียน
สวนการศึกษา
ไดรับสารอาหารทีเ่ ปน
ศาสนา และ
ประโยชนมีพัฒนาการทีเ่ ร็วขึน้
วัฒนธรรม
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั

- เด็กนักเรียนทุกโรงเรียน
ไดรับสารอาหารทีเ่ ปน
ประโยชนมีพัฒนาการทีเ่ ร็วขึน้
- เด็กนักเรียนทุกโรงเรียน
ไดรับสารอาหารทีเ่ ปน
ประโยชนมีพัฒนาการทีเ่ ร็วขึน้

สวน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สวน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการ

ที่

5. โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน
ตําบลโพธิ์ไทร
6. โครงการจางเหมานักเรียน
นักศึกษาทํางานระหวางปด
ภาคเรียน (Part Time)
7. โครงการสนับสนุนวัสดุ /
ครุภัณฑการเรียน การสอน
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
โพธิ์ไทรตามโครงการที่
ขอรับการสนับสนุน
8. โครงการ สงเสริมกิจกรรม
การพัฒนา การเรียน การ
สอน กระบวนการเรียนรู
ใหแกศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตามกิจกรรมการเรียนการ
สอน
9. โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อเปนการสนับสนุนและ - เด็กและเยาวชนในเขตตําบล
สงเสริมใหเด็กและเยาวชน โพธิ์ไทร
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
200,000
200,000
200,000
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- เด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลโพธิ์ไทร

ไดออกกําลังกายและเลนกีฬา
- เพื่อชวยเหลือนักเรียน
นักศึกษาใหมีงานทําในชวงปด
ภาคเรียน
- เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนและสงเสริมการศึกษาแก
เด็ก และเยาวชนในเขตตําบล

- จํานวน 2 คน

20,000
งบ อปท.

20,000
งบ อปท.

20,000
งบ อปท.

- วัสดุ/ ครุภัณฑการเรียนการสอน
- ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จํานวน 8 โรงเรียน

800,000
งบ อปท

800,000
งบ อปท

800,000
งบ อปท

- เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการ - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสราง
สอน / กระบวนการเรียนรู และ แกว,บานทาชาง,ถิ่นสําราญ
พัฒนาสงเสริมการศึกษา
จํานวน 3 แหง

100,000
งบ อปท

100,000
งบ อปท

- เพื่อใชในประกอบการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
ทั้ง 3 แหง
รวม

150,000
งบ อปท.
1,270,000

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ วัสดุ จํานวน 3 เครื่อง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

- นักเรียน นักศึกษาไดมี
งานทําในชวงปดภาคเรียน
ลดคาใชจายในครอบครัว
- เด็กนักเรียนไดมีวัสดุ /
ครุภัณฑในการเรียนการ
สอน

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สวน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

100,000
งบ อปท

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีวัสดุ
อุปกรณในการเรียนการสอน

สวน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

150,000
งบ อปท.

150,000
งบ อปท.

- ทําใหการปฏิบัตงิ านเปนไป สวนการศึกษา
ดวยความรวดเร็ว
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

1,270,000

1,270,000

โครงการ

ที่
10

โครงการสนับสนุนวัสดุ /
ครุภัณฑการศึกษา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

11

โครงการจัดซื้อเครื่องเลน
สนามสําหรับ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กภายในตําบลโพธิ์ไทร
โครงการกอสรางอาคารศูนย
เด็กเล็ก ภายในตําบลโพธิ์ไทร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียน - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
การสอนใหกับศูนยพัฒนา
แหง
เด็กเล็กทั้ง 3 แหง
วัตถุประสงค

- เพื่อใหเด็กนักเรียนมีเครือ่ ง
สนามและสรางเสริม
พัฒนาการที่ดีใหกบั เด็ก
12
- เพื่อใหเด็กดอยโอกาสใน
เขตองคการบริหารสวน
ตําบลไดรับการพัฒนาอยาง
เหมาะสมตามวัย เทาเทียมกับ
เด็กทั่วๆไป
13 โครงการกอสรางรั้วศูนย
- เพื่อความเปนระเบียบ
พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตําบล
เรียบรอยสรางความปลอดภัย
โพธิ์ไทร
ใหกับเด็กและทรัพยสินของ
ราชการ
14 โครงการจัดซื้อ
- เพื่อใหศนู ยพัฒนาเด็กเล็ก
เครื่องปรับอากาศศูนยพัฒนา ไดมีอุณหภูมิในอาคารเรียน
เด็กเล็ก ภายในตําบลโพธิ์ไทร ไดนาอยู
15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
- เพื่อให ศพด.มีภูมิทศั นที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เหมาะสมตอการเรียนรูข อง
ภายในตําบลโพธิ์ไทร
เด็กนักเรียน
รวม
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งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
200,000
200,000
200,000
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ครู เด็กนักเรียน มีสื่อการ
เรียนการสอนทีค่ รบถวน
ตรงตามวัตถุประสงคของ
กระบวนการเรียนการสอน
- เด็กนักเรียนไดมีเครื่องเลน
สนามและไดมีกิจกรรมใน
การาละเลนรวมกับเพื่อน
- เด็กในพื้นที่ไดมีโอกาสได
เรียนหนังสือ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

- จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลน

200,000
งบ อปท.

-

-

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

- จํานวน 1 แหง

5,600,000
งบหนวยงาน
อื่น

-

-

- กอสรางรั้ว

300,000
งบ อปท.

-

-

- มีความเปนระเบียบเด็ก
นักเรียนไดรบั ความปลอดภัย

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

- เครื่องปรับอากาศ

100,000
งบ อปท.

-

-

- มีความเปนระเบียบเด็ก
นักเรียนไดรบั ความปลอดภัย

- ปรับปรุงภูมิทัศน

200,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.

- เด็กนักเรียนมีสขุ ภาพ
รางกายและสุขภาพจิตที่ดีมี
ความพรอมตอการเรียนรู

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

6,600,000

400,000

400,000

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จํานวน 3 แหง

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
200,000
งบ อปท.

16

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- เพื่อซอมแซมสวนที่ชํารุด
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง
3 แหง

17

โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 3 แหง
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง
3 แหง
โครงการจัดการแขงกีฬาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง
3 แหง
โครงการสงเสริมโรงเรียนสี
ขาวปลอดภัยจากยาเสพติด
ในเขตตําบลโพธิ์ไทร
โครงการสนับสนุนวัสดุ/
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3
แหงตามโครงการ

เพื่อไวเก็บ หนังสือ เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ

- จํานวน 3 หลัง

100,000
งบ อปท.

-

-

- เพื่อใหเด็กนักเรียน ,ครู
อาจารย ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- เพื่อใหเด็กนักเรียนไดออก
กําลังกายและเสริมสรางความ
สามัคคี
- เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรูโทษ
ของยาเสพติด

- จํานวน 3 แหง

200,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.

จํานวน 3 แหง

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

- อบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพ
ติดสําหรับเด็กนักเรียน

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

50,000
งบ อปท.

50,000
งบ อปท.

800,000

450,000

450,000

18

19

20

21

- เพื่อสนับสนุนวัสดุงานบาน - จํานวน 3 แหง
งานครัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทัง้
3 แหง
รวม
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3
แหง มีอาคารสถานที่ที่มนั่ คง
ที่เหมาะกับการทํากิจกรรม
การการเรียนการสอน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีตู
เก็บเอกสารอยางเปนระเบียบ
เรียบรอย
- เด็กนักเรียน ,ครูอาจารย
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- เด็กนักเรียนมีความรัก
สามัคคี และมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง
- เด็กนักเรียนไดรูจักโทษ
ของยาเสพติด
หางไกลยาเสพติด
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัวใชใน
การดําเนินของศูนยฯอยาง
เพียงพอ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการ

ที่
22

โครงการเขาคายฝกระเบียบ
วินัยและอยูรวมกันอยาง
สันติ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เด็กและเยาวชนตําบลโพธิ์ไทร

- เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนในเขตตําบลโพธิ์ไทรมี
ระเบียบวินัยและรูจ ักการอยู
รวมกันอยางสันติ
23 โครงการสนับสนุนกิจกรรม - เพื่อเด็กและเยาวชนในเขต
- จํานวน 8 โรงเรียน
เขาคายเพื่อพัฒนาสติปญญา ตําบลไดรับการพัฒนา
เด็กและเยาวชนตําบลโพธิ์ กระบวนการคิด กระบวนการ
ไทร
เรียนรูและทักษะตางๆ
24 โครงการกอสรางหองสมุด - เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน - จํานวน 1 แหง
ประจําตําบล
แกเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตตําบลรวมทั้งได
รับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ
25 โครงการกอสรางศูนยการ
-เพื่อใหมศี ูนยการเรียนรูภายใน - จํานวน 1 แหง
เรียนรูตําบลโพธิ์ไทร
ตําบลโพธิ์ไทร
26 โครงการวัสดุ/ครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แหง
27 โครงการวัสดุ/ครุภัณฑกีฬา
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 แหง
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- เพื่อใหการประชาสัมพันธใน - จํานวน 3 แหง
การทํากิจกรรมกลางแจงไดรบั
ทราบขอมูลอยางทั่วถึง
- เพื่อสนับสนุนใหมีการเลน - จํานวน 3 แหง
กีฬาและการทํากิจกรรม
กลางแจง
รวม

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
160,000
160,000
160,000
งบอปท.
งบอปท.
งบอปท.

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

-

-

1,000,000
งบ อปท.

-

-

50,000
งบ อปท.

-

-

50,000
งบ อปท.

-

-

1,460,000

260,000

260,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
-เด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลโพธิ์ไทรมีระเบียบวินัย
และรูจักการอยูรวมกันอยาง
สันติ
- เด็กและเยาวชนไดรบั การ
สงเสริมการพัฒนาดาน
สติปญญาแบบองครวม
- เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีนิสัยรักการอานมากขึ้น
รวมทั้งไดรับทราบขอมูล
ขาวสารตางๆอยางทั่วถึง
มีศูนยการเรียนรูใ หชุมชนได
ศึกษาหาความรู
การดําเนินงานจัดทํา
กิจกรรมตาง ๆ เปนไปดวย
ความเรียบรอย
สนับสนุนใหมีการเลนกีฬา
และการทํากิจกรรม
กลางแจง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

28

โครงการวัสดุ/ครุภัณฑ
เครื่องดับเพลิงภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แหง

- เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย
ใหความปลอดภัย

29

โครงการจัดงานบัณฑิตนอย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3
แหง

- เพื่อเปนเกียรติประวัติแกเด็ก
นักเรียนรวมทั้งความภูมิใจใน
การสําเร็จการศึกษาระดับ
ปฐมวัย

30

31

โครงการติดตัง้ โทรศัพท/
อินเตอรเน็ตศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 3 แหง
โครงการกอสรางประปา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3
แหง

-เพื่อการติดตอสื่อสารได
สะดวก
-เพื่อมีน้ําใชอุปโภคบริโภคได
พอเพียง

32

โครงการเจาะน้ําบาดาลศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทัง้ 3 แหง

-เพื่อมีน้ําใชอุปโภคบริโภคได
พอเพียง

33

โครงการกอสรางศูนยการ
เรียนรูตนแบบบานบาฮี

- เพื่อเปนศูนยการเรียนรูข อง
ประชาชนในหมูบาน

สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
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รวม
จํานวนโครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จํานวน 3 แหง

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

- จํานวน 3 แหง

- จํานวน 3 แหง

ศูนยเรียนรูบานบาฮี
33

ทําใหการดําเนินงานจัดทํา
กิจกรรมตาง ๆ ปลอดภัย
เปนไปดวยความเรียบรอย
- เด็กนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปฐมวัย และพรอม
กาวไปสูในระดับที่สูงขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

50,000
งบ อปท.

-

-

150,000
งบ อปท.

150,000
งบ อปท.

150,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

ติดตอสื่อสารไดสะดวก

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

300,000
งบ อปท.

150,000
งบ อปท.

-

มีน้ําใชอุปโภคบริโภคได
พอเพียง

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

150,000
งบ อปท.

150,000
งบ อปท.

150,000
งบ อปท.

เพื่อมีน้ําใชอุปโภคบริโภค
ไดพอเพียง

350,000
งบ อปท.

-

-

1,100,000
24,730,000

550,000
16,430,000

400,000
16,280,000

- เด็กนักเรียนประมาณ 250 คน

- จํานวน 3 แหง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั

ศูนยการเรียนรูข อง
ประชาชนในหมูบาน

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการทํานุบํารุง ศาสนา อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมและจารีต ประเพณีทองถิน่
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรมงาน
- เพื่อเปนการอนุรักษ
- ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ
200,000
200,000
200,000
สงกรานตและวันผูสูงอายุ
ขนบธรรมเนียมประเพณีใหสืบ ผูสูงอายุในเขตตําบลโพธิ์ไทร
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท
ทอดตอไปจนถึงลูกหลาน
2 โครงการสืบสานงาน
- เพื่อเปนการอนุรักษ และสืบ - จัดกิจกรรมตามโครงการเขา
150,000
150,000
150,000
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา สานประเพณีวัฒนธรรมใหสืบ รวมกับหนวยงานอื่น
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท
ทอดตอไปจนถึงลูกหลาน
3 โครงการสนับสนุนสงเสริม - เพื่อเปนการอนุรักษ และสืบ - อบรมจริยธรรม / คุณธรรมแก
50,000
50,000
50,000
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม สานประเพณีวัฒนธรรมใหสบื เด็กเยาวชนและประชาชนผูสนใจ
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท
ทอดตอไปจนถึงลูกหลาน
4

โครงการสนับสนุนการจัด
งานตักบาตรเทโวโรหนะ
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- เพื่อเปนการอนุรักษ และสืบ - ตามโครงการทีข่ อรับการ
สานประเพณีวัฒนธรรมใหสบื สนับสนุน
ทอดตอไปจนถึงลูกหลาน
รวม

40,000
งบ อปท

40,000
งบ อปท

40,000
งบ อปท

440,000

440,000

440,000

- เยาวชน ประชาชนรูจัก
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

- ประชาชน เยาวชน รูจัก
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ประชาชนไดอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
- ประชาชนไดอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการสนับสนุนการจัด - เพื่อสงเสริมใหเยาวชนได
- ตามโครงการทีข่ อรับการ
งานบวชสามเณรภาคฤดูรอน รูจักหลักธรรมคําสอนของพุทธ สนับสนุน
ศาสนา
โครงการ

ที่
5

6

โครงการสงเสริมการปฏิบัติ
ธรรมภายในตําบลโพธิ์ไทร

7

โครงการสืบสานประเพณี
บุญบั้งไฟตําบลโพธิ์ไทร

8

โครงการอนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นและศึกษาดูงาน
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วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
40,000
40,000
40,000
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- เยาวชนไดศึกษาหลักคํา
สอนของพุทธศาสนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

- เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนไดมีโอกาสทําทาน
รักษาศีล ปฏิบัติภาวนา ตามรีต
รอยพระพุทธศาสนา
- เพื่อการสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีและวัฒนธรรม

-ประชาชนผูสนใจในเขตตําบล
รวมปฏิบัติธรรม

200,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.

- ประชาชนไดมีโอกาสทํา
สวนการศึกษา
ทาน รักษาศีล ปฏิบัติภาวนา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

- ทุกหมูบานในเขตตําบลโพธิ์
ไทรที่เขารวมกิจกรรม

200,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.

- ประชาชน เยาวชนไดรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

- เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ไดเขาใจ
ประวัติความเปนมาของ
วัฒนธรรมอันดีงานของ
สถานที่สําคัญ
รวม

-เด็ก เยาวชน ประชาชนในพืน้ ที่
ตําบลโพธิ์ไทร 19 หมูบาน

200,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.

- เด็ก เยาวชน และประชาชน
ไดเขาใจถึงประวัติ ความ
เปนมาดานวัฒนธรรมอัน
เกาแกของสถานที่สําคัญ

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

640,000

640,000

640,000

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั

2556 (บาท)
100,000
งบ อปท.

2557 (บาท)
100,000
งบ อปท.

2558 (บาท)
100,000
งบ อปท.

9

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ประจําตําบล

- เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นประจําตําบล
ในอยูสืบไป

จํานวน 1 แหง

10

โครงการจัดงานวันลอย
กระทงเดือน 11

- เพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันเกาแก

- ตามรายละเอียดโครงการ

50,000
งบ อปท.

50,000
งบ อปท.

50,000
งบ อปท.

11

โครงการสนับสนุนงาน
บวงสรวงสมโภชพระบํารุง
ราษฎร(จูมมณี)และงานบุญ
คูณลานกุมขาวใหญ
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พิธีทางศาสนา /รัฐพิธี / พิธี
การ/ประเพณีตางๆ ของ
ทองถิ่น

- เพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันเกาแก

จัดรวมกับหนวยงานอื่น

150,000
งบ อปท

150,000
งบ อปท

150,000
งบ อปท

- เพื่อใหการดําเนินการจัดงาน / - กิจกรรม / วันสําคัญทางรัฐพิธี /
กิจกรรมเปนไปดวยความ
พิธีการ ของสวนราชการ
เรียบรอยมีประสิทธิภาพ

300,000
งบ อปท.

300,000
งบ อปท

300,000
งบ อปท

โครงการสืบสานประเพณี
ดนตรีพื้นเมือง
ตําบลโพธิ์ไทร

-เพื่อเปนการสืบสานประเพณี
ดนตรีพื้นเมืองใหกับเด็กและ
เยาวชน
รวม
จํานวนโครงการ

-เด็ก เยาวชน ประชาชนในพืน้ ที่
ตําบลโพธิ์ไทร 19 หมูบาน

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

13

700,000
1,780,000

700,000
1,780,000

700,000
1,780,000

12

13

สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
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- ไดอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่นของตําบลใหคงอยู
ไปถึงลูกหลาน
- ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันเกาแกไดมีการอนุรักษ
สืบตอจนถึงลูกหลาน
- ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันเกาแกไดมีการอนุรักษ
สืบตอจนถึงลูกหลาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

- ประชาชนไดมีสวนรวมใน สวนการศึกษา
การรวมกิจกรรมวันสําคัญ
ศาสนา และ
ทางพิธีทางศาสนา /รัฐพิธี /
วัฒนธรรม
พิธีการ /ประเพณีตางๆทาง
ทองถิ่น
เปนการสืบสานประเพณี
สวนการศึกษา
ดนตรีพื้นเมืองใหกับเด็กและ ศาสนา และ
เยาวชน
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
78

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
1 โครงการรณรงคและ
- เพื่อสรางจิตสํานึกให
- จํานวน 2 ครัง้ / ป
20,000
20,000
20,000
ประชาสัมพันธเพื่อสราง
ประชาชนรูจักรัก
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท
จิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
2 โครงการฝกอบรม
- จัดอบรมอาสาสมัครอนุรักษ - จํานวน 1 รุน ๆ ละ 85 คน
20,000
20,000
20,000
อาสาสมัครอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
3 โครงการปลูกตนไมในที่
- เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกที่ - จํานวนตนไม 10,000 ตน
100,000
100,000
100,000
สาธารณะ และ 2 ขางถนน ดีในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท
หมูที่ 1 - 19
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหภูมิทศั น สิ่งแวดลอม
จัดประกวดหมูบ านรักษา
200,000
200,000
200,000
และบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม อบต.โพธิไ์ ทรใหนาอยูอ าศัย
สิ่งแวดลอมดีเดน ชุมชนนาอยู
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
อบต.โพธิ์ไทร
อาศัย ปราศจากโรค
รวม
340,000
340,000
340,000
สรุปรวมโครงการทั้งสิ้น
จํานวนโครงการ
4
340,000
340,000
340,000

79

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
ประชาชนไดมีสวนรวมใน
การปลูกตนไม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ประชาชนไดมีสวนรวมใน
การปลูกตนไม

สํานักปลัด

- ประชาชนไดมีสวนรวมใน
การปลูกตนไม

สํานักปลัด

มีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมนา
อยูแ ละเปนสถานพักผอน
หยอนใจ

สํานักปลัด

4.2 แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการจัดตั้งถังขยะรองรับ - เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือน - ครัวเรือนและ 1 ใบ
ขยะในชุมชนและถนน
มีถังขยะไวใช
สาธารณะ หมูที่ 1 - 19
2 โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะใช - เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือน จํานวน 1 คัน
ภายในตําบล
มีรถเก็บขยะไวใชในการ
ปฏิบตั ิงาน
3 โครงการอุบลเมืองสะอาด
เพื่อใหภายในเขตตําบลโพธิ์
ทุกหมูบานภายในตําบลโพธิ์ไทร
ราชธานี
ไทรนาอยู
รวม
สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
จํานวนโครงการ
3
4.3 แนวทางการพัฒนาดานการดูแลและปองกันที่สาธารณะและที่รกรางวางเปลา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการปกแนวเขตรังวัดที่ - เพื่อปกเขตใหชัดเจน
- จํานวน 19 หมูบาน
สาธารณะประโยชน ทุก
หมูบาน หมูท ี่ 1 - 19
2 โครงการสํารวจที่ดนิ
- เพื่อใหบริการประชาชนใน
-จํานวน 19 หมูบ าน
สาธารณะหมูที่ 1 -19
การออกสํารวจพื้นที่ ในเขต
อปท.
รวม
สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
จํานวนโครงการ
2
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งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
200,000
200,000
200,000
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ประชาชนมีที่รองรับขยะ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

2,000,000
งบ อปท

2,000,000
งบ อปท

2,000,000
งบ อปท

มีรถเก็บขยะบริการ
ประชาชนภายในตําบล

สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000

หมูบานนาอยู สะอาดในเขต
ตําบล

สํานักปลัด

2,300,000
2,300,000

2,300,000
2,300,000

2,300,000
2,300,000

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
200,000
200,000
200,000
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท
200,000
งบ อปท

200,000
งบ อปท

200,000
งบ อปท

400,000
400,000

400,000
400,000

400,000
400,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- พื้นที่ไดรบั การรังวัดปกเขต

- ประชาชนไดรับการบริการ
ที่รวดเร็ว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานสังคม
และสงเสริมคุณภาพชีวิต
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม และสงเสริมคุณภาพชีวิต
5.1 แนวทางการพัฒนาดานสังคม การสงเคราะห เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ และผูดอยโอกาส
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
1 โครงการสงเคราะห เด็ก
- เพื่อใหการชวยเหลือเด็ก
- ผูสูงอายุ,ผูพิการ,ผูปวยติดเชื้อ
8,700,000
8,700,000
8,700,000
สตรี คนชรา ผูพิการ
สตรี คนชรา ผูพิการ และ
HIV ประมาณ 1,450
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
ผูดอยโอกาส
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อ
ราย / ป
งบหนวยงาน งบหนวยงาน งบหนวยงาน
และผูติดเชื้อ HIV
HIV และผูยากจนมีความ
อื่น
อื่น
อื่น
เปนอยูท ี่ดขี ึ้น
2 โครงการอบรมการพัฒนา - เพื่ออบรมการพัฒนา
- จํานวน 19 หมูบ าน
200,000
200,000
200,000
ศักยภาพชีวิตและสิทธิ
ศักยภาพชีวิตและสิทธิ
งบ อปท.
งบ อปท
งบ อปท
ผูดอยโอกาส
ผูดอยโอกาส
งบหนวยงาน งบหนวยงาน งบหนวยงาน
อื่น
อื่น
อื่น
3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขาย - จํานวน 19 หมูบ าน
100,000
100,000
100,000
เครือขายชมรมผูสูงอายุ
ชมรมผูสูงอายุตําบลและ
ตามรายละเอียดโครงการ
งบอปท.
งบอปท.
งบอปท.
ตําบลและชมรมผูสูงอายุ
ชมรมผูสูงอายุหมูบาน
หมูบาน
4 โครงการอุดหนุนสมทบ
- เพื่ออุดหนุนศูนยพัฒนา
- จํานวน 1 แหง
30,000
30,000
30,000
การดําเนินงานศูนยพัฒนา ครอบครัวในชุมชนในตําบล
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
ครอบครัวในชุมชนตําบล โพธิ์ไทร(ศพค.)เปนไปดวยความ
โพธิ์ไทร (ศพค.)
เรียบรอย
รวม
9,030,000
9,030,000
9,030,000
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ทําใหเด็ก สตรี คนชรา ผู
พิการ ผูดอยโอกาส และ ผูติด
เชื้อ HIV มีความเปนอยูทดี่ ีขนึ้

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

- พัฒนาศักยภาพชีวิตและสิทธิ
ผูดอยโอกาส

สํานักงาน
ปลัด

ชมรมผูสูงอายุตําบลและชมรม
ผูสูงอายุหมูบานมีศักยภาพ

สํานักงาน
ปลัด

- ทําใหการดําเนินงานศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบล
โพธิ์ไทรเปนไปดวยความ
เรียบรอย

สํานักงาน
ปลัด

โครงการ

ที่
5

โครงการสงเสริมความรูเพื่อ
สุขภาพผูสูงอายุภายในเขต
ตําบลโพธิ์ไทร
โครงการซอมแซมบานผู
ยากไร ผูดอยโอกาส
ผูสูงอายุ ผูพิการ

6

7

โครงการอบรมสงเสริม
ความเขมแข็งของกลุมสตรี
และยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว
8 โครงการอุดหนุนชมรม
ผูสูงอายุ ตําบลโพธิ์ไทร
9 โครงการสงเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
10 โครงการบําบัดทุกข บํารุง
สุข แบบ (ABC)

วัตถุประสงค

- เพื่อแกปญหาดานสุขภาพ
และสงเสริมใหผูสูงอายุมี
สุขภาพที่แข็งแรง
- เพื่อกอสราง ซอมแซมที่อยู - กอสราง ซอมแซม บานพัก
อาศัยใหกับบานผูยากไร
ใหกับผูด อยโอกาสที่มีบานพักที่
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ ทรุดโทรม/ไมมีที่อยูอาศัย

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
50,000
50,000
50,000
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

- ประชาชนที่ไดรบั ความ
เดือดรอนไมมีที่อยูอาศัยไดรับ
ความชวยเหลือจาก อบต.

สํานักงาน
งานปลัด

- เพื่อพัฒนาสตรีและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัวในตําบลโพธิ์ไทร

สตรีและครอบครัวภายในตําบล
โพธิ์ไทร

50,000
งบ อปท.

50,000
งบ อปท.

50,000
งบ อปท.

พัฒนาสตรีและเสริมสรางความ
เขมแข็งของครอบครัวในตําบล
โพธิ์ไทร

สํานักงาน
งานปลัด

-เพื่ออุดหนุนชมรมผูสูงอายุ
ตําบลโพธิ์ไทร
-เพื่ออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
-เพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขแก
ประชาชน
รวม

ชมรมผูสูงอายุ ตําบลโพธิ์ไทร

100,000
งบ อปท.
100,000
งบ อปท.
200,000
งบ อปท.
600,000

100,000
งบ อปท.
100,000
งบ อปท.
200,000
งบ อปท.
600,000

100,000
งบ อปท.
100,000
งบ อปท.
200,000
งบ อปท.
600,000

ชมรมผูสูงอายุ ตําบลโพธิ์ไทร

สํานักงาน
งานปลัด
สํานักงาน
งานปลัด
สํานักงาน
งานปลัด

9,630,000

9,630,000

9,630,000

รวมโครงการทั้งหมด
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จํานวนผูสูงอายุภายในเขต
ตําบลโพธิ์ไทร

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ประชาชนทุกครัวเรือนภายใน
ตําบลโพธิ์ไทร
10

กองทุนสวัสดิการชุมชน
บําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชน

5.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน พัฒนาการบริการดานสาธารณสุขในทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
โครงการปองกันโรค
- เพื่อใหประชาชนไดตระหนัก - จัดซื้อทรายอะเบทและซื้อยาเคมี
300,000
300,000
300,000
ไขเลือดออกประจําตําบล
ถึงภัยอันตรายและรูจักวิธีการ กําจัดยุงใหกับประชาชนที่ไดรบั
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
โพธิ์ไทร
ปองกันโรคไขเลือดออก
ความเดือดรอน
โครงการปองกันโรคเลป
-เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง - จัดรณรงคใหกบั ประชาชนที่
300,000
300,000
300,000
โตสไปโร-ซีส (โรคฉี่หนู) ภัยอันตรายและรูจัดวิธีการ
ไดรับความเดือดรอน
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
ปองกันโรคเลปโตสไปโรซีส
โครงการอุดหนุนสมทบการ - เพื่ออุดหนุนการดําเนินงาน - จํานวน 1 แหง
150,000
150,000
150,000
ดําเนินงานของกองทุน
ของกองหลักประกันสุขภาพ
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
หลักประกันสุขภาพตําบล
ตําบลโพธิ์ไทร (สปสช.) ให
โพธิ์ไทร (สปสช.)
เปนไปดวยความเรียบรอย
โครงการสนับสนุนการ
- เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน - จํานวน 1 แหง
600,000
600,000
600,000
ดําเนินงานตามโครงการ
ดําเนินงานตามโครงการ
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
จัดระบบบริการการแพทย
จัดระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินชุมชน (EMS)
ฉุกเฉินชุมชน (EMS) ตําบล
ตําบลโพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
รายละเอียดตามโครงการ
รวม
1,350,000
1,350,000
1,350,000

ที่
1

2

3

4
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- กําจัดยุงใหกับประชาชนที่
ไดรับความเดือดรอน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

- ใหความรูกับประชาชนใน
การปองกันโรค เลปโตสไป
โรซีส (โรคฉี่หนู)
- ทําใหการดําเนินงานของ
ศูนย สปสช.เปนไปดวย
ความเรียบรอย

สํานักงาน
ปลัด

- ทําใหประชาชนในพื้นที่
ตําบลโพธิ์ไทร และใกลเคียง
ไดรับการบริการดานการปฐม
พยาบาลอยางรวดเร็ว

สํานักงาน
ปลัด

สํานักงาน
ปลัด

5

6

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการฝกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน
โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย หมูที่ 1-19

- เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จํานวนสมาชิกทั้งหมด

- เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
- ในเขตพืน้ ที่ตําบลโพธิ์ไทร
รางกายที่แข็งแรง
ตามรายละเอียดโครงการ
รวม
โครงการทั้งหมด
6
5.3 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมการกีฬานันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการจัดการแขงขันกีฬา - เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน
- จัดการแขงขันกีฬา 1 ครัง้ / ป
ประจําตําบล
และประชาชนไดเลนกีฬา และ รายละเอียดตามโครงการ
ใชเวลาใหเปนประโยชน
หางไกลยาเสพติด
โครงการกอสรางลานกีฬา - เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ไว - หมูที่ 1- 19
เอนกประสงคทุกหมูบานใน ออกกําลังกาย
เขตตําบลโพธิ์ไทร
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา - เพื่อใหประชาชนและพนักงาน - ปรับปรุงสนามกีฬาขางอบต.
ขาง อบต.โพธิ์ไทร
สวนตําบลใชเปนที่ออกกําลังกาย
โครงการสนับสนุนวัสดุกีฬา - เพื่อจัดหาอุปกรณกีฬาใหทุก - อุปกรณการกีฬาตามความ
หมูบานจํานวน 19 หมูบ าน หมูบาน ในเขตพื้นที่
ตองการของชุมชน 19 หมูบาน
รวม

ที่
1

2

3
4
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งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
200,000
200,000
200,000
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
200,000
งบ อปท.
400,000
1,750,000

-

-

200,000
1,550,000

200,000
1,550,000

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
150,000
150,000
150,000
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.

- ประชาชนไดรับการ
บริการที่รวดเร็ว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

- ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง

สํานักงาน
ปลัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- ประชาชนมีสุขภาพรางกาย สวนการศึกษา
ที่แข็งแรงและหางไกลยา
ศาสนาและ
เสพติด
วัฒนธรรม
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั

300,000
งบ อปท.

300,000
งบ อปท.

300,000
งบ อปท.

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

สวนโยธา

200,000
งบ อปท.
100,000
งบ อปท.
750,000

-

-

สวนโยธา

100,000
งบ อปท.
550,000

100,000
งบ อปท.
550,000

- ประชาชนมีสุขภาพรางกายที่
แข็งแรงและหางไกลยาเสพติด
-ประชาชนมีอปุ กรณในการ
เลนกีฬา และออกกําลังกาย

สวนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
5

6

7

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการสนับสนุนการจัด
งานวันเด็กภายในตําบล
โพธิ์ไทร
โครงการแขงขันกีฬา อบต.
โพธิ์ไทรสัมพันธ

- เพื่อใหเด็กเห็นความสําคัญ
ของตนเอง และไดทํากิจกรรม
รวมกัน
- เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางองคการบริหารสวน
ตําบลกับหนวยงานราชการใน
เขตพื้นที่
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
เด็กและเยาวชนระดับทองถิ่น

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน
โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภไมพรอม
ในวัยรุน

8

- เพื่อปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ตามโครงการทีข่ อรับการ
สนับสนุน
- ตามรายละเอียดโครงการ

100,000
งบอปท.

100,000
งบอปท.

100,000
งบอปท.

- จํานวน 19 หมูบ าน

50,000
งบ อปท.

50,000
งบ อปท.

50,000
งบ อปท.

- จํานวน 19 หมูบ าน

รวม
สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
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จํานวนโครงการ

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
50,000
50,000
50,000
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท

8

150,000
150,000
150,000
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
หรือ
หรือ
หรือ
หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น หนวยงานอื่น
350,000
350,000
350,000
1,100,000
900,000
900,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- เด็กและผูปกครองไดมี
กิจกรรมทํารวมกัน
- อบต.โพธิ์ไทรและ
หนวยงานราชการในพื้นที่มี
ความสัมพันธที่ดีระหวาง
หนวยงาน
กิจกรรมของเด็กและเยาวชน
ระดับทองถิ่น
สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดเลนกีฬา และ
ใชเวลาใหเปนประโยชน
หางไกลยาเสพติด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สํานัก
งานปลัด
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
6.1 แนวทางการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
งบประมาณและที่มาของ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
1 โครงการอบรม / รณรงค
- เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค
- จํานวน 2 ครัง้ / ป
100,000
100,000
100,000
ประชาสัมพันธการปองกันและ
ประชาสัมพันธ การปองกัน
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
ปราบปรามยาเสพติด
และปราบปรามยาเสพติด
2 โครงการติดการฟนฟูสมรรถภาพผู - เพื่อจัดกิจกรรม บําบัดผูเสพ/ ภายในตําบลโพธิ์ไทร
100,000
100,000
100,000
ติดยาเสพติด
ผูติดยาเสพการปองกันและ
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
ปราบปรามยาเสพติด
3. โครงการตรวจสถานทีบ่ ริการทีผ่ ดิ - เพื่อตรวจดูความเรียบรอย
ภายในตําบลโพธิ์ไทร
80,000
80,000
80,000
กฎหมาย
และถูกกฎหมาย
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
4 โครงการการแกไขปญหาผูเสพผู - เพื่อแกไขปญหาผูเสพผูตดิ
- จํานวน 2 ครัง้ / ป
100,000
100,000
100,000
ติดยาเสพติดภายในตําบลโพธิ์ไทร ยาเสพติดภายในตําบล
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
5 โครงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
-เพื่อการเตรียมการในการ
ภายในตําบลโพธิ์ไทร
100,000
100,000
100,000
ควบคุมมวลชนและรักษาสถานที่ ปองกันและแกไขปญหาการ
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
เปาหมาย
ชุมชุม
6 โครงการสนับสนุนศูนยตอสู
-เพื่อปองกันและปราบปราม ภายในตําบลโพธิ์ไทร
100,000
100,000
100,000
เอาชนะยาเสพติด(ศ.อ.ต.ส)อําเภอ+
ยาเสพติดภายในตําบล
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
จังหวัด
รวม
580,000
580,000
580,000
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- ประชาชนไดรูโทษของยา
เสพติด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

-ประชาชนไดรบั การบําบัดที่
ถูกตองเปนคนดีของสังคม

สํานักงาน
ปลัด

-สถานีที่ที่ถูกตองตาม
กฎหมาย
-ตําบลโพธิ์ไทรปลอดยาเสพ
ติด
-ความสงบเรียบรอยภายใน
ตําบลโพธิ์ไทร

สํานักงาน
ปลัด
สํานักงาน
ปลัด
สํานักงาน
ปลัด

ตําบลปลอดยาเสพติด

สํานักงาน
ปลัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั

6.1 แนวทางการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการการสรางความ
- เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค
- จํานวน 2 ครัง้ / ป
ตระหนักถึงภัยยาเสพติด
กระตุนจิตสํานึกใหแก
ประชาชนทุกกลุมเห็นถึง
ความสําคัญของการรวมกันร
ปองกันปญหาและ
ปราบปรามยาเสพติด
โครงการสรางภูมิคุมกันของ
เพื่อเสริมสรางเกราะปองกัน จํานวนกิจกรรม 2 ครั้ง/ป
เยาวชน
ภัยยาเสพติดโดยดึงดูดใหเห็น
ความสําคัญของการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

ที่
7

8

สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
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จํานวนโครงการ

8

งบประมาณและที่มาของ
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
100,000
100,000
100,000
งบ อปท./
งบ อปท.
งบ อปท.
หนวยงานอื่น

100,000
งบ อปท./
หนวยงานอื่น
200,000
780,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ประชาชนไดรูโทษของยา
เสพติด

เสริมสรางเกราะปองกันภัย
ยาเสพติดโดยดึงดูดใหเห็น
ความสําคัญของการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
100,000
680,000

100,000
680,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

สํานักงาน
ปลัด

6.2 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใหประชาชนมีสวนรวม
งบประมาณและที่มาของ
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
โครงการกอสรางปอม
- เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานของ - กอสรางปอม อปพร.
400,000
ปฏิบตั ิงาน อปพร. หมูที่ 12
อปพร.การรักษาความสงบใน
งบ อปท.
บานสะพานโดม
เขตพื้นที่ตําบลโพธิ์ไทร

ที่
1

2

3

4

โครงการสนับสนุนวัสดุ /
อุปกรณ ศูนยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน อบต.
โพธิ์ไทร
โครงการสนับสนุนโครงการ
ฝกอบรมเครือขายอาสา
สมัครเตือนภัย “มิเตอรเตือนภัย”

- เพื่อใหงานปองกันมี
อุปกรณใชในการปฏิบัติ
หนาที่

- ศูนย อปพร. ตําบลโพธิ์ไทร

300,000
งบ อปท.

300,000
งบ อปท.

300,000
งบ อปท.

- เพื่อใหมีอาสาสมัคร
มิสเตอรเตือนภัยประจํา
หมูบานทุกหมูบาน

- หมูบาน ๆ ละ 2 คน

100,000
งบอปท.

-

-

โครงการอบรมเพิ่มทักษะ และ
ฝกทบทวนพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัตหิ นาที่ ของ สมาชิก
อปพร.

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิหนาที่ของสมาชิก
อปพร.

จํานวน 300 คน

400,000
งบ อปท.

400,000
งบ อปท.

400,000
งบ อปท.

1,200,000
1,200,000

700,000
700,000

700,000
700,000

สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
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รวม
จํานวนโครงการ

4

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ตําบลโพธิ์ไทรมีปอม
ปฏิบตั ิงานของจนท.อปพร.
ในการรักษาความสงบใน
เขตพื้นที่ตําบลโพธิ์ไทร
- ประชาชนไดรับการ
บริการในดานการรักษา
ความปลอดภัย
มีอาสาสมัครเตือนภัยประจํา
หมูบานที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัตหิ นาที่ทุก
หมูบาน
-สมาชิก อปพร.มีทักษะในการ
ปฏิบัตหิ นาที่ และมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

6.3 แนวทางการพัฒนาดานการชวยเหลือผูประสบภัย
โครงการ

ที่
1

โครงการใหการชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติและ
ภัยพิบัติ
โครงการปองกันปญหาการ
ขาดแคลนน้ําของประชาชน

2

3

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต,ปใหม

สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
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วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ผูประสบภัยประชาชนภายใน
ตําบลโพธิ์ไทร

- เพื่อใหการชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบภัย
ธรรมชาติและภัยพิบัติ
- เพื่อปองกันการขาดแคลนน้ํา - จัดซื้อถังน้ําใหกับประชาชนที่
ของประชาชน
ไดรับความเดือนรอน
ตามรายละเอียดโครงการ
-เพื่อลดอุบตั ิเหตุทางถนนและ ลดอุบัติเหตุทางถนน
ความปลอดภัยของประชาชน
รวม
จํานวนโครงการ

3

งบประมาณและที่มาของ
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
500,000
500,000
500,000
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
งบหนวยงานอื่น งบหนวยงานอื่น งบหนวยงานอื่น
300,000
300,000
300,000
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
80,000
งบ อปท.

80,000
งบ อปท.

80,000
งบ อปท

880,000
880,000

880,000
880,000

880,000
880,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ประชาชนทีป่ ระสบภัย
ธรรมชาติไดรับการ
ชวยเหลืออยางทั่วถึง
- ประชาชนมีถังน้ํา ไวใชใน
การเก็บกักน้ําเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
-เพื่อลดอุบตั ิเหตุทางถนน
และความปลอดภัยของ
ประชาชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหารจัดการองคกร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการองคกร
7.1 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและเขาใจในการบริหารจัดการองคกร
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการฝกอบรมใหความรู -เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
- จํานวนผูนําชุมชน,ประชาชน
ดานกฎหมายอื่น ๆ เพื่อ
ทํางานของผูนํา
ผูสนใจ
พัฒนาศักยภาพของผูนํา
ชุมชนในหมูบาน
2 โครงการกอสรางหอกระจาย - เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ - กอสรางหอกระจายขาว
ขาวตําบลโพธิ์ไทร
ขอมูลขาวสาร

3

โครงการอินเตอรเน็ตตําบล
เพื่อประชาชน

- เพื่อใหประชาชนและเยาวชน - จํานวน 1 แหง
ไดรับทราบขอมูลตาง ๆ
รวม
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งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
50,000
50,000
50,000
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

30,000
งบ อปท.

30,000
งบ อปท.

30,000
งบ อปท.

180,000

180,000

180,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ผูนําไดมีความรูนํามา
พัฒนาหมูบาน

- ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ และขอมูลอื่น ๆ ได
อยางทั่วถึง
- ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารจากอินเตอรเน็ต

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

สํานักงาน
ปลัด

สํานักงาน
ปลัด

ที่
4

5

6

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการสนับสนุนศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัด
จาง ของ อปท.
โครงการจายคาเชาพื้นที่เว็บ
ไซดของ อบต.โพธิ์ไทร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประสานงานของ อปท.

โครงการการจัดประชาคม
แผนชุมชนหมูบ าน ภายใน
ตําบลโพธิ์ไทร

สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
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- เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร ผลการปฎิบัติ
ของ อบต. ขอมูลการจัดซื้อจัด
จาง ฯลฯ
เพื่อใหประชาชนไดเสนอ
ปญหาและความตองของ
ประชาชน
รวม
จํานวนโครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จํานวน 1 แหง

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
30,000
30,000
30,000
งบ อปท
งบ อปท
งบ อปท

- จํานวน 1 แหง

50,000
งบอปท.

50,000
งบอปท.

50,000
งบอปท.

จํานวน 19 หมูบ าน

57,000
งบอปท.

57,000
งบอปท.

57,000
งบอปท.

137,000
317,000

137,000
317,000

137,000
317,000

6

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสาร
- ทําใหประชาชน และ
หนวยอื่น ๆ ไดรบั ทราบ
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ของ
อบต.โพธิ์ไทร
ทราบปญหาและความตอง
ของประชาชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด
สํานักงาน
ปลัด

สํานักงาน
ปลัด

7.2 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกรและการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากร
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
โครงการฝกอบรมพัฒนา
- เพื่อเปนการพัฒนาบุคลกรให - ปละไมเกิน 100 คน
500,000
200,000
200,000
บุคลากรของ อปท.
มีศักยภาพในการทํางานและ
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
นํามาพัฒนาทองถิ่น
โครงการอบรมฟนฟูความรู - เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
- จํานวน 100 คน
300,000
300,000
300,000
และทัศนศึกษาดูงาน คณะ การทํางานของคณะบริหาร,
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
ผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ และ พนักงานลูกจาง,ส.อบต.
เจาหนาทีท่ องถิ่น
โครงการทุนการศึกษาของ - เพื่อพัฒนาองคความรูของ
- จํานวน ปละ 6 คน
600,000
600,000
600,000
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูบริหารทองถิ่น,สมาชิกสภาฯ
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
และเจาหนาทีท่ องถิ่น ในระดับ
ปริญญาตรี,ปริญญาโท
โครงการจัดอบรมใหความรู - เพื่อให คณะกรรมการ กปน./ - จํานวน 19 หมูบ าน
100,000
100,000
100,000
เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง กนค. ไดมีความรูในเรื่อง
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
/ รณรงคเผยแพร
ระเบียบกฎหมายมากขึ้น
ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง - เพื่อประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง
โครงการเตรียมการเลือกตัง้ - เพื่อใชเปนคาใชจายในการ
- จํานวน 19 หมูบ าน
2,000,000
1,500,000
1,500,000
ดําเนินงานเลือกตั้งนายกฯและ
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
รวม
3,000,000
2,700,000
2,700,000

ที่
1

2

3

4

5
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- บุคลากรไดรบั ความรูและ
นํามาพัฒนาทองถิ่น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

- บุคลากรไดรบั ความรูและ
นํามาพัฒนาทองถิ่น

สํานักงาน
ปลัด

- บุคลากรไดรบั ความรูและ
นํามาพัฒนาทองถิ่น

สํานักงาน
ปลัด

-ประชาชนรูเรื่องระเบียบ
กฎหมายมากขึ้น
- กรรมการ กปน./กนค. มี
ความรูในการปฏิบัตหิ นาที่
ในการเลือกตั้ง

สํานักงาน
ปลัด

- การดําเนินงานการเลือกตัง้
เปนไปดวยความเรียบรอย

สํานักงาน
ปลัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการคืนกําไรใหแกผูเสีย - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - ผูมีหนาทีเ่ สียภาษีตําบลโพธิ์
ภาษี
จัดเก็บรายได
ไทร จํานวน 19 หมูบ าน
โครงการ

ที่
6

7

โครงการอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
ของคณะผูบริหาร,สมาชิก
อบต.,เจาหนาที่พนักงาน
อบต.โพธิ์ไทร
8 โครงการจางเหมาจัดทําแผน
ที่แมบท การจัดเก็บขอมูล
ที่ดิน และแผนที่ภาษี ลงใน
คอมพิวเตอร
9 โครงการ อบต. พบ
ประชาชน
10 โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ

วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
- อบต.โพธิ์ไทรสามารถ
จัดเก็บเงินภาษีไดตาม
เปาหมาย
- ทําใหการปฏิบัตขิ องคณะ
ผูบริหาร,สมาชิก อบต.,
เจาหนาที่พนักงานอบต.โพธิ์
ไทรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สวนการ
คลัง

- เพื่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของคณะผูบริหาร,
สมาชิกอบต.,เจาหนาที่
พนักงานอบต.โพธิ์ไทร

- คณะผูบริหาร,สมาชิกอบต.,
เจาหนาที่พนักงานอบต.โพธิ์ไทร

400,000
งบอปท.

200,000
งบอปท.

200,000
งบอปท.

- ใชในการจัดเก็บขอมูลที่ดนิ
และแผนทีผ่ ูเสียภาษีทําให
สะดวกในการคาหาขอมูล

- ประชาชน ทั้ง 19 หมูบ าน

200,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.

- ทําใหการคนหาขอมูลของ
ประชาชนที่มาเสียภาษีไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง

สวนการ
คลัง

- เพื่อใหบริการประชาชน ใน
เขตพื้นที่ อปท.

- จํานวน 19 หมูบ าน

500,000
งบ อปท.
150,000
งบ อปท.

สํานักงาน
ปลัด

- ตามความจําเปน

500,000
งบ อปท.
150,000
งบ อปท.

- ประชาชนไดรับการบริการ

- เพื่อใชในสํานักงานในสวนของ
สํานักงาน

500,000
งบ อปท.
150,000
งบ อปท.
1,680,000

1,680,000

1,680,000

รวม
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งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
30,000
30,000
30,000
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.

สํานักงาน
ปลัด

- ทําใหการปฏิบัตงิ านเปนไป สํานักงานปลัด
สวนการคลัง
ดวยความรวดเร็ว
สวนโยธา

โครงการ

ที่
11
12
13
14

15
16

17

18
19

วัตถุประสงค

โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เพื่อใชในสํานักงานในสวนของ
สํานักงาน

โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑงานบานงานครัว
โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑกอสราง
โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง
โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑการเกษตร
โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร
โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย
โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑโรงงาน
โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใชในสํานักงานในสวนของ
สํานักงาน

- ตามความจําเปน

- เพื่อใชในสํานักงานในสวน
ของสํานักงาน

- ตามความจําเปน

- เพื่อใชในสํานักงานในสวน
ของสํานักงาน

- ตามความจําเปน

- เพื่อใชในสํานักงานในสวน
ของสํานักงาน

- ตามความจําเปน

- เพื่อใชในสํานักงานในสวน
ของสํานักงาน

- ตามความจําเปน

- เพื่อใชในสํานักงานในสวน
ของสํานักงาน

งบประมาณและที่มา
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
200,000
200,000
200,000
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท.

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-ทําใหการปฏิบตั ิงานเปนไปดวยความ
รวดเร็ว

สํานักงานปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

-ประชาชนไดรบั การบริการ

สํานักงาน
ปลัด

200,000
งบ อปท.
500,000
งบ อปท.
500,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.
500,000
งบ อปท.
500,000
งบ อปท.

200,000
งบ อปท.
500,000
งบ อปท.
500,000
งบ อปท.

- ทําใหการปฏิบัตงิ านเปนไปดวยความ
รวดเร็ว
- ทําใหการปฏิบัตงิ านเปนไปดวยความ
รวดเร็ว

500,000
งบ อปท.
100,000
งบ อปท.

500,000
งบ อปท.
100,000
งบ อปท.

500,000
งบ อปท.
100,000
งบ อปท.

- ทําใหการปฏิบัตงิ านเปนไปดวยความ
รวดเร็ว
- ทําใหการปฏิบัตงิ านเปนไปดวยความ
รวดเร็ว

สํานักงานปลัด
สวนการศึกษาฯ

- ตามความจําเปน

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

100,000
งบ อปท.

- ทําใหการปฏิบัตงิ านเปนไปดวยความ
รวดเร็ว

สํานักงาน
ปลัด

- เพื่อใชในสํานักงานในสวน
ของสํานักงาน

- ตามความจําเปน
- ตามความจําเปน

500,000
งบ อปท.
300,000
งบ อปท.

500,000
งบ อปท.
300,000
งบ อปท.

- ทําใหการปฏิบัตงิ านเปนไปดวยความ
รวดเร็ว
- สํานักงานมีครุภัณฑใชในสํานักงาน

สวนโยธา

- เพื่อมีครุภัณฑใชใน
สํานักงาน

500,000
งบ อปท.
300,000
งบ อปท.
2,900,000

2,900,000

2,900,000

รวม
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ตามความจําเปน

สวนโยธา
สํานักงานปลัด
สวนโยธา

สํานักงาน
ปลัด

สํานักงานปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

20 โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑการศึกษา

-เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ
การศึกษา

21 โครงการกอสรางรั้ว
ภายในสํานักงาน

- เพื่อความปลอดภัยและ
ความเปนระเบียบของ
สํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ตามความจําเปน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนการศึกษาฯ

500,000
งบ อปท.

-

-

- อบต.มีความเปนระเบียบเรียบรอยขึ้น

สวนโยธา

22 โครงการกอสราง
- เพื่อขยายพื้นที่การ - กอสรางสํานักงาน
สํานักงานที่ทําการองคการ ทํางานใหสอดคลองกับ อบต.โพธิ์ไทร
บริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร จํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

5,000,000
งบ อปท.

-

-

- ขยายพื้นที่การทํางานใหสอดคลองกับ

สวนโยธา

23 โครงการกอสรางหอง
ประชุม

- กอสรางหองประชุม

5,000,000
งบ อปท.

-

-

- ตามโครงการทีข่ อรับการ
สนับสนุน

300,000
งบอปท.

300,000
งบอปท.

300,000
งบอปท.

โครงการตางๆ ตามนโยบายเรงดวนไดรับ
การสนับสนุนและดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย

สํานักงานปลัด/
สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

- จํานวน 2 ซุม

2,000,000
งบ อปท.

-

-

-ปายบอกทางเขาออกมาองคการบริหารสวน
ตําบลโพธิ์ไทร

สํานักปลัด

13,300,000

800,000

800,000

- เพื่อใชในการอบรม
กิจกรรมและการประชุม
ตาง ๆ
24 โครงการอุดหนุนในการ - เพื่ออุดหนุนการ
ดําเนินโครงการ /
ดําเนินงานโครงการเรงดวน
กิจกรรมตาง ๆ ของ
ของ
อําเภอ + จังหวัด +
อําเภอ + จังหวัด +
หนวยงานอื่น ทีข่ อรับการ หนวยงานอื่น ทีข่ อรับการ
สนับสนุน
สนับสนุน
25 โครงการกอสรางซุม
-เพื่อเปนปายบอก
ประตู ทางเขา –ออก
ทางเขาออกมาองคการ
อบต.โพธิ์ไทร
บริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
รวม
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- กอสรางรั้ว

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
500,000
500,000
500,000 เด็กและเยาวชนมีวัสดุการศึกษาใชในการ
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท. เรียนรู

จํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นไวบริการ
ประชาชนมาที่มาติด ตอราชการ

- อบต.มีหองประชุมไวในการจัดอบรม
และกิจกรรมตางๆ

สวนโยธา

โครงการ

วัตถุประสงค

26

โครงการซอมแซมครุภัณฑ
ทรัพยสิน ของ อปท.

- เพื่อบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ
ของสํานักงาน

27

โครงการกอสรางโรงจอดรถ - เพื่อใหประชาชนที่มาติดตอ
ราชการมีสําหรับจอดรถ

ที่

สรุปรวมโครงการทั้งสิน้
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รวม
จํานวนโครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ตามความเสียหาย

- จํานวน 2 แหง

27

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
200,000
200,000
200,000 - ครุภัณฑ สิ่งกอสราง
งบ อปท.
งบ อปท.
งบ อปท. ของอบต.ไดรับการดูและรักษา
ใหมีสภาพที่ดีใชงานได
200,000
200,000
- อบต.มีความเปนระเบียบ
งบ อปท.
งบ อปท.
เรียบรอยขึ้น
400,000
21,280,000

400,000
8,480,000

200,000
8,280,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด
สวนโยธา

