ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
เรือ่ ง แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5)
--------------------------------------ตามที่องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลทองเอน ได้จัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 วรรคท้าย และได้รับความเห็ นชอบจากสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว น
ตาบลทองเอน ในการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
แล้วนั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 ใหผูบริหารท้องถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่
อนุมัติแล้ว และนาไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้ง สภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการ
บริหารสวนจังหวัด อาเภอ หนวยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้ า
วันนับแตวันที่ประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมน้อยกวาสามสิบวัน
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน จึงขอประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.๒๕62

(นายพรเทพ ทับทิมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
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แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ.2561 – 2565)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน อาเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บุรี
------------------------------ส่วนที่ 1 สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนตาบล

ที่ตั้ง ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ฝั่ ง ตะวั น นออกของแม่ น้ าเจ้ า พระยา ห่ า งจากจากหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ประมาณ 2 กิโลเมตร ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3283 ห่างจาก
ที่ว่าการอาเภออินทร์บุรี ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
เนื้อที่ มีเนื้อที่ทงั้ หมด 60.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 38,001 ไร่
อาณาเขต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกาหนดเขตตาบลในท้องที่อาเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 รายละเอียดดังนี้
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ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่อ ต าบลชี น้ าร้าย อาเภออิ น ทร์บุ รี จังหวัด สิ งห์ บุ รี และตาบลสร้อ ยทอง
อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหนองเชียงราก บริเวณพิกัด PS 462678 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามคลองชลประทานถึงคลองทิ้งน้า บริเวณพิกัด PS 472687 ไปทางทิศตะวัน ออก
เฉียงใต้ ตามคลองชลประทานข้างคลองชลประทาน บริเวณพิกัด PS 477684 ไปตามคลองชลประทานถึง
คลองส่งน้าคลองหนึ่งเก้าขวา บริเวณพิกัด PS 493672 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามลาคลองชลประทาน
ถึงคลองส่งน้าสองเก้าขวา บริเวณพิกัด PS 523651 สิ้นสุดที่คลองชลประทานจดกับลาโพธิ์ชัย บริเวณพิกัด
PS 533643 รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 7.5 กิโลเมตร
ทิศตะวัน ออก ติดต่อตาบลโพธิ์ชัย อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากคลองชลประทานบริเวณจดกับลาโพธิ์ชัย บริเวณพิกัด PS 533643 ไปทางทิศใต้ตามลาโพธิ์ชัย ถึงวัดเจ้า
สิ งห์ บริเวณพิกัด PS 527620 ไปทางทิศ ใต้ตามล าโพธิ์ชัยจดทางแยกบ้ านกลางคลองสามขวา เก้ าขวา
บริเวณพิกัด PS 526610 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 3.5 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตาบลงิ้วราย อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทาง
แยกคลองสามขวาเก้าขวา บริเวณพิกัด PS 526610 ไปทางทิศตะวันตกตัดกลางทุ่งนาถึงคลองชลประทาน
สามซ้าย บริเวณพิกัด PS 429600 ไปทางทิศตะวันตกข้ามถนนลูกรัง บริเวณพิกัด PS 490600 ไปทางทิศ
ตะวันตกตัดกลางทุ่งนาถึงคลองวัว บริเวณพิกั ด PS 470600 ไปทางทิศตะวัน ตก ตามถนนริมคลองวัว จด
กลางคลองวัว บริเวณพิกัด PS 464600 รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ 6 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตาบลท่างาม อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
กลางคลองวัว บริเวณพิ กัด PS 464600 ไปทางทิศเหนือตัดกลางทุ่งนาถึงถนนลาดยางตรงกับวัดดงยาง
บริเวณพิกัด PS 461611 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนลูกรังถึงบ้านโพธิ์สานัก บริเวณพิกัด PS 455644
ไปทางทิศตะวันออกตามถนนลูกรังประมาณ 1 กิโลเมตร ถึง สามแยก บริเวณพิกัด PS 468647 ไปทางทิศ
เหนือตามถนนลูกรังถึง คลองบางโฉมศรีใต้วัดเชียงราก บริเวณพิกัด PS 463665 ไปทางทิศเหนือตามคลอง
บางโฉมศรี สิ้นสุดที่ หนองเชียงราก บริเวณพิ กัด PS 462687 รวมระยะทางด้านทิศตะวั นตก ประมาณ 8
กิโลเมตร
จานวนหมู่บ้าน
ตาบลทองเอน มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน รายละเอียดตามตาราง
ตารางแสดงรายชือ่ หมูบ่ า้ นและกานัน / ผูใ้ หญ่บา้ นประจาแต่ละหมู่บา้ น
ลาดับ
ชื่อหมูบ่ ้าน
หมูท่ ี่
กานัน/ผู้ใหญ่บา้ น
หมายเหตุ
1. บ้านตาลเดี่ยวใต้
1
นางเหลี่ยม ยวนเขียว
ผู้ใหญ่บ้าน
2. บ้านกลาง
2
นางสาวณิชาภา บัวพนัส
ผู้ใหญ่บ้าน
3. บ้านกลาง
3
นางสาวชณัฎฐา อ่อนทา
ผู้ใหญ่บ้าน
4. บ้านไผ่ดา
4
นางอัจฉรา พรหมสโร
ผู้ใหญ่บ้าน
5. บ้านดอนเต่า
5
นายสุรินทร์ เพ็งประภา
ผู้ใหญ่บ้าน
6. บ้านเชียงราก
6
นายกฤตภาส ติโลกวิชัย
ผู้ใหญ่บ้าน
7. บ้านล่องกะเบา
7
นางลัดดา พูลผล
ผู้ใหญ่บ้าน
8. บ้านคลองโพธิ์ศรี
8
นางจุมลี ชัยพิพัฒน์
ผู้ใหญ่บ้าน
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ตารางแสดงรายชือ่ หมูบ่ า้ นและกานัน / ผูใ้ หญ่บา้ นประจาแต่ละหมู่บา้ น (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อหมูบ่ ้าน
หมูท่ ี่
กานัน/ผู้ใหญ่บา้ น
หมายเหตุ
9. บ้านหนองหลุม
9
นางจุฑาทิพ สีกุน
ผู้ใหญ่บ้าน
10. บ้านไผ่ล้อม
10 นายอุทัย บัวศรีตัน
ผู้ใหญ่บ้าน
11. บ้านตาลเดี่ยว
11 นางบุญสม เสื่อเอี่ยม
ผู้ใหญ่บ้าน
12. บ้านดงยาง
12 นายศิริโชค แสงวิไลสาธร
ผู้ใหญ่บ้าน
13. บ้านบึงอ้อ
13 นายชนม์เจริญ ลีลาวิไลลักษณ์
ผู้ใหญ่บ้าน
14. บ้านไผ่ดา
14 นายกรกนก สุขผล
กานัน
15. บ้านเชียงราก
15 นายวิรัตน์ เหลือสิงห์กุล
ผู้ใหญ่บ้าน
- จานวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 15
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภู มิ ป ระเทศของต าบลทองเอน จะมี พื้ น ที่ เป็ น ที่ ราบลุ่ ม และลุ่ ม มาก ซึ่ งสภาพภู มิ
ประเทศ ดังกล่าวสามารถแบ่งได้ เป็น 2 บริเวณ
พื้นทีร่ าบลุ่มส่วนใหญ่ อยู่บริเวณหมู่ 1,2,3,4,7,8,11,12,13,14
พื้นที่ราบลุ่มมากส่วนใหญ่ อยู่บริเวณ 5,6,9,10,15
ซึ่งที่ราบลุ่ม และลุ่มมากเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทาการเกษตร เช่น การปลูกข้าว สภาพที่เป็น
พื้นที่ดอนจะเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนราษฎร และเลี้ยงสัตว์
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้ลมฝ่ายใต้จะพัดปก
คลุม ประเทศไทยและมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ในช่วงนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จะพัด ปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาด
ผ่าน บริเวณภาคกลางและภาคเหนือตามลาดับ อากาศจะเริ่มชุ่มชื้น และมีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ไปจน สิ้น เดือนตุลาคม แต่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนต่อกับเดือนกรกฎาคม ปริมาณฝนอาจจะลดน้อยลง
เนื่องจาก เกิดฝนทิ้งช่วงขึ้น ในระยะนี้จะมีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง
ฤดู ห นาว เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อ นกุ ม ภ าพั น ธ์ ซึ่ ง เป็ น ฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศ
ไทยในช่วงนี้แต่ อิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ซึ่งแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจึงช้ากว่าใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีอากาศหนาว เย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
1.4 ลักษณะของดิน
ตาบลทองเอนมีกลุมดินทั้งหมด 5 กลุมดินและสามารถปลูกพืชได้ย่างหลากหลายเนื่องจาก
สภาพดินที่มีความเหมาะสม เพราะมีหลายชุดดิน แต่บางพื้นที่จะมีข้อ จากัด เช่น มีปัญหาเรื่องน้าท่วมหรือน้า
ไหลบ่า ทาให้เสียหายในฤดูเพาะปลูก
กลุ่มชุด ดิน ที่ 3 ลั กษณะโดยทั่ว ไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสี เทาเข้ม สี
น้าตาลปนเทาเข้ม ดินล่างเป็นสีเทาหรือน้าตาลอ่อน มีจุดประสีน้าตาลแก่ สีน้าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง
พบตามที่ราบลุ่มหรือราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้าเร็ว ฤดูฝ นขังน้าลึก 20 – 50 ซม. นาน 4 – 5
เดือน ฤดูแล้งดินแห้ง แตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝั่งทะเล มักมีเปลือกหอยอยู่ในดินชั้นล่าง
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ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง มีปฎิกิ ริยาดินเป็นกรดปานกลาง ถ้าเป็นกรดเล็กน้อ ย มีค่า
ความเป็ นกรด เป็นด่ างปริมาณ 5.6 – 6.5 ส่วนดินชั้นล่างหากมีเปลือกหอยปะปน จะมีปฏิกิริยาเป็นด่า ง
อ่อนหรือมีค่าความเป็นด่างประมาณ 7.5 – 8.0
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : ในสภาพปัจจุบันสภาพพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการ
ทานา เนื่องจากสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ เนื้อดินเป็นดินเหนียวการระบายน้าเร็ว ในช่วงฤดูแล้ง
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วไม่เหมาะที่จะปลูกไม้ผล และไม่ยืนต้นเพราะมีน้าท่วมขังลึกในฤดูฝน อย่างไรก็ตาม
สามารถเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์จากนาข้าวเป็นปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ได้ถ้าได้มีการพัฒนาที่ดิน
โดยการทาคันดินรอบพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้าท่วมและยกร่องปลูกเพื่อช่วยการระบายน้าของดิน
กลุ่มชุด ดิน ที่ 4 ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้าตาลปนเทา
หรือสีน้าตาลดินล่างมีสีน้าตาลปนเทา หรือสีน้าตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอกมีจุดประสีน้าตาลปนเหลือง
หรือสี น้ าตาลแก่ อาจพบ ก้อนปู น ก้อนสารเคมี ส ะสมพวกเหล็ ก และแมงกานี ส ในดินล่ าง การระบายน้ า
ค่อนข้างเร็วถึงเร็ว พบตามที่ราบเรียบหรือที่ราบลุ่มระหว่างคันดินริมลาน้า กับลานตะพักลาน้าค่อนข้างใหม่
น้าแช่ขัง ในฤดูฝนลึก 30-50 ซม. นาน 4-5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง pH จะ
เป็น 7.0 – 8.0
ความเหมาะสมสาหรับการปลู กพืช : สภาพพื้นที่ราบลุ่มมีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกื อบ
ราบเรียบ ดิน มีสภาพการระบายน้าค่อนข้างเร็วถึงเร็ว ในช่วงฤดูฝนมีน้าขังที่ผิ ว ดินเป็นระยะเวลา 4 – 5
เดือน เนื้ อดิ นเป็ น ดิน เหนี ยวเก็บ กั กน้าได้ดี จึงเหมาะสมที่จะใช้ ในการทานามากกว่าการปลู กพืชอย่างอื่น
อย่างไรก็ ตามปลังการเก็บเกี่ยวข้าวหรือในช่วงฤดูแล้งกลุ่มชุดดินนี้ สามารถใช้ในการปลูกพืชไร่หรือผักที่มีอาย
สั้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากดินมีความชื้นพอที่จะปลูกได้และดินกลุ่มนี้พบบริเวณที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้าธรรมชาติ
กลุ่มชุดดินที่ 7 ลักษณะโดยทั่วไป: เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีสีน้าตาล หรือสีน้าตาล
ปนเทา พบจุดประสีน้าตาล สีแดงปนเหลือง สีน้าตาลปนแดง หรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิ น กลุ่มดินนี้เกิดจาก
พวกตะกอนลาน้า เป็น ดินลึก มีการระบายน้าค่อนข้างเร็ว พบตามพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ฤดูฝน
ขังน้าลึก 30-50 ซม. นาน 3-4 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง pH 6.0 – 7.0
ความเหมาะสมสาหรับ การปลู กพืช เมื่อพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ ลัก ษณะเนื้อดินและการ
ระบายน้ าของดิน กลุ่ มชุดดิน ที่ 7 มีความเหมาะสมในการทานามากกว่าปลู กพื ช ไร่ ไม้ผ ล และพื ช ผั ก ซึ่ ง
เกษตรกรได้ใช้ทานาอยู่แล้ว ในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตามกลุ่มชุดดินนี้ ยังสามารถปลูกพืชไร่และพืชผักต่างๆ ได้
ในช่วงฤดูแล้ง ถ้ามีแหล่งน้า ธรรมชาติหรือแหล่งน้าชลประทานช่วยเสริม
กลุ่มชุดที่ 15 ลักษณะโดยทั่วไป: หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มชุดที่ดิน ที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วน
เหนียวหรือดิน ร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีน้าตาลปนเทา ดินล่างสีน้าตาลหรือสีเทาปนชมพูพบจุดประสี
เหลืองหรือ สีน้าตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน ในดินชั้นล่างมักพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส
กลุ่มชุดดินนี้ เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้า งราบเรียบเป็น
ดินลึกมาก มีการ ระบายน้าค่อนข้างเลว ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่า ถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดปานกลาง ถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.5
ความเหมาะสมส าหรับ การปลูกพืช : เมื่อพิจารณาถึงสภาพพื้ นที่ลักษณะเนื้อดินและการ
ระบายน้าของดิน กลุ่มชุดดินที่ 15 มีความเหมาะสมในการทานามากกว่าการปลูกพืชไร่ ไม้ผลและพืชผัก ซึ่ง
เกษตรกร ได้ใช้ ประโยชน์ในการทานาอยู่ แล้วในช่ วงฤดูฝน อย่างไรก็ตามกลุ่ มชุดดินนี้ยังสามารถปลูกพืชไร่
และพืชผักต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูแล้ว ถ้ามีน้าชลประทานและเกษตรกรได้ ปฏิบัติกันอยู่แล้วบางพื้นที่
เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือก
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กลุ่มชุดดินที่ 21 ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย เป็นพวกดินเหนียว
ปนทรายมีสีน้าตาล ปนเทา หรือน้าตาลอ่อน พบจุดประสีน้าตาล หรือน้าตาลปนเหลืองตลอดชั้ นดินส่วนใหญ่
จะมีแร่ไมก้าปะปนอยู่ด้วยเกิดจากพวกตะกอนลาน้า พบบนส่วนต่าของสันดินริมนน้า มีสภาพพื้นที่ค่อนข้าง
ราบเรียบแช่ขังน้าลึก 3050 ซม. นาน 2-3 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน้าดีปานกลาง ถึงค่อนข้างเลว
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-7.5
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินที่ 21 มีศักยภาพเหมาะสมในการทานาช่วง
ฤดูฝนและเหมาะสมในการปลูกพืช -ไร่ และพืชผักอายสั้นในช่วงฤดูแล้ง และเกษตรกรได้ปฏิบัติอยู่แล้ว เป็น
ส่วนใหญ่ ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับการปลูก พืชต่างๆ ที่กล่าวไม่ค่อยมี ข้า วที่ปลูกอาจถูกน้าท่วมใน
บางที่ และบางพื้นที่ที่ไม่มีการชลประทานจะขาดแคลนน้าเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้ง

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลทองเอนมีหมู่บ้านทั้งสิ้น
ชื่อหมูบ่ ้าน
หมูท่ ี่
บ้านตาลเดี่ยวใต้
1
บ้านกลาง
2
บ้านกลาง
3
บ้านไผ่ดา
4
บ้านดอนเต่า
5
บ้านเชียงราก
6
บ้านล่องกะเบา
7
บ้านคลองโพธิ์ศรี
8
บ้านหนองหลุม
9
บ้านไผ่ล้อม
10
บ้านตาลเดี่ยว
11
บ้านดงยาง
12
บ้านบึงอ้อ
13
บ้านไผ่ดา
14
บ้านเชียงราก
15

15 หมู่บ้าน
กานัน/ผู้ใหญ่บา้ น
นางเหลี่ยม ยวนเขียว
นางสาวณิชาภา บัวพนัส
นางสาวชณัฎฐา อ่อนทา
นางอัจฉรา พรหมสโร
นายสุรินทร์ เพ็งประภา
นายกฤตภาส ติโลกวิชัย
นางลัดดา พูลผล
นางจุมลี ชัยพิพัฒน์
นางจุฑาทิพ สีกุน
นายอุทัย บัวศรีตัน
นางบุญสม เสื่อเอี่ยม
นายศิริโชค แสงวิไลสาธร
นายชนม์เจริญ ลีลาวิไลลักษณ์
นายกรกนก สุขผล
นายวิรัตน์ เหลือสิงห์กุล

หมายเหตุ
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน

2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู้บ ริห ารและสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบล ตามพระราชบัญ ญัติส ภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีจานวน
15 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริห ารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตาบล) จานวน
1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่บ้านละ 1 คน 15 หมู่บ้าน รวมเป็น 15 คน
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ตาบลทองเอน มีประชากรทั้งสิ้น 7,730 คน เพศชาย 3,740 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39
เพศหญิ ง 3,990 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.61 จานวนครัวเรือน 2,565 ครัวเรือน ความหนาแน่ นของ
ประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 127.13 คน/ตารางกิโลเมตร รายละเอียดตามตาราง (ข้อมูลจากสานักงาน
ทะเบียน อาเภออินทร์บุรี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
ตารางแสดงจานวนประชากรแต่ละหมูบ่ า้ น ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ลาดับ

ชื่อหมูบ่ ้าน

หมูท่ ี่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

บ้านตาลเดี่ยวใต้
บ้านกลาง
บ้านกลาง
บ้านไผ่ดา
บ้านดอนเต่า
บ้านเชียงราก
บ้านล่องกะเบา
บ้านคลองโพธิ์ศรี
บ้านหนองหลุม
บ้านไผ่ล้อม
บ้านตาลเดี่ยว
บ้านดงยาง
บ้านบึงอ้อ
บ้านไผ่ดา
บ้านเชียงราก
รวมทัง้ สิน้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จานวน
ครัวเรือน
216
229
202
128
87
234
98
136
143
194
188
202
154
159
195
2,565

จานวนประชากร (คน)
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
272
298
570
319
308
627
307
332
639
207
224
431
138
161
299
399
411
810
140
162
302
189
229
418
212
220
432
269
295
564
284
304
588
226
268
494
169
181
350
263
268
531
346
329
375
3,740
3,990
7,730

ตารางแสดงจานวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี 2557 – 2561)
ปี พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
จานวนประชากร ชาย
3,783
3,761
3,759
3,763
(คน)
หญิง
4,057
4,029
4,034
4,023
รวม
7,840
7,790
7,793
7,786
จานวนการเกิด ชาย
21
25
30
35
(คน)
หญิง
26
20
22
22
รวม
47
45
52
57
จานวนการตาย ชาย
10
20
22
19
(คน)
หญิง
11
18
12
19
รวม
21
38
34
38

2561
3,730
3,998
7,728
18
16
24
16
6
22
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การคาดการณ์จานวนประชากรในอนาคต
จากตารางแสดงจานวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี 2559 – 2561)
จานวนประชากรมีจานวนลดลง ซึ่งเปรียบเทียบได้จากจานวนอัตราการเกิดมีจานวนลดลง แต่จานวนการตาย
เพิ่มขึ้น
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

จานวนประชากรตามช่วง
อายุ (ปี)
น้อยกว่า 1 - 17
18 – 34
35 - 60
61 – มากกว่า 100
รวมทัง้ สิน้

จานวนประชากร (คน)
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
768
689
1,457
822
831
1,653
1,440
1,572
3,012
706
896
1,602
3,736
3,988
7,724

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 7 ศูนย์ ได้แก่
♦ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
♦ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกลาง
♦ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดล่องกะเบา
♦ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี
♦ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่ดา
♦ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
♦ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชียงราก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอนุบาล 1 อนุบาล 2 และระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6
จานวน 7 แห่งได้แก่
♦ โรงเรียนวัดกลาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
♦ โรงเรียนวัดไผ่ดา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
♦ โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
♦ โรงเรียนวัดเชียงราก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
♦ โรงเรียนวัดล่องกะเบา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
♦ โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
♦ โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา จานวน 1 แห่ง ได้แก่
♦ โรงเรียนทองเอนวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
สถานศึกษาขยายโอกาส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.1 – ม.3
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♦ โรงเรียนวัดกลาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
♦ โรงเรียนวัดเชียงราก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
4.2 สาธารณสุข
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจานวน 2 แห่ง ได้แก่
♦ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทองเอน 1
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
♦ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทองเอน 2 (เชียงราก) ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
4.3 อาชญากรรม
♦ ลักทรัพย์
4.4 ยาเสพติด
♦ ยาบ้า
4.5 การสังคมสงเคราะห์
♦ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
♦ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
♦ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
♦ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้า, ทางราง ฯลฯ)
มีถนนดังนี้
♦ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
♦ ถนนลาดยาง
♦ ถนนดินลูกรัง
♦ มีบริการรถตูบ้ ริเวณทางตรงข้ามทางเข้าโรงงานแอโรกรีต
5.2 การไฟฟ้า
♦ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5.3 การประปา
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อหมูบ่ ้าน
บ้านตาลเดี่ยวใต้
บ้านกลาง
บ้านกลาง
บ้านไผ่ดา
บ้านดอนเต่า
บ้านเชียงราก
บ้านล่องกะเบา

หมูท่ ี่
1
2
3
4
5
6
7

จานวนประปา
(แห่ง)
1
2
3
3
2
2
1
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ตาราง (ต่อ)
ลาดับ
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อหมูบ่ ้าน
บ้านคลองโพธิ์ศรี
บ้านหนองหลุม
บ้านไผ่ล้อม
บ้านตาลเดี่ยว
บ้านดงยาง
บ้านบึงอ้อ
บ้านไผ่ดา
บ้านเชียงราก
รวมทัง้ สิน้

หมูท่ ี่
8
9
10
11
12
13
14
15

จานวนประปา
(แห่ง)
1
2
4
1
2
1
2
1
28

5.4 โทรศัพท์
♦ โทรศัพท์พื้นฐาน
♦ โทรศัพท์เคลื่อนที่
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

บ้านตาลเดี่ยวใต้
บ้านกลาง
บ้านกลาง
บ้านไผ่ดา
บ้านดอนเต่า
บ้านเชียงราก
บ้านล่องกะเบา
บ้านคลองโพธิ์ศรี
บ้านหนองหลุม
บ้านไผ่ล้อม
บ้านตาลเดี่ยว
บ้านดงยาง
บ้านบึงอ้อ
บ้านไผ่ดา
บ้านเชียงราก
รวม

พืน้ ทีท่ านาข้าว (ไร่)

พืน้ ทีทาสวน/พืชไร่ (ไร่)

พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ (ไร่)

รวม (ไร่)

792
2,305
3,896
2,223
4,660
786
1,386
2,289
2,484
2,655
2,710
2,645
355
91
712
29,989

3
17
23
18
22
1
55
52
52
60
3
27
13
18
364

97
472
263
456
838
473
697
617
462
714
278
1,326
335
49
571
7,648

892
2,794
4,182
2,697
5,520
1,260
2,138
2,958
2,998
3,429
2,991
3,998
703
158
38,001
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6.2 การประมง
หมูบ่ า้ น/ชุมชน
บ่อปลา (ไร่)
บ้านตาลเดี่ยวใต้
บ้านกลาง
2.5
บ้านกลาง
2
บ้านไผ่ดา
บ้านดอนเต่า
21.25
บ้านเชียงราก
136.5
บ้านล่องกะเบา
62.75
บ้านคลองโพธิ์ศรี
5
บ้านหนองหลุม
0.75
บ้านไผ่ล้อม
7
บ้านตาลเดี่ยว
6.25
บ้านดงยาง
บ้านบึงอ้อ
8.25
บ้านไผ่ดา
0.25
บ้านเชียงราก
248.25
รวม
500.75
6.3 การปศุสตั ว์
หมู่บ้าน/ชุมชน

โค กระบือ สุกร แพะ
(ตัว) (ตัว)
(ตัว) (ตัว)
บ้านตาลเดี่ยวใต้ 75
บ้านกลาง
5
บ้านกลาง
บ้านไผ่ดา
บ้านดอนเต่า
บ้านเชียงราก
12
42
บ้านล่องกะเบา
บ้านคลองโพธิ์ศรี 27
บ้านหนองหลุม
บ้านไผ่ล้อม
5
บ้านตาลเดี่ยว
บ้านดงยาง
3
บ้านบึงอ้อ
1
บ้านไผ่ดา
9
3,000 บ้านเชียงราก
44
2
รวม

94

-

3,089

42

บ่อกุง้ (ไร่)

รวม (ไร่)

สัตว์นาที
้ เ่ ลีย้ ง
ในกระชัง (ไร่)

-

2.5
2
21.25
136.5
62.75
5
0.75
7
6.25
8.25
0.25
248.25
500.75

-

แกะ
(ตัว)
-

เป็ด
(ตัว)
35
70
110
115
172
90
11,700
18
60
29
6,000

ไก่
(ตัว)
140
207,335
372
645
180
980
586
1,064
59,706
365
550
644
35,580
190
1,150

ห่าน
(ตัว)
-

นก
กระทา
(ตัว)

-

23,699

309,487

-

-

อื่น ๆ
(ตัว)
2

รวม
(ตัว)
252

-

13
2
5
-

207,353
442
645
290
1,034
701
1,265
59,796
17,370
560
647
35,641
3,233
7,196

-

22

336,433
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6.4 การบริการ
♦ ร้านตัดผมและเสริมสวย
♦ ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
♦ ร้านซ่อมรถ
♦ ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
♦ ร้านถ่ายเอกสาร
♦ ปั๊มน้ามันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด)
♦ ร้านอาหาร อาหารตามสั่ง
♦ เซเว่นอีเลฟเว่น
♦ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต
♦ ร้านขายของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
6.5 การท่องเที่ยว
♦ การสืบสานวัฒนธรรมไทย-ลาวแง้ว วัดดงยาง ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
♦ ไร่แสนสมบูรณ์ หมู่ 9 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
6.6 อุตสาหกรรม
♦ มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จานวน 3 แห่ง
♦ โรงปุ๋ย (บ้านทุ่งรวงทอง)
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ จานวน 13 กลุ่ม
♦ กลุ่มผลิตภัณฑ์ใบลาน, ไม้ไผ่ กะลา
♦ กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 12
♦ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอนามัยตาลเดี่ยวใต้
♦ กลุ่มองค์การพัฒนาฝีมือบ้านบึงอ้อ
♦ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน
♦ กลุ่มสตรีสหกรณ์ไผ่ดา
♦ กลุ่มแม่บ้านจักสานงอบ
♦ กลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษหมู่ 9
♦ กลุ่มแม่บ้านเกษตรทองเอน
♦ กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ หมู่ 7
♦ กลุ่มออมทรัพย์การเกษตร
♦ กลุ่มนวดแผนไทย หมู่ 11
♦ กลุ่มองค์กรสตรี
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การพาณิชย์
♦ โรงสีขนาดเล็ก
♦ โรงงานคัดแยกพลาสติก
♦ โรงอิฐ
♦ ฟาร์มหมู
♦ ฟาร์มไก่
6.8 แรงงาน
คนไทย ต่างด้าว(ถูกต้องตามกฎหมาย)
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ชาวตาบลทองเอนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่
♦ วัดคลองโพธิ์ศรี
♦ วัดเชียงราก
♦ วัดล่องกะเบา
♦ วัดพระปรางค์สามยอด (วัดใหม่)
♦ วัดดงยาง
♦ วัดเซ่าสิงห์
♦ วัดกลาง
♦ วัดไผ่ดา
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
ชาวตาบลทองเอนส่วนใหญ่มีเชื้อสายลาวแง้ว งานประเพณีคืองานประเพณีไทย-ลาวแง้วและ
งานประเพณี อื่น ๆ เช่น ประเพณี ส งกรานต์ จะจัดงานรดน้าขอพรผู้สู งอายุ งานประเพณี ลอยกระทง งาน
ประเพณีแข่งเรือ
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภาษาถิ่นคือภาษาลาวแง้ว
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ปลาร้า ปลาส้ม งอบ
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
♦ หนองน้า จานวน 9 แห่ง
♦ หนองกระยางโทน เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 5
♦ หนองฝารมี เนื้อที่ 2 ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 5
♦ หนองลาเจียก เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา ตั้งอยู่พื้นที่ หมูที่ 5
♦ หนองหนอน เนื้อที่ 11 ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 10
♦ หนองหลุม เนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา ตั้งอยู่พื้นที่ หมูที่ 9
♦ หนองมดตะนอย เนื้อที่ 6 ไร่ 59 ตารางวา ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 11
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♦ หนองระหาร เนื้อที่ 194 ไร่ 89 ตารางวา ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 8, 9
♦ หนองอ้อ เนื้อที่ 267 ไร่ 16 ตารางวา ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 13 และตาบลท่างาม
♦ หนองเชียงราก เนื้อที่ 80 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 15 และ
ตาบลชีน้าร้าย
♦ ลาคลอง จานวน 2 แห่ง
♦ คลองเชียงรากน้อย ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 6, 15
♦ คลองลาโพธิ์ศรี ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 8, 9
♦ คลองชลประทาน จานวน 5 แห่ง
♦ คลองชลประทานสามซ้าย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14
♦ คลองชลประทาน หนึ่งซ้าย - หนึ่งขวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2, 13
♦ คลองชัยนาท – ป่าสักสาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15
♦ คลองชลประทานหนึ่งขวา – เก้าขวา ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 8, 9
♦ คลองชลประทานสองขวา – เก้าขวา ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 5
8.2 ป่าไม้
8.3 ภูเขา
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุดัวย)
สภาพทั่วไปของพื้นที่ตาบลทองเอน เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
สาระสาคัญ ของยุ ทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ และ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ จ ะใช้ เป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาในระยะ 20 ปี ต่ อ จากนี้ ไป จะประกอบด้ ว ย 6
ยุทธศาสตร์ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
♦ วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
- การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลั ก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒ นาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
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- การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
- การพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
- การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
- การพัฒ นาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริห ารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
- การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่ง สู่แนวระนาบมากขึ้น
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็น ประเทศพัฒ นาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน
ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒ นาทุนมนุษย์
และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและธุรกิจเอกชน โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
- การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
3) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
- การปรับปรุงโครงสร้างบทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
- การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การปรับปรุงกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
- การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
- การปรับปรุงบริหารจัดการรายได้ และรายจ่ายของภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ถ้าให้
การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 11
และกรอบหลั กการของการวางแผนที่น้ อ มนำและประยุ กต์ ใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพ ีย ง ยึ ด คน
เป็ น ศูน ย์ก ลางของการพ ัฒ นาอย่า งมีส่ว นร่ว ม การพ ัฒ นาที่ ยึด หลักสมดุล ยั่ง ยืนโดยวิสัย ทัศ น์ของการ
พัฒ นาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีร ายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมี ความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
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การกาหนดตาแหนงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป็ น การกาหนดตาแหน่ งทางยุ ท ธศาสตร์ของประเทศท ี่ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ช าติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้น
ประเทศไทยเป็น ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็น ธรรมเป็นศูน ย์กลางด้านการขนส่งและ
โลจิส ติกส์ของภูมิภ าคสู่ความเป็น ชาติการค้า และบริการ (Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิต
ส ิน ค้ าเกษตรอ ิน ทรี ย์ แ ละเกษตรปลอดภ ัย แหล่ งอ ุต สาหกรรมสร้ างสรรค์ แ ละม ีน วัต กรรมส ูง ที ่เ ป ็น ม ิต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสูร่ ายได้สงู
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita)และรายได้ ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ตากว
่ ่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ
ลงทุ น ภาครั ฐ ไม่ ต่ ากว่าร้ อ ยละ 10.0 และการลงท ุน ของภาคเอกชนขยายต ัว ไม ่ต่ากว ่า เฉลี ่ย ร ้อ ยละ 7.5
ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับ สนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่ ว งวั ย มีค วามมั่ น คงทางด้า นเศรษฐกิ จ และสั งคม ( Socio- Economic
Security) และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มคี วามเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคณ
ุ ภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรั บ มื อ ภ ั ย พิบั ติ และการเปลี่ย นแปลงสภาพอากาศ
(4) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพและเสริ มสร้ า งธรรมาภิบ าลในการ บริ ห าร จั ด กา รทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม
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แนวทางการพัฒนา
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน การ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และ พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทัง้ เชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒ นากำลังคนและแรงงาน ให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับ การเปิด เสรีของประชาคม
อาเซีย น โดยยกระดับ และพั ฒ นาสมรรถนะแรงงานไทยด้ว ยเทคโนโลยี เร่งรัด ให ้แรงงานทั้งระบบมีการ
เรียนรู้ ขั้นพนฐานเพื่อสามารถแข่ง ขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุน ให้แรงงานและปัจจัย การผลิตมีความ
ย ืด หยุ ่น ใน การเคลื่ อ นย ้า ยระหว ่า งสาขาการผล ิต และระหว่า งพ ื้น ที่ ก ารผล ิต เพ ื่อ ให ้แ รงงานสามารถ
เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
และบริการจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับ
ทักษะของแรงงานไทย
1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการทีเ่ ข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ ดำเนิน
ธุร กิจท่ามกลางการดำเนิน นโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้า ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่ว น ความ
เป็นเจ้าของของคนไทยและสนั บสนุน ให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและชองทางการตลาดที่เป็น ของ
ตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒ นาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการ
และอุตสาหกรรมดิจิตอล
1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เร ่ง ลงท ุน และพัฒ นาโครงสร ้า งพ ื้ น ฐานด ้า นการคมนาคมขนส ่ง เพื ่ อ เชื ่ อ มโยงพ ื้ น ที่
เศรษฐกิจ ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒ นาและปรับปรุงโครงข่า ยรถไฟให้เป็น โครงข่ายหลักใน
การ เดิน ทางและขนส่งของประเทศพ ัฒนาโครงข่า ยระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่า ยทางหลวงพิเศษ
ระหว่า งเมือ ง ขยายขีด ความสามารถของท่า อากาศยานหลัก ของประเทศพัฒ นาท่า เรือ ที่ มีศั ก ยภาพให้
เป็ น ท่าเรื อ อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒ นาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุง
และผลิต ชิ้น ส่ว น อากาศยาน และอุต สาหกรรมระบบราง เป ็น ต้น เพื่อสร้า งโอกาสทางเศรษฐกิจ ให ้กับ
ประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็ น
สิน ค้า เกษตรแปรรู ป ที่ มี มูล ค่ า สู ง มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้ า งความเชื่ อ มโยงทางด้า น
วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับ การผลิตสินค้าขั้นปฐมที่ส ูญเสียขีด ความสามารถในการแข่งขัน
ลงสู่ระระดับที่จาเป็นสาหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคลอง
กับศักยภาพพืน้ ทีแ่ ละความต้องการของตลาดตั้งแต่ตน้ น้าถึงปลายน้าทัง้ ดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ส่ งเสริมการรวมกลุ่ มทางการเกษตรจากกิ จการเจ้ าของคนเดี ยวเป็ นการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยั ดจากขนาด พิ จารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับ
ศั กยภาพของพื้ น ที่ และแหล่ งน้ า ใช้ เทคโนโลยี การผลิ ตในระดั บ ที่ เหมาะสม ใช้ กลไกตลาดในการป้ องกั น
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ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยง
กันเป็นโครงขายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของ
การท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมายเพี่ อ
ยกระดับมาตรฐานการท่ องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรั บการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒ นาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่ มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนั บสนุนการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรม
การท่ องเที่ ยว ตลอดจนส่ งเสริมการ้างความเชื่ อมโยงด้ านการท่ องเที่ ยวในภู มิภ าคอาเซี ยน ทั้ งประเทศที่ มี
พรมแดนติดกันและประเทศที่ มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ งเชื่อมโยงกันเพื่ อให้เกิดการพั ฒ นาแบบองค์รวมทั้ ง
ระบบพั ฒ นาต่ อ ยอดอุ ต สาหกรรมอนาคตเพื่ อ เป็ น แหล่ งการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เชื่ อ มโยงการผลิ ต กั บ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทัง้ ในระดับอนุภูมภิ าคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และ
พลั งงาน รวมทั้ งปั จ จั ย สนั บ สนุ น การลงทุ นอื่ น ๆ เช่ น ลดอุ ปสรรคการเคลื่ อนย้ ายเงิน ทุน ระหว่ างประเทศ
เป็น ต้น ส่งเสริมการนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมมา ประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิ ต การตลาด การบริห ารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการค้ าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนั บสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขนส่งและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
และการใช้ พลั งงานทดแทน การลงทุ น ด้ านการวิ จั ยและพั ฒ นาเชิ งพาณิ ช ย์ การจั ดตั้ งส านั กงานใหญ่ ข้าม
ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสังคม
ขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม
2. การพั ฒ นาศัก ยภาพคนตามช่ ว งวัย และการปฏิ รูประบบเพื่ อสร้างสั งคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่ วง
วัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดใหม่พฒ
ั นาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นใหม่ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถ
อยู่ ร่วมกับ ผู้ อื่น ภายใต้ บ ริ บ ทสั งคมที่ เป็ น พหุ วัฒ นธรรมวั ยแรงงานให้ มี การพั ฒ นายกระดั บ สมรรถนะฝี มื อ
แรงงานเพื่ อ สร้ างผลิ ต ภาพเพิ่ ม ให้ กั บ ประเทศ วั ย ผู้ ส งอายุ ให้ มี ก ารท างานที่ เหมาะสมตามศั ก ยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพล
ภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทัว่ ถึง โดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรปู ระบบการคลังด้านการศึกษา เพือ่ เพิ่มคุณภาพ
และประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษาโดยการจั ด สรรงบประมาณตรงสู่ ผู้ เรี ย นส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มจาก
ภาคเอกชนในการจั ดการศึกษา (3) พั ฒ นาคุ ณ ภาพครูทั้งระบบ ตั้ งแตกระบวนการผลิ ต สรรหา และการ
คัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4)
ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลงคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐม
ศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกาลงคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจยั และการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
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2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพื่อรองรับ การเป็ นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่ อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพั ฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็ น เอกภาพในการบริ ห ารจั ด การและการใช้ ทั พ ยากร และส่ งเสริ มการอภิ บ าลระบบสุ ข ภาพในรู ป แบบ
เครือข่ายที่มกี ารใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้ง
ในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness
Hub) ศูน ย์กลางยาและผลิ ตภัณ ฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิ จัย
(Academic Hub) เพื่ อน ารายได้ กลั บ มาใช้ ยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารสาธารณสุ ข ภายในประเทศ รวมทั้ ง
ส่ งเสริ ม การให้ ค วามส าคั ญ กั บ มติ สุ ข ภาพในทุ ก นโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่ อ ให้ ก าร
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน ตระหนกถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสงคมสู งวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้
สูงอายเพือ่ ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจาวันสาหรับผู้สูงอายุ
3. การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
3.1 การยกระดั บรายได้ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชี พ มุ่งเน้นการเพิ่ มผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ ชัดเจนและสะท้ อนทักษะฝีมือแรงงานอย่ างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่ อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพืน้ ที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต
3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปั จ เจก โดย (1) พั ฒ นาระบบบริ ก ารสาธารณะให้ มี คุ ณ ภาพและมี ช่ อ งทางการเข้ าถึ งอย่ างหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุ ติธรรม (2)
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กาหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนินการร่วมกับ
ภาคธุ ร กิ จ เอกชน และ (3) การจั ด รู ป แบบสวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น และเหมาะสมตามกลุ่ ม เป้ า หมาย
(Customized Welfare) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิ จและสังคมที่แตกต่างกน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จา่ ยร่วมกน (Cost Sharing)
3.3 การสร้ า งความเสมอภาคในการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากร โดยปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตร
สนั บสนุน ให้ เกษตรกรรายย่ อยที่ ไร้ที่ดินทากินและยากจนได้ มีที่ดินเป็ นของตนเองหรื อมีสิทธิ์ทากินในที่ดิ น
ปฏิรปู ระบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นทีเ่ ป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ.
ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว ม รวมทั้ ง ปรั บ โครงสร้ างภาษี ที่ เป็ น ธรรม เช่ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้ า ง ภาษี ม รดก และภาษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เข้ าถึงกระบวนการยุ ต ธรรมอย่ างเท่ าเที ย มโดยการเสริ ม ศั ก ยภาพและความเข้ ม แข็งด้ านกฎหมายให้ แ ก่
ประชาชน รวมทั้ งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่ อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่ าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิ าคและความเป็นเมือง
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพร้อม
รองรั บ ความเป็ น เมื อง ทั้ งด้ านการบริ ห ารจั ดการด้ านผั งเมื อง ด้ านสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ ระบบ
คมนาคมขนส่ ง ระบบบริ ห ารจั ดการสิ่ งแวดล้ อม ระบบการศึ กษาและระบบสาธารณสุ ขที่ ได้ มาตรฐาน มี
คุ ณ ภาพ และเพี ย งพอต่ อความต้ องการของคนในเมื อง รวมทั้ งเสริ มสร้ างความสามารถในการบริ ห ารจั ด
การเมืองตามระดับการพัฒนา
4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบูรการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อปุ ทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอานวย
ความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ่ตอภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
4.3 การส่ งเสริมการลงทุ น การค้ าชายแดน และการจั ดตั้ งเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษให้
ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่ อ นบ้ าน รวมทั้ งส่ งเสริ ม การจั ด ตั้ งเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษในพื้ น ที่ ช ายแดนโดยให้
ความสาคัญกับการลงทุน โครงสร้างพื้ น ฐาน การส่ งเสริมการลงทุนและสิ ทธิประโยชน์ การบริห ารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการ
ผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติ เพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ ประโยชน์ จากทุ นธรรมชาติ โดย
คานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วน นา
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่
ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มคี ่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยัง่ ยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศน์
และการสร้างรายได้จากการอนุ รักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถื อครองที่ดิน จัดทาฐานข้อมูล
ที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม และกาหนดมาตรการป้องกันการถือ
ครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้ เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่ างหน่ วยงานอย่ างเป็ น
ระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่ มน้า
และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การท่ องเที่ยว การประมง และวิ ถีชีวิตของชุมชน บริหารจัดการแร่โดยกาหนดปริมาณที่
เหมาะสมในการนาแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจาเป็นและมูลค่าในอนาคต บั งคับใช้มาตรการควบคุ ม
ผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ทกี่ ่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ขั บ เคลื่ อ นสู่ Zero Waste Society ผ่ า นมาตรการต่ า งๆ เช่ น การปฏิ รู ป ระบบภาษี แ ละ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพือ่ สิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
5.3 การส่ งเสริ ม การผลิ ต การลงทุ น และการสร้ างงานสี เขี ยว เพื่ อยกระดั บ ประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
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สามารถปรั บ ระบบสู่ ห่ ว งโซอุ ป ทานหรื อ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม (Green Supply Chain
/Green Value Chain) ส่งเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่ งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่ มีผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มบี ทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อ
นากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบ
การจดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ
มุง่ สู่การจัดการทีย่ ั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็ นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่ อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรั บตัวเพื่อรองรั บการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ กับทุกภาคส่วน ส่งเสริม
การวิ จั ย และพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมเพื่ อ ลดผลกระทบและปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่ างประเทศด้ านการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศและภั ยพิ บั ติท างธรรมชาติ ให้ ความส าคั ญ กับ การ
ป้ อ งกัน น้ าท่ วม วางแผนป้ องกัน เมื องและพื้ นที่ ช ายฝั่ ง พั ฒ นาเมื องที่ ส ามารถปรั บ ตั ว และยื ด หยุ่ น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิ เวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรั บ มือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจั ดทาแผนธุรกิจต่อเนื่ อง
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รนุ แรงใน
อนาคต
6. การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อ
จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้ อ มู ล ความก้ าวหน้ าตามกระบวนการยุ ติ ธ รรม เช่ น คดี ที่ ไม่ ด าเนิ น การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล คดี ทุ จริ ต
คอร์รปั ชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่ อให้ระบบราชการเล็ กกระทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
6.3 การสร้ างรู ป แบบการพั ฒ นา อปท. ให้ เหมาะสม สามารถรั บ มื อ การเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติ ดตามและประเมิ นผลที่ มีประสิ ทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง

~ 21 ~
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ตาแหน่งยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน 2
1. สร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร”
(ผักปลอดภัย กล้วยน้าว้า และข้าวคุณภาพ) (Healthy Kitchen for the Metropolis)
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (ศาสนา และศรัทธา,
ประวัติศาสตร์ , ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสยั ทัศน์ “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้าสมดุล
และยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒ นาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ
2. สร้างมูลค่าและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนา ระบบ Logistic ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้า
4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการตลาด ระบบ Logistic และการผลิตอาหารปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
แผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บรุ ี
วิสยั ทัศน์ของจังหวัดสิงห์บรุ ี
“เมืองเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต สังคมอยู่
เย็นเป็นสุข”
ยุทธศาสตร์จงั หวัดสิงห์บรุ ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
กลยุทธ์
1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรโดยใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
1.4 พัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
1.5 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าการเกษตรให้มีมาตรฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิม่ ด้านการท่องเทีย่ ว
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแบบมืออาชีพ
2.2 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
2.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวติ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี
3.2 พัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
3.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
3.5 พัฒนาสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ และศาสนสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าของ
ชุมชน
3.6 พัฒนาอาชีพและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ แก่แรงงานนอกภาคเกษตร
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร มีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิต และแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย
2. ส่งเสริมการทาการเกษตรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และองค์ความรู้แก่เกษตรกร
4. ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่นในด้านการเกษตร
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและระบบบริหารจัดการน้า
6. พัฒนาส่งเสริมช่องทางการจาหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถชี วี ติ
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
1. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
3. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
4. สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ และรายได้จากการท่องเที่ยว
6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ที่สาคัญของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
1. แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง”
2. พัฒนาส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
3. ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้นากลุ่มอาชีพ ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ในด้านการอาชีพ
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4. จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัดและชุมชน
5. ส่งเสริมการใช้ความรู้สมัยใหม่/เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และการบริการสาธารณะ มีแนวทางการ
พัฒนาดังนี้
1. จัดให้ มีและพัฒ นาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลัก อย่างเป็นระบบและทั่วถึงพร้อม
ปรับปรุง บารุงรักษาถนนตามภารกิจถ่ายโอนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
2. ก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้าให้มีมาตรฐาน
3. จัดให้มีซ่อมบารุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ
4. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
5. บารุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวติ แนวทางการพัฒนาดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
3. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน
5. ส่งเสริมและบูรณาการการดาเนินงานด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
6. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาผังเมืองรวม และผังชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีตามภารกิจที่มี
การถ่ายโอนหรือรับผิดชอบ
2. บารุงรักษาสภาพแวดล้อมลาน้า แหล่งน้าธรรมชาติ
3. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ
4. จัดทาแนวเขื่อนป้องกันน้าท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย
5. การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
6. ปลูกจิตสานึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ฟื้นฟูทรัพยากรดิน และการพังทลายของดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ มีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้
1. พัฒนาระบบริหารองค์กรตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
4. พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น
5. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
2.1 วิสยั ทัศน์ (Vision)
“ทองเอน สามัคคี เกษตรมีชลประทานทัว่ ถึง องค์กรต้องเป็นที่พงึ่ ของประชาชน”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมพัฒ นาคนในท้องถิ่นและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลทองเอนโดยการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มพูนทุนทางปัญญาทั้งด้านวิชาการและจริยธรรมเพื่อให้สามารถทางานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิผล
2. ส่งเสริมและพัฒนารายได้แก่คนในท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้คนในท้องถิ่นกินดีอยู่ดี
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่ น เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีไทย-ลาวแง้ว
ฯลฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริห ารส่วนตาบลทองเอน โดยพัฒนาทั้งด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิต และแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย
2. ส่งเสริมการทาการเกษตรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และองค์ความรู้แก่เกษตรกร
4. ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่นในด้านการเกษตร
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและระบบการบริหารจัดการน้า
6. พัฒนาส่งเสริมช่องทางการจาหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
3. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
4. สร้างจิตสานึก และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ และรายได้จากการท่องเที่ยว
6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณี และข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญของ ตาบลทองเอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเอง”
2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
3. ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้นากลุ่มอาชีพ ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ในด้านการอาชีพ
4. จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชน
5. ส่งเสริมการใช้ความรู้สมัยใหม่/เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลผลิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และการบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา
1. จัดให้มีและพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลัก อย่างเป็นระบบและทั่วถึงพร้อม
ปรับปรุงบารุงรักษาถนนตามภารกิจถ่ายโอนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
2. ก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้าให้มีมาตรฐาน
3. จัดให้มีซ่อมบารุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ
4. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
5. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
6. การพัฒนาบารุงรักษาพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคและการเกษตร การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
6. ส่งเสริมและบูรณาการการดาเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสังคมน่าอยู่
8. การพัฒนาครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. บารุงรักษาสภาพแวดล้อมลาน้า แหล่งน้าธรรมชาติ
2. ปลูกจิตสานึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลและจัดระบบน้าเสีย
4. ฟื้นฟูทรัพยากรดินและป้องกันการพังทลายของดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
3. การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
4. พัฒนาด้านการเลือกตั้ง
2.3 เป้าประสงค์ (Goal)
1. เพื่อให้การคมนาคม ทางบก มีความสะดวกรวดเร็ว
2. เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีงานทา สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโลก
3. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ ที่พอเพียง
4. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ
5. เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษา มีกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
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6. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการเอาใจใส่ มีความเป็นอยู่
ที่ดตี ามสมควร
8. เพื่อบารุงและรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2.4 ตัวชีว้ ดั
1. กรณีโครงการด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการ
พัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ และ
ด้านการพัฒนาการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุก
ประการ
2. กรณีโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ วัดคุณภาพงาน
จากการที่คณะกรรมการตรวจรับงาน โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลิตทางการ
เกษตร
2.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรม
3.การพัฒนาเศรษฐกิจ
4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ
สาธารณะ
5.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
6.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

เป้าหมาย
ส่งเสริมการเกษตรและผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนในตาบลทองเอน มี
รายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน จัดระบบการบริการสาธารณะให้
ครบถ้วน
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชนให้มีความอยูด่ ี กินดี
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กรตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

2.6 กลยุทธ์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลิตทางการเกษตร
-กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและผลิตทางการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
-กลยุทธ์ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
-กลยุทธ์ พัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
-กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
-กลยุทธ์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
-กลยุทธ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
-กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
การกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน ได้
กาหนดทิศทางการพัฒ นาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทองเอนที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน 7 ยุทธศาสตร์และ 7 กลยุทธ์ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลิตทางการเกษตร
1.1 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและผลิตทางการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
2.1 กลยุทธ์ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 กลยุทธ์ พัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
5.1 กลยุทธ์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6.1 กลยุทธ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
2.8 ความเชือ่ มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในภาพรวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน มุ่งพัฒนา 7 ด้าน
ได้แก่การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลิตทางการเกษตร, การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรม, การพัฒนาเศรษฐกิจ, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ, การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต, การพัฒ นาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการพัฒ นาระบบบริหารและการ
จัดการ
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิน่
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) ขององค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีทุนทางสังคม มีความเป็นพี่น้อง ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้รู้ด้านต่างๆ วัฒนธรรม ประเพณี
และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่สามารถพัฒนาและใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
2. ที่ตั้งของตาบลมีขนาดใหญ่ ติดกับถนนสายเอเชียเป็นพื้นที่ราบ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาพื้นที่เป็นชุมชนเมือง และสามารถขนายในด้านอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม ผลผลิต ทางการเกษตร
การคมนาคมขนส่งสะดวกไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ ท่าเรือการพาณิชย์ สนามบินพาณิชย์มากขึ้น
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3. ผู้ นาท้องถิ่น ผู้ นาท้องที่ ประกอบด้วยองค์การบริห ารส่ วนตาบล จานวน 1 คณะ ผู้นา
อาสา
4. พัฒนาชุมชนที่มีคุณสมบัติ องค์การสตรี จานวน 11 คณะ ส่วนใหญ่รวมตัวกันได้อย่างเป็น
เอกภาพมีความสามัคคี
5. มีสภาพพื้นที่เอื้ออานวยแกการเพาะปลูกประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ ยงสัตว์มี
วัตถุดิบ และผลผลิ ตทางการเกษตรอย่ างเพี ยงพอ สามารถเอื้ออานวยในการพัฒ นาด้านเกษตรกรรม และ
พาณิชย์
6. เป็นสังคมเอื้ออาทร
7. ระบบพัฒนาในตาบลมีศูนย์ราชการตาบลที่มีข้อมูลและการติดต่อสื่อสารอย่างดีเยี่ยม
จุดอ่อน (Weakness)
1. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังและไม่ให้ความสาคัญในการประชาคม
หมู่บ้าน
2. ประชาชนจานวนมากมีภาระหนี้สินมากด้านอุปโภค-บริโภค ในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยตามกระแส
นิยม
3. ประชาชนไม่นิยมปลูกพืชสวนครัว และเกษตรกรไม่ใช้ปุ๋ยชีวภาพในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุน
และรายจ่ายด้านผลิตการเกษตร
4. ขาดการวิจัยและวิชาการที่ถูกต้องในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5. ขาดแหล่งธุรกิจและพณิชยกรรม
6. พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภายในตาบล ยังขาดการบริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่และการ
ประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบ
7. ประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นความสาคัญด้านการรักษาความสะอาดในการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน
โอกาส (Opportunity)
1. การปฏิ รู ป ระบบราชการใหม่ ที่ เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของงานและผู้ รับ บริก ารเป็ น หลั ก โดย
ปรับ ปรุงระบบการจัดการบุ คลากร เทคโนโลยี ระบบบริการ และงบประมาณ ทาให้ การบริห ารภาครัฐ มี
ประสิทธิภาพและบรรลุสาเร็จในการนานโยบายสู่การปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น
2. ทิศทางการพัฒนาประเทศ และนโยบายรัฐบาล กาหนดให้ใช้พื้นที่ชุมชนเป็นตัวหลักในการ
พัฒนา
3. นโยบายของรัฐบาล ในด้านปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล ทาให้
ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมระดับรากหญ้า ให้มีความเข้มแข็ง
4. การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) ภายใต้การทางานร่วมกันทุกส่วนราชการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน บนพื้นฐานศักยภาพและความต้องการของจังหวัด มีการบริหารงานที่
สั่งการได้รวดเร็ว
อุปสรรค (Treat)
1. อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ทาการเกษตร รายได้หลักมาจากการขายผลิตผลการเกษตร
ทาให้รายได้ของประชาชนในตาบลไม่แน่นอนเพราะราคาสินค้าทางการเกษตรในบางครั้งตกต่า
2. ภัยธรรมชาติ ภูมิอากาศ มีแนวโน้มที่จะนาไปสู่ความแห้งแล้ง เกิดน้าท่วมในฤดูฝน ส่งผล
กระทบต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตร
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3. การกาหนดราคาสินค้าทางการเกษตร ขึ้นอยู่กับกลไกจากตลาดภายนอก ส่งผลทาให้ราคา
ในการจาหน่ายผลผลิตตกต่า
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทองเอนสามารถกาหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยเน้ นการพั ฒ นาด้ านสั งคมและคุ ณ ภาพชีวิต ด้ าน
โครงสร้ างพื้ น ฐาน ด้ านเศรษฐกิ จ ด้ านศิ ล ปะวั ฒ นาธรรม จารี ต ประเพณี ด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสาธารณสุข ตลอดจนด้านการบริหารการจัดการ
ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือสนับสนุนร่วมแก้ ปัญหา โดยมีเป้าหมายคือ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
ตาบลทองเอน
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ กี่ยวข้อง
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
-รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
-แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
-แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตาบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว
-การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
AEC หรื อ Asean Economics Community คื อ การรวมตั ว ของชาติ ใ นอาเซี ย น 10
ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กั มพูชาและบรูไน เพื่อที่จะ
มี ผ ลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ร่ ว มกั น จะมี รู ป แบบคล้ า ย ๆ กั บ กลุ่ ม Euro Zone นั่ น เอง จะท าให้ มี
ผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่ าง ๆ กั บ คู่ค้ าได้มากขึ้น และการนาเข้า ส่ งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี
ยกเว้นสินค้าบางชนิด ที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
Asean จะรวมตั ว เป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเชี ย นและมี ผ ลเป็ น รู ป ธรรม ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จานวน 7
ยุท ธศาสตร์ ดังนั้ น จึ งวิเคราะห์ การเปลี่ยนปลงในระดับ ภูมิภ าค หรือการเข้าสู่ AEC ที่จะส่ งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลิตทางการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอนต้องร่วมบูรณาการร่วมกับเกษตรอาเภอ เกษตรจังหวัด
เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของการทาการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
ศาสนา อาจเกิด ความขั ดแย้ งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่ เดิ น ทางเข้ามาใน
ประเทศไทยมากขึ้น เช่น อาจมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ อิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือ
ศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในศาสนสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอาจมีการลบหลู่ อย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น
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วั ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ ช าสั งค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม อ า เซี ย น (ASEAN SOCIO-CULTURAL
COMMUNITY) ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิม มีอาหารที่เป็น
ข้อห้ามตามธรรมเนียม บรูไนไม่มีการจับมือเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาว
มุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอนต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งเศรษฐกิจในพื้นที่ ไม่ว่าจะ
เป็นการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งบูรณาการการทางานกับธุรกิจในพื้นที่ และรวมทั้งร่วมบูรณ
การการทางานกับโรงแรม รีสอรท์ ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
การเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียน (AEC) ของไทยทาให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับรับ
การหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อบ้าน ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวคนทางาน หรือการอื่นใด
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่จาเป็น
เป็นต้น
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
ปัญหาทางด้านสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น
ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทางานกับต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจเกิดการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัม
เกิ ด ขึ้ น และอาจมี พ ม่ าทาวน์ ลาวทาวน์ กั ม พู ช าทาวน์ ปั ญ หาอาชญากรรมอาจจะรุน แรง สถิ ติ ก ารก่ อ
อาชญากรรมอาจจะเพิ่มขึ้น จากชนชั้นที่มีปัญหา คนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย
การศึกษา ภาษอังกฤษเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศ
อื่นๆ ในอาเซียน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน จึงสนับสนุน ส่งเสริมการนาครูชาวต่างชาติเข้ามา
สอนภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ตาบลทองเอน เพื่อการเร่งรัดพัฒนาให้เด็กเรียนรู้สนทนา
ภาษอังกฤษมากยิ่งขึ้น
การสาธารณสุข ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็น
โรคไข้เลือดออก ฯลฯ ที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความ
เสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การขายที่ดินให้นายทุนต่างชาติ แล้วไม่มีที่ทากิน แล้วต่างชาติอาจมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ นายทุนอาจเข้ามาทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
การใช้สารเคมีของเกษตรกร อาจทาร้ายทรัพยากรดิน ทาให้ ดินไม่มีคุณ ภาพ หรือทาร้ายสัตว์ต่าง ๆ เช่น
ไส้เดือน หิ่งห้อย กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
การบริ ห ารภาครั ฐ ต้ อ งเร่ ง รั ด การพั ฒ นาให้ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษอังกฤษ ไทย จีน เป็นต้น เพื่อการ
สื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทานิตกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับภาครัฐ เช่น การเสียภาษีบารุงท้องที่ การเสียภาษี
ป้าย เป็นต้นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องมีพัฒนาการด้านภาษาให้อยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารกับผู้มาใช้บริการ
ที่เป็นชาวต่างชาติได้

~ 31 ~
แผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(กาหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ)
นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทั่วไป)

นโยบายกระทรวง กรม
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน)

แผนกระทรวง ทบวง
กรม ต่างๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
(ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด)
แผนพัฒนาจังหวัด

ปัญหา/ความต้องการของประชาชนและ
นโยบายผูบ้ ริหารท้องถิน่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอแบบบูรณาการ
(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่)
แผนพัฒนาอาเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา)
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น)
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ นาไปสู่การจัดทางบประมาณ)
แผนหมูบ่ า้ น/ชุมชน

จะเห็นได้ว่า กลไกการเชื่อมโยงในการบูรณาการแผนดังกล่าว เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งให้อาเภอนาไปบูรณาการเป็นแผนพัฒนาอาเภอ และส่งต่อเพื่อ
บูรณาการเป็นแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และส่งต่อเพื่อบูรณาการเป็นแผนพัฒนาระดับประทศต่อไป

~ 32 ~
ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์และการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

1

การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและ
ผลผลิตทางการเกษตร

การเศรษฐกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการเกษตร

2

การพัฒนาช่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนาและ
วัฒนธรรม

บริหารงานทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3

การพัฒนาเศรษฐกิจ

บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร

4

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การบริการสาธารณะ

บริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
กองช่าง

หน่วยงาน
สนับสนุน
กองคลัง
กองการศึกษา

กองการศึกษา

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

สานักปลัด

กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา

กองช่าง

~ 33 ~
ที่

ยุทธศาสตร์

5

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6

7

รวม

ด้าน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ การเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม
บริการชุมชนและสังคม

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานสาธารณสุข

การพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการ

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบกลาง
11

7

บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ
งบกลาง
4

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
สานักปลัด
กองการศึกษา
กองการศึกษา
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองช่าง
กองช่าง
สานักปลัด
สานักปลัด

หน่วยงาน
สนับสนุน
กองคลัง

กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

4

4

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย
แบบครบวงจร
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานการเกษตร
รวม
2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม
3. พัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
3.2 แผนงานการเกษตร
รวม

จานวน
โครงการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

2
9
11

246,000
1,050,000

- 34 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

123,700
123,700

-

-

2

1,200,000

2,140,000

2

6

390,000

1

1
7

50,000
440,000

1,296,000

2
9
11

125,500
1,050,000
1,175,500

3
8

440,000
1,450,000

3
9

440,000
1,700,000

11

1,890,000

12

7

1,056,500

1
8

50,000
1,106,500

2
2

-

1

-

แบบ ผ.01

จานวน
โครงการ

-

-

จานวน
โครงการ

รวม 5 ปี
งบประมาณ
(บาท)

18
24

495,200
2,100,000
2,595,200

6
21

880,000
5,150,000

1

400,000

1

400,000

1,200,000

1

400,000

1

400,000

27

6,030,000

30,000

1

30,000

1

30,000

16

1,536,500

30,000

2
18

100,000
1,636,500

30,000

1

30,000

-

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)

1

ยุทธศาสตร์
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
5. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
5.3 แผนงานการศึกษา
5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
5.5 แผนงานสาธารณสุข
5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.8 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานการเกษตร
6.2 แผนงานสาธารณสุข
รวม

จานวน
โครงการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

54
54

15,897,510

- 35 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

14,556,200

15,897,510

51
51

12,674,410

14,556,200

56
56

7
13
23
7

600,000
1,200,000
6,564,710
856,000

6
13
23
7

525,000
1,200,000
6,709,350
856,000

16
12
2
6
86

1,473,710
865,000
300,000
2,578,900

1,080,000
929,000
300,000
3,253,600

5,217,610

16
11
2
10
88

6
3
9

737,500
250,000
987,500

6
3
9

แบบ ผ.01

จานวน
โครงการ

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

รวม5 ปี
งบประมาณ
(บาท)

7,302,910
7,302,910

18
18

5,199,720
5,199,720

205
205

55,630,750

12,674,410

26
26

7
9
13
5

1,225,000
600,000
5,279,090
506,000

6
9
13
5

525,000
600,000
5,279,090
506,000

6
9
13
5

525,000
600,000
5,279,090
506,000

32
53
85
29

750,000
929,000
300,000
2,013,500

14,852,950

10
11
2
6
63

11,602,590

8
11
2
4
58

760,000
929,000
300,000
1,993,000
10,892,090

11
11
2
3
60

1,780,000
929,000
300,000
1,300,000
11,219,090

61
56
10
29
355

3,400,000
4,200,000
29,111,330
3,230,000
5,843,710
4,581,000
1,500,000
11,139,000

660,000
250,000
910,000

6
3
9

630,000
400,000
1,030,000

6
3
9

630,000
400,000
1,030,000

6
3
9

630,000
400,000
1,030,000

30
15
45

55,630,750

63,005,040

3,287,500
1,700,000
4,987,500

ยุทธศาสตร์
7.การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
7.2 แผนงานการศึกษา
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน
7.4 แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการ
30
30
14
8
82
261

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
24,012,100
4,546,080
4,939,240
17,908,100
51,405,520
77,800,640

- 36 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
31
30
14
8
83
261

24,795,880
4,718,890
4,962,166
18,155,221
52,632,157
86,706,807

1
5
1
5
12
145

300,000
45,000
1,000,000
18,140,000
19,485,000
46,145,700

1
5
1
5
12
107

300,000
45,000
1,000,000
18,942,000
20,287,000
39,942,000

แบบ ผ.01

จานวน
โครงการ
1
5
1
5
12
101

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
300,000
45,000
1,000,000
19,842,000
21,187,000
39,065,810

จานวน
โครงการ
64
75
31
31
201
875

รวม 5 ปี
งบประมาณ
(บาท)
49,707,980
9,399,970
12,901,406
92,987,321
164,996,677
298,881,667

76,273,010
74,365,221
74,937,351
74,738,288
300,313,870

-37รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างโรงเรีอน เพื่อก่อสร้างโรงเรือน โรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง
100,000 100,000
ปลูกผักกางมุ้งเพื่อผลิตผัก สาหรับปลูกผักกางมุ้ง
ปลอดสารพิษ
2 โครงการขุดลอกคู /คลอง เพื่อขุดลอกให้น้าไหล
ส่งน้า
สะดวกและประชาชนมี
น้าใช้สาหรับทาการ
เกษตร

(1) ขุดลอกคลองส่งน้าจาก
บ้านนายสัมพันธ์ นพรัตน์นานางลักขณา ศรีเมือง
หมู่ที่ 3 ปากคลองกว้าง
2 เมตร ก้นคลองกว้าง
0.4 เมตร ลึก 0.8 เมตร
ยาว 1,600 เมตร

48,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนโรงเรือน ประชาชนมีผักปลอด
ปลูกผักกางมุ้ง สารพิษไว้รับประทาน

ความยาว
1,600
เมตร

ประชาชนมีน้าใช้
สาหรับการทาการ
ทาการเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

-38รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(2) ขุดลองคูคลองจานวน
123,700
3 สาย หมู่ที่ 4
1.สายหลังบ้าน สายหลังบ้าน
ม.4 ออกไปหนองมหาจากัด
จากนานายสถิต ศิลาดี ถึง นา
นายต้อย วุฒิวิชญานันท์
ปากคลองกว้าง 2.00 เมตร
ก้นคลอง กว้าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.75 เมตร ความยาว
950 เมตร
2.สายหนองกระทิงใต้ จากนา
นางธัญญา ปัญญา ถึง นา
นางสมพิศ โคปาละสูตร
ปากคลองกว้าง 2.00 เมตร

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาว
5,250
เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-39รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ลึกเฉลี่ย 0.75 เมตร
ความยาว 1,400 เมตร
3.สายหนองสาหร่าย จากนา
นายนิคม ปุ้งเผ่าพันธุ์ ถึง นา
นายยนต์ เหล็กอ่อนตา
ปากคลองกว้าง 2.00 เมตร
ก้นคลอง กว้าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.75 เมตร ความยาว
2,900 เมตร
จานวน 3 สาย หมู่ที่ 5
ปากคลองกว้าง 2 เมตร
ก้นคลองกว้าง 0.50 เมตร
ลึก 0.75 เมตร
ยาว 2,600 เมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ก้นคลอง กว้าง 0.50 เมตร

(3) ขุดลอกคลองส่งน้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

78,000

-

-

-

-

ความยาว
2,600
เมตร

-40รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(4) ขุดลอกคลองจากนา
20,000
-

2565
(บาท)
-

นายอุทัย ลิขิต - นานายมณี
พุทธรักขิโต หมู่ที่ 7 ปาก
คลองกว้าง 2 เมตร ก้น
คลองกว้าง 0.50 เมตร
ลึก 0.75 เมตร
ยาว 476 เมตร

(5) ขุดลอกคลองจาก
สะพานหนองบอน - เช็ค
หนองตาโค้น หมู่ที่ 9 ปาก
คลองกว้าง 13 เมตร ก้น
คลองกว้าง 0.50 เมตร
ลึก 2 เมตร
รวม

2

โครงการ

-

25,500

-

-

-

246,000

125,500

123,700

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาว
476 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-41รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
1.2 แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุนเมล็ด เพื่อให้ชาวนามีเมล็ด จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
300,000 300,000
พันธุ์ข้าวปลูกพันธุ์ดีตาบล พันธุ์ข้าวปลูกพันธุ์ดีไว้ พันธุ์ดีให้กับประชาชนใน
ทองเอน
สาหรับเพาะปลูก
ตาบลทองเอน
2 โครงการสนับสนุน
เมล็ดพืชผัก/พันธุ์สัตว์
ตาบลทองเอน

เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชผักหรือ
พืชผักหรือพันธุ์สัตว์ให้ พันธุ์สัตว์ให้กับประชาชน
กับประชาชน
ในตาบลทองเอน

3 โครงการสนับสนุนกลุ่ม เพื่อให้เกษตรกรปลูก กลุ่มผัก / กลุ่มข้าวปลอด
ข้าว/กลุ่มผักปลอดสารพิษ ข้าวและผักปลอดสารพิษ สารพิษตาบลทองเอน
ตาบลทองเอน
4 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
ปลูกพืชสมุนไพรตาบล
ทองเอน

เพื่อให้เกษตรกรได้มี
การปลูกพืชสมุนไพร

เกษตรกรในพื้นที่ตาบล
ทองเอน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนชาวนา ตาบลทองเอนมีข้าว
ที่ได้รับพันธุ์ข้าว พันธุ์ดี

สานักปลัด

300,000

300,000

-

-

-

จานวนประชาชน ประชาชนในตาบลมี
ที่ได้รับพันธุ์พืช/ พืชผักหรือสัตว์สาหรับ
พันธุ์สัตว์
ประทาน

สานักปลัด

150,000

150,000

-

-

-

จานวนเกษตรกร ประชาชนมีข้าว/ผัก
ที่เข้าร่วมโครง ปลอดสารพิษไว้รับ
การ
ประทานและจาหน่าย

สานักปลัด

50,000

50,000

-

-

-

จานวนเกษตรกร ประชาชนมีสมุนไพร
ที่เข้าร่วมโครง ใช้ในครัวเรือน
การ

สานักปลัด

-42รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
1.2 แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการอบรม/ทัศนศึกษา เพื่อให้เกษตรกรได้รับ เกษตรกรในตาบลทองเอน 100,000 100,000
ดูงานของเกษตรกรตาม
และเพิ่มพูนความรู้ใน
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรมากขึ้น

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรในตาบล
โครงการ
ทองเอนได้รับความรู้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

และนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์

ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร

6 โครงการฝึกอาชีพเสริมให้ เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพ เกษตรกรในตาบลทองเอน
กับเกษตรกรหลังการทานา เสริมหลังการทานา
ตาบลทองเอน

30,000

7 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนการดาเนิน ดาเนินกิจกรรมตามโครง
(ด้านการเกษตรและแหล่ง โครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐ การเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอ
น้า)
กิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน เพียงท้องถิ่น (ด้านการ
การเกษตรและแหล่งน้า) เกษตรและแหล่งน้า

50,000

30,000

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรในตาบลมี
โครงการ
อาชีพเสริมและมีราย

สานักปลัด

ได้เพิ่มขึ้น

50,000

-

-

-

15 หมู่บ้าน การเกษตรและแหล่ง
น้าในตาบลทองเอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานักปลัด

-43รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
1.2 แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการฝึกอบรมทา
เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
เกษตรกรในตาบลทองเอน
20,000
20,000
เกษตรผสมผสานตามหลัก และเพิ่มพูนซึ่งความรู้ใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรมากขึ้น
ตาบลทองเอน
9 โครงการแหล่งเรียนรู้ด้าน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
หมู่ที่ 13 ตาบลทองเอน
การเกษตรประจาตาบล ด้านการเกษตรและสร้าง
ทองเอน
รายได้ให้กับชุมชน

50,000

50,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรในตาบล
โครงการ
ทองเอนได้รับความรู้

9

โครงการ

1,050,000

1,050,000

-

-

สานักปลัด

และนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์

-

แหล่งเรียนรู้ เกษตรกรในตาบล
ด้านการเกษตร ทองเอนมีแหล่งเรียนรู้
จานวน 1 แห่ง ด้านการเกษตรและนา
มาใช้ประโยชน์

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

สานักปลัด

-44รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดกิจกรรมแสดง กิจกรรมเพื่อแสดงความ
400,000 400,000
เกี่ยวกับสถาบัน
ความจงรักภักดีในสถา จงรักภักดี
พระมหากษัตริย์
บันพระมหากษัตริย์เช่น
และหรือตามนโยบาย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัฐบาล/หนังสือสั่งการ พระบาทสมเด็จอยู่หัว,
พระบรมราชินี,
พระบรมวงศานุวงศ์ฯลฯ
2 โครงการร่วมสดุดีวีรชน
ค่ายบางระจัน

3 โครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ
รวม

3

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนครั้งของ ประชาชนได้แสดง
กิจกรรมที่
ออกซึ่งความจงรักภัก
ได้ดาเนินการ ดีตอ่ สถาบันพระมหา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

กษัตริย์

นา อปพร.เข้าร่วมสดุดี อปพร. ตาบลทองเอน
ที่อนุสาวรีย์วีรชนค่าย
บางระจัน

20,000

เพื่อแสดงความจงรักภัก ประชาชนตาบลทองเอน
ดีในสถาบันสาคัญของขาติ

20,000

20,000

-

-

-

440,000

440,000

-

-

-

โครงการ

20,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

จานวน อปพร. อปพร. ได้เข้าร่วม
ที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมและแสดง
ออกถึงการระลึกถึง
วีรชนผู้กล้า
จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้แสดง
กิจกรรม
ความจงรักภักดีใน
สถาบันสาคัญ

สานักปลัด

สานักปลัด

-45รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม จัดทาหุ่นปลาพร้อมจัด
50,000
50,000
งานประจาปีกาชาดจัง และประเพณีของจังหวัด สวนและจัดขบวนแห่เข้า
หวัดสิงห์บุรี (ส่งหุ่นปลา สิงห์บุรีและส่งเสริม
ร่วม ฯลฯ
เข้าประกวด)
การท่องเที่ยว
2 โครงการรับเสด็จสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการทอดผ้าพระกฐิน
หลวงในการเสด็จฯ เป็น
องค์ประธานในพิธี

เตรียมความพร้อมด้าน
ต่าง ๆ ในการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพฯ ใน
ตาบลทองเอน

500,000

500,000

-

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. หุ่นปลา
2. สวน
3. ขบวนแห่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา
และภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นของจังหวัดสิงห์
บุรี

จัดกิจกรรม ประชาชนทุกหมู่
กองการศึกษา
1 ครั้ง/ปี เหล่าได้เฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ

3 โครงการรดน้าดาหัวผู้สูง จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน ผู้สูงอายุ, เด็ก, ประชาชน
อายุประเพณีวันสงกรานต์ วัฒนธรรมประเพณีของ และผู้พิการในตาบลทอง
ไทยและเพื่อแสดงมุทิตา เอน
จิตแก่ผู้สูงอายุ

250,000

250,000

-

-

-

จัดกิจกรรม ประชาชนได้เข้าร่วม กองการศึกษา
1 ครั้ง/ปี กิจกรรมและอนุรักษ์
ไว้ซึ่งประเพณีวัฒน
ธรรมอันดีงาม

-46รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการประเพณีลอย จัดกิจกรรมสืบสาน
จัดกิจกรรมให้ประชาชน
100,000 100,000
กระทง
ประเพณี
เข้าร่วมโครงการ

5 โครงการสนับสนุนการท่อง เพื่อส่งเสริมการท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์ประจา เที่ยวและสร้างรายได้
ตาบล (รถราง)
ให้กับตาบลทองเอน

จัดซื้อรถรางเพื่อนา
นักท่องเที่ยวพื้นที่ตาบล
ทองเอน

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อจัดกิจกรรมวันสาคัญ ประชาชนในตาบลทอง
วันสาคัญทางศาสนา
ทางศาสนา
เอน

-

-

100,000

100,000

800,000

-

-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จัดกิจกรรม ประชาชนได้เข้าร่วม กองการศึกษา
1 ครั้ง/ปี กิจกรรมและอนุรักษ์
ไว้ซึ่งประเพณีวัฒน
ธรรมอันดีงาม
รถจานวน 2 คัน สร้างรายได้ให้กับ
ตาบลทองเอน

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด

จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้เข้าร่วม กองการศึกษา
กิจกรรม
กิจกรรมและอนุรักษ์
ไว้ซึ่งประเพณีวัฒน
ธรรมอันดีงาม

-47รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อจัดกิจกรรมแสดง จัดกิจกรรมให้ประชาชน
100,000 100,000
ไทย-ลาวแง้ว
ออกถึงอัตลักษณ์ของ เข้าร่วม
ลาวแง้วทองเอน

8 โครงการส่งเสริมประเพณี เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาชนในตาบลทอง
วัฒนธรรมท้องถิ่นตาบล และประเพณีท้องถิ่น เอน
ทองเอน

150,000

9 โครงการแข่งขันเรือยาว
ประเพณี

200,000

เพื่อการจัดกิจกรรม
การแข่งเรือเรือยาว
ประเพณี

จัดกิจกรรมแข่งเรือยาวให้
ประชาชนเข้าร่วม

150,000

-

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จัดกิจกรรม
1 ครั้ง/ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและอนุรักษ์
ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้อง
ถิ่น

กองการศึกษา

จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้เข้าร่วม กองการศึกษา
กิจกรรม
กิจกรรมและอนุรักษ์
ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้อง
ถิ่น

200,000

-

-

-

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง/ปี

รักษาไว้ซึ่งประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

-48รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
10 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พื้นที่ขององค์การบริหาร
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
พื้นที่ของ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทองเอน

- กิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาลาน้าคูคลอง เนื่องในโอกาสมหามงคล

ได้รับการพัฒนา

เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สิ่งแวดล้อม

- กิจกรรม 1 อาเภอ 1 ถนน

2. เพื่อประสานพลังความ

และคุณภาพชีวิต

เฉลิมพระเกียรติ

สามัคคีโดยการรวมพลังจิต

- กิจกรรมเพิ่มสวนหย่อม/

อาสา ร่วมแรงร่วมใจทา

สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน

ประโยชน์ให้กับสังคม
3. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
เสริมสร้างสภาพแวดล้อม
สีเขียวที่เปรียบเสมือนปอด
ของชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.เกิดความสามัคคี
ของประชาชนใน
ชุมชน ผ่านการ
รวมพลังจิตอาสา
2.เกิดการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
3.มีสวนหย่อม/
สวนสาธารณะสาหรับ
ทากิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจ

กองศึกษา

-49รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
พื้นที่ขององค์การบริหาร
400,000 400,000
11 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
- กิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาลาน้าคูคลอง รัชการที่ 10

2565
(บาท)
400,000

ส่วนตาบลทองเอน

พื้นที่ของ
องค์การบริหาร

เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 2. เพื่อประสานพลังความ

ส่วนตาบลทองเอน

- กิจกรรม 1 อาเภอ 1 ถนน

สามัคคีโดยการรวมพลังจิต

ได้รับการพัฒนา

เฉลิมพระเกียรติ

อาสา ร่วมแรงร่วมใจทา

สิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมเพิ่มสวนหย่อม/

ประโยชน์ให้กับสังคม

และคุณภาพชีวิต

สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน

3. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ

(โครงการต่อเนื่อง)

คุณภาพชีวิตของประชาชน
เสริมสร้างสภาพแวดล้อม
สีเขียวที่เปรียบเสมือนปอด
ของชุมชน

รวม

ตัวชี้วัด
(KPI)

11

โครงการ

1,450,000

1,700,000

1,200,000

400,000

400,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.เกิดความสามัคคี กองการศึกษา
ของประชาชนใน
ชุมชน ผ่านการ
รวมพลังจิตอาสา
2.เกิดการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
3.มีสวนหย่อม/
สวนสาธารณะสาหรับ
ทากิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจ

-50รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นให้แก่เยาวชน,
ประชาชนและบุคลากร
ของ อบต.ทองเอน
2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นให้กลุ่ม OTOP
หมู่บ้าน
3 โครงการศึกษาดูงานสินค้า
OTOP นอกพื้นที่เพื่อขยาย
ผลการผลิตและการตลาด
ของศูนย์หัตถกรรม
4 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตาบลทองเอน
5 โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินชีวิตของประชาชน
ตามพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียง ตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนและบุคลากร
มีรายได้เสริม

จัดฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้นให้แก่เยาวชนประชาชน
และบุคลากรของอบต.

30,000

30,000

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม เยาวชน, ประชาชน
กิจกรรม
และบุคลากร มีราย
ได้เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตสินค้า OTOP ของ
ตาบลทองเอน
เพื่อขยายผลผลิตและ
การตลาด

กลุ่ม OTOP ในตาบล
ทองเอน

50,000

50,000

-

-

-

สานักปลัด

จัดศึกษาดูงานสินค้า
OTOP

70,000

70,000

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม กลุ่ม OTOP ใน
กิจกรรม
ตาบลทองเอนผลิต
สินค้าได้เพิ่มขึ้น
จานวนผู้เข้าร่วม สินค้า OTOP ใน
กิจกรรม
ตาบลทองเอน เป็นที่
รู้จักและมีคณ
ุ ภาพ

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
แสะมีรายได้เสริม
เพื่อให้ประชาชนนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิต

ประชาชนในพื้นที่ตาบล
ทองเอน 15 หมู่บ้าน
ประชาชนในพื้นที่ตาบล
ทองเอน

60,000

60,000

-

-

-

สานักปลัด

150,000

150,000

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนตาบลทอง
เอนมีอาชีพและราย
ประชาชนในตาบล
ทองเอนนาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดาเนินชีวิต

สานักปลัด

สานักปลัด

-51รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
6 โครงการพัฒนา/ส่งเสริม เพื่อพัฒนาและส่งเสริม พัฒนาและส่งเสริมสินค้า
30,000
สินค้าและผลิตภัณฑ์
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของ หรือผลิตภัณฑ์ของตาบล
ตาบลทองเอน
ตาบลทองเอนให้เป็นที่ ทองเอนให้เป็นที่ต้องการ
ต้องการของตลาด
ของตลาด
7 โครงการต่อเติมศูนย์
เพื่อต่อเติมศูนย์
ตีฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ
666,500
หัตถกรรม หมู่ 12
หัตถกรรมให้มีสภาพการ หนา 6 มม. ขนาด12×2.4 ม.
ใช้งานที่มีความพร้อม โครงคร่าวไม้ 1.5×3 นิ้ว
มากยิ่งขึ้น
@ 0.60×0.60 ม.# ปูกระ

แบบ ผ. 02

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2565
(บาท)
30,000 จานวนผู้เข้าร่วม สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ใน
กิจกรรม
ตาบลทองเอนมี

-

คุณภาพและมาตรฐาน
เป็นที่ตอ้ งการ
ศูนย์หัตถกรรม ประชาชนมีรายได้
1 ศูนย์
จากการจาหน่ายสิน
ค้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

กองช่าง

เบื้องขนาด 12×12 นิ้ว ผนัง
บุกระเบื้องขนาด 8×10 นิ้ว
เครื่องสุขภัณฑ์ตามแบบอบต.

รวม

7
3.2 แผนงานการเกษตร

โครงการ

1 โครงการพัฒนาบริหารจัดการ เพื่อการบริหารจัดการ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทค
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ศูนย์ฯ และบริการประ โนโลยีการเกษตรประจา
เกษตรประจา ต.ทองเอน
ชาชนด้านการเกษตร ตาบลทองเอน
รวม
1
โครงการ

1,056,500

390,000

30,000

30,000

30,000

50,000

50,000

-

-

-

50,000

50,000

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม เกษตรได้รับความรู้
กิจกรรม
เพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด

-52รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 27
46,900
จากบ้านนางเย็น ดาทา
และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
บ้านนางกุหลาบ โอนอ่อน สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
หมู่ 1
ไม่น้อยกว่า 81 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0-0.50 เมตร
2 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 270
คสล.จากบ้านนายสารวย และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
อุ่นจันทร์-บ้านนายสัมพันธ์ สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
นพรัตน์ หมู่ 1
ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0-0.50 เมตร

486,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
27 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
270 เมตร สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

-53รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร
120,000
ลาดยางจากบ้านนางสมพร และปลอดภัยในการ ยาว 50 เมตร
ช้างชู - บ้านนายสุภาพ สัญจร
จันทร์เพ็ง หมู่ 1
4 โครงการซ่อมแซมสะพาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่อมแซมสะพาน
หน้าบ้านนายจัน รณธีร์ และปลอดภัยในการ
หมู่ 1
สัญจร
5 โครงการขยายท่อน้าทิ้ง
จากถนนห้วยน้ายอดคลองตาเหรียญ (คันคลอง
ชลประทาน) หมู่ 2

เพื่อให้มีระบบการระบาย ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง
น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง 0.60 เมตร จานวน 10
และเป็นการระบายน้าจาก ท่อน
ครัวเรือน

50,000

-

-

-

2565
(บาท)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
50 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

สะดวกและปลอดภัย

-

22,700

-

-

-

ท่อระบายน้า น้าไหลสะดวกไม่เกิด
จานวน 10 ท่อน การท่วมขัง

กองช่าง

-54รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อก่อสร้างถนนดินลูก ขนาดกว้าง 3 เมตร
126,000
ลูกรังจากบ้านนายสุชาติ รังให้ประชาชนใช้สัญจร ยาว 300 เมตร หนา
สังโยคะ - บ้านนางทองมี เพื่อความสะดวกปลอด 0.20 เมตร หรือคิดเป็น
วันจันทร์ หมู่ที่ 2
ภัย
ปริมาตรลูกรัง 288
ลบ.ม. และทาการบดอัด
7 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 1.00 เมตร
130,000
ข้ามคลองชลประทาน
และปลอดภัยในการสัญ ยาว 7 เมตร
หมู่ 2 (บริเวณคลองคต) จร
8 โครงการซ่อมแซมเครื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้า
กรองน้า หมู่ 1 - 15
สะอาดไว้บริโภค
ตาบลทองเอน

ซ่อมแซมเครื่องกรองน้า
ภายในตาบลทองเอน
หมู่ 1 - 15

500,000

500,000

500,000

500,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
300 เมตร สะดวกรวดเร็วและ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ปลอดภัยในการ
สัญจร

-

สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

500,000

ประชาชนมีน้า
เครื่องกรองน้า สะอาดไว้บริโภค
จานวน

ที่ได้รับการซ่อมแซม

กองช่าง

-55รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการก่อสร้างท่อ
เพื่อให้มีระบบการระบาย ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1
521,300
ระบายน้าจากศาลายาย น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง เมตร ยาว 152 เมตร
พริ้ง - บ้านนายสัมพันธ์ และเป็นการระบายน้าจาก พร้อมบ่อพัก 15 บ่อ
นพรัตน์ หมู่ 3
ครัวเรือน
10 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 55
97,500
จากบ้านนางช่อเพชร
และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
โปร่งปาน - สุดทาง หมู่ 3 สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างล 0-0.50 เมตร

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาว น้าไหลสะดวกไม่เกิด
152 เมตร การท่วมขัง

กองช่าง

ระยะทาง

กองช่าง

55 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

-56รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการลงลูกรังจากบ้าน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
10,300
นายวิชัย เฉยรอด - บ้าน และปลอดภัยในการ 30 ลบ.ม. พร้อมเกรด
นายชุบ รอดจู หมู่ 3
สัญจร
เรียบ
12 โครงการก่อสร้างท่อระบาย เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้าจากบ้านนายแอ กออาไพ- น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง
บ้านนายทวี ใจเอม หมู่ 3 และเป็นการระบายน้า
จากครัวเรือน

ขนาดท่อ Ø 0.40 เมตร
ยาว 67 เมตร พร้อมบ่อ
พัก 7 บ่อ และทาการปรับ
แต่งพื้นที่ให้เรียบร้อย

-

75,700

13 โครงการทาลูกระนาดทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
สามแยกภายในหมู่บ้าน
ตาบลทองเอน

ก่อสร้างลูกระนาดจานวน
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 - 15

150,000

150,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปริมาตรลูกรัง ประชาชนได้รับความ
ไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัย
30 ลบ.ม. ในการสัญจร

ความยาว
67 เมตร

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

น้าไหลสะดวกไม่เกิด
การท่วมขัง

กองช่าง

จานวนเส้นทาง ลดการเกิดอุบัตเิ หตุ
ที่ได้ดาเนินการ ของประชาชนที่ใช้รถ

กองช่าง

ใช้ถนน

-57รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 32 133,650
พร้อมวางท่อระบายน้า และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร และ
จากบ้านนายหาญ สุขแก- สัญจร
วางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร
บ้าน นส.สาวิตรี จูวงษ์
ยาว 69 เมตร พร้อมบ่อพัก
ออกคลองชลประทานสาม
7 บ่อ และทาการปรับแต่ง
ซ้าย หมู่ 3
พื้นที่ให้เรียบร้อย
15 โครงการติดตั้งเครื่อง
กรองน้า หมู่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
สะอาดไว้บริโภค

ติดตั้งเครื่องกรองน้า
จานวน 1 จุด หมู่ 2

16 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 180
คสล.จากนานางบุญลือ และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
รอดโฉม ถึงสุดเขตหมู่ที่ 4 สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นทีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0-0.50 เมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

32 เมตร

100,000

-

-

-

-

323,800

-

-

-

-

เครื่องกรองน้า ประชาชนมีน้า
1 เครื่อง สะอาดไว้บริโภค
ระยะทาง
180 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

-58รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร ยาว 250
586,200
ต่อจากถนนคสล. เดิม - และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
สะพานปูนข้างโรงเรียน
สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
วัดเซ่าสิงห์ หมู่ 5
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0-0.50 เมตร
18 โครงการสร้างฝาเปิด-ปิด เพื่อระบายน้า
ท่อ 2 จุดที่นานายบุญเลิศ
มีปาน และหน้าบ้านนาย
นุกุล (เครื่องกว้านบาน
ระบายน้า) หมู่ 5

1. นานายบุญเลิศ มีปาน
ท่อขนาด Ø 1.00 เมตร
2.หน้าบ้านนายนุกุล
ท่อขนาด Ø 0.80 เมตร

-

300,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

250 เมตร

-

บานระบายน้า น้าไหลสะดวกไม่
จานวน 2 จุด ท่วมขัง

กองช่าง

-59รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 184
320,100
คสล.จากบ้านนายสัมพันธ์ และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
ดวงสุดา - บ้านนายสงวน สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
เปียโชติ หมู่ 5
ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0-0.50 เมตร
20 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บริเวณทางเข้าโรง
เรียนวัดเซ่าสิงห์ หมู่ 5

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 178
และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 534 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0-0.50 เมตร

-

-

-

309,700

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

184 เมตร

ระยะทาง
178 เมตร

-60รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 100
167,500
คสล.จากบ้านนายสมส่วน และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
อินทิรา-บ้านนางลัดดา สัญจร
หรือคิดป็นพื้นที่คสล.
พูนผล หมู่ 7
ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0-0.50 เมตร
พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้
เรียบร้อย
22 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 150
จากโรงเรียนวัดล่องกระเบา และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
ถึงสุดเขตหมู่ 7
สัญจร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 450 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0-0.50 เมตร

281,800

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

100 เมตร

277,100

ระยะทาง
150 เมตร

-61รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร ยาว 310
558,000
จากบ้านนางกุหลาบ
และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
สะพานทอง - บ้าน
สัญจร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
นางส้มหวาน ปล้องสิงห์
น้อยกว่า 930 ตร.ม.
หมู่ 8
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0-0.50 เมตร
24 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า เพื่อให้มีระบบการระบาย
บริเวณบ้าน อบต.วันดี น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง
แพงวงษ์-ถนนสายทองเอน และเป็นการระบายน้า
เชียงราก หมู่ 9
จากครัวเรือน
25 โครงการก่อสร้างท่อระบาย เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้าจากบ้านนางตุ่น พุ่มจุ่น น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง
ถึงคลองสามซ้าย หมู่ 9 และเป็นการระบายน้า
จากครัวเรือน

ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร
ยาว 45 เมตร พร้อมบ่อ
พัก 4 บ่อ และปรับพื้นที่
ให้เรียบร้อย
ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร
ยาว 144 เมตร พร้อมบ่อ

พัก 4 บ่อ และปรับพื้นที่
ให้เรียบร้อย

2565
(บาท)
-

-

-

50,800

-

-

-

162,700

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

กองช่าง

310 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ความยาว
45 เมตร

น้าไหลสะดวกไม่เกิด
การท่วมขัง

กองช่าง

ความยาว น้าไหลสะดวกไม่เกิด
รวม 144 เมตร การท่วมขัง

กองช่าง

-62รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
26 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร ยาว 265
539,920
บริเวณริมกาแพงวัดคลอง และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
โพธิ์ศรี หมู่ 9
สัญจร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,024 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0-0.50 เมตร
27 โครงการวางท่อระบายน้า เพื่อให้มีระบบการระบาย 1) บริเวณบ้านนางธนิชา
40,680
ทิ้งจานวน 3 จุด หมู่ 9 น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง ประเสริฐพงษ์-คลองชล
และเป็นการระบายน้า ประทานสามซ้าย
จากครัวเรือน
2)บริเวณบ้านนางละไม้
อ่อนตา-คลองชลประทาน
สามซ้าย
3)บริเวณบ้านนางมาลัย
สะพานทอง-คลองชลประ
ทานสามซ้าย

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ท่อระบายน้า น้าไหลสะดวกไม่เกิด
จานวน 3 จุด การท่วมขัง

กองช่าง

265 เมตร

-

-63รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร ยาว 210
487,000
คสล.จากบ้านทุ่งรวงทอง และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
ถึงฟาร์มหมู
สัญจร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
นายชาญณรงค์ รอดโฉม
น้อยกว่า 840 ตร.ม.
หมู่ 10
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0-0.50 เมตร
29 โครงการวางท่อระบายน้า เพื่อให้มีระบบการระบาย ท่อ Ø 0.40 เมตร ยาว
131,200
จากบ้านนางสวัสดิ์ แก้ว น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง 110 เมตร พร้อมบ่อพัก
เหล็ก-คลองส่งน้าบ้านนาง และเป็นการระบายน้า 11 บ่อ และปรับพื้นที่ให้
วันที และขุดคูทิ้งน้าจาก จากครัวเรือน
เรียบร้อย
บ้าน นส.แสน บัวพนัสคลองส่งน้าบ้านนางบุญมี
บุญเฉื่อย หมู่ 10

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

กองช่าง

210 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ความยาว
110 เมตร

น้าไหลสะดวกไม่เกิด
การท่วมขัง

กองช่าง

-64รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เพื่อก่อสร้างถนนดิน ท่อขนาด Ø 1.00 เมตร
107,300
พร้อมวางท่อระบายน้าจาก พร้อมวางท่อระบายน้า ยาว 111 เมตร พร้อมบ่อ
ถนนลาดยางหน้าบ้านนาย

พัก 11 บ่อ พร้อมถมดิน

ละม้าย รอดโฉม - ถนน

421.80 ลบ.ม. และลง

คอนกรีตหน้าบ้านนางสั้น

ลูกรัง จานวน 53.3 ลบ.ม.

หมวดเตี้ย หมู่ 10

และปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย

31 โครงการวางท่อระบายน้า
คอนกรีตจากบ้านนาย
บรรจง ภูธิน - ถนนคสล.
บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 10

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง
และเป็นการระบายน้า
จากครัวเรือน

ก่อสร้างระบายน้าคอนกรีต
ท่อ Ø 0.40 เมตร
ยาว 60 เมตร พร้อมบ่อ
พัก 6 บ่อ และปรับพื้นที่
ให้เรียบร้อย

32 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 50
จาหน้าบ้านนายชรินทร์ โมทิม และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
ถึงถนนคสล.บ้านทุ่งรวงทอง สัญจร
คิดเป็นพื้นที่คสล.ไม่น้อย
หมู่ 10

กว่า 150 เมตร พร้อม
ปรับสภาพพื้นที่

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
111 เมตร

น้าไหลสะดวกไม่เกิด
การท่วมขัง

กองช่าง

67,800

-

-

-

-

ความยาว
60 เมตร

น้าไหลสะดวกไม่เกิด
การท่วมขัง

กองช่าง

89,900

-

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

50 เมตร

-65รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
33 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 45
93,900
จากบ้านนางจารัส ศิริสุข และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
สาราญ-บ้านนายประเทือง สัญจร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
เหลืองตระการ หมู่ 11
น้อยกว่า 162 ตร.ม.
34 โครงการวางท่อระบายน้า
จากบ้านนางสายฝน กลิ่น
สาแดง-คลองหลังบ้านนาย
สายนต์ สิงห์ไชย หมู่ 11

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง
และเป็นการระบายน้า
จากครัวเรือน

ก่อสร้างระบายน้าคอนกรีต
ท่อ Ø 0.40 เมตร
ยาว 74 เมตร พร้อมบ่อ
พัก 7 บ่อ และปรับพื้นที่

83,600

-

-

-

35 โครงการวางท่อระบายน้า
จากปากทางเข้าหมู่ 11
จากบ้านนายลาดวน
จันทร์เพ็ญ-บ้านนายเฉลิม
ศิริจันทร์โท

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง
และเป็นการระบายน้า
จากครัวเรือน

ก่อสร้างระบายน้าคอนกรีต
ท่อ Ø 0.40 เมตร ยาว
140 เมตรพร้อมบ่อพัก
14 บ่อ และปรับพื้นที่

-

-

-

158,200

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ความยาว น้าไหลสะดวกไม่เกิด
74 เมตร การท่วมขัง

กองช่าง

ความยาว

กองช่าง

45 เมตร

-

-

140 เมตร

น้าไหลสะดวกไม่เกิด
การท่วมขัง

-66รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
36 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 260
452,500
จากบ้านนางสายฝน
และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
กลิน่ สาแดง - บ้านนายตัน สัญจร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
ตูท้ อง หมู่ 11
น้อยกว่า 780 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
37 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 200
348,000
จากบ้านนายบุญเลิศ
และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
บุญโคก- นาผูใ้ หญ่ประสาท สัญจร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
เย็นจิตร หมู่ 11
น้อยกว่า 600 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
38 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 1.6 เมตร
เหล็กข้ามคลองชลประ และปลอดภัยในการ ยาว 13 เมตร
ทานสามซ้าย หน้าบ้าน สัญจร
นายอรุณ มีปาน หมู่ 12

273,900

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
200 เมตร สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

312,800 สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

2565
(บาท)
-

260 เมตร

-

สะดวกและปลอดภัย

-67รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
39 โครงการก่อสร้างท่อระบาย เพื่อให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างระบายน้าคอนกรีต
12,400
น้าบ้านนางมะลิ ช้างเนียม น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง ท่อ Ø 0.40 เมตร
ถึงคลองชลประทานสาม และเป็นการระบายน้า ยาว 11 เมตร พร้อมบ่อ
ซ้าย หมู่ 12
จากครัวเรือน
พัก 1บ่อ และปรับพื้นที่
ให้เรียบร้อย
40 โครงการก่อสร้างท่อระบาย เพื่อให้มีระบบการระบาย ก่อสร้างระบายน้าคอนกรีต
106,200
น้าทิ้งจากบ้านนางทองใส น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง ท่อ Ø 0.40 เมตร
หอมหวล - บ้านนางบุญมา และเป็นการระบายน้าจาก ยาว 11 เมตร พร้อมบ่อ
น้อมระวี ลงคลองสามซ้าย ครัวเรือน
พัก 1บ่อ และปรับพื้นที่
หมู่ 12
41 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถมดินกว้าง 4 เมตร ยาว
24,700
ลูกรังข้างอาคารเอนกประ และปลอดภัยในการสัญ 68 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60
สงค์ โรงเรียนทองเอน
จร
เมตร และทาการลงลูกรัง
วิทยาหมู่ 12
กว้าง 3 เมตร ยาว 68
เมตรหนา 0.12 เมตร

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาว
11 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

น้าไหลสะดวกไม่เกิด
การท่วมขัง

กองช่าง

ความยาว น้าไหลสะดวกไม่เกิด
11 เมตร การท่วมขัง

กองช่าง

ระยะทาง

กองช่าง

68 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

-68รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
42 โครงการก่อสร้างท่อระ เพื่อให้มีระบบการระบาย ท่อ Ø 0.40 เมตร
138,900
บายน้าทิ้งจากบ้านนาง น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง ยาว 123 เมตร บ่อพัก
สาเนียง ธนูเงิน - บ้าน และเป็นการระบายน้าจาก 12 บ่อ พร้อมปรับพื้นที่
นายปั่น คาเซอร์ หมู่ 12 ครัวเรือน
43 โครงการก่อสร้างท่อระ
บายน้าทิ้งบริเวณป้อม
ตารวจ-คลองชลประทาน
สามซ้าย หมู่ 12

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความยาว น้าไหลสะดวกไม่เกิด
123 เมตร การท่วมขัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ท่อ Ø 0.40 เมตร
ยาว 175 เมตร บ่อพัก
17 บ่อ พร้อมปรับพื้นที่
ให้เรียบร้อย

-

197,700

-

-

-

ความยาว
175 เมตร

น้าไหลสะดวกไม่เกิด
การท่วมขัง

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร ยาว 70
จากบ้านนางอุดม สมุทร และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
ความ - ถนนชลประทาน สัญจร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
หมู่ 12
ข้างละ 0-0.50 เมตร

-

162,400

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง
และเป็นการระบายน้า
จากครัวเรือน

70 เมตร

-69รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 80
9,900
ลูกรังจากบ้านเช่านาง
และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.12 เมตร
บุญเกื้อ วุฒิวิชญานันท์ - สัญจร
ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่
ของแผ่นดิน หมู่ 12
46 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 210
จากบ้านนางพวงเพ็ชร
และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
วิทยานันท์ - บ้านนายฉวี สัญจร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
หินอ่อน พร้อมย้ายเสา
ข้างละ 0-0.50 เมตร
ไฟฟ้า 3 ต้น หมู่ 13

-

47 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 230
ข้าง รพ.สต. ทองเอน - สุด และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
เขต หมู่ 13
สัญจร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0-0.50 เมตร

-

-

365,400

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

80 เมตร

-

ระยะทาง
210 เมตร

-

-

400,200

ระยะทาง
230 เมตร

-70รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
48 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร ยาว 250
586,200
จากที่นางสุกานดา - บ้าน และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
นายบุญช่วย ประเสริฐศรี สัญจร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
หมู่ 13
ข้างละ 0-0.50 เมตร
49 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร ยาว 137
จากบ้านนายแฟ้ม คงเลิศ- และปลอดภัยในการ สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร
ที่นายสมศักดิ์ ปราสาทแก้ว สัญจร
หมู่ 13

60,800

50 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ท่อ Ø 0.40 เมตร ยาว
ลูกรังจากบ้านนายชัย
และปลอดภัยในการ 70 เมตร บ่อพัก 7 บ่อ
รณธีร์ - บ้านนายสมคิด สัญจร
และวางท่อข้ามถนน 0.60
รอดโฉม พร้อมวางท่อ
เมตร ถมดินกว้าง 4 เมตร
ระบายน้า หมู่ 13
ยาว 76 เมตร สูง 0.60
เมตร

-

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

250 เมตร

-

ระยะทาง
137 เมตร

124,900

-

-

-

ระยะทาง
70 เมตร

-71รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
51 โครงการก่อสร้างท่อระบาย เพื่อให้มีระบบการระบาย ท่อ Ø 0.40 เมตร
116,300
น้าจากบ้านนางสาวเอื้อม น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง ยาว 103 เมตร
เดือน มีชาญ ลงคลอง และเป็นการระบายน้า
ระบายสามซ้าย หมู่ 13 จากครัวเรือน
52 โครงการเจาะถนนวางท่อ
ระบายน้าทิ้งจานวน 2 จุด
บ้านนายเสนอ มีสวย และ
บ้านนางทองเยี่ยม ราษฎร์
ประชุม หมู่ 14
53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนางทองเยี่ยม
ราษฎร์ประชุม - บ้านนาย
พีระพงษ์ เสือฉิม หมู่ 14

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาว
103 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

น้าไหลสะดวกไม่เกิด
การท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อให้มีระบบการระบาย ท่อ Ø 0.40 เมตร
น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง ยาว 6 เมตร
และเป็นการระบายน้า
จากครัวเรือน

-

18,200

-

-

-

ท่อระบายน้าทิ้ง น้าไหลสะดวกไม่เกิด
จานวน 2 จุด การท่วมขัง
ยาว 6 เมตร

กองช่าง

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 20
และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
สัญจร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 60 ตร.ม.

-

34,800

-

-

-

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
20 เมตร สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

-72รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 123 214,000
จากบ้านนางทวาย บุญทัน และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
ถึงบ้านนายอยู่ บุญทัน สัญจร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
หมู่ 14
น้อยกว่า 369 ตร.ม.
55 โครงการขยายท่อระบาย เพื่อให้มีระบบการระบาย ท่อ Ø 0.40 เมตร
น้าให้กว้างขึ้น บ้านนาง น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง ยาว 10 เมตร
แหวน พวงลัดดา หมู่ 14 และเป็นการระบายน้า

-

-

-

11,300

-

-

105,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

กองช่าง

123 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ความยาว
10 เมตร

น้าไหลสะดวกไม่เกิด
การท่วมขัง

กองช่าง

ความยาว น้าไหลสะดวกไม่เกิด
93 เมตร การท่วมขัง

กองช่าง

จากครัวเรือน

56 โครงการซ่อมแซมท่อระ
บายน้าทิ้งจากบ้านนาง
ทองเยี่ยม ราษฎร์ประชุม
ถึงบ้านนายพีระพงษ์
เสือฉิม หมู่ 14

เพื่อให้มีระบบการระบาย ท่อ Ø 0.40 เมตร
น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง ยาว 93 เมตร
และเป็นการระบายน้า พร้อมบ่อพัก 9 บ่อ
จากครัวเรือน

-

-73รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
57 โครงการปรับปรุงถนนลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 150
20,500
หินคลุก จากบ้านนายจิ และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.12 เมตร
เชษฐา - สุดทาง หมู่ 14 สัญจร
58 โครงการซ่อมแซมถนนให้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร
เป็นลาดยางจากบ้านนาย และปลอดภัยในการ ยาว 189 เมตร
ประสิทธิ์ ราษฎร์ประชุม- สัญจร
หนา 0.05 เมตร
บ้านนางอรุณศรี สังข์ทอง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
หมู่ 14
568 ตร.ม.

-

-

-

317,500

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

150 เมตร

-

ระยะทาง
150 เมตร

-74รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
59 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม เพื่อให้มีระบบการระบาย ท่อ Ø 0.40 เมตร
136,600
ท่อระบายน้าคอนกรีต
น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง จานวน 60 ท่อน พร้อม
จากบ้านนางมาลัยและเป็นการระบายน้า บ่อพัก 6 บ่อ รวมยาว
บ้านนางฉวาย หมู่ 15 จากครัวเรือน
66 เมตร และทาการ
ซ่อมแซมถนนคสล. กว้าง
2.50 เมตร ยาว 28
เมตร หนา 0.50 เมตร
และปรับสภาพพื้นที่
60 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร
240,700
จากบ้านนายยุย้
และปลอดภัยในการ ยาว 160 เมตร
วุฒิวิชญานันท์ - บ้านนาง สัญจร
หนา 0.15 เมตร
สมบัติ สว่างวงศ์ หมู่ 11

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาว
66 เมตร

น้าไหลสะดวกไม่เกิด
การท่วมขัง

กองช่าง

ระยะทาง
160 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

-75รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
61 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
388,200
ลูกรังพร้อมวางท่อระบาย และปลอดภัยในการ พร้อมวางท่อระบายน้า
น้าจากถนนลาดยางทอง สัญจร
ยาว 85 เมตร
เอน-เชียงราก-นานาง
อรุณศรี สังข์ทอง หมู่ 7
62 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว
217,800
พร้อมวางท่อระบายน้าจาก และปลอดภัยในการ 63 เมตร หนา 0.15 ม.
บ้านนายดอกรัก - บ้าน สัญจร
พร้อมวางท่อระบายน้า
นายกฤษณะ หมู่ 15
คอนกรีต Ø 0.40 ม.
จานวน 63 ท่อน พร้อม
บ่อพัก 7 บ่อ รวมยาว
70 ม. พร้อมปรับสภาพ
พื้นที่ให้เรียบร้อย
63 โครงการปรับปรุงท่อเมน เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ เดินท่อเมนประปา
422,500
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 อุปโภคบริโภค
ขนาด Ø 2 นิ้ว

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
85 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ระยะทาง
63 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ท่อเมนประปา ให้ประชาชนมีน้าใช้
ขนาด Ø 2 นิ้ว อุปโภคบริโภค

กองช่าง

-76รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
64 โครงการขุดลอกคูทิ้งน้าดาด เพื่อให้มีระบบการระบาย กว้าง 1.50 เมตร
5,700
คอนกรีตจากคูทิ้งน้าคอนกรีต น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง ยาว 190 เมตร
หน้าบ้านนายอาดูลย์ หานะกูล และเป็นการระบายน้าจาก ลึก 50 เซนติเมตร
ถึงถนนคอนกรีตซอยบ้านทุ่ง

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาว
190 เมตร

น้าไหลสะดวกไม่เกิด
การท่วมขัง

กองช่าง

ครัวเรือน

รวงทอง บ้านนางสมยา
ยวนเขียว หมู่ 10

65 โครงการติดตั้งเครื่องกรอง เพื่อให้ประชาชนมีน้า
น้าประจาหมู่บ้าน หมู่ 1 สะอาดบริโภค

ติดตั้งเครื่องกรองน้า

100,000

-

66 โครงการปรับปรุงเปลี่ยน เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
แปลงระบบไฟฟ้าประปา อุปโภคบริโภค
หมู่บ้านเป็นไฟฟ้า 3 เฟส
พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟ
ฟ้าในระบบประปา หมู่ 3

ปรัปบรุง/เปลี่ยนแปลง
ไฟฟ้า 3 เฟส พร้อม
พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟ
ฟ้าในระบบประปา หมู่ 3

100,000

-

-

-

-

-

เครื่องกรองน้า ประชาชนมีน้า
1 เครื่อง สะอาดบริโภค

-

-

ระบบไฟฟ้าประปา
พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

จานวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้าใช้
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

กองช่าง

-77รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
67 โครงการขยายเขตและ เพื่อเพิ่มความสว่างให้ ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
กับชุมชน
สาธารณะภายในตาบล
ตาบลทองเอน
ทองเอน หมู่ 1 - 15
(ตามประมาณราคาของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภออินทร์บุรี)

2565
(บาท)
1,500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนหมู่บ้าน ประชาชนได้รับความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ที่ได้รับการขยาย ปลอดภัยในชีวิตและ
เขตและติดตั้ง

ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ

68 โครงการเปลี่ยนท่อเมน เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ เปลี่ยนท่อเมนประปา
ประปาบ้านหางน้า หมู่ 5 อุปโภคบริโภค
ระยะทาง 950 เมตร

160,500

-

-

-

-

69 โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 6

253,500

-

-

-

-

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ เปลี่ยนท่อเมนประปา
อุปโภคบริโภค
ระยะทาง 1,500 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมีน้าใช้
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

ความยาว ประชาชนมีน้าใช้
1,500 เมตร อุปโภคบริโภค

กองช่าง

ความยาว
950 เมตร

-78รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70 โครงการปรับปรุงท่อเมน เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ปรับปรุงท่อเมนประปา
100,000
ประปาภายในหมู่บ้าน
อุปโภคบริโภค
จากขนาด 2 นิ้ว เป็น 3
หมู่ 8
นิ้ว ความยาว 520 ม.
71 โครงการเปลี่ยนระบบไฟ เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ เปลี่ยนระบบไฟฟ้าแท้งค์
ฟ้าแท้งค์ประปาเป็น 3 อุปโภคบริโภค
ประปา
เฟส (วัดพระปรางค์สาม
ยอด) หมู่ 10

-

72 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ เจาะบ่อบาดาลเพิ่มพร้อม
เพิ่มสาหรับประปาหมู่
อุปโภคบริโภค
ปั๊มบาดาลขนาด 3 แรง
บ้าน บ้านนายกิม พุ่มจุ่น
ม้า
หมู่ 11

60,000

-

100,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาว
520 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้าใช้
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

ระบบไฟฟ้าแท้งค์ ประชาชนมีน้าใช้

กองช่าง

ประปาจานวน อุปโภคบริโภค
1 แห่ง

-

-

-

-

บ่อบาดาล ประชาชนมีน้าใช้
จานวน 1 บ่อ อุปโภคบริโภค

กองช่าง

-79รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
73 โครงการเปลี่ยนท่อเมน เพื่อให้ประชาชนมีน้า ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว
316,200
ประปาภายในหมู่บ้าน
ใช้อุปโภคบริโภค
ความยาว 1,000 เมตร
หมู่ 13
และท่อPVC ขนาด 3 นิ้ว
ความยาว 1,000 เมตร
74 โครงการเปลี่ยนถังประปา เพื่อเปลี่ยนถังประปา
เชมเปญพร้อมระบบไฟ 3

เปลี่ยนถังประปาเชมเปญ
เชมเปญพร้อมระบบไฟ 3 เป็นสู1 20 ม.

เฟส พร้อมซัมเมิสร์3แรง เฟส พร้อมซัมเมิสร์3แรง
หมู่ 14
75 โครงการติดตั้งกระจก
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
โค้งนูน หมู่ 1 - 15
ตาบลทองเอน

-

-

-

100,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้าใช้
1,000 เมตร อุปโภคบริโภค

กองช่าง

ถังประปา
1 ถัง

กองช่าง

ความยาว

ประชาชนมีน้าใช้
อุปโภคบริโภค

เชมเปญพร้อมระบบไฟ 3

เฟส พร้อมซัมเมิสร์3แรง
หมู่ที่ 1 - 15
ตาบลทองเอน

500,000 จานวนหมู่บ้าน ประชาชนได้รับความ
ที่ติดตั้ง ปลอดภัยจากการเกิด
กระจกโค้ง อุบัตเิ หตุ

กองช่าง

-80รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
76 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 1 - 15
1,500,000 1,500,000
/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ทราบข้อมูลข่าวสาร ตาบลทองเอน
พร้อมเครื่องกระจายเสียง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 15
ตาบลทองเอน
77 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกและ
คสล.จากบ้านนายระเด่น ปลอดภัยในการสัญจร
ด้วงทา - บ้านนายแบน
เจริญสุข หมู่ที่ 14

คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว
160 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

78 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อความสะดวกและ ซ่อมแซมถนนลูกรังภาย
ลูกรังภายในตาบลทองเอน ปลอดภัยในการสัญจร ในตาบลทองเอน
หมู่ 1 - 15

287,800

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนหมู่บ้าน ประชาชนได้รับทราบ

1,500,000

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

จานวนถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความ
รับการซ่อมแซม สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

160 เมตร

1,500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

-81รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
79 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อความสะดวกและ
หมู่ที่ 1 - 15
2,000,000 2,000,000
/ซ่อมแซมถนนคสล./
ปลอดภัยในการสัญจร
ตาบลทองเอน
ถนนแอสฟลัสท์ตกิ ภายใน
ตาบลทองเอน
80 โครงการล้างท่อหรือราง เพื่อให้น้าไหลสะดวก
หมู่ที่ 1 - 15
200,000 200,000
ระบายน้า ตาบลทองเอน ไม่เกิดการท่วมขัง
ตาบลทองเอน
หมู่ที่ 1 - 15
81 โครงการขุดลอกคู /คลอง เพื่อให้น้าไหลสะดวก 1)บ้านนายละม้าย รอดโฉม
7,500
32,800
หางน้า/ร่องน้า ตาบล
และมีน้าใช้สาหรับ
ถึงบ้านนายเฉลิม ศิริจันโท
ทองเอน
ทาการเกษตร
ปากคลองกว้าง 2 เมตร
ก้นคลองกว้าง 0.50 เมตร
ลึก 0.75 ยาว1,500 เมตร
หมู่ที่ 11

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนถนน ประชาชนได้รับความ
ที่ได้รับการก่อ สะดวกและปลอดภัย
สร้าง/ปรับปรุง
น้าไหลสะดวกไม่
ไม่เกิดการท่วมขัง ท่วมขัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

น้าไหลสะดวก

กองช่าง

ความยาว น้าไหลสะดวกและมี
1,500 เมตร น้าใช้ทาการเกษตร

กองช่าง

-82รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2)บ้านนายสะอาด จันทร์เดช
52,000
ถึงถนนทองเอน-เซ่าสิงห์
หมู่ 5ยาว 1,300 เมตร
ลึก 2.50 เมตร หมู่ 5
3)ขุดลอกหางน้า
26,000
จากนานายช้วน ทองวิลัย
ถึงหน้าบ้านนายสมบรูณ์
เจกะโพธิ์ หมู่ 5
4)ขุดลอกคลองจากบ้าน
นายสมพงษ์ เกิดพุทธ
ถึงคลองหนองกระทุ่ม
หมู่ 7

51,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาว
1,300 เมตร

-

ความยาว
1,300 เมตร

39,800

ความยาว
1,700 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-83รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5) ขุดลอกคลองจาก
288,000
คลองชลประทานสามซ้าย
ถึงคลองโพธิ์ศรี จานวน
5 เส้น หมู่ 8
1) บริเวณนานางบานชื่น
งามเนตร
2)บริเวณซอยเย็นจิตรคลองโพธิ์ศรี
3)บริเวณบ้านนางยุพิน
ลาวัลย์ - นานางเวง
ทาจาปา

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาว
9,600 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-84รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4)บ้านนายประเทือง
พุทธรักขิโต-นานายอุทัย
ยวนเขียว
5)บริเวณคลองชลประ
ทานสามซ้าย-คลองโพธิ์ศรี
(บ้านนายมานิต ตันเจริญ)
6) ขุดลอกคลอง หมู่ 9
1.คลองระบายน้าจาก
คลองชลประทานสามซ้าย
ถึงหนองหลุม หมู่ 9
2.คลองจากบ้านอาจารย์
เกรียงไกร วิทยานันท์ หนองระหาน หมู่ 9

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

25,500

-

-

-

-

ความยาว
850 เมตร

48,000

-

-

-

-

ความยาว
1,600 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-85รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7)ขุลอกคู/ร่องน้าหมู่ 10
1.ขุดลอกคูส่งน้าจากหน้า
87,000
บ้านนายวุฒิ เกษรา-คลอง
ชัยนาทป่าสักสาม
2.ขุดร่องน้าจากบ้านนาย
3,380
กล่า ยวงสอน - ท่อน้าทิ้ง
บ้านนายเล็ก พุทธรักขิโต
ลงคลองชลประทานสาม
ซ้าย หมู่ 10
3.ขุดลอกคูส่งน้า
59,000
จากบ้านนายละม้าย
รอดโฉม ถึง ปากคลอง
ชัยนาท – ป่าสัก3 หมู่ที่ 10

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ความยาว
2,900 เมตร

-

ความยาว
110 เมตร

-

ความยาว
2,700 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-86รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
82 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร
600,000
คสล.ข้างวัดกลางทิศเหนือ และปลอดภัยในการสัญ ยาว 250 เมตร
สิน้ สุดทางลาดยางกระโจม จร
พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ 2
83 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 49
คสล.พร้อมวางท่อระบายน้า และปลอดภัยในการสัญ เมตร หนา 0.15 เมตร
จากบ้านนายวิชัย นวมสาลี จร
ท่อØ 0.40 เมตร จานวน
ถึงถนนสายบ้านกลาง
49 ท่อน พร้อมบ่อพัก
ไผ่ดา หมู่ 3
จานวน 5 บ่อ
84 โครงการเทปูนบริเวณ
แท้งค์ประปา หมู่ 3

เพื่อปรับพื้นที่บริเวณ
แท้งค์ประปาให้เรียบ
ร้อย

กว้าง 15 เมตร
ยาว 15 เมตร
หนา 0.15 เมตร

2565
(บาท)
-

168,400

-

-

-

-

11,700

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
250 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

ระยะทาง
49 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

กว้าง 15 เมตร พื้นที่เรียบร้อยและ
ยาว 15 เมตร สะอาด

กองช่าง

-87รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
85 โครงการวางท่อระบายน้า เพื่อให้มีระบบการระบาย ท่อ Ø 0.40 เมตร
69,000
จากถนนคสล.บ้านกลาง- น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง จานวน 54 ท่อน
ไผ่ดาถึงบ้านนายวิชัย
และเป็นการระบายน้า ยาว 60 เมตร
นวมสาลิ หมู่ 3
จากครัวเรือน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาว
60 เมตร

น้าไหลสะดวกไม่เกิด
การท่วมขัง

กองช่าง

86 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 6 เมตร
คสล.ที่นางลินดา อุ่นรอด และปลอดภัยในการ ยาว 45 เมตร
ถึงถนนคสล. หมู่ 3
สัญจร

-

79,600

-

-

-

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
รวม45 เมตร สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

87 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร
คสล.จากบ้านนางประนอม และปลอดภัยในการ ยาว 54 เมตร
สุดาทิศ-ถนนลาดยาง
สัญจร
หมู่ 3

-

-

95,500

-

-

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
รวม54 เมตร สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

-88รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
88 โครงการเปลี่ยนถังเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีน้า เปลี่ยนถังเหล็ก
350,000
350,000
ประปาหมู่บ้านพร้อม
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค
ประปาหมู่บ้านพร้อม
ระบบไฟ หมู่ 3
ระบบไฟ

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ถังเหล็กประปา ประชาชนมีน้าใช้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

พร้อมระบบไฟ อุปโภคบริโภค
จานวน 1 แห่ง

89 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร
คสล.จากบ้านนางบุญรอด และปลอดภัยในการ ยาว 150 เมตร
ศรีทะนาน ถึงสุดเขต
สัญจร
หมู่ 2

-

-

244,800

-

-

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
รวม150 เมตร สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

90 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร
คสล.ระหว่างบ้านนาย
และปลอดภัยในการ ยาว 72 เมตร
จาลอง จันทร์ใส-บ้าน
สัญจร
นางทวี อ่อนพันธุ์ หมู่ 1

117,500

-

-

117,500

-

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
รวม 72 เมตร สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

-89รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
91 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 50
76,100
92,300
คสล.จากบ้านนายสวัสดิ์ และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
ถึงบ้านนางเม้ย ฉ่าทอง สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
หมู่ 9
ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
รวม 50 เมตร สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 - 0.50 เมตร

92 โครงการก่อสร้างท่อระ เพื่อให้น้าไหลสะดวก
บายน้าจากบ้านนส.นิสา ไม่เกิดการท่วมขัง
พุทธาวงษ์-บ้านนายมานพ
หมู่ 11

ท่อ Ø 0.40 เมตร
จานวน 41 ท่อนบ่อพัก
5 บ่อ ยาว 46 เมตร

93 โครงการก่อสร้างท่อ
เพื่อให้น้าไหลสะดวก
ระบายน้าต่อจากของเดิม ไม่เกิดการท่วมขัง
จากบ้านนายจารัส
ไม่เกิดการท่วมขัง
คงเขียว-บ้านนายตัน
ตู้ทอง หมู่ 11

ท่อØ 0.40 เมตร
จานวน 67 ท่อน
บ่อพัก 16 บ่อ
ยาว 162 เมตร

-

-

52,900

-

-

ความยาว
46 เมตร

น้าไหลสะดวกไม่
ท่วมขัง

กองช่าง

-

255,300

-

-

ความยาว
162 เมตร

น้าไหลสะดวกไม่
ท่วมขัง

กองช่าง

-90รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
94 โครงปรัปปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ดาเนินการเปลี่ยนไม้ 1
46,400
สะพานไม้ข้ามคลองชล สะพานให้สามารถใช้ นิ้วครึ่ง × 6 นิ้ว ยาว 1.5
ประทานสามซ้ายหน้า
งานได้ เพื่อความสะดวก เมตร จานวน 4 ท่อน
บ้านนายจัน รณธีร์
ปลอดภัยในการสัญจร ไม้ 1 นิ้วครึ่ง × 3 นิ้ว
หมู่ที่ 1
ยาว 1.5 เมตร จานวน
120 ท่อน ไม้ 1 นิ้วครึ่ง
× 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร
จานวน 18 ท่อน และ
อุปกรณ์ต่างๆ

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สะพานไม้ ประชาชนได้รับความ
จานวน 1 แห่ง สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-91รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
95 โครงการปรับปรุงซ่อม
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ดาเนินการเปลี่ยนไม้ 1
46,400
แซมสะพานไม้ข้ามคลอง สะพานให้สามารถใช้ นิ้วครึ่ง × 6 นิ้ว ยาว 1.5
ชลประทานสามซ้าย
งานได้ เพื่อความสะดวก เมตร จานวน 4 ท่อน
หมู่ที่ 3
ปลอดภัยในการสัญจร ไม้ 1 นิ้วครึ่ง × 3 นิ้ว

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สะพานไม้ ประชาชนได้รับความ
จานวน 1 แห่ง สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ยาว 1.5 เมตร จานวน
120 ท่อน ไม้ 1 นิ้วครึ่ง
× 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร จานวน
18 ท่อน และอุปกรณ์ต่างๆ

96 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หน้าบ้านนาย
สัมพันธ์ นพรัตน - ถนน
คสล. นานางสุนี
เพ็ญแพทย์ หมู่ที่ 1

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ให้ประชาชนใช้สัญจร
เพื่อความสะดวกปลอด
ภัย

ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 86 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 258 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0-0.50 เมตร
พร้อมปรับสภาพพื้นที่

-

158,300

-

-

-

ระยะทาง
86 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

-92รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
97 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อซ่อมแซมถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร
คสล. บริเวณหน้าบ้าน ให้ประชาชนใช้สัญจร ยาว 37 เมตร
นางสมัย เรืองทอง - คัน เพื่อความสะดวกปลอด หนา 0.15 เมตร
คลองชลประทานสามซ้าย ภัย
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
หมู่ที่ 3
ไม่น้อยกว่า 148 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0 - 0.50 เมตร
พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้
เรียบร้อย
98 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 110
202,400
คสล. จากถนนลาดยาง และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
สายไผ่ดา - วัดกลาง ถึง สัญจรไปมา
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
นานายโสภา ทาจาปา
ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม.
หมู่ที่ 3
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0 - 0.50 เมตร
พร้อมปรับสภาพพื้นที่
ให้เรียบร้อย

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
98,600

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
37 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
110 เมตร สะดวกรวดเร็วและ

กองช่าง

ปลอดภัยในการ
สัญจร

-93รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
99 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อซ่อมแซมถนนให้ ขนาดกว้าง 4 เมตร
174,400
คสล. จากบ้านนางเสี้ยน ประชาชนได้รับความ ยาว 68 เมตร
หานะกุล - บ้านนายสุวิน สะดวกปลอดภัยในการ หนา 0.15 เมตร
จันทร์เพ็ง หมู่ที่ 4
สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 272 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0 - 0.50 เมตร
พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้
เรียบร้อย
100 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร
18,000
คสล. จากบ้านนางลาปาง ให้ประชาชนใช้สัญจร ยาว 10 เมตร หนา 0.15
เสือทอง ถึงบ้าน
เพื่อความสะดวกปลอด เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
นส.แอน หมู่ที่ 4
ภัย
คสล.ไม่น้อยกว่า 33 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0 - 0.50 เมตร
พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้
เรียบร้อย

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
68 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

ระยะทาง
11 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

-94รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
101 โครงการปรับปรุงซ่อม
เพื่อซ่อมแซมสะพาน เปลี่ยนเหล็กฉากหนา
47,800
แซมสะพานเหล็กข้าม
ให้ประชาชนใช้สัญจร 4 มม. ยาว 1.80 เมตร
คลองเชียงราก หมู่ที่ 6 เพื่อความสะดวกปลอด ขนาด 40X40 มม.
ภัย
จานวน 70 ท่อน และ
เปลี่ยนแผ่นเหล็กหนา
3 มม. ขนาด 4X 8 ฟุต
จานวน 10 แผ่น พร้อม
ทาการทาสีและทาความ
สะอาดพื้นที่
102 โครงการซ่อมแซมถนนดิน เพื่อซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังจากถนนคอนกรีต - ลูกรังให้ประชาชนใช้
หน้าบ้านนายเรียง
สัญจร
อ่วมเจริญ หมู่ที่ 7

กว้าง 3 เมตร
ยาว 65 เมตร หรือคิด
เป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 20 ลบ.ม.

-

7,900

-

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สะพาน ประชาชนได้รับความ
จานวน 1 แห่ง สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ระยะทาง
65 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

-95รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
103 โครงการซ่อมแซมถนนดิน เพื่อซ่อมแซมถนนดิน กว้าง 3 เมตร
9,500
ลูกรังจากถนนคสล. - บ้าน ลูกรังให้ประชาชนใช้ ยาว 80 เมตร หรือคิด
นางพิกุล ชีวกุล หมู่ที่ 7 สัญจร
เป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 24 ลบ.ม.
104 โครงการซ่อมแซมถนนดิน เพื่อซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังจากคันคลองชลประ ลูกรังให้ประชาชนใช้
ทานสามซ้าย (บ้านนาย สัญจร
โอด สนิท) ถึงสุดเขต
หมู่ที่ 7

กว้าง 3 เมตร
ยาว 330 เมตร หรือคิด
เป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 90 ลบ.ม.

-

35,700

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
80 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

กองช่าง

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
330 เมตร สะดวกรวดเร็วในการ

กองช่าง

สัญจร

-96รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
105 โครงการติดตั้งเสียงตาม เพื่อติดตั้งเสียงตามสาย ติดตั้ง 1. พาวเวอร์มิกซ์
137,800
สายประจาหมู่บ้าน
ให้ประชาชนรับทราบข้อ เซอร์ 1,500 วัตต์ แบบ
หมู่ที่ 7
มูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มี Line จานวน 1 เครื่อง
2. ยูนิฮอร์น แบบมี Line
ในตัว 150 วัตต์
จานวน 8 ตัว
3. เครื่องเล่น DVD
จานวน 1 เครื่อง
4. ปากฮอร์นขนาด 21
นิ้ว จานวน 8 ตัว
5. ไมโครโฟนสาย
จานวน 1 ตัว
6. ตู้แร็ก 19 นิ้ว มี
เบรกเกอร์พร้อมเต้ารับ
จานวน 1 ชุด

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เสียงตามสาย ประชาชนได้รับทราบ
หมู่บ้านจานวน ข้อมูลข่าวสารอย่าง
1 แห่ง
ทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-97รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7. ขาไมค์ตั้งโต๊ะ
จานวน 1 ตัว
8. สายดร็อปไวร์ 2X1.5
ตร.ซม. แกนทองแดง
ยาว 2,340 เมตร
9. สาย VFF 2X1.5
ตร.ซม. จานวน 0.5 ม้วน
และอุปกรณ์ต่างๆ

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-98รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
106 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อซ่อมแซมถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร
239,300
คสล. จากบ้านนางจาลอง ให้ประชาชนใช้สัญจร ยาว 100 เมตร
คาขวัญ - ถนนนสาย
เพื่อความสะดวกปลอด หนา 0.15 เมตร หรือ
สห.2001 หมู่ที่ 9
ภัย
คิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 400 ตร.ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
0 - 0.50 เมตร พร้อม
ปรับสภาพพื้นที่
107 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.จากบ้านนางขุนทอง
ถึงบ้านนางเม้ย ฉ่าทอง
หมู่ที่ 9

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ให้ประชาชนใช้สัญจร
เพื่อความสะดวกปลอด
ภัย

ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 150 ตร.ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
0 - 0.50 เมตร

-

-

92,300

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
100 เมตร สะดวกรวดเร็วและ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ยาว 100 เมตร ปลอดภัยในการ
สัญจร

-

ระยะทาง
50 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

-99รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
108 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อก่อสร้างถนนสาหรับ ถนนกว้าง 3 เมตร
147,300
คสล.จากบ้านนางจาปา ใช้ในการสัญจรเพื่อให้ ยาว 80 เมตร
นาคะ - หน้าบ้าน
ประชาชนได้รับความ หนา 0.15 เมตร หรือ
นายสมควร เย็นจิตร
สะดวกปลอดภัย
คิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อย
หมู่ที่ 10
กว่า 240 ตร.ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
0 - 0.50 เมตร พร้อม
ปรับสภาพพื้นที่
109 โครงการซ่อมแซมถนนดิน เพื่อซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังจากแท้งค์ประปา ลูกรังให้สามารถใช้งาน
ข้างวัดพระปรางค์สาม ได้
ยอด ถึง บ้านนายโพธิ์
แพงวงษ์ หมู่ที่ 10

กว้าง 3 เมตร
ยาว 180 เมตร
หรือคิดเป็นปริมาตรลูก
รังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.

-

23,800

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
80 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

ระยะทาง
180 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

-100รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
110 โครงการซ่อมแซมถนนดิน เพื่อซ่อมแซมถนนดิน กว้าง 3 เมตร
466,400
ลูกรังจากสะพานหนอง ลูกรังให้สามารถใช้งาน ยาว 1,500 เมตร
บอน (บริเวณนานายเสนอ ได้
หนา 0.15 เมตร หรือคิด
มีสวย) - นานายวรลพ
เป็นปริมาตรดินลูกรัง
ถาวรณา หมู่ที่ 10
1,080 ลบ.ม. พร้อม
เกรดบดอัด
111 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากบ้านนางอุดม
สมุทรความ - คลองชล
ประทานสามซ้าย
หมู่ที่ 12

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 43
ให้ประชาชนใช้สัญจร เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 172 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้าง 0 - 0.50 เมตร
พร้อมปรับสภาพพื้นที่

-

102,800

-

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
1,500 เมตร สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ระยะทาง
43 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

-101รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
112 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อก่อสร้างถนนให้
กว้าง 4 เมตร ยาว 90
215,000
คสล. จากหลังเครือข่าย ประชาชนใช้สัญจร
เมตร หนา 0.15 เมตร
กองทุนแม่หมู่บ้าน - ถนน
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่
ลาดยางห้องเช่านาง
น้อยกว่า 360 ตร.ม.
บุญเกื้อ วุฒวิ ิชญานันท์
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
หมู่ที่ 12
ข้างละ 0 - 0.50 เมตร
พร้อมปรับสภาพพื้นที่
113 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อก่อสร้างถนนให้
คสล. จากซอยหลังบ้าน ประชาชนใช้สัญจร
นายโสภี จันทร์บุญ - สุด
เขตหมู่ที่ 13 บริเวณบ้าน
นางวิเวิน วุฒวิ ิชญานันท์
หมู่ที่ 12

กว้าง 4 เมตร ยาว 135
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 540 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0 - 0.50 เมตร
พร้อมปรับสภาพพื้นที่

-

-

324,000

-

2565
(บาท)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
90 เมตร

ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ระยะทาง
135 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

-102รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
114 โครงการก่อสร้างท่อระ เพื่อก่อสร้างท่อระบาย ท่อระบายน้าคอนกรีต
195,200
บายน้าคอนกรีตจากบ้าน น้า ให้น้าไหลสะดวกไม่
นางสาเนียง สุขแพทย์ เกิดการท่วมขัง
ถึงบ้านนายปั่น คาเซอร์
หมู่ที่ 12

115 โครงการก่อสร้างท่อระ

ขนาด Ø 0.40 เมตร
จานวน 111 ท่อน
พร้อมบ่อพักจานวน 12
บ่อ ความยาวรวม 123
เมตร และปรับสภาพพื้น
ที่ให้เรียบร้อย

เพื่อก่อสร้างท่อระบาย ท่อระบายน้าคอนกรีต

บายน้าคอนกรีตจากบ้าน น้าให้น้าไหลสะดวกไม่
นางสงวน มีสวย - ท่อน้า เกิดการท่วมขัง
ทิ้งบ้านนางกิมเฮียง
เกาะแก้ว หมู่ที่ 12

2565
(บาท)
-

ขนาด Ø 0.40 เมตร
จานวน 45 ท่อน
พร้อมบ่อพักจานวน 5
บ่อ ความยาวรวม 50
เมตร และปรับสภาพพื้น
ที่ให้เรียบร้อย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาว

น้าไหลสะดวกไม่เกิด

กองช่าง

123 เมตร การท่วมขัง

-

-

-

86,000

-

ความยาว

น้าไหลสะดวกไม่เกิด

50 เมตร

การท่วมขัง

กองช่าง

-103รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
116 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร
239,300
คสล. จากบ้านนายแฟ้ม ให้ประชาชนใช้สาหรับ ยาว 100 เมตร
คงเลิศ - สวนนางวิเวิน สัญจรเพื่อความสะดวก หนา 0.15 เมตร
วุฒวิ ิชญานันท์ หมู่ที่ 13 รวดเร็วและปลอดภัย หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0 - 0.50 เมตร
พร้อมปรับสภาพพื้นที่
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน
คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว
135 เมตร หนา 0.15
เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0 - 0.50 เมตร
ตามแบบ อบต.ทองเอน

324,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
100 เมตร สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

-

ระยะทาง
135 เมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-104รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
117 โครงการก่อสร้างท่อระบาย เพื่อให้มีระบบการระบาย ท่อขนาด Ø0.40 เมตร
90,100
น้าคอนกรีตจากบ้านนาย
สุรัตน์คาภาพันธ์ -บ้านท์
นส.สุนันท์ มาผา หมู่ 2

น้าที่ดี ป้องกันน้าท่วมขัง จานวน 71 ท่อน พร้อม
และเป็นการระบายน้า บ่อพัก 8 บ่อ รวมยาว
จากครัวเรือน
79 เมตร พร้อมปรับสภาพ
พื้นที่ให้เรียบร้อย

เพื่อก่อสร้างท่อระบาย ท่อระบายน้าคอนกรีต
น้าให้น้าไหลสะดวกไม่ ขนาด Ø 0.40 เมตร
บ้านนายฉลอง จานงทรัพย์ กิดการท่วมขัง
จานวน 320 ท่อน
ถึงบ้านนางบัวสาย
พร้อมบ่อพักจานวน 35
หมู่ที่ 15
บ่อ ความยาวรวม 355
เมตร และปรับสภาพพื้น
ที่ให้เรียบร้อย

118 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าคอนกรีตจาก

2565
(บาท)
-

-

-

-

584,600

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาว
79 เมตร

น้าไหลสะดวกไม่เกิด
การท่วมขัง

กองช่าง

ความยาว น้าไหลสะดวกไม่เกิด
355 เมตร การท่วมขัง

กองช่าง

-105รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
119 โครงการติดตั้งเสียงตาม เพื่อติดตั้งเสียงตามสาย ติดตั้ง 1. พาวเวอร์มิกซ์
155,400
สายประจาหมู่บ้าน
ให้ประชาชนรับทราบข้อ แซอร์ 1,500 วัตต์ แบบ
หมู่ที่ 14
มูลข่าวสาร
มี Line จานวน 2 เครื่อง
2. ยูนิฮอร์น แบบมี Line
ในตัว 150 วัตต์ จานวน
17 ตัว
3. เครื่องเล่น DVD
จานวน 1 เครื่อง
4. ปากฮอร์นขนาด
21 นิ้ว จานวน 17 ตัว
5. ไมโครโฟนสาย
จานวน 1 ตัว
6. ตู้แร็ก 19 นิ้ว มี
เบรกเกอร์พร้อมเต้ารับ
จานวน 1 ชุด

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เสียงตามสาย ประชาชนได้รับทราบ
หมู่บ้านจานวน ข้อมูลข่าวสารอย่าง
1 แห่ง ทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-106รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7. ขาไมค์ตั้งโต๊ะ
จานวน 1 ตัว
8. สายดร็อปไวร์ 2X1.5
ตร.ซม. แกนทองแดงยาว
1,560 เมตร
9. สาย VFF 2X1.5
ตร.ซม. จานวน 0.5 ม้วน
และอุปกรณ์ต่างๆ
120 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 115
178,000
คสล. จากบ่อปลา
ให้ประชาชนใช้ในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
นายยงยุทธ ยิ้มจันทร์ - สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
บ่อนางเฉลิม เถื่อนม่วง
ไม่น้อยกว่า 345 ตร.ม.
หมู่ที่ 15
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0 - 0.50 เมตร
พร้อมปรับสภาพพื้นที่

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
115 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

-107รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
121 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 2 เมตร ยาว 26
31,200
คสล.จากบ้านนายทวน และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
ติโลกวิชัย ถึงหน้าบ้าน สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
นางสุนทร ติโลกวิชัย
ไม่น้อยกว่า 52 ตร.ม.
หมู่ที่ 15
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0-0.50 เมตร
122 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 2.50 เมตร ยาว
คสล.จากบ้านนายสังเวียน และปลอดภัยในการ 25 เมตร หนา 0.15
นาคโครพ ถึง หน้าบ้าน สัญจร
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
นางพยุง ศรีเมฆ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า
หมู่ที่ 15
62.50 ตร.ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ
0-0.50 เมตร

-

37,500

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
25 เมตร สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

26 เมตร

-108รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
123 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 18
32,500
คสล.จากบ้านนายบุญเลิศ และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
โหมาลา ถึงบ้าน
สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
นายอาฬุณ เถื่อนม่วง
ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.
หมู่ที่ 15
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0-0.50 เมตร
124 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 96
คสล.จากบ้านนายยงยุทธ และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
ยิ้มจันทร์ ถึงบ้านนายวิชัย สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
ทองอินทร์ หมู่ที่ 15
ไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0-0.50 เมตร

173,600

-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

18 เมตร

ระยะทาง
96 เมตร

-109รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
125 โครงการติดตั้งเสียงตาม เพื่อให้ประชาชนรับรู้ ติดตั้งพาวเวอร์มิกเซอร์
101,000
สายประจาหมู่บ้าน
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
1,500 วัตต์ แบบมี Line
หมู่ที่ 8
ทั่วถึง
ยูนิตฮอร์น แบบมี Line
ในตัว 150 วัตต์ พร้อม
ปากฮอร์นขนาด 21 นิ้ว
จานวน 11 ชุด เครื่อง
เล่น DVD 1 เครื่อง
ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด
ตู้แร็ค 19 นิ้ว มีเบรคเกอร์

พร้อมเต้ารับ 1 ชุด และ
สายดร็อปไวร์ 2X1.5
ตร.ซม. แกนทองแดงยาว
1,600 เมตร

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เสียงตามสาย ประชาชนได้รับทราบ
หมู่บ้านจานวน ข้อมูลข่าวสารอย่าง
1 แห่ง ทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-110รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
126 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
92,700
คสล.จากบ้านนางจารัส และปลอดภัยในการ กว้าง 3 เมตร ยาว 50
ศิริสุขสาราญ - บ้านนาย สัญจร
เมตร หนา 0.15 เมตร
ประเทือง เหลืองตระการ
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่
หมู่ที่ 11
น้อยกว่า 150 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0-0.50 เมตร
พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้
เรียบร้อย

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
50 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-111รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
127 โครงการปรับปรุงซ่อม
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนเครื่องขยายเสียง
96,700
แซมหอกระจายข่าว
หอกระจายข่าวให้
1,500 W 70 V
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สามารถใช้งานได้ เพื่อ จานวน 1 เครื่อง
ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล ปากฮอนร์นอลูมิเนียม
ข่าวสารอย่างทั่ว
ขนาด 21 นิ้ว 4 ยูนิต
จานวน 4 ดอก ยูนิตฮอน
150 W 100 โวลไลท์
จานวน 16 ตัว เครื่องเล่น

DVD จานวน 1 เครื่อง
ไมค์สายจานวน 1 ตัว
ตู้แร็คใส่ชุดเครื่องเสียง
12 ยู สาย VCT เบอร์ 4
X 1.5 จานวน 1 ม้วน
PRE AMP จานวน 1
เครื่อง และทาสีเสา

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หอกระจายข่าว ประชาชนรับรู้ข้อมูล
จานวน 1 แห่ง ข่าวสารอย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-112รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
128 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
205,000
คสล.จากบ้านนายยุ้ย
และปลอดภัยในการ กว้าง 3 เมตร ยาว 111
วุฒวิ ิชญานันท์ - บ้าน
สัญจร
เมตร หนา 0.15 เมตร
นางสมบัติ สว่างวงศ์
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่
หมู่ที่ 11
น้อยกว่า 333 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0-0.50 เมตร
พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้
เรียบร้อย

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
111 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-113รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
129 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว
170,000
คสล.จากถนนสาย สห. และปลอดภัยในการ 92 เมตร หนา 0.15
5014บ้านกลาง-ไผ่ดา
สัญจร
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ถึงบ้านนายบรรจง
คสล.ไม่น้อยกว่า 276
พุทธรักขิโต หมู่ที่ 1
ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0 0.50 เมตร
ตามแบบ อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
92 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-114รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
130 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อก่อสร้างท่อระบาย ก่อสร้างถนน คสล.
530,000
คสล.พร้อมวางท่อ
น้าให้น้าไหลสะดวกไม่ กว้าง 3 ยาว 152
ระบายน้า จากบ้าน
เกิดการท่วมขังและมีถนน เมตร หนา 0.15
นายบรรจง
ในการสัญจรที่สะดวก
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
พุทธรักขิโต ถึง
และปลอดภัย
คสล.ไม่น้อยกว่า 456
บ้านนายลั่นทม
ตารางเมตร พร้อมลง
ผุดผ่อง หมู่ที่ 1
ลูกรังไหล่ทางข้างละ
0 – 0.50 เมตร
พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายน้าคอนกรีต
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร จานวน
137 ท่อน พร้อมบ่อพัก
15 บ่อ ความยาวรวม 152 เมตร

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
152 เมตร

น้าไหลสะดวกไม่เกิด
การท่วมขังและมี

กองช่าง

ถนนในการสัญจร
ที่สะดวกและปลอดภัย

-115รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
131 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่อมแซมถนน คสล.
305,200
คสล. จากคลอง
และปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร ยาว119
ชลประทานสามซ้าย
สัญจร
เมตร หนา 0.15 เมตร
ถึงบ้าน น.ส.คูณ แก้ววิมล
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
หมู่ที่ 2
ไม่น้อยกว่า 476
ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ
0-0.50 เมตร

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
119 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-116รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
132 โครงการลงลูกรัง
เพื่อความสะดวกรวด ซ่อมแซมถนน กว้าง 3
70,300
ซ่อมแซมถนนจากบ้าน เร็วและปลอดภัยในการ เมตร ยาว 500 หนา
นางวันเพ็ญ สะอาดเล็ก สัญจร
0.10 เมตร หรือคิด
ถึงบ้านนางประเสริฐ
เป็นปริมาตรลูกรังไม่
เฉื่อยราษฎร์ หมู่ที่ 2
น้อยกว่า 150
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
133 โครงการซ่อมแซมเครื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้า
กรองน้า จานวน 3 จุด สะอาดไว้บริโภค
หมู่ที่ 2

ซ่อมแซมเครื่องกรองน้า
ภายในหมู่บ้าน 3 จุด

-

-

100,000

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
192 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมีน้า
เครื่องกรองน้า สะอาดไว้บริโภค
จานวน

ที่ได้รับการซ่อมแซม

กองช่าง

-117รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
134 โครงการก่อสร้างท่อ
เพื่อก่อสร้างท่อระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า
28,320
ระบายน้าจากวัดกลาง น้าให้น้าไหลสะดวกไม่ คอนกรีต เส้นผ่า
(บริเวณมุมวัด)
เกิดการท่วมขังและมีถนน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร
ลงคลองชลประทาน
ในการสัญจรที่สะดวก
จานวน 13 ท่อน
สามซ้าย หมู่ที่ 2
และปลอดภัย
พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ
ความยาวรวม 14 เมตร
พร้อมซ่อมแซมถนน
ให้เรียบร้อย
ตามแบบ อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
14 เมตร

น้าให้น้าไหลสะดวกไม่
เกิดการท่วมขัง

กองช่าง

-118รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
135 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวด ก่อสร้างถนน คสล.
221,600
คสล. ต่อจากถนน
เร็วและปลอดภัยในการ กว้าง 3 เมตร ยาว 120
คสล.เดิม จากนานายโสภา สัญจร
เมตร หนา 0.15 เมตร
ทาจาปา ถึง นานายวิรัช
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
เฟื่องฟุ้ง หมู่ที่ 3
ไม่น้อยกว่า 360
ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0 – 0.50 เมตร
ตามแบบ อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
120 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-119รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
136 โครงการซ่อมแซมเครื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้า ซ่อมแซมเครื่องกรองน้า
กรองน้า จานวน 3 จุด สะอาดไว้บริโภค
ภายในหมู่บ้าน 3 จุด
หมู่ที่ 3
1. สะพานวัดกลาง
2. สะพานกกพับ
3. ศาลากลางหมู่บ้าน
137 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อความสะดวกรวด
ต่อจากถนน คสล.เดิม
เร็วและปลอดภัยในการ
จากนานางสุนี เพ็ญแพทย์ สัญจร
ถึงถนน สห. 5014
บ้านกลาง ถึง บ้านไผ่ดา
หมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 เมตร ยาว 86
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 258
ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ
0-0.50 เมตร
ตามแบบ อบต.ทองเอน

-

-

158,900

-

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีน้า
เครื่องกรองน้า สะอาดไว้บริโภค
จานวน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ที่ได้รับการซ่อมแซม

-

ระยะทาง
86 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

-120รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
138 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้า
และปลอดภัยในการ กว้าง 3 ยาว 83 เมตร
คอนกรีต จากบ้าน
สัญจรและระบายน้าให้ หนา 0.15 เมตร
นางสาวนิรมล คาพระ ถึง ไหลสะดวกไม่
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
บ้านนางยุพิน ชูศรี
เกิดการท่วมขัง
ไม่น้อยกว่า 249
หมู่ที่ 3
ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0 – 0.50 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้า
คอนกรีต เส้นผ่าศูนย์กลาง

0.40 เมตร จานวน 82
ท่อน พร้อมบ่อพัก 9 บ่อ
ความยาวรวม 91 เมตร
ตามแบบ อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2565
(บาท)
305,600 ถนนระยะทาง ประชาชนได้รับ
83 เมตร ความสะดวกและ
ท่อระบายน้า ปลอดภัยในการ
ยาว 91 เมตร สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-121รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
139 โครงการลงลูกรัง
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่อมแซมถนน กว้าง 3
253,100
ซ่อมแซมถนน
และปลอดภัยในการ เมตร ยาว 1,800 เมตร
จากนานายวันชัย
หนา 0.10 เมตร
ทรัพย์สมบัติ ถึง
หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรัง
นานายเนตร มีนาภา หมู่ที่ 5
ไม่น้อยกว่า 540
ตารางเมตร
(หมู่ 4 เสนอเมื่อประชุม
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ประชาคม)
ตามแบบ อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง ประชาชนได้รับ
2,600 เมตร ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-122รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
140 โครงการลงลูกรัง
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่อมแซมถนน กว้าง
54,800
ซ่อมแซมถนน
และปลอดภัยในการ 3 เมตร ยาว 390 เมตร
จากนานายแขก ถึง
หนา 0.10 เมตร
นานางน้าค้าง วงษ์สิงห์
หรือคิดเป็นปริมาตร
หมู่ที่ 5
ลูกรังไม่น้อยกว่า 117
ตารางเมตร
(หมู่ 4 เสนอเมื่อประชุม
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ประชาคม)
ตามแบบ อบต.ทองเอน
141 โครงการลงลูกรัง
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 800
140,600
ซ่อมแซมถนน จากนา
และปลอดภัยในการ หนา 0.10 เมตร
นายสมบัติ จรเกตุ ถึง
หรือคิดเป็นปริมาตร
นานายบุญส่ง ฤทธิ์มาก
ลูกรังไม่น้อยกว่า 240
หมู่ที่ 5
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
390 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

ระยะทาง
800 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

-123รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
142 โครงการลงลูกรังซ่อม
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลูกรังซ่อมแซมถนน
140,600
แซมถนน จากนานายช้วน และปลอดภัยในการ กว้าง 3 เมตร ยาว
ทองวิลัย ถึง นานายเทิ้ม
1,000 หนา 0.10
สิงห์ทอง หมู่ที่ 5
เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 300
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน
143 โครงการลงลูกรังซ่อม
แซมถนนจากนา
นายณรงค์ คงเขียว ถึง
นานางมาลี ปาลวัฒน์

หมู่ที่ 5

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลูกรังซ่อมแซมถนน
และปลอดภัยในการ กว้าง 3 เมตร ยาว 950
หนา 0.10 เมตร

-

-

133,600

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง ประชาชนได้รับ
1,000 เมตร ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ระยะทาง
950 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

-124รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
144 โครงการลงลูกรังซ่อมแซม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลูกรังซ่อมแซมถนน
154,600
ถนนจากนานางธนาภรณ์ และปลอดภัยในการ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100
คาจันทร์ ถึง นานายคมคาย
คลังนุ่ม หมู่ที่ 5

หนา 0.10 เมตร
หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 330
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง ประชาชนได้รับ
1,100 เมตร ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-125รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
145 โครงการลงลูกรังซ่อมแซม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่อมแซมถนน กว้าง 3 เมตร
140,600
ถนนจากนาผู้ช่วยผู้ใหญ่ และปลอดภัยในการ ยาว 1,000 หนา 0.10 เมตร
เชิด ถึง นานายสมโภชน์
หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรัง
บุตรนาค หมู่ที่ 5
ไม่น้อยกว่า 300
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน
146 โครงการลงลูกรังซ่อม
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 เมตร
71,200
แซมถนน จากสะพานปูน และปลอดภัยในการ ยาว 380 หนา 0.10 เมตร
ถึง บ้านนางสมบูรณ์
หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรัง
เจกะโพธิ์ หมู่ที่ 5
ไม่น้อยกว่า 152
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง ประชาชนได้รับ
1,000 เมตร ความสะดวกและ
1,000 เมตร ปลอดภัยในการ
สัญจร

ระยะทาง
380 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

-126รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
147 โครงการลงลูกรังซ่อมแซม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่อมแซมถนน กว้าง 3 เมตร
154,600
ถนน จากปากคลองคต และปลอดภัยในการ ยาว 1,100 หนา 0.10 เมตร
ฝั่งตะวันออกถึงสะพานปูน

หมู่ที่ 5

2565
(บาท)
-

หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 330

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง ประชาชนได้รับ
1,100 เมตร ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

ระยะทาง ประชาชนได้รับ
1,100 เมตร ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน
148 โครงการลงลูกรังซ่อมแซม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่อมแซมถนน กว้าง 3 เมตร
ถนน จากนาบังอร
และปลอดภัยในการ เมตร ยาว 1,100 หนา 0.10
แจ่มกระจ่าง ถึง
เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรัง
นานายสมพงษ์ หมู่ที่ 5
ไม่น้อยกว่า 330
ลูกบาศก์เมตร พร้อมทาการ
บดอัดแน่นตามแบบ
อบต.ทองเอน

-

-

-

-

154,600

-127รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
149 โครงการลงลูกรังซ่อมแซม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่อมแซมถนน กว้าง 3 เมตร
ถนน จากนานายถมยา
และปลอดภัยในการ ยาว 200 หนา 0.10 เมตร
อุ่นรอด ถึง นานายจักพันธิ์
พงษ์ธานี หมู่ที่ 5

2565
(บาท)
28,100

หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
200 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

ระยะทาง ประชาชนได้รับ
1,000 เมตร ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน
150 โครงการลงลูกรังซ่อมแซม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่อมแซมถนน กว้าง 3
ถนน จากนานางบายสี และปลอดภัยในการ เมตร ยาว 1,000 หนา
ตรงข้าม นานางเอ้ ถึง
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
นานางบึ่ง หมู่ที่ 5
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
300 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน

-

-

-

-

140,600

-128รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
151 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่อมแซมถนน คสล.
520,600
บริเวณคันคลองชลประทาน และปลอดภัยในการ และก่อสร้างถนนคสล.
หมู่ที่ 6,15 จากบ้าน
กว้าง 4 เมตร ยาว 203
นางผอบ ภักดี ถึง
เมตร หนา 0.15 เมตร
บ้านนายเตี้ย ศรีเมฆ หมู่ที่ 6
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 812 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังทางข้างละ
0-0.50 เมตร โดยทาการ
เสริมดิน กว้าง 4 เมตร

ยาว 203 เมตร สูงเฉลี่ย
0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
243.60 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบ อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
203 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-129รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
152 โครงการติดตั้งเสียงตาม เพื่อให้ประชาชนรับรู้ ติดตัง้ 1.พาวเวอร์มิกเซอร์ 1,500
87,900
สายประจาหมู่บ้าน
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
วัตต์ แบบมี Line จานวน 2 เครื่อง,
หมู่ที่ 6
ทั่วถึง
2.ยูนิตฮอร์น แบบมี Line ในตัว
150 วัตต์ จานวน 6 ตัว ,
, 3.เครื่องเล่น DVDจานวน 1 เครื่อง,

4.ปากฮอร์นขนาด 21 นิ้ว
จานวน 6 ตัว, 5.ไมโครโฟน
สายจานวน 1 ตัว, 6.ตูแ้ ร็ค
19 นิ้ว มีเบรกเกอร์พร้อมเต้ารับ
จานวน 1 ชุด, 7.ขาไมค์ตงั้ โต๊ะ
จานวน 1 ตัว 8.สายดร็อปไวร์
2×1.5 ตร.มม.แกนทองแดง
ยาว 1,000 เมตร, 9.สาย
VFF ขนาด 1×1.5 ตร.มม.
จานวน 0.5 ม้วน และอุปกรณ์ตา่ งๆ
ตามแบบผังบริเวณ อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เสียงตามสาย ประชาชนได้รับทราบ
ประจาหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสารอย่าง
จานวน 1 แห่ง ทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-130รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
153 โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้น้าไหลสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีต
102,890 102,890
ท่อระบายน้าคอนกรีต
ไม่เกิดการท่วมขัง
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
จากหลังอาคารเรียนถึง
เมตร จานวน 56 เมตร
วัดเชียงราก หมู่ที่ 6
พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ
ความยาวรวม 62 เมตร
พร้อมปรับสภาพพื้นที่
ให้เรียบร้อยตามแบบ
อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาว
62 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

น้าไหลสะดวก
ไม่เกิดการท่วมขัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-131รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
154 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อความสะดวกรวด ซ่อมแซมถนน คสล.
291,600
คสล.บริเวณคันคลอง
เร็วและปลอดภัยในการ กว้าง 3 เมตร ยาว
ชลประทานสามซ้ายจาก สัญจร
148 เมตร หนา 0.15
หน้าบ้านนายสิทธิศักดิ์
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
บังอร - สุดเขต หมู่ 7
คสล.ไม่น้อยกว่า 151
ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0 - 0.50
เมตร ตามแบบ
อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
148 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-132รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
155 โครงการซ่อมแซมเครื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้า ซ่อมแซมเครื่อง
100,000
กรองน้า 2 จุด
สะอาดไว้บริโภค
กรองน้า 2 จุด
หมู่ที่ 7
1. หน้าศาลาประชาคม
2.หน้าบ้านผู้ใหญ่
ลัดดา พูลผล
156 โครงการลงลูกรังซ่อม
แซมถนน จากบ้านนาย
สวัสดิ์ ชัยประภา
ถึง นานายฉัตรชัย คงเลิศ

(ลาโพธิ์ศรีฝั่งทิศเหนือ)
หมู่ที่ 8

เพื่อความสะดวกรวด ซ่อมแซมถนน
เร็วและปลอดภัยในการ กว้าง 3 เมตร ยาว 500
สัญจร
เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือคิดเป็นปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 150
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน

-

-

70,300

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน
ประชาชนมีน้า
เครื่องกรองน้าที่ สะอาดไว้บริโภค

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ได้รับการซ่อมแซม

-

ระยะทาง
500 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

-133รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
157 โครงการลงลูกรังซ่อมแซม เพื่อความสะดวกรวด ซ่อมแซมถนน กว้าง 4
80,600
ถนน จากหลังโรงงาน
เร็วและปลอดภัยในการ เมตร ยาว 430 เมตร
พลาสติก ถึง สะพานปูน สัญจร
หนา 0.10 เมตร
หนองหลุม หมู่ที่ 9
หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 172
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
430 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-134รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
158 โครงการลงลูกรังซ่อม
เพื่อความสะดวกรวด ซ่อมแซม
168,700
แซมถนน จากสะพาน
เร็วและปลอดภัยในการ ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว
หนองระหาน ถึง
สัญจร
900 เมตร หนา 0.10
สะพานปูนหนองบอน
เมตร หรือคิดเป็น
หมู่ที่ 9
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 360 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน
159 โครงการลงลูกรัง
เพื่อความสะดวกรวด กว้าง 3 เมตร ยาว 700
98,400
ซ่อมแซมถนน
เร็วและปลอดภัยในการ หนา 0.10 เมตร
จากนานายไพร ถึง
สัญจร
หรือคิดเป็นปริมาตร
นานายสมพงษ์ หมู่ที่ 9
ลูกรังไม่น้อยกว่า 210
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
900 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

ระยะทาง
700 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

-135รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
160 โครงการลงลูกรังซ่อมแซม เพื่อความสะดวกรวด ซ่อมแซมถนน กว้าง 4
ถนน จากนานายพี
เร็วและปลอดภัยในการ เมตร ยาว 1,300
คนทน ถึง หางคลอง
สัญจร
หนา 0.10 เมตร
หนองจอก หมู่ที่ 9
หรือคิดเป็นปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า
390 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน
161 โครงการลงลูกรังซ่อม
เพื่อความสะดวกรวด ซ่อมแซมถนน กว้าง 4
48,000
แซมถนน จากหลัง
เร็วและปลอดภัยในการ เมตร ยาว 260 เมตร
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี สัญจร
หนา 0.10 เมตร หรือคิด
หมู่ที่ 9
เป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
1040 ตารางเมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
182,800

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
700 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

ระยะทาง
260 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

-136รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
162 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อความสะดวกรวด ต้องการซ่อมแซมถนน
256,600
คสล. ต่อจากถนน
เร็วและปลอดภัยในการ คสล. กว้าง 4 เมตร
คสล.เดิม จากหน้า
สัญจร
ยาว 100 หนา 0.15
บ้านนายมนตรี แตงทอง
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ถึง สะพานปูนหนองหลุม
คสล.ไม่น้อยกว่า 400
หมู่ที่ 9
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0 – 0.50 เมตร
ตามแบบ อบต.ทองเอน
163 โครงการก่อสร้างดาด
เพื่อให้ประชาชน
ก่อสร้างดาดคอนกรีต
92,500
คอนกรีต จากบ้านนาย มีน้าใช้ในการเกษตร ปากคลองกว้าง 2.00เมตร
วรวุฒิ เกษรา ถึง
คลองส่งน้าสะอาด
ก้นคลองกว้าง 0.50 เมตร
ถนนสายทองเอน –
ไม่ตื้นเขิน
ลึก 0.75 เมตร ความยาว
เชียงราก สาย สห 2001
รวม 185 เมตร พร้อมปรับ
(หน้าบ้านนายประสาท
แต่งพื้นที่ให้เรียบร้อย
เย็นจิตร) หมู่ที่ 10
ตามแบบ อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
100 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ความยาว ประชาชนมีน้าใช้
185 เมตร ในการเกษตร
คลองส่งน้าสะอาด
ไม่ตื้นเขิน ทางน้า
ไหลสะดวกขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-137รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
164 โครงก่อสร้างถนน คสล. เพื่อความสะดวกรวด ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร
184,700
จากบ้านนางส้มลิ้ม อุบล เร็วและปลอดภัยในการ ยาว 100 เมตร หนา
ถึง พื้นที่นายสมยา โสภา สัญจร
0.15 เมตร หรือคิด
หมู่ที่ 11
เป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
300 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0 - 0.50 เมตร
ตามแบบ อบต.ทองเอน
165 โครงการลงลูกรังซ่อม
เพื่อความสะดวกรวด ซ่อมแซมถนน กว้าง 3
แซมถนน จากคันคลอง เร็วและปลอดภัยในการ เมตร ยาว 100 หนา
ชลประทานชัยนาท –
สัญจร
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ป่าสัก3 ถึง นานายบรรจง
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
ถาวร หมู่ที่ 11
30 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

14,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
100 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

ระยะทาง
100 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

-138รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
166 โครงการลงลูกรังซ่อมแซม เพื่อความสะดวกรวด ซ่อมแซมถนน กว้าง 3
ถนน จากบ้านนายตัน
เร็วและปลอดภัยในการ เมตร ยาว 670 หนา
ตู้ทอง ถึง นานายวิรัตน์ สัญจร
0.10 เมตร
ช้างงาม หมู่ที่ 11
หรือคิดเป็นปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 201
ลูกบาศก์เมตร พร้อมทา
การบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน
167 โครงการก่อสร้างท่อ
เพื่อก่อสร้างท่อระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า
ระบายน้าคอนกรีต
น้าให้น้าไหลสะดวกไม่ คอนกรีต เส้นผ่า
จากบ้านนายบรรชา
เกิดการท่วมขัง
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร
ชมภูหอม ถึง
จานวน 73 ท่อน
นานางกุหลาบ แพงวงษ์
พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ
หมู่ที่ 11
ความยาวรวม 81 เมตร

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
94,200

132,520

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
670 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

ความยาว
81 เมตร

น้าให้น้าไหลสะดวกไม่
เกิดการท่วมขัง

กองช่าง

-139รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
168 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ก่อสร้างสะพานเหล็ก
เหล็ก บริเวณคลองชล
และปลอดภัยในการ กว้าง 1.60 เมตร
ประทานสามซ้าย
สัญจร
ยาว 13 เมตร
หน้าบ้านนายสนุก
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ถมเขียว หมู่ที่ 12
20.80 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต.ทองเอน
169 โครงการลงลูกรังซ่อม
แซมถนน จากถนน
ลาดยางบ้านไผ่ดา บ้านล่องกระเบา ถึง

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่อมแซมถนน กว้าง 3
และปลอดภัยในการ เมตร ยาว 110เมตร
สัญจร
หนา 0.10 เมตร
หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรัง
บ้านนายอยู่ บุญทัน หมู่ที่14
ไม่น้อยกว่า 33
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน

-

-

15,400

-

2565
(บาท)
312,800

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สะพานเหล็ก ประชาชนได้รับความ
1 แห่ง
สะดวกและปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ความยาว 13 เมตร

-

ระยะทาง
110 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

-140รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
170 โครงการลงลูกรังซ่อมแซม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่อมแซมถนน กว้าง 4
487,500
ถนน จากสะพานปูน
และปลอดภัยในการ
เมตร ยาว 2,600 เมตร
หนองบอน ถึง
สัญจร
หนา 0.10 เมตร
หนองตะโค้น(ฝั่งทิศใต้)
หรือคิดเป็นปริมาตร
หมู่ที่ 9
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,040
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน
(หมู่ที่ 4 , 14 เสนอ
เมื่อประชุมประชาคม)

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง ประชาชนได้รับ
2,600 เมตร ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-141รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
171 โครงการลงลูกรังซ่อมแซม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่อมแซมถนน กว้าง 4
487,500
ถนน จากสะพานปูน
และปลอดภัยในการ
เมตร ยาว 2,600 เมตร
หนองบอน ถึง
สัญจร
หนา 0.10 เมตร
หนองตะโค้น(ฝั่งทิศเหนือ)
หมู่ที่ 9

(หมู่ที่ 14 เสนอเมื่อประชุม
ประชาคม)

หรือคิดเป็นปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,040
ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ตามแบบ อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง ประชาชนได้รับ
2,600 เมตร ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-142รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
172 โครงการลงลูกรังซ่อมแซม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่อมแซมถนน กว้าง 4
ถนน จากสะพานปูน
และปลอดภัยในการ
เมตร ยาว 2,700 เมตร
หนองบอน ถึง สะพานคลอง สัญจร
หนา 0.10 เมตร
ขี้นาค (ฝั่งตะวันออก)
หรือคิดเป็นปริมาตร
หมู่ที่ 5
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,080
ลูกบาศก์เมตร
(หมู่ที่ 14 เสนอเมื่อประชุม
พร้อมทาการบดอัดแน่น
ประชาคม)
ตามแบบ อบต.ทองเอน
ก่อสร้างถนน คสล.
173 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 100
184,700
คสล.จากบ่อนางเฉลิม
และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
เถื่อนม่วง ถึง
สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
นานายบรรจง
ไม่น้อยกว่า 300
เหลือสิงห์กุล หมู่ที่ 15
ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ
0 - 0.50 เมตร

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
506,200

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง ประชาชนได้รับ
2,700 เมตร ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ระยะทาง
100 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

-143รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
174 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 177
326,900
คสล.จากนานายละออง และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
จานงทรัพย์ ถึง
สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
นานายสมบัติ สะดวกดี
ไม่น้อยกว่า 531
หมู่ที่ 15
ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ
175 โครงการก่อท่อสร้าง
เพื่อก่อสร้างท่อระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า
196,900
ระบายน้าคอนกรีต
น้าให้น้าไหลสะดวกไม่ คอนกรีต เส้นผ่า
จากบ่อนายบพิตร
เกิดการท่วมขัง
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร
โหมาลา ถึง
จานวน 113 ท่อน
นานายบรรจง
พร้อมบ่อพัก 12 บ่อ
เหลือสิงห์กุล หมู่ที่ 15
ความยาวรวม 125
เมตร พร้อมปรับสภาพ
พื้นที่ให้เรียบร้อย
ตามแบบ อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
177 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

ความยาว
81 เมตร

น้าให้น้าไหลสะดวกไม่
เกิดการท่วมขัง

กองช่าง

-144รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
176 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อก่อสร้างท่อระบาย ก่อสร้างถนน
648,000
คสล. จากซอยหลังบ้าน น้าให้น้าไหลสะดวกไม่ คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว
นายโสภี จันทร์บุญ ต่อถนน เกิดการท่วมขัง

คสล.เดิม ถึงหน้าบ้าน
นายจานง ริตะ
หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13

รวม

176

โครงการ

2565
(บาท)
-

270 เมตร หนา 0.15
เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0 - 0.50 เมตร
ตามแบบ อบต.ทองเอน
15,897,510

14,556,200

12,674,410

7,302,910

5,199,720

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
270 เมตร

น้าให้น้าไหลสะดวกไม่
เกิดการท่วมขัง

กองช่าง

-145รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
1 โครงการประชุมประชาคม เพื่อนาปัญหาและ
จัดประชุมประชาคม
30,000
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้อง ความต้องการของประ เพื่อรับฟังปัญหาและความ
ถิ่น/แผนชุมชน
ชาชนมาจัดทาแผน
ต้องการของประชาชน
พัฒนาท้องถิ่น/แผน
ชุมชน
2 โครงการจัดทาแผนสิทธิ เพื่อจัดทาแผนสิทธิ
ประชาชนตาบลทองเอน
10,000
มนุษยชนตาบลทองเอน มนุษยชนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
30,000 จานวนผู้เข้าร่วม

10,000

10,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่
บ้าน

สานักปลัด

10,000 แผนสิทธิมนุษยชน ผู้เข้าร่วมโครงการมี

สานักปลัด

โครงการ

10,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการสิทธิ

มนุษยชน

3 โครงการธงไตรรงค์
ดารงไทย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั้งบอร์ดเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว ธงชาติของไทยให้กับ
กับธงชาติไทย
หมู่บ้าน

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000 จานวน 15
หมู่บ้าน

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธงชาติไทยมากขึ้น

สานักปลัด

-146รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการตามนโยบายของ เพื่อดาเนินกิจกรรมตาม จัดทาโครงการ/กิจกรรม
300,000 300,000 300,000 300,000
รัฐบาล, จังหวัดและ
นโยบายของรัฐบาล, ตามนโยบาลของรัฐบาล,
อาเภอ
จังหวัดและอาเภอ
จังหวัดและอาเภอ
5 โครงการสร้างเครือข่ายภาค เพื่อให้ภาคประชาชน
ประชาชนและภาคราชการ และรัฐบาล ร่วมกันป้อง
เพื่อมีส่วนร่วมในการป้อง กันการทุจริต
กันการทุจริต

ประชาชน, ผู้บริหาร
ส.อบต. ผู้นาชุมชน, กลุ่ม
ต่างๆ พนักงานและลูก
จ้าง หน่วยงานราชการ
ฯลฯ

6 โครงการปรับปรุง ต่อเติม เพื่อปรับปรุง ต่อเติม
ศูนย์หัตถกรรม หมู่ 12 ศูนย์หัตถกรรม หมู่ 12
ให้มีสภาพการ
ใช้งานที่มีความพร้อม
มากยิ่งขึ้น

ตีฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ
หนา 6 มม. ขนาด12×2.4 ม.

100,000

-

100,000

-

100,000

700,000

100,000

-

2565
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

โครงการ/กิจกรรม

เป็นการสนองนโยบาย สานักปลัด

ตามนโยบาลของรัฐบาล,

ของรัฐบาล, จังหวัด

กองคลัง

จังหวัดและอาเภอ

และอาเภอ

กองช่าง

สาเร็จลุล่วง
100,000 จานวนผู้เข้าร่วม ปัญหาการทุจริต
โครงการ
คอรัปชั่นลดน้อยลง

-

ศูนย์หัตถกรรม ศูนย์หัตถกรรม
1 ศูนย์
ให้มีสภาพการ

โครงคร่าวไม้ 1.5×3 นิ้ว

ใช้งานที่มีความพร้อม

@ 0.60×0.60 ม.# ปูกระ

มากยิ่งขึ้น

เบื้องขนาด 12×12 นิ้ว ผนัง
บุกระเบื้องขนาด 8×10 นิ้ว
เครื่องสุขภัณฑ์ตามแบบอบต.

หน่วยงาน

กองการศึกษา

สานักปลัด

สานักปลัด

-147รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดาเนิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
10,000
10,000
10,000
10,000
ข่าวสาร(การจัดซื้อจัดจ้าง) งานจัดซื้อจัดจ้าง
(การจัดซื้อจัดจ้าง)
อาเภออินทร์บุรี
อาเภออินทร์บุรี
8 อุดหนุนคณะกรรมการ เพื่อใช้ในการพัฒนาหมู่ หมู่ที่ 1 - 15
หมู่บ้าน/ชุมชน
บ้าน
ตาบลทอเอน
หมู่ 1-15 ตาบลทองเอน
รวม

8

โครงการ

75,000

-

600,000

525,000

-

1,225,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
10,000 ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าว
สาร 1 แห่ง

-

-

525,000

525,000

15 หมู่บ้าน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
การดาเนิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
เกิดประสิทธิภาพ
หมู่บ้านได้รับการ
พัฒนาในด้าน
ต่างๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สานักปลัด

สานักปลัด

-148รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรณรงค์ต่อต้าน เพื่อลดปัญหายาเสพติด จัดอบรมเยาวชน, อปพร,
100,000 100,000
ยาเสพติด
และเฝ้าระวังการแพร่ ประชาชนหรือจัดทาสื่อ
ระบาดของยาเสพติดใน ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ฯลฯ
พื้นที่
ให้ประชาชนได้รับทราบ

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดกิจกรรม ยาเสพติดในพื้นที่ตา
1 ครั้ง/ปี บลทองเอนลดน้อยลง

สานักปลัด

2 ปฏิบัติธรรมเด็กและ
เพื่อให้นาหลักธรรมมา เด็กและเยาวชนในพื้นที่
เยาวชนต่อต้านยาเสพติด ใช้ลดปัญหายาเสพติด ตาบลทองเอน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จัดกิจกรรม ยาเสพติดในพื้นที่ตา
1 ครั้ง/ปี บลทองเอนลดน้อยลง

สานักปลัด

3 โครงการอบรมครูแดร์

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จัดกิจกรรม ยาเสพติดในพื้นที่ตา
1 ครั้ง/ปี บลทองเอนลดน้อยลง

สานักปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวนถัง
ดับเพลิง

สานักปลัด

เพื่อให้ครูแดร์ทาหน้าที่ เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ป้องกันการแพร่ระบาด ตาบลทองเอน
ของยาเสพติด

4 โครงการจัดซื้อถังดับเพลิง เพื่อติดตั้งถังดับเพลิงใน จัดซื้อถังดับเพลิง
ฉุกเฉิน
แต่ละหมู่บ้าน ป้องกัน
การเกิดหรือระงับอัคคีภัย

อัคคีภัย

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

-149รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารจัดการ ศูนย์อปพร. และศูนย์
100,000 100,000 100,000 100,000
ศูนย์ อปพร.และศูนย์
ศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัยท้อง และเกิดประสิทธิผล ท้องถิ่น ตาบลทองเอน
ถิ่นตาบลทองเอน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
100,000 จานวนศูนย์

อปพร.และศูนย์
รักษาความ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศูนย์ฯ.มีศักยถาพใน
การปฏิบัติงานมาก
ขึ้น

สานักปลัด

ปลอดภัย

6 โครงการจุดตรวจร่วม
เพื่อป้องกันและลดอุบัติ จัดตั้งจุดตรวจร่วมบริการ
บริการช่วงเทศกาลปีใหม่, เหตุในช่วงเทศกาล
ประชาชน
สงกรานต์
ปีใหม่และสงกรานต์

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จัดโครงการ ประชาชนได้รับความ
2 ครั้ง/ปี สะดวกและปลอดภัย

สานักปลัด

7 โครงการป้องกันและ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบัติ
ตาบลทองเอน
8 โครงการฝึกอบรมป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของเจ้าหน้าที่ อบต.
ทองเอน

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000 จานวนผู่ที่ได้รับ ผู้ประสบภัยได้รับการ

สานักปลัด

เพื่อป้องกันและให้ความ ประชาชนผู้ประสบภัย
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย พิบัติในพื้นที่ตาบลทอง
พิบัติในพื้นที่
เอน
ฝึกอบรมหรือให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ อบต.ทองเอน
เกี่ยวกับยาเสพติด
ละตรวจร่างกาย

ความช่วยเหลือ

-

-

-

-

-

ช่วยเหลือ

จัดโครงการ ลดปัญหายาเสพติด
2 ครั้ง/ปี และเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน

ของเจ้าหน้าที่

สานักปลัด

-150รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการเพิ่มศักยภาพให้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ จัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้
250,000 250,000
กับผู้นาชุมชน, ประชาชน ผู้นาชุมชน ประชาชน ด้านป้องกันและบรรเทา
และสมาชิก อปพร.
และสมาชิก อปพร.
สาธารณภัย

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนผู้เข้าร่วม การปฏิบัติงานของ
โครงการ
ผู้นาชุมชน ประชาชน

สานักปลัด

อปพร.มีศักยภาพมาก
ขึ้น

10 โครงการไม่เผาเราช่วยกัน เพื่อป้องกันการเกิดอัคคี รณรงค์ชี้แจงให้ประชาชน
ระวังไฟ
ภัย
ได้รับทราบถึงผลเสียจาก

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง/ปี

การเกิดอัคคีภัยลด
น้อยลง

สานักปลัด

200,000

200,000

-

-

-

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง/ปี

ลดการสูญเสียชีวิต

สานักปลัด

การเผาวัชพืชในนา

11 โครงการหนึ่งตาบลหนึ่ง
ทีมกู้ภัย (OTOS)

เพื่อเตรียมความพร้อม ทีมกู้ภัยตาบลทองเอน
ในการช่วยเหลือผู้ประ
สบภัย

-151รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการอบรมเด็กและ จัดฝึกอบรมหรือให้ความรูเ้ ด็ก และ เยาวชนในตาบล
50,000
50,000
50,000
50,000
เยาวชนป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับยาเสพติด
ทองเอน
ปัญหายาเสพติด
50,000

14 อุดหนุนกองทุนภัยพิบัติ
ตาบลทองเอน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จานวน 1
กองทุน

1,200,000

1,200,000

600,000

600,000

600,000

รวม

14

กองทุนภัยพิบัติตาบล
ทองเอน
โครงการ

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2565
(บาท)
50,000 จานวนผู้เข้าร่วม ปัญหายาเสพติด
โครงการ
ลดลง

13 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล เพื่อให้เกิดความสงบ เด็ก และ เยาวชนและ
ห้า
เรียบร้อยภายในตาบล ประชาชนในตาบลทอง
เอน
เพื่อสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณ

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

จานวนผู้เข้าร่วม สังคมมีความรักความ
โครงการ
เข้าใจ เคารพในความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด

สานักปลัด

คิดเห็นของกันและกัน

กองทุนภัยพิบัติตาบล
ทองเอน

การดาเนินงาน
กองทุนฯ มี
ประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์

สานักปลัด

-152รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.3 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดซื้อชุดเอี๊ยม/ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย จัดซื้อชุดเอี๊ยม/ที่นอน
100,000 100,000
ที่นอน ฯลฯ
ของผู้ปกครองให้นักเรียน ฯลฯ ให้กับนักเรียน ศพด.
มีชุดและที่นอน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนนักเรียน

2 โครงการจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เพื่อจัดซท้อวัสดุงานบ้าน ศพด. อบต.ทองเอน
เครื่องใช้
งานครัว เช่นน้ายาถูพื้น จานวน 7 แห่ง
และอื่น ๆ

60,000

60,000

-

-

-

ศพด. 7 แห่ง

3 โครงการจัดทามาตรฐาน เพื่อให้ ศพด. ตาบลทอง ศพด. จานวน 7 แห่ง
ศพด.
เอนได้มาตรฐาน

20,000

20,000

-

-

-

ศพด. 7 แห่ง

100,000

100,000

-

-

-

4 โครงการจัดซื้อเครื่อง
เล่น/อุปกรณ์เด็กเล่น

เพื่อให้เด็กเกิดพัฒนา

จัดซื้อเครื่องเล่น/อุปกรณ์
เด็กเล่นให้กับศพด.ตาบล
ทองเอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลดภาระค่าใช้จ่าย
กองการศึกษา
ของผู้ปกครองและ
นักเรียนได้รับความ
สะดวกสบาย
เด็กได้รับสุขะอนามัย กองการศึกษา
ที่ดี

ศพด.ตาบลทองเอน
ได้มาตรฐาน

ศพด. 7 แห่ง เด็กมีพัฒนาการและ
ทักษะที่ดี

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-153รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.3 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการปฐมนิเทศผู้ปก เพื่อให้ผู้ปกครองของ ผู้ปกครองเด็กศพด. อบต.
30,000
30,000
30,000
30,000
ครองเด็กนักเรียน
เด็กนักเรียน ศพด.ได้รับ ทองเอนทั้ง 7 แห่ง
ความรู้และความเข้าใจ
6 ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม พื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ศพด. อบต.ทองเอน
และล้างอัดขยายภาพใน ถ่ายเอกสารหรืออื่น ๆ ทั้ง 7 แห่ง
การเรียนการสอน
ของ ศพด.

50,000

50,000

-

-

7 โครงการสนับสนุนทุนการ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ นักเรียนของโรงเรียนใน
ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส เด้กด้อยโอกาสและยาก พื้นที่ตาบลทองเอน
และยากจน
จน

50,000

50,000

50,000

50,000

8 โครงการจัดหาวัสดุ/
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์/สื่อ
ครุภัณฑ์/เทคโนโลยีและ ในการเรียนการสอน การเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน

300,000

300,000

-

-

2565
(บาท)
30,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดโครงการ ผู้ปกครองมีความเข้า
1 ครั้ง/ปี ใจในงานของ ศพด.

กองการศึกษา

ศพด. 7 แห่ง การเรียนการสอนมี

กองการศึกษา

ประสิทธิภาพมากขึ้น

50,000 จานวนเด็กที่ได้รับเด็กได้รับการศึกษาที่
ทุนการศึกษา ดี

-

ศพด. 7 แห่ง การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-154รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.3 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการอบรมส่งเสริม เพื่อให้ด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนตาบล
200,000 200,000 200,000 200,000
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก นาหลักคุณธรรม
ทองเอน
และเยาวชนตาบลทองเอน จริยธรรมไปใช้
10 โครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์เพื่อน

เพื่อให้เด็กเกิดความรัก เด็กและเยาวชนในตาบล
ความสามัคคีและการ ทองเอน
ช่วยเหลือกัน

11 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อบริหารจัดการกิจ สภาเด็กและเยาวชน
กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน กรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน
12 โครงการจัดซื้อวัสดุการ เพื่อใช้ใน ศพด. อบต. ศพด. อบต.ทองเอน
ศึกษา
เอนเอน
จานวน 7 แห่ง

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
200,000 จานวนผู้เข้าร่วม เด็กเป็นคนดีของ
โครงการ

50,000

50,000

50,000

150,000

150,000

-

-

-

ศพด. 7 แห่ง

รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

ความรักในเด็กและ
เยาวชน

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชนใน
กิจกรรม

หน่วยงาน

สังคม

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม เกิดความสามัคคีและ
โครงการ

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตาบลได้ทากิจกรรม
ร่วมกัน
เด็กมีวัสดุในการเรียน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-155รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.3 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาด้าน
เยาวชน ตั้งแต่ 3 ปี
380,000 380,000
จ้างครูตา่ งประเทศสอนภาษา ภาษาอังกฤษให้เยาวชน ขึ้นไปสามารถเข้าเรียนได้
และประชาชน

14 โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทางานในข่วง
ปิดภาคเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้มีราย เด็กนักเรียนในตาบล
ได้ในช่วงปิดภาคเรียน ทองเอน

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่
เด็กและเยาวชนด้าน
ได้เพิ่มพูนความรู้และ ตาบลทองเอน
วิทยาศาสตร์
ประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

2565
(บาท)
380,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนผู้
นักเรียนสามารถ
เข้าร่วมโครงการ ใช้ภาษาอังกฤษ

กองการศึกษา

สื่อสารได้

50,000 จานวนผู้เข้า
ร่วมโครงการ

50,000 จานวนเด็กและ

เด็กใช้เวลาว่างให้เกิด

กองการศึกษา

ประโยชน์

เด็กและเยาวชนได้รับ
เยาวชนที่เข้าร่วม ความรู้และประสบ
โครงการ
การณ์ดา้ นวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

-156รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.3 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 อุดหนุนค่าอาหารเสริม เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนม โรงรียนสังกัด สพฐ.ใน
1,239,790 1,239,790 1,239,790 1,239,790
(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียน
พื้นที่จานวน 7 แห่ง
17 อุดหนุนค่าอาหารเสริม เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนม ศพด. อบต.ทองเอน
(นม) ศพด. อบต.ทองเอน โรงเรียน
จานวน 7 แห่ง

285,520

285,520

18 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ โรงรียนสังกัด สพฐ.ใน
เด็กนักเรียนโรงเรียนสัง รับประทานอาหารครบ พื้นที่จานวน 7 แห่ง
กัด สพฐ. จานวน 200 5 หมู่
วันๆละ 20 บาท

2,596,000

2,596,000

19 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ ศพด. อบต.ทองเอน
เด็กนักเรียน ศพด. อบต. รับประทานอาหารครบ จานวน 7 แห่ง
ทองเอนจานวน 245
5 หมู่
วันๆ ละ 20 บาท

730,100

-

2,596,000

-

2,596,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

ที่ได้ดื่มนม

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง

จานวนนักเรียน
ที่ได้ดื่มนม

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองการศึกษา

2,596,000 จานวนนักเรียนที่ นักเรียนมีสุขภาพ

กองการศึกษา

1,239,790 จานวนนักเรียน

-

ได้รับประทานอาหารกลางวัน

730,100

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

แข็งแรง

จานวนนักเรียนที่ นักเรียนมีสุขภาพ
ได้รับประทาน- แข็งแรง
อาหารกลางวัน

กองการศึกษา

-157รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.3 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 อุดหนุนค่าจัดการเรียน เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน ศพด. อบต.ทองเอน
253,300 253,300 253,300 253,300
การสอน
การสอนให้กับ ศพด. จานวน 7 แห่ง
อบต.ทองเอน
21 อุดหนุนโครงการต่างๆ เพื่ออุดหนุนโครงการ กลุ่มโรงเรียนตาบลทอง
ของกลุ่มโรงเรียนในตาบล ต่างๆของกลุ่มโรงเรียน เอน
ทองเอน
ในตาบลทองเอน

150,000

150,000

300,000

300,000

22 อุดหนุนกิจกรรมของกศน. เพื่อสนับสนุนการเรียน ศูนย์การศึกษานอก รร.
การสอนของ กศน.
อบต.ทองเอน

30,000

30,000

30,000

30,000

23 อุดหนุนสาหรับส่งเสริม เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ศักยภาพการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา

20,000

20,000

-

-

ศพด. อบต.ทองเอน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
253,300 ศพด. 7 แห่ง

300,000 นักเรียนได้
ทากิจกรรม
ร่วมกัน
30,000 กศน. 1 แห่ง

-

ศพด. 7 แห่ง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็กมีพัฒนาการ
เรียนที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

เกิดความรักความ
สามัคคี

กองการศึกษา

นักเรียน กศน.
มีการเรียนที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

เด็นักเรียนมีผล
การเรียนที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

-158รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.3 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
24 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เพื่อให้เด็กนักเรียน
เด็กนักเรียน ศพด. อบต.
144,640
ศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา สพด. ทั้ง 7 แห่ง มี
ทองเอนทั้ง 7 แห่ง
เด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรร ความพร้อมที่จะได้รับ
สาหรับเด็กปฐมมวัย
การศึกษาที่มีคุณภาพ
-ค่าหนังสือเรียน
อย่างเสมอภาคและเป็น
-ค่าอุปกรณ์การเรียน
ธรรม
-ค่าเครืองแบบนักเรียน
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รวม
24
โครงการ
6,564,710
6,709,350
5,279,090
5,279,090

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็กนักเรียน เด็กมีพัฒนาการที่
ศพด. 7 แห่ง สมวัย มีอุปกรณ์การ
เรียนที่เหมาะสม

5,279,090

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

-159รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเสริมสร้างพัฒนา เพื่อจัดกิจกรรมในวันเด็ก เด็กในตาบลทองเอน
100,000 100,000 100,000 100,000
การเด็ก (วันเด็กแห่งชาติ) ให้เด็กเกิดพัฒนาการที่ดี
2 โครงการจัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์กีฬา

เพื่อใช้สาหรับเล่นกีฬา จัดซื้อวัสดุกีฬา
และออกกาลังกาย

3 โครงการจัดกิจกรรมการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ศึกษาให้กับ ศพด. อบต. การเรียนรู้
ทองเอน

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

150,000

150,000

150,000

150,000

300,000

300,000

-

-

36,000

36,000

36,000

36,000

เช่น วันพ่อ, แม่, วันสาคัญ

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดกิจกรรม เด็กมีความสุขและ
1 ครั้ง/ปี พัฒนาการที่ดี

กองการศึกษา

จานวนวัสดุ ประชาชนมีสุขภาพ
อุปกรณ์กีฬา ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษา

ศพด. 7 แห่ง เด็กได้รับความรู้เพิ่ม
มากขึ้น

กองการศึกษา

36,000 จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีสุขภาพ

กองการศึกษา

150,000

-

ทางศาสนา ฯลฯ

4 โครงการส่งเสริมการออก เพื่อให้ประชาชนมีสุข ประชาชนในตาบลทอง
กาลังกาย
ภาพร่างกายที่แข็งแรง เอน

กิจกรรม

ร่างกายแข็งแรง

-160รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ จัดการแข่งขันกีฬาใน
200,000 200,000 200,000 200,000
สามัคคีปรองดอง
ประชาชนได้ร่วมแข่งขัน ตาบลทองเอน
ตาบลทองเอน
กีฬาในตาบล

2565
(บาท)
200,000

รับผิดชอบหลัก

จานวนวัสดุ ประชาชนมีสุขภาพ
อุปกรณ์กีฬา ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษา

50,000

50,000

-

-

7 อุดหนุนงานเทศกาลกิน
ปลาและงานกาชาด
จังหวัดสิงห์บุรี

เพื่ออุดหนุนงานการจัด เพื่ออุดหนุนงานการจัด
งานเทศกาลกินปลาและ งานเทศกาลกินปลาและ
งานกาชาดจังหวัด
งานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
สิงห์บุรี

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 การจัดงาน
เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย

856,000

856,000

506,000

506,000

506,000

โครงการ

หน่วยงาน

กองการศึกษา

เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้า จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกับหน่วยงานอื่น แข่งขัน

7

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จัดกิจกรรม เด็กมีความสุขและ
1 ครั้ง/ปี พัฒนาการที่ดี

6 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันกับหน่วยงานอื่น

รวม

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

การจัดงานเป็นไป
อย่างเรียบร้อย

สานักปลัด

-161รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.5 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการควบคุมและป้อง เพื่อป้องกันการเกิดโรค ประชาชนในพื้นที่ตาบล
110,000 110,000
กันโรคไข้เลือดออกตาบล ไข้เลือดออก
ทองเอน
ทองเอน
2 โครงการป้องกันและควบ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข สุนัขและแมวในตาบล
คุมโรคพิษสุนัข/แมว บ้า บ้าในตาบล
ทองเอน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนผู้เข้าร่วม ตาบลทองเอนปลอด
กิจกรรม
จากโรคไข้เลือดออก

สานักปลัด

100,000

-

-

-

-

จานวนสุนัข/แมว ตาบลทองเอนปลอด
จากโรคพิษสุนัขบ้า

สานักปลัด

3 โครงการเพิ่มประสิทธิ
เพื่อให้มีอาสาสมัครประ อาสาสมัครประจาหมู่บ้าน
ภาพการป้องกันโรคระบาด จาหมู่บ้านช่วยเหลืองาน หมู่ละ 2 คน
สัตว์ล่วงหน้า
ด้านปศุสัตว์

50,000

50,000

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม โรคระบาดสัตว์ใน
โครงการ
พื้นที่ลดลง

สานักปลัด

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม ทีมงานสร้างสุขภาพ
ทีมงานสร้างสุขภาพตาบล งานให้มีความรู้ความ ตาบลทองเอน
ทองเอน
ชานาญในการดูแล
สุขภาพ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง/ปี

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

สานักปลัด

-162รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.5 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ เด็ก เยาวชน และประ
30,000
30,000
30,000
30,000
โรคเอดส์
โรคเอดส์
ชาชนทั่วไปในพื้นที่
ตาบลทองเอน
6 โครงการฝึกอบรมฟื้นฟู
ทีมกู้ชีพกู้ภัย

7 โครงการจัดเวทีสาธารณะ
สมัชชาสุขภาพและสิ่ง
แวดล้อมเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมจัดทา "ธรรมนูญ
สุขภาพตาบลทองเอน"
สู่สุขภาวะที่ดีถ้วนหน้า

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความ เจ้าหน้าที่ทีมกู้ชีพกู้ภัย
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์
ของทีมกู้ชีพกู้ภัยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

100,000

เพื่อผลักดันนโยบาย จัดเวทีสาธารณะแลก
สาธารณะอย่างมีระบบ เปลียนการเรียนรู้ดา้ นสุข
และให้ประชาชนมีส่วน ภาพในตาบลทองเอน
ร่วม

60,000

100,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
30,000 จานวนผู้เข้าร่วม เด็ก เยาวชนและ
สานักปลัด
กิจกรรม
ประชาชนได้รับความ
รู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

-

จัดกิจกรรม ลดการสูญเสียซึ่งชีวิต
1 ครั้ง/ปี และทรัพย์สินของ

สานักปลัด

ประชาชน

60,000

60,000

60,000

60,000

จัดกิจกรรม ประชาชนได้รับความ
1 ครั้ง/ปี รู้เพิ่มและนาไปใช้

สานักปลัด

-163รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.5 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพื่อลดการสูญเสียชีวิต เด็ก เยาวชน และประ
80,000
80,000 100,000 100,000
และลดอุบัติเหตุจากการ จากการจมน้า
ชาชนทั่วไป
จมน้า
9 ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยา จัดซื้อแอลกอฮอลล์, น้ายา
หรือการแพทย์
ศาสตร์หรือการแพทย์ ต่าง ๆ เวชภัณฑ์, ถุงมือ
ต่าง ๆ
และคมีภัณฑ์, กระบอก

100,000

100,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2565
(บาท)
100,000 จานวนผู้เข้าร่วม จานวนผู้ที่เสียชีวิต
กิจกรรม

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด

จากการจมน้าลดลง

จัดกิจกรรม ลดการสูญเสียซึ่งชีวิต
1 ครั้ง/ปี และทรัพย์สินของ

สานักปลัด

ประชาชน

ฉีดยา, เข็มฉีดยา,สาลี
ทรายอะเบทหรืออื่นๆ
ฯลฯ

10 ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กาย

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกาย

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ชุดปฏิบัติงาน (ชุดปฏิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
EMR)

50,000

50,000

-

-

-

จานวนชุด
ที่จัดซื้อ

การปฏิบัตงิ านของ
เจ้าหน้าที่มีความ
คล่องตัว

สานักปลัด

-164รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.5 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการลดจานวนสุนัข เพื่อลดจานวนจานวน สุนัขและแมวในตาบล
50,000
50,000 100,000 100,000
และแมวตาบลทองเอน สุนัขและแมวในพื้นที่ ทองเอน 15 หมู่บ้าน
ตาบลทองเอน
12 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข สุนัขและแมวในพื้นที่
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าในพื้นที่ตาบล
ตาบลทองเอน
บ้า
ทองเอน

55,350

13 โครงการสารวจข้อมูล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้สารวจจานวนสัตว์ใน
จานวนสัตว์และขึ้น
ให้กับผู้สารวจจานวน พื้นที่ตาบลทองเอน
ทะเบียนจานวนสัตว์ตาม สัตว์และขึ้นทะเบียน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

13,360

80,000

90,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
100,000 จานวนสุนัขและ ปัญหาพิษสุนัขบ้า
แมวที่เข้าร่วม
โครงการ

40,000

40,000

40,000 จานวนสัตว์ที่
สารวจและขึ้น
ทะเบียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด

และหมา แมวจรจัด
ลดลง

100,000 จานวนสุนัขและ ตาบลทองเอนปราศ
แมวที่เข้าร่วม
โครงการ

40,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สานักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์ได้รับการสารวจ
และขึ้นทะเบียน

สานักปลัด

-165รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.5 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการพัฒนาสาธารณ เพื่อให้ประชาชนมีสุข 15 หมู่บ้าน หมู่ละ
225,000
สุขมูลฐานในเขตตาบล ภาพร่างกายที่แข็งแรง 15,000 บาท
ทองเอน
15 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
การรักษาสุขภาพอนามัย
ให้สมบูรณ์ แข็งแรง
ปราศจากโรค
16 อุดหนุนสาหรับการดาเนิน
งานตามโครงการพระราช
ดาริด้านสาธารณสุข

เพื่อให้ประชาชนมีสุข รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ภาพร่างกายที่แข็งแรง ตาบลทองเอน

120,000

เพื่อสนับสนุนการดาเนิน หมู่ที่ 1 - 15 ต.ทองเอน
งานตามโครงการพระ หมู่ละ 20,000 บาท
ราชดาริด้านสาธารณสุข

300,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000

300,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

15 หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุข
ภาพแข็งแรง

รพ.สต.

ประชาชนมีสุข
ภาพแข็งแรง

สานักปลัด

300000 จานวนหมู่บ้าน ประชาชนมี
ที่เสนอขอรับ สุขภาพแข็งแรง
การอุดหนุน

สานักปลัด

-

จานวน 2 แห่ง

300,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-166รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.5 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 อุดหนุนโครงการสร้าง
เพื่อให้ประชาชนมีสุข รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
เสริมตามกลุ่มวัย
ภาพร่างกายที่แข็งแรง ตาบลทองเอน
18 โครงการสนับสนุนกองทุน เพื่อให้ประชาชนมีสุข รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
สปสช.
ภาพร่างกายที่แข็งแรง ตาบลทองเอน

-

19 อุดหนุนโครงการดูแลผู้พิการ ผู้พิการ
ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ป่วยติดเตียง

-

รวม

19

รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ตาบลทองเอน

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
220,000 รพ.สต.

จานวน 2 แห่ง

500,000 รพ.สต.
จานวน 2 แห่ง

-

-

-

300,000 รพ.สต.
จานวน 2 แห่ง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีสุข
ภาพแข็งแรง
ประชาชนมีสุข
ภาพแข็งแรง

สานักปลัด

ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ป่วยติดเตียง

สานักปลัด

มีความเป็นอยู่

มีความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น

ที่ดีขึ้น
โครงการ

1,473,710

1,080,000

750,000

760,000

1,780,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-167รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุนสวัสดิ เพื่อสนับสนุนสวัสดิการผู้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
100,000 100,000 100,000 100,000
การผู้สูงอายุ ผู้พิการและ สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดอ้ ย ด้อยโอกาสตาบลทองเอน
ผู้ด้อยโอกาส
โอกาสตาบลทองเอน
2 โครงการตรวจเยี่ยมดูแล เพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิต ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้ ใจผู้สูงอายุที่มีภาวะ ตาบลทองเอน
กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พึ่งพิง

50,000

3 โครงการอบต.เคลื่อนที่ เพื่อออกรับฟังปัญหา ประชาชนในตาบลทอง
บาบัดทุกข์ บารุงสุขให้กับ และช่วยเหลือประชาชน เอน 15 หมู่บ้าน
ประชาชน
ในพื้นที่ตาบลทองเอน

100,000

4 โครงการปรับสภาพแวด เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสมีสภาพ ผู้ด้อยโอกาสในตาบล
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทองเอน

150,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
100,000 จานวนผู้ที่ได้รับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
การสนับสนุน

100,000

100,000

150,000

150,000

150,000

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

ชีวิตที่ดขี ึ้น

150,000 จานวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
โครงการ

รับผิดชอบหลัก

พิงมีสุขภาพกายและ
ใจดีขึ้น

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีคณุ ภาพ
โครงการ

หน่วยงาน

ผู้ดอ้ ยโอกาสมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
โครงการ

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ดอ้ ยโอกาสมีความ
เป้นอยู่ที่ดขี ึ้น

สานักปลัด

-168รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการอบต.เคลื่อนที่ เพื่ออานวยความสะดวก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
40,000
ออกรับขึ้นทะเบียนผู้สูง ให้แก่ผู้อายุ ผู้พิการและ ประชาชนในพื้นที่
อายุ ผู้พิการและรับฟัง ประชาชน
ตาบลทองเอน
ปัญหาตามหมู่บ้าน
6 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
และพัฒนาทักษะให้
ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการมีรายได้

ผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่
ตาบลทองเอน

7 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบวัสดุอุปโภคบริโภค
บริโภคให้กับผู้ยากไร้ ผู้ ผู้ด้อยโอกาสให้มีความ ให้แก่ผ้ยู ากไร้และผู้ดอ้ ย
ด้อยโอกาสและผู้พิการ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โอกาสในตาบลทองเอน
ในตาบลทองเอน

20,000

20,000

20,000

20,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุ ผุ้พิการ ได้
โครงการ
ความสะดวกสบาย

สานักปลัด

20,000 จานวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้

สานักปลัด

โครงการ

90,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

มีชีวิตความเป็นอยู่
ดีขึ้น

จานวนผู้เข้าร่วม ผู้พิการ ผู้ดอ้ ยโอกาส
โครงการ
มีความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น

สานักปลัด

-169รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
150,000 150,000 150,000 150,000
และสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ มีสุขภาพร่างกายและ ในตาบลทองเอน
ตาบลทองเอน
จิตใจที่ดี
9 โครงการสายใยรักครอบ เพื่อให้บุคคลในครอบ จัดกิจกรรมให้ประชาชน
20,000
20,000
20,000
20,000
ครัว
ครัวมีความรักความอบ เข้าร่วม
อุ่นมากขึ้น
10 โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ
11 อุดหนุนเพื่อสนับสนุน
ค่าป่วยการสาหรับ
นักบริบาลท้องถิ่น

เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพในพื้นที่
ตาบลทองเอน
อุดหนุนเพื่อสนับสนุน
ค่าป่วยการสาหรับ
นักบริบาลท้องถิ่น

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ในพื้นที่ตาบลทองเอน
จานวน 20 คน

-

สนับสนุนค่าป่วยการ

-

สาหรับนักบริบาลท้องถิ่น

144,000

-

-

-

144,000

144,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2565
(บาท)
150,000 จานวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่ดี

20,000 จานวนผู้เข้าร่วม ครอบครัวเกิดความ
โครงการ

-

รักความอบอุ่น

ผู้พิการ
ผู้พิการหรือทุพพล
จานวน 20 คน ภาพได้รับสวัสดิการ

144,000 นักบริบาลท้องถิ่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
จานวน 2 คน

สานักปลัด

ผู้ดอ้ ยโอกาส
มีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่ดี

สานักปลัด

สานักปลัด

-170รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 อุดหนุนศูนย์ ศป.ปส.
เพื่อสนับสนุนและแก้ไข ศูนย์ ศป.ปส.
15,000
15,000
15,000
15,000
อาเภออินทร์บุรี
ปัญหายาเสพติด
อาเภออินทร์บุรี
13 อุดหนุนศูนย์ ศอ.ปส.
จังหวัดสิงห์บุรี

เพื่อสนับสนุนและแก้ไข ศูนย์ สป.ปส.
ปัญหายาเสพติด
จังหวัดสิงห์บุรี

14 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อสนับสนุนและแก้ไข อาเภออินทร์บุรี/
ปัญหายาเสพติด
สภ.อ.อินทร์บุรี

รวม

14

โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

100,000

150,000

150,000

150,000

865,000

929,000

929,000

929,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

2565
(บาท)
15,000 ศูนย์ ศป.ปส.
1 แห่ง

ปัญหายาเสพติด
ลดน้อยลง

สานักปลัด

30,000 ศูนย์ ศอ.ปส.
1 แห่ง

ปัญหายาเสพติด
ลดน้อยลง

สานักปลัด

150,000 อาเภออินทร์บุรี/ ปัญหายาเสพติด
สภ.อ.อินทร์บุรี
ลดน้อยลง

สานักปลัด

929,000

รับผิดชอบหลัก

-171รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนกองทุนแม่ของ เพื่ออุดหนุนกองทุนแม่ กองทุนแม่ 15 หมู่บ้าน
150,000 150,000 150,000 150,000
แผ่นดินตาบลทองเอน
ของแผ่นดินตาบลทอง
เอน
2 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ เพื่ออุดหนุนกองสวัสดิ กองทุนสวัสดิการชุมชน
ชุมชนตาบลทองเอน
การชุมชนตาบลทองเอน ตาบลทองเอน
หมู่ 1 - 15
รวม
2
โครงการ

150,000

150,000

150,000

150,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
150,000 จานวน
15 หมู่บ้าน

150,000 การบริหาร
งานมีความ
คล่องตัว
300,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
การบริหารงาน
ของกองทุนแม่
เกิดประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
ของกองทุน
เกิดประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

-172รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.8 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างสนาม เพื่อให้เด็กนักเรียนและ ปรับปรุงพื้นที่โดยทาการ
676,000
เด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น ประชาชนใช้สาหรับ ถมทรายและปูตวั หนอน
โรงเรียนชุมชนวัดยาง
ออกกาลังกายและทา และจัดซื้อเครื่องเล่น
กิจกรรมต่าง ๆ
ประจาสนามเด็กเล่น

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สนาม
เด็กเล่น
1 แห่ง

เด็กและประชาชนมี
สถานที่ทากิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ 9

เพื่อใช้เป็นสถานที่ทา
กิจกรรมต่าง ๆ

กว้าง 6 เมตร ยาว 12
เมตร สูง 3 เมตร หลังคา
ทรงจั่ว

297,700

-

-

-

-

ศาลาประชาคม ประชาชนมีสถานที่
1 หลัง
ทากิจกรรมได้รับ
ความสะดวกสบาย

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างศาลา
กลางหมู่บ้านบริเวณที่
สาธารณประโยชน์
หมู่ 11

เพื่อใช้เป็นสถานที่ทา
กิจกรรมต่าง ๆ

กว้าง 5 เมตร ยาว 12
เมตร สูง 3 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120
ตารางเมตร

297,700

-

-

-

-

ศาลากลางหมู่บ้าน ประชาชนมีสถานที่

กองช่าง

1 หลัง

ทากิจกรรมได้รับ
ความสะดวกสบาย

-173รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.8 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการปรับปรุงหัวดับ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคี ปรับปรุงหัวดับเพลิงพร้อม
100,000
100,000 100,000
เพลิงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ภัยในหมู่บ้าน
ติดตั้งอุปกรณ์ดบั เพิลง
ดับเพลิง หมู่ 12
5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง เพื่อให้มีแสงไฟฟ้าสา
สว่างสนามฟุตบอล/สนาม หรับการเล่นกีฬา
กีฬา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

2565
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
100,000 จานวนอุปกรณ์ที่ ป้องกันการสูญเสียซึ่ง
กองช่าง
ได้รับการติดตั้ง

ชีวิตและทรัพย์สิน

(1) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามฟุตบอลโรงเรียน
วัดไผ่ดา หมู่ 4

150,000

-

-

-

-

ติดตั้งไฟฟ้า ประชาชนมีสถานที่
จานวน 1 แห่ง ออกกาลังกาย

(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามกีฬา หมู่ 5

-

150,000

-

-

-

ติดตั้งไฟฟ้า
จานวน 1 แห่ง

(3) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามฟุตบอลชุมชนวัด
ดงยาง หมู่ 12

-

150,000

-

-

-

ติดตั้งไฟฟ้า
จานวน 1 แห่ง

กองช่าง

-174รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.8 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการก่อสร้างลานออก เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก (1) โรงเรียนวัดล่องกะ
324,000
กาลังกาย/ลานกีฬา
กาลังกายและทากิจ เบาหมู่ 7 ขนาดกว้าง
กรรมของประชาชน
20 เมตร ยาว 31 เมตร
(2) โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
หมู่ 5 โดยทาการปูคอน
กรีตบล็อกรูปคชกริชหนา
6 ซม. กว้าง 14.50
เมตร ยาว 15 เมตร
กว้าง 5 เมตร ยาว 6
เมตร และกว้าง 6.50
เมตร ยาว 12 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 325.50 ตร.ม.

533,500

-

-

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลานกีฬา ประชาชนมีสถานที่
จานวน 1 แห่ง ออกกาลังกาย

ลานกีฬา
จานวน 1 แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

-175รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.8 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(3) โรงเรียนวัดเชียงราก
324,000
หมู่ที่ 6

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ลานกีฬา
จานวน 1 แห่ง

-

-

-

243,000

-

ลานกีฬา
จานวน 1 แห่ง

(5) ก่อสร้างลานกีฬา
ในร่ม หมู่ 2

-

-

-

100,000

-

(6)ก่อสร้างโดม/

-

-

-

350,000

-

ลานกีฬา
จานวน 1 แห่ง
โดม/ลานกีฬา
จานวน 1 แห่ง

-

-

100,000

-

(4) โรงเรียนวัดกลาง
หมู่ 2 ทาการเทคอนกรีต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีสถาน
ที่ออกกาลังกาย

เสริมเหล็กหนา 0.12 ซม.
กว้าง 15 ม. ยาว 30 ม.

ลานกีฬาที่สาธารณะ
หมู่ 1
7 โครงการติดตั้งเครื่องออก เพื่อใช้สาหรับออกกาลัง (1) ติดตั้งเครื่องออก
กาลังกาย/ซ่อมแซมเครื่อง กาย
กาลังกายกลางแจ้ง
ออกกาลังกาย
หมู่ 1

-

เครื่องออก
ประชาชนมีสุขภาพ
กาลังกายจานวน ร่างกายแข็งแรง

1 แห่ง

หน่วยงาน

กองช่าง

-176รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.8 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(2) ซ่อมแซมเครื่องออก
100,000
กาลังกายวัดเซ่าสิงห์
หมู่5
(3) ติดตั้งเครื่องออกกาลัง
100,000
กายประจาหมู่บ้าน
หมู่ 7
(4) ติดตั้งเครื่องออกกาลัง
100,000
กายกลางแจ้ง
หมู่ 15
(4) ติดตั้งเครื่องออก
100,000
กาลังกายกลางแจ้ง
หมู่ 6
8 โครงการเครื่องออกกาลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่
ติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย
150,000
กายกลางแจ้งและสนาม สาหรับออกกาลังกาย พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
วอลเล่ย์บอลพร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่าง หมู่ 5

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เครื่องออก
กาลังกายจานวน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

1 แห่ง
100,000 เครื่องออก
กาลังกายจานวน

1 แห่ง
100,000 เครื่องออก
กาลังกายจานวน

1 แห่ง
-

-

เครื่องออก
กาลังกายจานวน

1 แห่ง
เครื่อง
ประชาชนมีสุขภาพ
ออกกาลังกาย ร่างกายแข็งแรง
จานวน 1 แห่ง

กองช่าง

-177รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.8 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เพื่อให้มีสถานที่สาหรับ

(1) ก่อสร้างลานกีฬา

พร้อมติดตั้งเครื่องออก

ออกกาลังกายและทา

พร้อมติดตั้งเครื่องออก

กาลังกาย หมู่ที่ 9

กิจกรรมต่าง ๆ

กาลังกาย หมู่ที่ 9 โดย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

118,600

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ลานกีฬา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีสุขภาพ

กองช่าง

จานวน 1 แห่ง ร่างกายแข็งแรง

เทคอนกรีตกว้าง 2 เมตร
ยาว 15 เมตร หนา
0.12 เมตร
10 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด

เพื่อความปลอดภัยใน

(1) บริเวณหน้าบ้านนาย

ชีวิตและทรัพย์สินของ

สะอาด หมู่ 2

-

80,000

-

-

-

จานวนกล้องวงจร ประชาชนได้รับความ
ปิด

ประชาชน

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

(2) บริเวณหมู่ที่ 4

-

80,000

-

-

-

จานวนกล้อง
วงจรปิด

(3) บริเวณ หมู่ที่ 3

-

-

166,300

-

-

1. โค้งบ้านนายสัมพันธ์

จานวนกล้อง
วงจรปิด

2.สามแยกกลางซอย
3. สามแยกซอยกกพับ
(4) บริเวณ หมู่ที่ 6

-

-

204,600

-

-

จานวนกล้อง

กองช่าง

1. หน้าบ้านนายนิคม

วงจรปิด

2.หน้าบ้านนางสมหมาย
3. หน้าบ้านนายเตี้ย
4. หน้าบ้านนายผอบ

-178รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.8 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการปรับปรุงซ่อม
เพื่อใช้เป็นที่เก็บของ ทาตะแกรงปิดทึบกว้าง
100,000
แซมตลาดสดเก่าเป็นที่
6 เมตร ยาว 17.70
เก็บของหมู่ 12
เมตร สูง 3.10 เมตร
12 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิ เพื่อให้ประชาชนในเขต สนับสนุนงบประมาณให้
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ภาคอาเภออินทร์บุรี
ตาบลทองเอนมีไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดา
อย่างทั่วถึง
เนินการขยายเขตระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าในเขต
อบต.

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ที่เก็บของ
1 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีสถานที่เก็บของ

กองช่าง

1,000,000 จานวนหมู่บ้าน ประชาชนมีไฟฟ้า

กองช่าง

ที่ได้รับการ
ใช้ได้รับความ
ขยายเขตไฟฟ้า สะดวกและปลอด
ภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

-179รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.8 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการติดตั้งเครื่องออก เพื่อไว้ให้ประชาชนใช้ 1. อุปกรณ์บริหารสะโพก
66,700
กาลังกายประจาหมู่บ้าน สาหรับออกกาลังกาย หัวไหล่ (แบบโยก - เดิน
หมู่ที่ 1
สลับเท้า) จานวน 1 ชุด
2. อุปกรณ์บริหารแขนเข่าลดหน้าท้อง (แบบถีบ
ดึงล้อยาง) จานวน 1 ชุด
3. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า
ขา (แบบถีบจักรยานล้อ
เหล็กนั่งพิง)จานวน 1 ชุด
4. อุปกรณ์บริหารหน้า
ท้องแขน - หัวไหล่ (แบบ
ดึงยกตัว) จานวน 1 ชุด
5. อุปกรณ์บริหารข้อ
สะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว)
จานวน 1 ชุด

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เครื่อง
ประชาชนได้ออก
ออกกกาลังกาย กาลังกายมีสขุ ภาพ
จานวน 1 แห่ง ร่างกายแข็งแรง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

-180รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.8 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6. อุปกรณ์บริหารขาและ
สะโพก แบบเดินสลับเท้า
จานวน 1 ชุด และชุด
อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา
(แบบจักรยานล้อเหล็กนั่ง
ตรง) จานวน 1 ชุด

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-181รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.8 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการติดตั้งกล้อง
เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด 1. สามแยกถังประปา
241,800
วงจรปิด หมู่ที่ 4
เพื่อความปลอดภัยใน 2. สามแยกบ้าน
ชีวิตและทรัพย์สินของ นางบุญส่ง พุ่มเพ็ง
ประชาชน
3. สามแยกบ้าน
นางบานชื่น เฟื่องฟุ้ง
4. ศาลากลางบ้าน
5. สามแยกบ้าน
นายเชย รอดโฉม
โดยดาเนินการติดตั้งกล้อง

วงจรปิดชนิดเครือข่าย
นอกอาคาร จานวน 5 ตัว

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือแบบ 8 ช่อง อุปกรณ์

กระจายสัญญาณแบบ
POE ขนาด 8 ช่อง

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กล้องวงจรปิด ประชาชนได้รับความ
จานวน 5 ตัว สะดวกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

-182รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.8 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการติดตั้งกล้องวงจร เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด 1. สามแยกบ้านนายพนอ
235,100
ปิด หมู่ที่ 14
ให้ประชาชนได้รับความ เสือยอด 2. สามแยก
ปลอดภัยในชีวิตและ สะพานวัดไผ่ดา
ทรัพย์สิน
3.สามแยกบ้านนายสุรสีห์

2565
(บาท)

กล้องวงจรปิดชนิดเครือ
ข่ายภายนอกอาคาร
จานวน 4 ตัว อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือแบบ
8 ช่อง อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ PoE ขนาด 8
ช่อง สายสื่อสัญญาณยาว
870 เมตร และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

โครงการ

2,578,900

3,253,600

2,013,500

1,993,000

1,300,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทรัพย์สิน

นายวินัย สงสินโดยติดตั้ง

15

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กล้องวงจรปิด ประชาชนได้รับความ
จานวน 4 ตัว ปลอดภัยในชีวิตและ

ศุภเสถียร 4.สามแยกบ้าน

รวม

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่าง

-183รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปลูกต้นไม้/
เพื่อให้ภูมิทัศน์ร่มรื่น (1) หมู่ที่ 3 บริเวณริม
7,500
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวยงาม
คลองชลประทานสามซ้าย
จากบ้านนายแอ กออาไพ

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
30 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ภูมิทัศน์สวยงาม

สานักปลัด

ระยะทาง ภูมิทัศน์สวยงาม
1,000 เมตร

สานักปลัด

ถึงบ้าน นส.ปาริชาติ ประศิริ

ปรับปรุงภูมิทัศน์กว้าง 5
เมตร ยาว 30 เมตร
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า
วัดล่องกระเบา - สะพาน
ปูนหน้าบ้านนส.มาลา
หมู่ 7 ยาว 1,000 ม.
(3) ปลูกต้นคูณริมทางนานายสวัสดิ์ คงเขียว
หมู่ 9 ความยาว 900
เมตร

100,000

-

-

-

-

-

30,000

-

-

-

ระยะทาง
900 เมตร

-184รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(4) ปลูกต้นไม้ในวัน
300,000 300,000 300,000 300,000
สาคัญต่าง ๆ
(5) ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในตาบลทองเอน
หมู่ 1 - 15

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2565
(บาท)
300,000 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

2 โครงการปลูกจิตสานึก
และอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

เพื่อให้ประชาชนเกิดจิต ประชาชนในพื้นที่ตาบล
สานึกในการอนุรักษ์ ทองเอน
ทรัพยากรธรรมชาติ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนหันมา
กิจกรรม
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติมากขึ้น

สานักปลัด

3 โครงการรักน้า รักป่า
รักษาแผ่นดิน

เพื่อให้ประชาชนเกิดจิต ประชาชนในพื้นที่ตาบล
สานึกในการอนุรักษ์ ทองเอน
ทรัพยากรธรรมชาติ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนหันมา
กิจกรรม
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติมากขึ้น

สานักปลัด

-185รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการลงแขกลงคลอง เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วม ลาน้าลาคลองในพื้นที่
30,000
30,000
30,000
30,000
กันปรับปรุงลาน้า
ตาบลทองเอน
ลาคลอง
หมู่ 1 - 15
5 โครงการอนุรักษ์พันธุ เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม พื้นที่ตาบลทองเอน
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พืชในพื้นที่ตาบลทอง
พระราชดาริสมเด็จ
เอน
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2565
(บาท)
30,000 จานวนผู้เข้าร่วม ตาบลทองเอนเกิด
กิจกรรม
คลองสวยน้าใส

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม พันธุกรรมพืชในตาบล
โครงการ
ทองเอนได้รับการอนุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

รักษ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

6 โครงการอนุรักษ์และ
เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา พื้นที่ตาบลทองเอน
พัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่น สมุนไพรในพื้นที่ตาบล
ตามโครงการอนุรักษ์
ทองเอน
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ
รวม

6

โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

737,500

660,000

630,000

630,000

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม สมุนไพรในพื้นที่
โครงการ
ตาบลทองเอนได้รับ
การอนุรักษ์และ
พัฒนา

630,000

สานักปลัด

-186รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมการคัด เพื่อลดจานวนปริมาณ ประชาชนในพื้นที่ตาบล
50,000
50,000
50,000
50,000
แยกขยะ
ขยะ
ทองเอน
2 โครงการจัดซื้อถังขยะ
พลาสติก

เพื่อเพิ่มจานวนถังขยะ จัดซื้อถังขยะ
ให้พอกับความต้องการ
ของประชาชน

3 โครงการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูล พื้นที่ตาบลทองเอน
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตาบล ฝอยในพื้นที่ให้เป็นรูป 15 หมู่บ้าน
ทองเอน
แบบการบริหารจัดการ

รวม

3

โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2565
(บาท)
50,000 จานวนครัวเรือน ปริมาณขยะลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

ที่เข้าร่วมโครงการ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนถังขยะ
ที่จัดซื้อ

100,000

100,000

250,000

250,000

250,000 จานวนครัวเรือน ปริมาณขยะ
ที่เข้าร่วม
ลดน้อยลง
โครงการ

250,000

250,000

400,000

400,000

400,000

ลดการเกิดเชื้อโรค
ต่าง ๆ

สานักปลัด

สานักปลัด

-187รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
1 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จ่ายเป็นเงินเดือนนายก
514,080
ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มต่างๆ ค่าตอบแทนประจาตา และรองนายก ฯ
(ฝ่ายการเมือง)
แหน่งและค่าตอบแทน
พิเศษของนายกอบต.
และรองนายกอบต.
เลขานุการนายกฯ
ประธานสภาฯ และรอง จ่ายเป็นค่าตอบแทนประ
42,120
ประธานสภาฯ เลขาสภา จาตาแหน่งของนายกและ
และสมาชิกสภาอบต. รองนายกฯ
รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ

จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
ของนายกและรองนายกฯ

42,120

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

514,080

-

-

-

นายกและรอง
นายกได้รับเงิน
เดือนตามที่กา
หนด

42,120

-

-

-

นายกและรอง
นายกได้รับค่า
ตอบแทนประจา
ตาแหน่งตามที่
กาหนด

42,120

-

-

-

นายกและรอง
นายกได้รับค่า
ตอบแทนพิเศษ
ตามที่กาหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้บริหารมีขวัญและ สานักปลัด
กาลังใจในการปฏิบัติ
งานและให้เกิดการ
พัฒนาและประสิทธิ
ภาพสูงสุด

-188รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
86,400
86,400
ของเลขานุการนายกฯ

2 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เลขานุการนายฯ
ได้รับเงินค่าตอบ
แทนตามที่กาหนด

จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
ของประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ เลขาประ
ธานสภาฯ และสมาชิก
สภาฯ

2,750,400

2,750,400

-

-

-

ประธาน, รองประ
ธาน, เลขาประ
ธานสภาและสภา
ชิกสภาได้รับค่า
ตอบแทนตามที่
กาหนด

จ่ายเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตาบลจานวน 10
อัตรา

3,289,680

3,402,240

-

-

-

พนักงานส่วน พนักงานส่วนตาบมี สานักปลัด
ตาบลได้รับเงิน ขวัญและกาลังใจใน
เดือนตามสิทธิ์ การปฏิบัติงานและ
เกิดการพัฒนาและ
ประสิทธิภาพสูงสุด

-189รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จ่ายเงินเดือนพนักงาน
2,849,400 2,907,400
ส่วนตาบล

2565
(บาท)

218,400

218,400

-

-

-

จ่ายเป็นเงินประจา
ตาแหน่งสาหรับผู้ที่ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการกอง

67,200

67,200

-

-

-

84,000

84,000

-

-

-

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พิเศษของปลัด
พิเศษของปลัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

-

3 เงินประจาตาแหน่งปลัด/ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจา จ่ายเป็นเงินประจา
รองปลัด/หีวหน้าสานัก ตาแหน่งสาหรับผู้ที่ดารง ตาแหน่งสาหรับผู้ที่ดารง
ปลัด
ตาแหน่งปลัด/รองปลัด/ ตาแหน่งปลัด/รองปลัด/
หัวหน้าสาหนักปลัด หัวหน้าสาหนักปลัด

4 เงินอื่น ๆ ของพนักงาน
ส่วนตาบล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน ผู้ที่ดารงตาแหน่งได้
ประจาตาแหน่ง รับเงินประจาตา
ตามสิทธิ์
แหน่งตามสิทธิ์

สานักปลัด

กองคลัง

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน ผู้ที่ดารงตาแหน่ง สานักปลัด
ค่าตอบแทนพิเศษปลัดได้รับเงินค่า
ตามสิทธิ์
ตอบแทนพิเศษตาม
สิทธิ์

-190รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของ
241,000
252,500
ลูกจ้างประจาของ อบต. ลูกจ้างประจาของ อบต.
จานวน 1 อัตรา

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลูกจ้างประจาได้ ลูกจ้างประจามีขวัญและ
รับเงินค่าจ้าง กาลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามสิทธิ์
และเกิดการพัฒนาและ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

ประสิทธิภาพสูงสุด

6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ่ายเป็นค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ/ ของพนักงานจ้างของ พนักงานจ้างของ อบต.
พนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.
อบต.

7 เงินเพิ่มต่างๆของพนัก
งานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการ จ่ายเป็นเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวและเงิน ครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิ่มต่างๆ ให้แก่พนัก เพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน
งานจ้าง
จ้าง

2,709,960

2,758,320

-

-

-

พนักงานจ้างได้ พนักงานจ้างมีขวัญและ สานักปลัด
รับเงินค่าจ้างตาม กาลังใจในการปฏิบัติงาน
สิทธิ์
และเกิดการพัฒนาและ
ประสิทธิภาพสูงสุด

1,144,000

1,165,000

-

-

-

233,340

215,700

-

-

-

กองคลัง
พนักงานจ้างได้ พนักงานจ้างมีขวัญและ สานักปลัด
รับเงินเพิ่มต่างๆ กาลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามสิทธิ์
และเกิดการพัฒนาและ
ประสิทธิภาพสูงสุด

-191รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
100,000
100,000
การอันเป็นประโยชน์ต่อ ปฏิบัติราชการอันเป็นประ ราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อปท.
โยชน์ต่ออปท. เช่นค่าตอบ อปท. เช่นค่าตอบแทนคณะ

2565
(บาท)
-

แทนคณะกรรมการเปิดซอง กรรมการเปิดซองสอบราคา,

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พนักงานส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างและผู้ พนักงานจ้างและผู้
ปฏิบัตงิ านทั่วไปได้ ปฏิบัติงานทั่วไปได้
รับค่าตอบแทน รับค่าตอบแทน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

สอบราคา, คณะกรรมการ คณะกรรมการตวจการจ้าง
ตรวจการจ้าง, อปพร. ฯลฯ อปพร. ฯลฯ

9 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

100,000

100,000

-

-

-

กองคลัง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประ จ่ายเป็นเงินประโยชน์
โยชน์ตอบแทนอื่น(เงิน ตอบแทนอื่น (เงินรางวัล
รางวัลประจาปี)
ประจาปี)

250,000

250,000

-

-

-

สานักปลัด

150,000

150,000

-

-

-

กองคลัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้
ให้กับพนักงานส่วนตา กับพนักงานส่วนตาบล
บล พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างของอบต.

20,000

20,000

-

-

-

พนักงานส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนัก สานักปลัด
พนักงานจ้างได้รับ งานจ้างได้รับค่าปฏิบัติ
ค่าปฏิบัติงาน

งานนอกเวลาราชการ

-192รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000
10 ค่าเช่าบ้าน

11 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
ให้กับพนักงานส่วนตาบล ส่วนตาบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ
การศึกษาบุตรให้แก่พนัก ศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
งานส่วนตาบล
งานส่วนตาบล

2565
(บาท)
-

200,000

200,000

-

-

-

150,000

150,000

-

-

-

120,000

120,000

-

-

-

50,000

50,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

พนักงานส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล
ได้รับสวัสดิการตาม ได้รับสวัสดิการตาม
สิทธิ์
สิทธิ์

สานักปลัด

กองคลัง
พนักงานส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล
ได้รับสวัสดิการตาม ได้รับสวัสดิการตาม
สิทธิ์
สิทธิ์

สานักปลัด

กองคลัง

-193รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เพิ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้
1,500,000 1,700,000
ให้ได้มาซึ่งบริการ
ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ

14 ค่าบารุงรักษาและซ่อม
แซมทรัพย์สิน

เพื่อเป็นค่าบารุงรักษา จ่ายค่าบารุงรักษา/ซ่อม
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
แซมครุภัณฑ์

2565
(บาท)
-

1,200,000

1,200,000

-

-

-

200,000

700,000

-

-

-

100,000

100,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การดาเนินงานมีประสามารใช้บริการจ้างเหมา สานักปลัด
สิทธิภาพสามารถ บุคคลภายนอกมาทา
ตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งที่
การชองประชาชน อบต.ไม่สามารถดาเนิน
การเองได้

กองคลัง
ผลการดาเนินงานทรัพย์สิน อบต.ได้รับ สานักปลัด
มีประสิทธิภาพ การซ่อมแซม บารุง
สามารถตอบสนองรักษา
ภารกิจของ อบต.
ได้
กองคลัง

-194รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับ เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ เป็นค่ารับรองในการต้อน
70,000
70,000
รองและพิธีการ
การรับรองและพิธีการ รับบุคคลหรือคณะบุคคล
ในการนิเทศงาน ตรวจง
าน ตรวจเยี่ยมหรือทัศน
ศึกษาดูงาน ฯลฯ

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการดาเนินงาน การต้อนรับบุคคลหรือ
มีประสิทธิภาพ คณะบุคคลในการ
สามารถตอบสนองนิเทศงาน ตรวจงาน
ภารกิจของ อบต. ตรวจเยี่ยมหรือทัศน
ได้
ศึกษาดูงานฯลฯ เป็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

ไปด้วยความเรียบร้อย

16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ค่าเดินทางสาหรับผู้บริหาร
ไปราชการ
เดินทางไปราชการทั้งในและสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน

100,000

100,000

-

-

-

100,000

100,000

-

-

-

นอกราชอาณาจักร เช่น ตาบล พนักงานจ้าง
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯ,ฯ

ผลการดาเนินงานการดาเนินงานมี
มีประสิทธิภาพ มประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองสามารถตอบสนอง
ภารกิจของ อบต. ภารกิจของ อบต.
ได้
ได้

สานักปลัด

กองคลัง

-195รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 ค่าวัสดุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ วัสดุสานักงาน วัสดุไฟฟ้า
1,200,000 1,200,000
จัดหาวัสดุสาหรับปฏิบัติ และวิทยุ วัสดุงานบ้านงาน
งาน
ครัว วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น ฯลฯ

18 ค่าสาธารณูปโภค

เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณู ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา
ปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ ค่า

2565
(บาท)
-

650,000

650,000

-

-

-

1,000,000

1,000,000

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการดาเนินงานการดาเนินงานมี
มีประสิทธิภาพ มประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองสามารถตอบสนอง
ภารกิจของ อบต. ภารกิจของ อบต.
ได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

กองคลัง
ความสามารถในการ สามารถชาระค่า

สานักปลัด

บริการต่าง ๆ
งบประมาณในการ ได้ตามกาหนด
บริหารจัดการ

ไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม ค่าอิน
เตอร์เน็ต ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ชาระค่าบริกาต่าง ๆ

20,000

20,000

-

-

-

ได้ตามกาหนด

กองคลัง

-196รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือก 1,200,000 1,000,000
ของ อบต.ทองเอน ตามที่
ตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้ง
กาหนด
20 โครงการพัฒนาผู้นาชุมชน

เพื่อให้ผู้นาชุมชน มี
ผู้นาชุมชน อสม. ในตาบล
และสร้างเครือข่ายองค์กรชุม ความรู้และนาความรู้มา ทองเอน ฯลฯ
ชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชน พัฒนาชุมชน

300,000

300,000

300,000

300,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การดาเนินงานต่างๆ
การดาเนินงานเป็น
เป็นไปตามวัตถุ ไปตามวัตถุประสงค์
ประสงค์ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

สานักปลัด

300,000 จานวนผู้เข้าร่วม การดาเนินงานเป็น

สานักปลัด

-

โครงการ

ไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

แบบบูรณาการ ตาบลทองเอน

21 โครงการคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้บุคคลในองค์กร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
มีคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง

50,000

50,000

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม องค์กรเกิดความเจริญ สานักปลัด
โครงการ
มากยิ่งขึ้น

-197รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22 โครงการฝึกอบรมสัมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
400,000
400,000
และทัศนศึกษาดูงาน
บริหารงานของผูบ้ ริหาร ผู้นาชุมชน และบุคลากร
สมาชิกฯ ผูน้ าชุมชนและ ของอบต.ทองเอน ฯลฯ

2565
(บาท)

เพื่ออานวยความสะดวก ออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
แก่ผู้เสียภาษี และให้การ จานวน 15 หมู่บ้าน
จัดเก็บรายได้ทั่วถึง
ครอบคลุม

24 โครงการปรับลดขั้นตอน เพื่ออานวยความสะดวก ประชาชนผู้มีหน้าที่เสีย
ระยะเวลาการให้บริการ แก่ผู้เสียภาษี และสร้าง ภาษี
จัดเก็บภาษี
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

เพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรมีแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานและ
ของ อบต.
ทางานอย่างมีประ
สิทธิภาพ

สานักปลัด

บุคลากรของอบต. ฯลฯ

23 โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000

100,000

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม ผู้เสียภาษีได้รับความ
โครงการ
สะดวกสบายและ
อบต.มีรายได้จัดเก็บ
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

30,000

30,000

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม ผู้เสียภาษีได้รับความ
โครงการ
สะดวกสบายและ
อบต.มีรายได้จัดเก็บ
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

-198รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 โครงการอบรมเพื่อสร้าง เพื่อให้บุคลากรได้เรียน บุคลากรของอบต.ทองเอน
100,000
100,000
เสริมคุณธรรมจริยธรรม รู้การทางานเป็นทีมและ
การทางานเป็นทีม
เกิดความรักความ
สามัคคีต่อกัน
26 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน เพื่อเตรียมความในการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การดาเนินการจัดทาระบบ ปฏิบัติงานในระบบบัญชี ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์ คอมพิวเตอร์
เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
(e-LASS) ให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์

100,000

100,000

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

เพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรมีแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานและ
ของ อบต.
ทางานอย่างมีประ
สิทธิภาพ

กองคลัง

-

เพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรมีแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานและ
ของ อบต.
ทางานอย่างมีประ
สิทธิภาพ

กองคลัง

-199รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
30,000
30,000
วิจัยประเมินผลหรือพัฒนา จ้างที่ปรึกษาประเมินผล ที่ปรึกษาประเมินผลหรือ
ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ พัฒนาระบบต่าง ๆ ของ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ของ อบต.
อบต.

2565
(บาท)
-

และหรือสิ่งก่อสร้าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ดาเนินการจ้างที่ การปฏิบัติราชการมี
ปรึกษาเพื่อศึกษา ประสิทธิภาพ
วิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

สานักปลัด

28 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อน

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ คณะผู้บริหาร, ส.อบต.
ทับซ้อน
พนักงานและลูกจ้าง
ของ อบต.ทองเอน ฯลฯ

20,000

20,000

-

-

-

จัดอบรม 1 ครั้ง ไม่เกิดผลประโยชน์
ต่อปี
ทับซ้อน

สานักปลัด

29 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตคอรัปชั่น

เพื่อสร้างจิตสานึกใน คณะผู้บริหาร, ส.อบต.,
การป้องกันปัญหาทุจริต พนักงาน, ลูกจ้าง,และ
คอรัปชั่น
ผู้นาชุมชน ฯลฯ

30,000

30,000

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม ปัญหาการทุจริต
โครงการ
คอรัปชั่นลดลง

สานักปลัด

-200รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30 โครงการศึกษาธรรมและ เพื่อสร้างจิตสานึกใน คณะผู้บริหาร, ส.อบต.,
30,000
30,000
ปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างจิต การป้องกันปัญหาทุจริต พนักงาน, ลูกจ้าง,และ
สานึกไม่ให้คอรัปชั่น
คอรัปชั่น
ผู้นาชุมชน ฯลฯ
31 ค่าของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัล

รวม

31

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ
ของรางวัลหรือเงิน
รางวัล ในการจัดงาน/
กิจกรรมต่างๆ ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลาสาหรับพิธีการใน
วันสาคัญต่างๆ
โครงการ

เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับของ
ขวัญ ของรางวัลหรือเงิน
รางวัลในการจัดงาน/
กิจกรรมต่างๆ ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา
สาหรับพิธีการในวันสาคัญ
ต่างๆ

-

24,012,100

2565
(บาท)
-

50,000

-

-

-

24,795,880

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนผู้เข้าร่วม ปัญหาการทุจริต
โครงการ
คอรัปชั่นลดลง

สานักปลัด

จานวนกิจกรรม การดาเนินงานเป็น
โครงการ ไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

สานักปลัด

-201รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.2 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน เพื่อจ่ายเงินเดือนพนัก จ่ายเงินเดือนพนักงาน
748,920
748,920
พนักงานส่วนตาบล
งานส่วนตาบลและครู ส่วนตาบลจานวน
(ฝ่ายประจา)
2 อัตรา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พนักงานส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบลมี กองการศึกษา
ได้รับเงินเดือนตาม ขวัญและกาลังใจใน
สิทธิ์
การปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด
จ่ายเงินเดือนครู จานวน
8 อัตรา

2,135,200

2,258,010

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจา จ่ายเป็นเงินประจาตา
ตาแหน่งสาหรับผู้ที่ดารง แหน่งสาหรับผู้ที่ดารงตา
ตาแหน่งฝ่ายบริหาร แหน่งผู้อานวยการกอง
ฯลฯ

67,200

67,200

-

-

-

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริ กองการศึกษา
ประจาตาแหน่ง หาร ได้รับเงินประจา
ตามสิทธิ์
ตาแหน่งตามสิทธิ์

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนัก
พนักงานจ้าง
งานจ้าง จานวน 3 อัตรา

443,760

443,760

-

-

-

พนักงานจ้างได้ พนักงานจ้างมีขวัญ กองการศึกษา
รับค่าจ้างตาม และกาลังใจในการ
สิทธิ์
ปฏิบัติงาน

2 เงินประจาตาแหน่งนัก
บริหาร

-

-

-

-202รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.2 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนัก เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการ จ่ายเป็นเงินเพิ่มการ
24,000
24,000
งานจ้าง
ครองชีพชั่วคราวและเงิน ครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนัก เพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนัก
งานจ้าง ฯลฯ
งานจ้างจานวน 2 อัตรา

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พนักงานจ้างได้รับเป็นขวัญและกาลังใจ กองการศึกษา
เงินเพิ่มต่างๆ ตามให้แก่พนักงานจ้าง
สิทธิ์

5 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ
การศึกษาบุตรให้แก่ ศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
พนักงานส่วนตาบล
ส่วนตาบล

40,000

40,000

-

-

-

พนักงานส่วนตาบล เกิดขวัญและกาลังใจ กองการศึกษา
ได้รับสวัสดิการตาม ในการปฏิบัติงาน
สิทธิ์

6 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้มาซึ่งบริการใดๆ ฯลฯ

160,000

160,000

-

-

-

การดาเนินงานมี สามารถใช้บริการจ้าง กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ เหมาบุคคลภายนอก
สามารถตอบสนองมาทาการอย่างใด
ความต้องการของอย่างหนึ่งที่ อบต. ไม่
ประชาชน
อาจดาเนินการได้

-203รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.2 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน ค่าเดินทางสาหรับผู้บริหาร
50,000
100,000
ไปราชการ
ทางไปราชการทั้งในและนอก สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลื้ยง

2565
(บาท)
-

ตาบล พนักงานจ้าง

ผลการดาเนินงานมี การดาเนินงานมี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ตอบสนองภารกิจ ตอบสนองภารกิจของ
ของได้

เพื่อเป็นค่าบารุงรักษา จ่ายค่าบารุงรักษา/ซ่อม
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
แซมครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประสิทธิภาพสามารถประสิทธิภาพสามารถ

เดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ

8 ค่าบารุงรักษาและซ่อม
แซมทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด
(KPI)

80,000

80,000

-

-

-

อบต.ได้

ผลการดาเนินงาน ทรัพย์สิน อบต.ได้รับ
มีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

การซ่อมแซม บารุง

สามารถตอบสนอง รักษา
ภารกิจของ อบต.ได้

9 ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
ให้กับพนักงานส่วนตาบล ส่วนตาบล

50,000

50,000

-

-

-

พนักงานส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล กองการศึกษา
ได้รับสวัสดิการตาม ได้รับสวัสดิการตาม
สิทธิ์
สิทธิ์

10 ค่าวัสดุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาวัสดุสาหรับปฏิบัติ
งาน

200,000

200,000

-

-

-

ผลการดาเนินงาน การดาเนินงานมี

วัสดุสานักงาน วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุ

มีประสิทธิภาพ

มประสิทธิภาพ

ยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิง

สามารถตอบสนอง สามารถตอบสนอง

และหล่อลื่น วัสดุโฆษณาและ

ภารกิจของ อบต. ภารกิจของ อบต.

เผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอื่น ฯลฯ

ได้

-204รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.2 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
50,000
50,000
การอันเป็นประโยชน์ต่อ ปฏิบัติราชการอันเป็นประ ราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อปท.
โยชน์ต่ออปท. เช่นค่าตอบ อปท. เช่นค่าตอบแทนคณะ

2565
(บาท)
-

แทนคณะกรรมการเปิดซอง กรรมการเปิดซองสอบราคา,

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พนักงานส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล กองการศึกษา
พนักงานจ้างและผู้ พนักงานจ้างและผู้
ปฏิบัตงิ านทั่วไปได้ ปฏิบัติงานทั่วไปได้
รับค่าตอบแทน รับค่าตอบแทน

สอบราคา, คณะกรรมการ คณะกรรมการตวจการจ้าง
ตรวจการจ้าง, อปพร. ฯลฯ อปพร. ฯลฯ

12 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินประ จ่ายเป็นเงินประโยชน์
โยชน์ตอบแทนอื่น(เงิน ตอบแทนอื่น (เงินรางวัล
รางวัลประจาปี)
ประจาปี)

150,000

150,000

-

-

-

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้
ให้กับพนักงานส่วนตา กับพนักงานส่วนตาบล
บล พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างของอบต.

20,000

20,000

-

-

-

พนักงานส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนัก กองการศึกษา
พนักงานจ้างได้รับ งานจ้างได้รับค่าปฏิบัติ
ค่าปฏิบัติงาน

งานนอกเวลาราชการ

-205รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.2 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการฝึกอบรมและ เพื่อให้บุคลากรทางการ บุคลากรทางการศึกษา
200,000
200,000
ทัศนศึกษาดูงาน (บุคลากร ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อ
ทางการศึกษา)
พัฒนาตนเอง

14 โครงการเยี่ยมบ้าน

เพื่อให้รู้ถึงสภาพแวด
ล้อมของเด็กนักเรียน

เด็กนักเรียน ศพด.

15,000

15,000

15,000

15,000

15 โครงการเสริมสร้างสติ
เพื่อให้นักเรียนมีผล
เด็กนักเรียน
ปัญญาเด็กเล็ก (IQ-EQ) สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ศพด. อบต.ทองเอน
ผ่านโปรแกรมการเล่นพื้น
บ้านของ ศพด.

15,000

15,000

-

-

16 โครงการประชุมคณะ
เพื่อประชุมปรึกษาหารือ คณะกรรมการ ศพด.
กรรมการสถานศึกษาขั้น เกี่นสกับการศึกษาของ
พื้นฐานของ ศพด.
ศพด. อบต.ทองเอน

8,000

8,000

8,000

8,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนผู้เข้าร่วม ให้การสอนเกิดประ กองการศึกษา
โครงการ
สิทธิภาพ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดี

15,000 จานวนบ้านที่ได้ สามรถแก้ไขปัญหา กองการศึกษา
ตรวจเยี่ยม
ของนักเรียนได้
-

ศพด.จานวน
7 แห่ง

นักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา
และผลเรียนที่ดี

8,000 จานวนคณะกรรมระบบการเรียนการ กองการศึกษา
การ ศพด.
สอนเกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น

-206รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.2 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 โครงการนิทรรศการแสดง เพื่อจัดแสดงผลงานของ เด็กนักเรียน ศพด. อบต.
20,000
20,000
ผลงานเด็กเล็กสู่อนุบาล เด็กนักเรียน
ทองเอน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศพด. จานวน
7 แห่ง

การเรียนการสอนเกิด กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ

18 โครงการรณรงค์ป้องกัน
อัคคีภัย

เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงอัคคี เด็กนักเรียน ศพด. อบต.
ภัยและการป้องกัน
ทองเอน

4,000

4,000

-

-

-

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง/ปี

เด็กได้เรียนรู้ถึงอัคคี กองการศึกษา
ภัย

19 โครงการคัดแยกขยะ

เพื่อให้เด็กเรียนรู้ที่จะคัด เด็กนักเรียน ศพด. อบต.
แยกขยะ
ทองเอน

3,000

3,000

-

-

-

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง/ปี

เด็กสามารถคัดแยก กองการศึกษา
ขยะได้

5,000

5,000

-

-

-

แผนพัฒนา ศพด. การเรียนการสอนเกิด กองการศึกษา
1 เล่ม
ประสิทธิภาพ

20 โครงการจัดทาแผนพัฒนา เพื่อเป็นกรอบในการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง พัฒนาของ ศพด.

แผนพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

-207รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.2 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้มีหลักสูตรการ หลักสูตรการเรียนการ
3,000
3,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียนการสอนที่มีประ สอนของ ศพด.
สิทธิภาพ
22 โครงการจัดทาวารสาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ศพด. อบต.ทองเอน

เพื่อให้ประชาชนได้รับ สื่อประชาสัมพันธ์
ทราบข้อมูลข่าวสารของ
ศพด.

2,000

2,000

-

-

23 โครงการปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เกิดปราชญ์ชาว ชาวบ้านและเด็กนักเรียน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
บ้านและภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

4,000

4,000

4,000

4,000

24 โครงการพ่อตู้แม่ตู้เล่า
นิทาน

3,000

เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิด ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
พัฒนาการและการเรียน ศพด.
รู้ที่ดี

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศพด.จานวน
7 แห่ง

การเรียนการสอนเกิด กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ

ศพด.จานวน
7 แห่ง

ประชาชนได้รับทราบ กองการศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร

4,000 จานวนผู้เข้าร่วม ชาวบ้านและเด็กนัก
โครงการ
เรียนเกิดการเรียนรู้

กองการศึกษา

ร่วมกัน

3,000

3,000

3,000

3,000 จานวนผู้เข้าร่วม เด็กเกิดพัฒนาการที่ดี กองการศึกษา
โครงการ
และครอบครัวอบอุ่น

-208รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.2 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 โครงการเด็กไทยไม่กิน เพื่อให้ด็กนักเรียนมีสุข เด็กนักเรียน ศพด.
5,000
5,000
หวาน
ภาพร่างกายที่ดี
อบต.ทองเอน 7 แห่ง
26 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม เด็กนักเรียน ศพด.
ทางด้านอาเซียน
ของเด็กเข้าสู่อาเซียน อบต.ทองเอน 7 แห่ง
27 โครงการกีฬาสีภายใน

เพื่อจัดแข่งขันกีฬาสีภาย ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
ในของ ศพด. อบต.
นักเรียน
ทองเอน

28 โครงการปฏิบัติธรรมของ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ครูและบุคลากรที่เกี่ยว
ครู และบุคลากรที่เกี่ยว จริยธรรมให้และนามา ข้องกับ ศพด.
ข้องกับ ศพด.
ใช้ในการเรียนการสอน

5,000

5,000

-

-

15,000

15,000

15,000

15,000

5,000

5,000

-

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนเด็กนัก
เรียน

เด็กมีสุขภาพดี

กองการศึกษา

ศพด.จานวน
7 แห่ง

เด็กมีความพร้อมเข้า กองการศึกษา
สู่อาเซียน

15,000 จัดกิจกรรม
1 ครั้ง/ปี

-

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง/ปี

เกิดความรักความ กองการศึกษา
สามัคคีของนักเรียน

ครูและบุคลากรมี กองการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรม
ทาให้เด็กนักเรียน
ได้รับสิ่งดี ๆ จากครู

-209รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.2 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
29 โครงการจัดทาการประ เพื่อให้ระบบการเรียน ศพด. อบต.ทองเอน
5,000
5,000
เมินคุณภาพการจัดการ การสอนมีประสิทธิภาพ จานวน 7 แห่ง
ศึกษาภายใน ศพด.
30 โครงการโตไปไม่โกง

รวม

30

เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี เด็กนักเรียน ศพด.
ให้กับเด็กนักเรียน
อบต.ทองเอน 7 แห่ง
โครงการ

10,000

10,000

4,546,080

4,718,890

-

45,000

-

45,000

2565
(บาท)
-

-

45,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศพด. จานวน
7 แห่ง

ศพด. ผ่านเกณฑ์การ กองการศึกษา
ประเมิน

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง/ปี

เด็กนักเรียนมีนิสัย
ที่ไม่คดโกง

กองการศึกษา

-210รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน เพิ่อจ่ายเงินเดือนพนัก จ่ายเงินเดือนพนักงาน
642,620
654,060
พนักงานส่วนตาบล
งานส่วนตาบล
ส่วนตาบล

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พนักงานส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบลมี
ได้รับเงินเดือนตาม มีขวัญและกาลังใจใน
สิทธิ์
การปฏิบัติงานให้เกิด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ประสิทธิภาพสูงสุด
2 เงินประจาตาแหน่งนัก
บริหาร

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจา จ่ายเป็นเงินประจา
ตาแหน่งสาหรับผู้ที่ดารง ตาแหน่งสาหรับผู้ที่ดารง
ตาแหน่งฝ่ายบริหารงาน ตาแหน่งฝ่ายบริหารงาน

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างของ อบต. พนักงานจ้างของ อบต.
ฯลฯ
ฯลฯ

67,200

67,200

-

-

-

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน พนักงานส่วนตาบลมี
ประจาตาแหน่ง มีขวัญและกาลังใจใน
ตามสิทธิ์
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

กองช่าง

1,309,560

1,323,120

-

-

-

พนักงานจ้างได้รับ พนักงานส่วนตาบลมี
เงินค่าจ้างตามสิทธิ์ มีขวัญและกาลังใจใน

กองช่าง

การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

-211รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนัก เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการ จ่ายเป็นเงินเพิ่มการ
109,860
108,000
งานจ้าง
ครองชีพชั่วคราวและเงิน ครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนัก เพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนัก
งานจ้าง ฯลฯ
งานจ้าง ฯลฯ
5 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วย จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ
เหลือการศึกษาบุตรให้ ศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
แก่พนักงานส่วนตาบล ส่วนตาบล

6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช เพื่อจ่ายเป็นเงินประ
การอันเป็นประโยชน์แก่ โยชน์ตอบแทน
อปท.
(เงินรางวัลประจาปี)
ฯลฯ
7 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
รักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

จ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น
(เงินรางวัลประจาปี)
ฯลฯ
จ่ายเป็นค่าบารุง
รักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

พนักงานจ้างได้รับเพื่อเป็นขวัญและ
เงินเพิ่มต่างๆตาม กาลังใจให้กับพนัก
สิทธิ์
งานจ้าง

กองช่าง

20,000

20,000

-

-

-

พนักงานส่วนตาบล เป็นขวัญและกาลังใจ
ได้รับสวัสดิการตาม ให้กับพนักงานในการ
สิทธิ์
ปฏิบัติงาน

กองช่าง

100,000

100,000

-

-

-

พนักงานส่วนตาบล เป็นขวัญและกาลังใจ
ได้รับเงินรางวัลตามให้กับพนักงานในการ
สิทธิ์
ปฏิบัติงาน

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ผลการดาเนินงานผลการดาเนินงาน

ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพ

ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

-212รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.3 แผนนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
20,000
20,000
งานนอกเวลาราชการ
การปฏิบัติงานนอกเวลา ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
ราชการ

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พนักงานและลูกจ้างเป็นขวัญและกาลังใจ
ได้รับค่าตอบแทน ให้กับพนักงานในการ
ตามสิทธิ์
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

9 รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เพิ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ให้ได้มาซึ่งบริการ
ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ

400,000

400,000

-

-

-

การดาเนินงานมีประสามารใช้บริการจ้างเหมา กองช่าง
สิทธิภาพสามารถ บุคคลภายนอกมาทา
ตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งที่
การชองประชาชน อบต.ไม่สามารถดาเนิน
การเองได้

10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ค่าเดินทางสาหรับผู้บริหาร
ไปราชการ
เดินทางไปราชการทั้งในและสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน

50,000

50,000

-

-

-

ผลการดาเนินงานการดาเนินงานมี
มีประสิทธิภาพ มประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองสามารถตอบสนอง
ภารกิจของ อบต. ภารกิจของ อบต.
ได้
ได้

นอกราชอาณาจักร เช่น ตาบล พนักงานจ้าง
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

กองช่าง

-213รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 ค่าบารุงรักษาและซ่อม เพื่อเป็นค่าบารุงรักษา จ่ายค่าบารุงรักษา/ซ่อม
100,000
100,000
แซมทรัพย์สิน
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
แซมครุภัณฑ์

12 ค่าวัสดุ

13 ค่าบริการไปรษณีย์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ วัสดุสานักงาน วัสดุไฟฟ้า
จัดหาวัสดุสาหรับปฏิบัติ และวิทยุ วัสดุก่อสร้าง
งาน
วัสดุการเกษตร วัสดุเชื้อ
เพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอื่น
ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์

2565
(บาท)
-

900,000

900,000

-

-

-

20,000

20,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการดาเนินงานทรัพย์สิน อบต.ได้รับ
มีประสิทธิภาพ การซ่อมแซม บารุง
สามารถตอบสนองรักษา
ภารกิจของ อบต.
ได้
ผลการดาเนินงานการดาเนินงานมี
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองสามารถตอบสนอง
ภารกิจของ อบต. ภารกิจของ อบต.
ได้

ผลการดาเนินงานภารกิจของอบต.มี
รวดเร็ว
ความรวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

-214รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อใช้บริการประชาชน อาคารร้านค้าชุมชน
200,000
200,000
ร้านค้าชุมชนให้เป็นศูนย์
บริเวณ อบต.ทองเอน
FR อบต.ทองเอน
หมู่ที่ 13

รวม

14

โครงการ

4,939,240

4,962,380

1,000,000

1,000,000

2565
(บาท)
-

1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการดาเนินงานทรัพย์สิน อบต.ได้รับ
มีประสิทธิภาพ การซ่อมแซม บารุง
สามารถตอบสนองรักษา
ภารกิจของ อบต.
ได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-215รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.4 แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เงินสมทบกองทุนประกัน เพื่อจ่ายเงินสมทบกอง จ่ายเงินสมทบกองทุนประ
260,000
275,000
สังคมให้พนักงานจ้าง
ทุนประกันสังคมให้กับ กันสังคมให้กับพนักงาน
พนักงานจ้าง
จ้างของอบต.
2 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ เพื่อจ่ายเงินสมทบกอง จ่ายเงินสมทบกองทุน
บานาญข้าราชการส่วน ทุนบาเหน็จบานาญให้ บาเหน็จบานาญ
ท้องถิ่น
กับข้ราชการส่วนท้องถิ่น จ้างของอบต.
3 เงินสารองจ่าย

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณี
จาเป็นฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นใน
ตาบลทองเอน

เป็นค่าใช้จ่ายกรณีจาเป็น
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูง
ผู้สูงอายุในตาบล
อายุตาบลทองเอน

212,100

214,221

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

จานวนพนักงาน พนักงานจ้างมีขวัญ อบต.ทองเอน
จ้าง
และกาลังใจ

-

ข้าราชการส่วนท้อง ข้าราชการส่วนท้อง อบต.ทองเอน
ถิ่นได้รับบาเหน็จ ถิ่นมีขวัญและกาลังใจ

บานาญตามสิทธิ์
1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 บรรเทาความ

เดือดร้อนของ
ประชาชน

13,100,000

13,230,000

13,900,000

14,600,000

15,400,000

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือและบรร
เทาความเดือดร้อน

จานวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย
ยังชีพตามสิทธิ์

สานักปลัด

สานักปลัด

-216รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.4 แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 เงินสมทบกองทุนหลัก เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
300,000
300,000
ประกันสุขภาพตาบล
กองทุนหลักประกันสุข หลักประกันสุขภาพ
ทองเอน
ภาพ
6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
การชุมชนตาบลทองเอน กองทุนสวัสดิการชุมชน สวัสดิการชุมชน

7 เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้
ผู้พิการในตาบล
พิการตาบลทองเอน

8 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้
ผู้ป่วยเอดส์ในตาบล ป่วยเอดส์ตาบลทองเอน

รวม

8

โครงการ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

การดาเนินงาน
ของกองทุนเป็น
ไปอย่างมีประ
สิทธิภาพ
30,000 การดาเนินงาน
ของกองทุนเป็น
ไปอย่างมีประ
สิทธิภาพ
2,900,000 จานวนผู้พิการ
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในตาบล
ทองเอนมีสุขภาพ
แข็งแรง

สานักปลัด

ประชาชนในตาบล
ทองเอนได้รับการ
ช่วยเหลือ

สานักปลัด

ผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพตามสิทธิ์

สานักปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000

2,500,000

2,600,000

2,700,000

2,800,000

6,000

6,000

10,000

12,000

12,000 จานวนผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย สานักปลัด
ยังชีพตามสิทธิ์

17,908,100

18,155,221

18,140,000

18,942,000

19,842,000

-217รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการขุดลอกหนอง เพื่อขุดลอกหนองให้มีน้า ขุดลอกหนองระหาน
2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000
ระหารเพื่อการเกษตร
ใช้สาหรับทาการเกษตร
2 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิม เพื่อแสดงความจงรักภัก ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
พระเกียรติทางเข้าอบต. ดีในสถาบันพระมหา เกียรติ
ทองเอน หมู่ที่ 13
กษัตริย์

1,900,000

3 โครงการขยายไฟฟ้า
เพื่อเพิ่มความสว่าง
สาธารณะหมู่ที่ 1,3,4 ให้กับชุมชน
เส้นทางรับเสด็จฝั่งตะวัน
ออกและหมู่ที่ 2,14 เส้น
ทางรับเสด็จฝั่งตะวันตก

4,200,000

ติดตั้งโคมไฟรูปสิงห์จานวน
84 ต้น ความยาวรวม
2,840 เมตร

1,900,000

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2,600,000 จานวนแหล่งน้า ประชาชนมีน้าในการ

1 แห่ง
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ทาการเกษตร

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ภูมิทัศน์สวยงาม

กองช่าง

จานวน 1 ซุ้ม

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

โคมไฟ
ประชาชนได้รับความ
จานวน 84 ต้น สะดวกปลอดภัยใน
ระยะทาง ชีวิตและทรัพย์สิน
2,840 เมตร

กองช่าง

-218รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการก่อสร้างฝาครอบ เพื่อก่อสร้างผาครอบ กว้าง 12 เมตร ยาว
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
คลองชลประทานสามซ้าย คลอง
25 เมตร จานวน 4 ช่วง
เพื่อการปรับปรุงตลาดให้
เป็นระเบียบ หมู่ที่ 12
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองระหารให้เป็นสถาน หนองระหานให้เป็น
ที่ท่องเที่ยว
ที่ทอ่ งเที่ยว

ปรัปบรุงภูมิทัศน์

6 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ก่อสร้างสะพานกว้าง 4
คสล.ฝั่งตะวันตกคลอง ปลอดภัยในการสัญจร เมตร ยาว 2,600 เมตร
ชัยนาทป่าสัก จากนา
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ผู้ใหญ่วันดี อ้วนพี-สะพาน
ลงลูกรังข้างละ 0-0.50
คสล.หนองบอน หมู่ที่ 3
เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
25 เมตร

ตลาดเป็นระเบียบ
ดูแลรักษาง่าย
เป็นสัดส่วน

กองช่าง

ปรับปรุง
ภูมิทัศน์
1 แห่ง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

กองช่าง

6,032,000

6,032,000

6,032,000

6,032,000

6,032,000 สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ความยาว สะดวกรวดเร็วในการ
2,600 เมตร สัญจร

-219รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว
1,914,000 1,914,000 2,032,400 2,032,400
คสล. จากคลองชลประ และปลอดภัยในการ 1,100 เมตร หนา
ทานสามซ้าย-นานายเพ็ชร์ สัญจร
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
คิลาคิ หมู่ที่ 4
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)
2,032,400

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
1,100 เมตร สะดวกรวดเร็วในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

สัญจร

3,300 ตร.ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ
0-0.50 เมตร

8 โครงการซ่อมแซมถนน
คสล.จากสะพานวัดเซ่า
สิงห์-บ้านนางกี มีปาน
(ลาดยาง) หมู่ที่ 5

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 6 เมตร ยาว
และปลอดภัยในการ 1,050เมตร หนา 0.15
สัญจร
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
6,300 เมตร

1,654,000

1,654,000

1,654,000

1,654,000

1,654,000

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
1,050 เมตร สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

กองช่าง

-220รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ก่อสร้างสะพานกว้าง
4,375,000 4,375,000 4,375,000 4,375,000
บริเวณนานายบุญเลิศ
และปลอดภัยในการ 7 เมตร ยาว 25 เมตร
มีปาน หมู่ที่ 5
สัญจร
10 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร
คสล.จากบ้านนางองุน่
และปลอดภัยในการ ยาว 1,300 เมตร หนา
ศิริจันทร์โท - บ้านนาย สัญจร
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
สวัสดิ์ ชัยประภา หมู่ที่ 8
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
5,200 ตารางเมตร

2,992,800

11 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ก่อสร้างสะพานกว้าง
ปูนบริเวณคลองชลประ และปลอดภัยในการ 6 เมตร ยาว 12 เมตร
ทานสามซ้ายหน้าบ้าน สัญจร
หรือมีพื้นที่ใม่น้อยกว่า
นายสวัสดิ์ ชัยประภา
72 ตารางเมตร
หมู่ที่ 8, 9

1,800,000

2,992,800

2,401,700

2,401,700

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4,375,000 สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ

ความยาว
25 เมตร
2,401,700

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
1,300 เมตร สะดวกปลอดภัยใน

กองช่าง

การสัญจร

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000 สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ

ความยาว
12 เมตร

สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

-221รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลาดยางแอสฟลัท์ตกิ กว้าง
6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
ลาดยางคลองชลประทาน และปลอดภัยในการ 6 เมตร ยาว 2,700
สามซ้ายฝั่งตะวันตก
สัญจร
เมตร หน้า 0.15 พร้อม
หมู่ที่ 7, 8, 9
บดอัดและตีเส้นจราจร
13 โครงการก่อสร้างถนนคอน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร ยาว 490
กรีตบริเวณรอบหนอง
และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
ระหาร หมู่ที่ 8, 9
สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต

1,136,800

1,136,800

1,136,800

1,136,800

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)
6,800,000

1,136,800

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
1,300 เมตร สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ระยะทาง
490 เมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

ไม่น้อยกว่า 1,960 ตร.ม.

14 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร ยาว 440
จากโรงงานพลาสติก - บ้าน และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
นางจาลอง คาขวัญ หมู่ 9 สัญจร
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

1,136,800

1,136,800

1,136,800

1,136,800

1,136,800

ระยะทาง
440 เมตร

-222รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร ยาว 500
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
พร้อมลงลูกรังสายบ้านทุ่ง และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
รวงทอง จากฟาร์มหมูนาย สัญจร
และกว้าง 3 เมตร ยาว
ชาญณงค์ รอดโฉม หมู่ 10
1,700 เมตร
16 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ก่อสร้างสะพานกว้าง
ข้ามคลองชัยนาทป่าสัก และปลอดภัยในการ 6 เมตร ยาว 12 เมตร
สาม บริเวณนานาย
สัญจร
หรือมีพื้นที่ใม่น้อยกว่า
ประเดิม มีสวย หมู่ 10
72 ตารางเมตร

1,800,000

17 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร ยาว 500
จากโรงงานแอโรกรีต - และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
บ้านดาบเทพ ยอดระยับ สัญจร
และกว้าง 3 เมตร ยาว
หมู่ที่ 12, 13
1,700 เมตร

2,000,000

1,800,000

2,000,000

1,800,000

2,000,000

1,800,000

2,000,000

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับความ
1,700 เมตร สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

1,800,000 สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

2,000,000

2,000,000

ระยะทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาว
12 เมตร

สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

500 เมตร

กองช่าง

-223รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง เพื่อเพิ่มความสว่างให้ ติดตัง้ โคมไฟรูปสิงห์จานวน 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000
สว่างตัง้ แต่สะพานวัดดงยาง กับชุมชน
42 ต้น ความยาวรวม
ถึงสะพานวัดไผ่ดา หมู่ 4
1,240 เมตร
19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความสว่างให้ ติดตั้งโคมกิ่งไฟทางหลอด
สาธารณะจากแยกถนน กับชุมชน
แสงจันทร์ จานวน 94
สายเอเซีย (ทางหลวงชน
ต้นยาวรวม 2,800 เมตร
บท 2001) ถึงวัดคลอง
โพธิ์ศรี (บ้านทองเอน เชียงราก) หมู่ที่ 6, 9

4,700,000

4,700,000

4,700,000

4,700,000

20 โครงการก่อสร้างศูนย์
เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา กว้าง 12 เมตร ยาว 18
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด เด็กเล็ก
เมตร ทรงปั้นหยา
เซ่าสิงห์ หมู่ที่ 5

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

โคมไฟ
จานวน 42 ต้น
ระยะทาง
1,240 เมตร
4,700,000 ไฟแสงจันทร์
จานวน 94 ต้น
ระยะทาง
2,800 เมตร
2,100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

1,800,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กได้รับการดู

จานวน 1 แห่ง แล

กองช่าง

-224รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 โครงการก่อสร้างศูนย์
เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา กว้าง 12 เมตร ยาว 18
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด เด็กเล็ก
เมตร ทรงปั้นหยา
ล่องกระเบา หมู่ที่ 7

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,800,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กได้รับการดูแล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

จานวน 1 แห่ง

22 โครงการก่อสร้างโดมหน้า เพื่อให้ประชาชนมีสถาน กว้าง 12 เมตร ยาว 30
ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 4 ที่ทากิจกรรมต่าง ๆ
เมตร สูง 10 เมตร

4,050,000

4,050,000

4,050,000

4,050,000

4,050,000

โดม
ประชาชนมีสถานที่
จานวน 1 แห่ง ทากิจกรรม

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์วัดไผ่ดา
หมู่ 14

เพื่อให้ประชาชนมีสถาน กว้าง 27 เมตร ยาว 30
ที่ทากิจกรรมต่าง ๆ
เมตร สูง 10 เมตร

4,050,000

4,050,000

4,050,000

4,050,000

4,050,000

อาคาร
ประชาชนมีสถานที่
จานวน 1 หลัง ทากิจกรรม

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างโดม
ศาลาวัดเชียงราก หมู่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีสถาน กว้าง 24 เมตร ยาว 24
ที่ทากิจกรรมต่าง ๆ

1,728,000

1,728,000

1,728,000

1,728,000

1,728,000

โดม
ประชาชนมีสถานที่
จานวน 1 แห่ง ทากิจกรรม

กองช่าง

-225รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 โครงการก่อสร้างโดม
เพื่อก่อสร้างโดม
ก่อสร้างโดมครอบตลาด
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
ครอบตลาดหน้าวัดกลาง
หน้าวัดดงยาง
หมู่ 12
26 โครงการก่อสร้างโดม
ศาลาหน้าเมรุวัดไผ่ดา
หมู่ 14

เพื่อให้ประชาชนมีสถาน กว้าง 27 เมตร ยาว 30
ที่ทากิจกรรมต่าง ๆ
สูง 10เมตร หรือมีพื้นที่

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6,000,000

โดม
ประชาชนมีสถานที่
จานวน 1 แห่ง ทากิจกรรม

กองช่าง

4,050,000

4,050,000

4,050,000

4,050,000

4,050,000

โดม
ประชาชนมีสถานที่
จานวน 1 แห่ง ทากิจกรรม

กองช่าง

2,970,000

2,970,000

2,970,000

2,970,000

2,970,000

ลานกีฬา ประชาชนมีสถานที่
จานวน 1 แห่ง ทากิจกรรม

กองช่าง

ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.

27 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก กว้าง 22 เมตร ยาว 42
เอนกประสงค์โรงเรียนวัด กาลังกายและทากิจ เมตร สูง 10 เมตร หรือมี
คลองโพธิ์ศรี หมู่ 9
กรรมต่าง ๆ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 924
ตร.ม.

-226รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,164,000 1,164,000 1,164,000 1,164,000
เอนกประสงค์โรงเรียน กาลังกายและทากิจ หยา 0.12 ซม. กว้าง 15
ชุมชนวัดดงยาง หมู่ 12 กรรมต่าง ๆ
เมตร ยาว 30 เมตร หรือมี

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,164,000

ลานกีฬา ประชาชนมีสถานที่
จานวน 1 แห่ง ทากิจกรรม

กองช่าง

ลานกีฬา ประชาชนมีสถานที่
จานวน 1 แห่ง ทากิจกรรม

กองช่าง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450
ตารางเมตร

29 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก กว้าง 16 เมตร ยาว 40
เอนกประสงค์โรงเรียน กาลังกายและทากิจ เมตร สูง 6 เมตร
โรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมต่าง ๆ
หมู่ที่ 12

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

30 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร ยาว 490
จากสะพานปูนหนองบอน และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
ถึงรอยต่อถนนคอนกรีต สัญจร
หรือมีพื้นที่คอยกรีตไม่
หมู่ที่ 9
น้อยกว่า 1,960 ตร.ม.

1,136,800

1,136,800

1,136,800

1,136,800

1,136,800

ระยะทาง
490 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

- 227รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
31 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 820
1,426,800 1,426,800 1,426,800 1,426,800
จากบ้านนายโสภี จันทร์บุญ และปลอดภัยในการสัญ เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ 13 หมู่ 12
จร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
32 โครงการสร้างคันดินป้องกัน เพื่อสร้างคันดินป้องกัน ยาว 1,000 เมตร
น้าท่วมรอบหมู่บ้าน หมู่ 15 น้าท่วม

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)
1,426,800

1,800,000

34 โครงการขุดลอกหนองบอน เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ขุดลอกหนองบอน
หมู่ 9
ทาการเกษตร

1,900,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

820 เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

33 โครงการก่อสร้างประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
หมู่บ้าน หมู่ 7
อุปโภคบริโภค

ตัวชี้วัด
(KPI)

ระยะทาง น้าไม่ท่วม
1,000 เมตร

1,800,000 ประปา 1 แห่ง ประชาชนมีน้าใช้

กองช่าง

กองช่าง

อุปโภคบริโภค
1,900,000

1,900,000

1,900,000

1,900,000 หนองน้า 1 แห่ง ประชาชนมีน้าใช้ทา

การเกษตร

กองช่าง

-228รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35 โครงการขุดลอก
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ขุดลอกหนองบอน
1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000
หนองหลุม หมู่ 9
ทาการเกษตร
36 โครงการขุดลอกหนอง
หนอน

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ขุดลอกหนองบอน
ทาการเกษตร

37 โครงการก่อสร้างถนนคอน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตร ยาว 350
กรีตเสริมเหล็กบ้านเชียง และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
ราก หมู่ที่ 6, 15
สัญจร
คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่

1,900,000

1,900,000

1,900,000

1,900,000

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,900,000 หนองน้า 1 แห่ง ประชาชนมีน้าใช้ทา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

การเกษตร
1,900,000 หนองน้า 1 แห่ง ประชาชนมีน้าใช้ทา

กองช่าง

การเกษตร
812,000

812,000

812,000

812,000

812,000

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
ที่ได้รับการขยายเขตปลอดภัยในชีวิตและ
ไฟฟ้าสาธารรณะ ทรัพย์สิน

กองช่าง

350 เมตร

น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความสว่างให้ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สาธารณะจากทางลงเชียง กับชุมชน
ราก-รพ.สต.ทองเอน 2
หมู่ 6

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ระยะทาง

-229รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
39 โครงการเปลี่ยนถนนคสล. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร
1,188,000 1,188,000 1,188,000 1,188,000
เป็นลาดยางจากถนนลาด และปลอดภัยในการ ยาว 660 เมตร
ยางกระโจม-สุดทางบ้าน สัญจร
ห้วยน้ายอด หมู่ 2
40 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สะพานกว้าง 7 เมตร
คสล. ข้ามคลองชลประ และปลอดภัยในการ ยาว 12 เมตร
ทานสามซ้าย บริเวณซอย สัญจรไปมา
เย็นจิตร แทนสะพานเดิม
ที่ชารุด หมู่ที่ 8

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

แบบ ผ. 02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

1,400,000 สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

2565
(บาท)
1,188,000

660 เมตร

ความยาว
12 เมตร

สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

-230รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
41 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กว้าง 3 เมตร ยาว 690
1,269,500 1,269,500 1,269,500
คสล. จากถนนลาดยาง และปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.15 เมตร
สายไผ่ดา - วัดกลาง ถึง สัญจรไปมา
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.
สวนนายมานะ- นางรจนา
ไม่น้อยกว่า 2,070
ศรีเมือง หมู่ที่ 3
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0 - 0.50
เมตร พร้อมปรับสภาพ
พื้นที่ให้เรียบร้อย

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)
1,269,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
690 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-231รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
42 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อก่อสร้างถนนสาหรับ ถนนกว้าง 4 เมตร
622,000 622,000 622,000
คสล. จากถนนสาย
ใช้ในการสัญจรเพื่อให้ ยาว 260 เมตร
สห.2001 (หลังโรงเรียน) ประชาชนได้รับความ หนา 0.15 เมตร หรือ
ถึงนานส.บุญคอย พยัคกุล สะดวกปลอดภัย
คิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่
หมู่ที่ 9

น้อยกว่า 1,040 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ0 - 0.50 เมตร
พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้
เรียบร้อย

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)
622,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
260 เมตร สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-232รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
43 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อความสะดวกรวด ซ่อมแซมถนน คสล.
1,726,100.0 1,726,100.0
คสล. สายห้วยน้ายอด
เร็วและปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร ยาว 673
จากถนนสาย ทองเอน – สัญจร
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
กระโจม ถึงหน้าบ้าน
คสล.ไม่น้อยกว่า 2,692
นางสาวประคอง ถาวรณา

หมู่ที่ 2

ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ
0-0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.ทองเอน

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)
1,726,100.0

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระยะทาง
673
เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-233รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
44 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกรวด ก่อสร้างถนน คสล.
915,600 915,600 915,600
คสล. จากบ้าน สจ.อุดร เร็วและปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร
วีรพันธ์ ถึง หน้าบ้าน
สัญจร
ยาว 357 เมตร
นายบุญมา น้อมระวี
หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 12

รวม

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)
915,600

โครงการ

87,571,000

90,378,100

91,513,100

91,513,100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะทาง ประชาชนได้รับความ
357 เมตร สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

หรือคิดเป็นพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า
1,428 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0-0.50
เมตร (คันคลองสามซ้าย)

44

ตัวชี้วัด
(KPI)

91,513,100

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
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ที่

แผนงาน

หมวด

1 บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
เป้าหมาย
ประเภท
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)
ครุภัณฑ์ยาน
เพื่อใช้เป็นรถของส่วน รถนั่งส่วนกลาง
พาหนะและขนส่ง ราชการ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน
1,800 ซีซี หรือกาลัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
931,000

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
931,000 สานักปลัดปี65
กองคลังปี64

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
85 กิโลวัตต์

2 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์
สงบภายใน

ครุภัณฑ์

3 บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

4 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยาน
เพื่อใช้บรรทุกขยะ
พาหนะและขนส่ง ในพืนที่ตามซอย

5 บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

เพื่อใช้ดับเพลิง

-

-

-

5,900,000

-

-

-

-

6,800,000 สานักปลัด

รถบรรทุกขยะขนาดเล็ก

-

-

-

-

950,000 สานักปลัด

รถรางจานวน 2 คน

-

-

รถดับเพลิงขนาดใหญ่ 10 ล้อ

-

สานักปลัด

240 แรงม้า กระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี
2 ระบบ (โฟมและนา)

เพื่อใช้ในการให้
รถขุดตีนตะขาบ
บริการประชาชนหาก ขนาด 200 แรงม้า
เกิดเหตุ
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ขนาดเล็ก
ครุภัณฑ์ยาน
เพื่อใช้ในการให้
พาหนะและขนส่ง บริการประชาชน

800,000

-

-

สานักปลัด
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ที่

แผนงาน

หมวด

6 บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)
เพื่อจัดครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน,ครุภัณฑ์
400,000
บริหารจัดการองค์กร การศึกษา,ครุภัณฑ์ยาน
และบริการสาธารณะ พาหนะและขนส่ง,

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000

1,500,000

1,500,000

200,000

200,000

500,000

500,000

160,000

210,000

500,000

500,000

2565
(บาท)
1,500,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
กองคลัง

ครุภัณฑ์การเกษตร,ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฯลฯ

7 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

เพื่อจัดครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน,ครุภัณฑ์
บริหารจัดการองค์กร การศึกษา,ครุภัณฑ์ยาน
และบริการสาธารณะ พาหนะและขนส่ง,

500,000 กองการศึกษา

ครุภัณฑ์การเกษตร,ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฯลฯ

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

เพื่อจัดครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน,ครุภัณฑ์
บริหารจัดการองค์กร การศึกษา,ครุภัณฑ์ยาน
และบริการสาธารณะ พาหนะและขนส่ง,
ครุภัณฑ์การเกษตร,ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฯลฯ

500,000

กองช่าง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)
เพื่อติดตังกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิด
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
207,000 161,000
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เพื่อติดตังเครื่องออก เครื่องออกกาลังกาย
กาลังกายประจาหมู่ กลางแจ้ง
บ้าน

-

80,000

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูล ติดตังชุดเสียงตามสาย
ข่าวสารของหมู่บ้าน
ประจาหมู่บ้าน

-

353,100

218,600

100,000

-

-

-

กองช่าง

-

กองช่าง

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพื่อใช้เป็นรถของส่วน รถบรรทุกท้ายลาด
ราชการ
ขนาด 240 แรงม้า
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า

-

-

-

-

760,000

1,450,100

3,679,600

9,431,000

5,500,000

6,000 ซีซี

รวม

16,681,000

สานักปลัด
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561)
เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่
ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
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(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 คะแนน
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10 คะแนน)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10 คะแนน)
3.4 วิสัยทัศน์ (5 คะแนน)
3.5 กลยุทธ์ (5 คะแนน)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5 คะแนน)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5 คะแนน)
3.8 แผนงาน (5 คะแนน)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5 คะแนน)
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอนใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สาคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในภาพรวม
4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้แบบสาหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model)
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS))
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving
Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)
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(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น
แบบผสมก็ได้
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)
เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ในอนาคต
4.4.1 ผลกระทบนาไปสูอ่ นาคต (เช่น จะทา สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย
1. สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)
2. สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)
3. สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ
4. สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)
องค์การบริหารส่วนตาบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้
องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์
ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้
1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท
เช่น การเมืองของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล หรือแม้กระทั่งการเมืองใน
ระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น
ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น
ในอนาคต อานาจหน้ าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็ น นโยบายของรั ฐ ที่มีต่อองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ซึ่งมักสลั บสั บเปลี่ ยนกันเป็น 2 กรณี
กล่าวคือ การรวมอานาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอานาจการปกครอง
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(Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลจึงจาเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหว
ของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกาหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลและระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริง
ในท้องถิ่นให้เข้ากับ ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้
จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent)
อย่างแท้จริง
2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทาให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุ ข อง
ปัญหาอื่นๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องใน
สิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการ
แจกของให้แก่ราษฎร
อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
เพราะต้องเอาเวลาไปทางานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชา
นิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการ
พึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น
ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่ง
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสาคัญที่นักบริหารงานอปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริม
และพัฒนาในประเด็นนี้
3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ
พื้นที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุ ทธ บาง
พื้นที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็นสังคมทุติย
ภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาด
ความร่วมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น
สภาพของสังคมไทยมักเป็นสั งคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกาหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี
ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบล จึง
จาเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีใน
สังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่
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ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอสาคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุ นแรงนั้น
ได้อย่างไร
4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง
ในปั จ จุ บั น กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี น โยบายส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยการ
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจา เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทาเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสาร
บรรณอิเล็คทรอนิค เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสาคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทาง
อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจา ก็จะนามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสาคัญของข้อมูลเพื่อ
นาไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาด
การณ์การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การเปลีย่ นแปลงในประเทศทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ
โดยมี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทาให้มีผลประโยชน์อานาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้
ไม่ลดภาษีนาเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ณ วันนั้นจะทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางทีจ่ ะให้
AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

