ส่วนที่ 1
บทนำ
.....................................
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จั ดทาขึ้น
สาหรั บปี งบประมาณแต่ล ะปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุ มระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักการคิดที่ว่า ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง
จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ แผนสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีโดยนาโครงการ
พัฒนาในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี ไปเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ สาหรับโครงการพัฒนาในปีที่สอง
และปีที่สามของแผนพัฒนาสามปีต้องเป็นโครงการพัฒนาดาเนินการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาในปีแรก หรือเป็น
โครงการพัฒนาที่จัดลาดับความสาคัญของโครงการน้อยกว่าโครงการพัฒนาในปีแรก
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
1) เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
2) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานและบูรณาการโครงการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่น
3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุสู่ วิสัยทัศน์และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา รวมทั้งใช้ในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เกิดความคุ้มค่า
และประโยชน์สูงสุด
4) เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
1.3 ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
การเตรียมการจัดทาแผน
ผู้รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนา ดาเนินการเสนอแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสามปีต่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยกาหนดทรัพยากรในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีและกาหนดปฏิทินงานไว้อย่างชัดเจน และแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริหารส่ว นตาบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล หน่วยงานภายใน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาคมท้องถิ่น เพื่อ
กาหนดประเด็ น หลั ก การพัฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทัศ น์ พั น ธกิ จ และจุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อการพั ฒ นาในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒ นา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูล
พื้น ฐานในการพั ฒ นาจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ และข้ อ มู ล ในแผนพั ฒ นาชุ ม ชน มาพิ จ ารณาประกอบการจั ด ท า
แผนพัฒนาสามปี
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ขั้นตอนที่ 2
การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแนวทางการพัฒ นาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา พร้อมข้ อมูลและปัญหาความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อาเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี และเมื่อได้แนวทางการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีแล้ว จัด
ประชุมร่วมกับตัวแทนภาคประชาชนว่าจะมีโครงการ/ กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 3
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหลัก SWOT
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 5 ลักษณะ
3.1.1 ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนาในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เช่น ข้อมูล
ประชากร อาชีพ รายได้ สุ ขภาพ การศึก ษา ทรัพ ยากร การคมนาคมขนส่ ง การลงทุน การพาณิ ช ย์ ปัญหา
อาชญากรรม สืบค้นจาก Internet และประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน โดยวิธีเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน และตาบล
3.1.3 ข้อมูลการประสานโครงการพัฒนาจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับ
ตาบล
3.1.4 แผนงาน/โครงการจากส่วนราชการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
3.1.5 ปั ญ หาความต้ อ งการของประชาชนที่ ส่ ง ผ่ า นสมาชิ กสภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล และอาเภอ
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จ ากข้อ 3.1.2 ถึง 3.1.5 มาวิเคราะห์อานาจหน้าที่ คัดแยกยุทธศาสตร์ ส่ งให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ยกร่างแผน
ขั้นตอนที่ 4
กาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 5
การจั ด ทารายละเอีย ดของโครงการและกิ จกรรมการพัฒ นา ให้ ส อดคล้ องกับ แนว
ทางการพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 6
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒ นาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้ ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 7
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 8
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ต่อไป
1.4 ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลนามาตัดสินใจกาหนด แนวทางการดาเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
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ส่วนที่ 2
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ
---------------------------2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ
กำรพัฒนำตำมนโยบำยริเริ่มของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบทมีประชาชนอาศัยอยู่
หนาแน่ น เนื่อ งจากส่ว นใหญ่ป ระชาชนในพื้นที่จะทาการเกษตรอยู่นอกหมู่บ้าน และกลั บมาที่พักอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้าน คาดว่าจะมีสัดส่วนการขยายตัวของชุมชนจะมากขึ้นและจะมีปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา จึงได้ริเริ่มกาหนด
นโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการดารงชีวิต และ
ให้การบริการอื่นและกาหนดนโยบายเริ่มต้นให้ชุมชนสงบสุขน่าอยู่ โดยเฉพาะปัญหาสาธารณูปโภค รวมถึงการ
พัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติให้กักเก็บน้าเพียงพอตลอดปี การส่งเสริมการศึกษาให้คนมีความรู้มีคุณภาพและให้ชุมชน
น่าอยู่อาศัย โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
ผลกำรพัฒนำในแผนพัฒนำที่ผ่ำนมำ
การพัฒ นาท้องถิ่น ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล ในแผนพัฒ นาประจาปี พ.ศ. 2559 และที่กาลั ง
ดาเนินการภายใต้กรอบแผนพัฒนาตาบลประจาปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น ทั้งใน
ด้านความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ด้วยการกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ ถนน ไฟฟ้า
และท่อระบายน้า แหล่งน้า เศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามีสัดส่วนใน
ด้า นการพั ฒ นาเน้ น ด้า นโครงสร้ างพื้ น ฐานมากกว่ า ด้ านคุ ณ ภาพชี วิ ตก็ ต ามแต่ เ ป็ นไปตามความต้ อ งการขอ ง
ประชาชนภายในท้องถิ่นและปัจจุบันก็กาลังดาเนินการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้เพิ่มมากขึ้นแล้ว
จากผลการดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อได้สร้างความเจริญเติบโต
และความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สังเกตได้จากการสอบถามจากประชาชน
ภายในท้องถิ่น และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งแนวทางพัฒนาขึ้นต่อไปควรที่จะกาหนดสัดส่วน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งน้า ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันใน
สัดส่วนที่เหมาะสม
ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
ผลวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อร่วมกับคณะทางาน ได้ดาเนินการจัดทาประชาคมเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาตาบลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 โดยได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา 6 เรื่องด้วยกัน คือ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านแหล่งน้า
3. ด้านเศรษฐกิจ
4. ด้านสังคม
5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6. ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก SWOT analysis และจัดลาดับความสาคัญ
ของปัญหา เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ คือ
“พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ยกระดับคุณภำพชีวิต ชุมชนอยู่ดี มีควำมสุข ”
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ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพ กำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำใน
อนำคตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้
(1) จุดแข็ง (S : Strensth)
- มีลาน้าธรรมชาติไหลผ่านทุกหมู่บ้าน
- มีวัฒนธรรมประจาถิ่นและมีหลักฐานโบราณคดีอายุนับพันปี
- ประชาชนทาการเกษตรกรรมเป็นหลัก สามารถรองรับการขยายตัวทางการเกษตรและการลงทุน
- มีการใช้ที่ดินในการทาการเกษตรกรรม และมีการจ้างงาน ตลอดปี
- มีองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีศักยภาพรองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
- มีการประสานความร่วมมือด้านงบประมาณระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับส่วนราชการ
(2) จุดอ่อน (W : Weakness)
- สาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา ในพื้นที่ ไม่ทั่วถึงและเพียงพอ ต่อจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
- มีเส้นทางสัญจรไปมาไม่มีความสะดวกเพราะอยู่ห่างตัวเมืองมาก
- แหล่งน้าตามธรรมชาติตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้าตลอดปี
- เป็นสังคมชุมชน ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็ง เพราะประชาชน ขาดความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือและกิจกรรมชุมชน
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
- ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุข และการรักษาไม่ทัดเทียมเขตเมือง
- พฤติกรรมของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีในการเกษตร ส่งผลให้ต้นทุนสูง
(3) โอกาส (O : Opportunity)
- พื้นที่ตาบล เป็นที่ตั้งอาเภอเทพารักษ์ สะดวกต่อการติดต่อ รับข่าวสารข้อมูลได้รวดเร็ว
- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อ 2 จังหวัด สามารถรองรับการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้เพียงพอ
- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงาน
โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
(4) ข้อจากัด (T : Threat)
- ในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตมีการบรรทุกด้วยรถขนาดใหญ่ บนเส้นทางคมนาคมทาให้ถนนเกิดความ
เสียหายมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนก่อให้เกิดความลาบากในการใช้ยานพาหนะ
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่า
- มีเส้นทางสัญจรไปมาไม่มีความสะดวกเพราะอยู่ห่างตัวเมืองมาก
- ดินมีลักษณะเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทรายและบางพื้นที่เป็นหินทราย ส่วนใหญ่ขาดความ
สมบูรณ์ การปลูกพืชได้ผลผลิตต่า
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2.2 กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ
ตำรำงแสดงจำนวนแผนงำน/โครงกำร และงบประมำณในกำรพัฒนำท้องถิ่น ประจำปี 2558
(เบิกจ่ำยตำมระบบ e-plan)
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
โครงกำรใน โครงกำรที่
งบประมำณใน
งบประมำณที่
แผนงำนกำรพัฒนำ แผนพัฒนำ ดำเนินกำร ร้อยละ แผนพัฒนำ
ดำเนินกำรจริง
ประจำปี
จริง
ประจำปี
(โครงกำร)
(โครงกำร) (โครงกำร)
(โครงกำร)
แผนงานการพัฒนาด้าน
65
5
4.42
90,102,000
194,218
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนาด้าน
7
0
0
5,145,000
0
แหล่งน้า
แผนงานการพัฒนาด้าน
14
2
1.77
1,875,000
70,022
เศรษฐกิจ
แผนงานการพัฒนาด้าน
50
26
23.01
2,098,500
1,511,868
สังคม
แผนงานการพัฒนาด้าน
105
76
67.26
9,060,360 15,746,641.33
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
แผนงานการพัฒนาด้าน
15
4
3.54
2,909,000
2,233,060
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ
0.98
0
0.35
7.65
79.71
11.30

แผนงาน/โครงการที่ได้ดาเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2558 นั้นสามารถสรุปผลการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ในปี 2558 องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ ได้กรอกข้อมูลโครงการที่เกินศักยภาพลงไปส่งผล
ให้โครงการและงบประมาณมีมากเกินความเป็นจริง ซึ่งไม่สามารถดาเนินการได้ในงบประมาณประจาปี ปรากฏ
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ กิ น จริ ง ซึ่ ง ในการปฏิ บั ติ ง านองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลส านั ก ตะคร้ อ ได้ ป รั บ ปรุ ง และก่ อ สร้ า ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ความสวยงามของ
บ้านเมือง การระบายน้า ป้องกันน้าท่วม เช่น การก่อสร้างถนน การปรับปรุง บุกเบิกถนน การก่อสร้างท่อเหลี่ยม
เป็นต้น มีการจัดสรรงบประมาณจากงบปกติและเงินสะสม ในการดึงแผนพัฒนาจากปีอื่นๆ มาดาเนินการในปี
ปัจจุบัน โดยคัดเลือกโครงการที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
2. ด้ำนแหล่งน้ำ
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้า เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้า
ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการโดยการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดสระน้า และจัดหาภาชนะ
รองรับน้า เป็นต้น
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3. ด้ำนเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนาอาชีพ และเน้นการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ เช่น การอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน
4. ด้ำนสังคม
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการพัฒนาสังคม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
4.1 ด้านสาธารณสุข มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
เช่น จัดซื้อวัคซีน, น้ายา และสารเคมีต่าง ๆ, อุดหนุนงบประมาณให้กับอนามัยหลักช้างในการดาเนินการต่าง ๆ
4.2 ด้านการศึกษา มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเด็กในชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลหลักช้าง อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตาบลหลักช้าง
4.3 ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีใน ท้องถิ่น เช่น
การจัดงานประเพณีของแต่ละหมู่บ้าน และอาเภอช้างกลาง ส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
4.4 ด้านกีฬาและนันทนาการ มุ่งส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่ าง ๆ เช่น การแข่งขัน
กีฬาระดับตาบล การแข่งขันกีฬาของนักเรียน ประชาชน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลในการเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับต่าง ๆ
4.5 ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป เช่น
โครงการรณรงค์และให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด
4.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งเน้นการป้องกันภัยต่าง ๆในชุมชน เช่น การ
ฝึกอบรม อปพร. , การจัดซื้อและเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง เป็นต้น
4.7 ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ มุ่งเน้นให้ผู้พิการ ปัญญาอ่อน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้มีโอกาสที่ดีขึ้น เช่น โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ , สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้มีรายได้
น้อย เป็นต้น
4.8 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มุ่งเน้นการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เช่น โครงการ
อินเตอร์เน็ตตาบล การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับประชาชน
5. ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการในด้านการเมืองการบริหารที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร การให้ประชาชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล และจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน เช่น โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มความรู้ให้กับบุคลากร, ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. เป็นต้น
6. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการในด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้ , ปล่อยพันธุ์
ปลาลงในแหล่งน้า สร้างจิตสานึกให้กับประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการปลูกหญ้าแฝกริม
คันคลองเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
2.3 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ
แผนงาน / โครงการ ที่ได้ดาเนิน การทั้งหมดเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนา สรุปได้ดังนี้
การดาเนินงานปี 2558 ยึดกรอบแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักคุณธรรม และนิติธรรม หลัก
ความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เช่น การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล ร่วมในการจัดซื้อ/จัดจ้าง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆเป็นต้น
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แผนพัฒนำด้ำนอื่นๆ
การพัฒนาด้านอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนาด้านการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้
สามารถดาเนินการไปได้ และให้ทันสมัยตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เช่นการจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
2.4 ข้อมูลทั่วไป
2.4.1 ข้อมูลด้ำนกำยภำพ
1. ประวัติควำมเป็นมำ
“สานักตะคร้อ” เหตุที่ได้ชื่อนี้เป็นเพราะ เมื่อสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่ม มีลาห้วย
จับพง และมีต้นค้อขนาดใหญ่ประมาณ 10 คนโอบ ซึ่งใช้เป็นจุดพานัก พักอาศัยของพ่อค้าเกวียนจานวน 40-50
ลาเกวียน และเป็นที่นัดพบของพ่อค้าในการขนถ่ายซื้อขายสินค้าระหว่างพ่อค้าด้วยกันเป็นประจาในแถบบริเวณนี้
จึงมักเรียกสถานที่นัดพบว่า “สานักตะคร้อ หรือใต้ต้นค้อใหญ่ห้วยลาจับพง” ไม่นานพื้นที่ดังกล่าวจึงมีคนเริ่มเข้า
มาอยู่อาศัยเพื่อทามาหากินและตั้งเป็นชุมชนมากขึ้นและมีเส้นทางเกวียนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างเมือง
นครราชสีมากับชุมชน จึงมีคนพูดกันติดปากว่า “สานักตะคร้อ” และเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้ องที่ขึ้น
จึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่างๆ ขึ้นเป็นตาบล “สานักตะคร้อ” ในปัจจุบัน
ตาบลสานักตะคร้อเป็นตาบลหนึ่งของอาเภอด่านขุนทด และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย
แยกเขตการปกครองเป็น อาเภอสานักตะคร้อ มีผลเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2538 ใช้ชื่อตามตาบลสานักตะคร้อได้
ประมาณ 9 เดือน หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้ทาหนังสื อเปลี่ยนเป็นอาเภอเทพารักษ์ แต่ยังคงชื่อตาบลเดิมคือ
ตาบลสานักตะคร้อ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตาบลสานักตะคร้อ
เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539
2. ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอาเภอเทพารักษ์ อยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 110 กิโลเมตร
3. เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 69.59 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 43,570 ไร่
4. ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง สูงกว่าระดับน้าทะเลปาน
กลางประมาณ 240 – 390 เมตร เนื้อที่ 3,780 ไร่ พื้นที่ดินเค็มปานกลาง (ปริมาณคราบเกลือระหว่าง 1-10 %)
เป็นต้นกาเนิดของลาน้า “ลาเชียงไกร, ห้วยจับพง, ลากุ้งกั้ง ” มีลาห้วยไหลผ่าน ปริมาตรน้าฝนโดยเฉลี่ย 1,100
ลูกบาศก์เซนติเมตร/ ปี
5. อำณำเขต
โดยมีอาณาเขตที่ติดต่อระหว่างตาบล ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
บ้านกุดสระแก้ว ตาบลวังยายทอง อาเภอเทพารักษ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ
บ้านโนนแหน บ้านโคกกระบือ ตาบลหนองแวง อาเภอเทพารักษ์
บ้านเทพทักษิณ บ้านวังโป่ง ตาบลบ้านเก่า อาเภอด่านขุนทด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
บ้านหนองมะค่า บ้านโนนสง่า ตาบลพันชนะ อาเภอด่านขุนทด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
บ้านเกาะแหลม บ้านไทยเจริญ ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์
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6. ลักษณะภูมิอำกำศ
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ มีลักษณะภูมิอากาศ 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส
- ฤดูฝน
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส
- ฤดูหนาว
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส
7. กำรเมืองกำรปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ มีจานวนหมู่บ้านในการปกครอง 16 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านสานักตะคร้อ
ผู้ปกครอง นายกิตติพงษ์ แกมขุนทด
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์
ผู้ปกครอง นายสามารถ แกดขุนทด
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิต
ผู้ปกครอง นายชูศักดิ์ เกณฑ์ขุนทด
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ
ผู้ปกครอง นายนิคม ชันขุนทด
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านทานบเทวดา
ผู้ปกครอง นายศักรินทร์ ชัยรัตนพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านชุมชนพัฒนา
ผู้ปกครอง นายอุดม ชาวขุนทด
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์
ผู้ปกครอง นายจตุรงค์ ชุบขุนทด
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ
ผู้ปกครอง นายมนูญ พรขุนทด
กานันตาบลสานักตะคร้อ
หมู่ที่ 9 บ้านวังกะทะ
ผู้ปกครอง นายพิบูรณ์ โนนชัยขัน
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง
ผู้ปกครอง นายอนุชา เกณฑ์ขุนทด
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ
ผู้ปกครอง นายไชยยศ พูขุนทด
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง
ผู้ปกครอง นางจิตรา ชวนขุนทด
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต
ผู้ปกครอง นายณัฐดนัย พันชนะ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์
ผู้ปกครอง นายนิพนธ์ พูดขุนทด
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด
ผู้ปกครอง นางสมคิด ปลอดโปร่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 16 บ้านสานักตะคร้อร่วมพัฒนา ผู้ปกครอง นายสมพร แกมขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน
8. ประชำกร
จ านวนประชากรและความหนาแน่ น ประชากร จากข้ อ มูล ของส านั ก ทะเบีย นราษฎร์ ของ อ าเภอ
เทพารักษ์ ณ เดือน มีนาคม 2559 พบว่าจานวนประชากรของตาบลสานักตะคร้อมีจานวนทั้งสิ้น 6,948 คน
จาแนกเป็นชาย 3,505 คน หญิง 3,443 คน และมีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,151 ครัวเรือน
ประชำกร
จำนวน
หมู่ที่
ชื่อบ้ำน
ครัวเรือน
ชำย
หญิง
รวม
1 บ้านสานักตะคร้อ
254
263
517
167
2 บ้านหนองโพธิ์
227
208
435
118
3 บ้านเทพนิมิตร
434
419
853
246
4 บ้านหัวสระ
141
131
272
81
5 บ้านทานบเทวดา
220
217
437
146
6 บ้านชุมชนพัฒนา
234
236
470
171
7 บ้านโนนสมบูรณ์
252
259
511
143
8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ
260
267
527
148
9 บ้านวังกะทะ
262
224
486
160
10 บ้านศิลาทอง
208
198
406
99
แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ
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11
12
13
14
15
16

บ้านวังกะทะเหนือ
บ้านโนนทองหลาง
บ้านถนอมเขต
บ้านเทพารักษ์
บ้านวังกะหาด
บ้านสานักตะคร้อร่วมพัฒนา
รวม

126
87
228
205
190
236
3,564

120
98
212
159
186
280
3,477

246
185
440
364
376
516
7,041

84
47
121
195
124
163
2,213

* ทะเบียนบ้านกลาง หมู่ที่ 0 ของตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ มีประชากร จานวน 64 ราย เป็นชาย 38 ราย และหญิง
26 ราย
** ข้อมูลประชากรประมวล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ( ทะเบียนอาเภอเทพารักษ์ )

9. เส้นทำงคมนำคม
การคมนาคมของตาบลสานักตะคร้อ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวง
หมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ตอนนครราชสีมา – สระบุรี ถึงทางแยกโคกกรวด 12 กิโลเมตร และทางหลวง
ชนบท 2082 ทางแยกโคกกรวด – อ.ด่านขุนทด 60 กิโลเมตร และใช้ถนนอาเภอด่านขุนทด – อาเภอบาเหน็จ
ณรงค์ 3 กิโลเมตร ถึงทางแยกถนนทางหลวงชนบท 3012 ( ถนนกาลังเอก ) – อาเภอเทพารักษ์ 30 กิโลเมตร
2.4.2 ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ
1. กำรประกอบอำชีพ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ดังนี้
ด้ำนพืช
1. ข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ
2. พืชไร่ เช่น อ้อย, มันสาปะหลัง,ข้าวโพด
3. พืชสวน เช่น พริก คะน้า ต้นขึ้นฉ่าย ต้นผักชีและหน่อไม้ฝรั่ง
ด้ำนปศุสัตว์
1. ฟาร์มเลี้ยงโค กระบือ วัวนม สุกร สัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง) แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1. สถาบันการเงิน (ธกส.)
1 แห่ง 12. ร้านจาหน่ายน้าแข็ง
2. ปั๊มน้ามันและก๊าซ
12 แห่ง 13. โรงเลี้ยงสัตว์
3. โรงสี
7 แห่ง 14. ร้านวัสดุก่อสร้าง
4. ลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
7 แห่ง 15. บ้านเช่า
5. สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์
1 แห่ง 16. อู่ซ่อมรถ
6. ศูนย์สาธิตการเกษตรตาบลสานักตะคร้อ 1 แห่ง 17. ร้านเสริมสวย
7. ร้านค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
3 แห่ง 18. ร้านอินเตอร์เน็ท
8. ร้านขายของชา
68 แห่ง 19. ตลาดนัด
9. ร้านจาหน่ายสินค้าและซ่อมบารุงรถ
3 แห่ง 20. ร้านจาหน่ายวัสดุการเกษตร
10. ร้านจาหน่ายสินค้าอาหารสด
5 แห่ง 21. ร้านค้าทั่วไป (ธุรกิจส่วนตัว)
11. ร้านจาหน่ายอาหารปรุงแต่ง
46 แห่ง 22. เสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์
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6
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2.4.3 ข้อมูลด้ำนสังคม
1. กำรศึกษำ
ตาบลสานักตะคร้อ มีโรงเรียนในพื้นที่ที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
จานวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านสานักตะคร้อ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ และโรงเรียนบ้านทานบเทวดา ดังนี้
จำนวนนักเรียน
ชื่อโรงเรียน
รวม
อนุบำล ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

71 38 34 33 28 46 40 15 17 13 335
25 24 16 24 25 27 25
166
8
3
4
1
4
8
11
39
รวม
104 65 54 58 57 81 76 15 17 13 540
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อได้เปิดการเรียนการสอนอนุบาล 2 - 4 ขวบ ปัจจุบันมีนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่อนุบาล 2 ขวบ ถึง อนุบาล 4 ขวบ
จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น
จำนวนห้อง
ชำย
หญิง
รวม
2
27
19
46
 อนุบาล 2 ขวบ
3
35
26
61
 อนุบาล 3 ขวบ
รวม
5
62
45
107
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอเทพำรักษ์
จานวน 1 แห่ง
ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้ำน/ห้องสมุดประชำชน
จานวน 6 แห่ง
2. สถำบันและองค์กรศำสนำ ประชาชนในตาบลสานักตะคร้อ นับถือศาสนาพุทธ โดยมี
วัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง
1. วัดสานักตะคร้อ ตั้งอยู่บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 มี พระครูวิภัชธรรมสาร เจ้าคณะอาเภอเป็นผู้ดูแล
2. วัดหนองโพธิ์ ตั้งอยู่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 มี พระครูโสภณธรรมมาภิรัต เจ้าคณะตาบลเป็นผู้ดูแล
3. วัดโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 มีเจ้าคณะตาบลเป็นผู้ดูแล
4. วัดทานบเทวดา ตั้งอยู่ บ้านทานบเทวดา หมู่ที่ 5 มีเจ้าคณะตาบลเป็นผู้ดูแล
5. วัดป่าแดนสงฆ์ ตั้งอยู่บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 มี นายปรีชา พรขุนทด ไวยาวัจกร เป็นผู้ประสานการดูแล
3. ภำษำ
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาไทยโคราช มีประเพณีและวัฒนธรรม เป็นแบบไทยอีสาน
4. กำรให้กำรสงเครำะห์
ผู้สูงอำยุ ในเขตตาบลสานักตะคร้อ จานวน 945 คน
ผู้พิกำรทุพพลภำพ ในเขตตาบลสานักตะคร้อ จานวน 168 คน
ผู้ติดเชื้อ H.I.V. ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ มีจานวน 3 คน ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตาม
ผลของสถานีอนามัยตาบลสานักตะคร้อ และได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ จากองค์การบริหารส่วนตาบล
สานักตะคร้อ
ร.ร.บ้านสานักตะคร้อ
ร.ร.บ้านหนองโพธิ์
ร.ร.บ้านทานบเทวดา
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5. ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตารวจ
จานวน 1 แห่ง
จุดตรวจบริการประชาชน
จานวน 1 แห่ง
รถบรรทุกน้า
จานวน 1 คัน
6. ข้อมูลอื่น ๆ
7.1 ทรัพยำกรธรรมชำติ
(1) ทรัพยากรดิน
สภาพดินภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ มีลักษณะเป็นดินลูกรังและดินร่วนปน
ทรายและบางพื้นที่เป็นหินทราย เป็นดินเค็ม ส่วนใหญ่ขาดความอุดมสมบูรณ์การปลูกพืชได้ผลผลิตต่า
(2) ทรัพยากรน้า
ตาบลสานักตะคร้อ มีลาห้วยใหญ่ไหลผ่านพื้นที่ทางการเกษตร จานวน 2 สาย คือ
- ห้วยลำชันโพรง ไหลผ่าน 4 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 5, 3, 6 และหมู่ที่ 9 ตามลาดับ
- ห้วยลำกุ้งกั้ง ไหลผ่าน 6 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 4, 1, 11, 9, 2 และหมู่ที่ 10 ตามลาดับ
(3) ทรัพยากรป่าไม้และที่สาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ มีพื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติดงกระสัง – ลา
พญากลาง และเขตสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) และมีทรัพยากรป่าไม้ ที่สาคัญ ได้แก่
 ป่าดอนโบสถ์
จานวน
88 ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์
 โคกสูง
จานวน 400 ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์
 โกรกผักหวาน
จานวน 200 ไร่
หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์
 ตะคลองหนองไผ่
จานวน 900 ไร่
หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง
 ป่าแดนสงฆ์
จานวน 2,000 ไร่ หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง

กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล
(1) คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1.
นายศรายุทธ พูขุนทด
2.
นายธนกฤต พิขุนทด
3.
นายชาติชาย กาศขุนทด
4.
นายวัง พรมทันใจ
5.
นายอภิสิทธิ์ พันชนะ
(2) สมำชิกสภำ อบต.
1. นายศุภกิจ กินขุนทด
2. นายชัยมงคล ชัยรัตนพิพัฒน์
3. นายสาเร็จ เขตชานิ
4. นางสาวสายพิน พาขุนทด
5. นายสุขสวัสดิ์ จอมเกาะ
6. นายทนงศักดิ์ เขียนจอหอ
7. นายปรีชา นาเจ๊ก
8. นางสุภาภร ชนขุนทด
9. นายวีระชัย เมียนขุนทด

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
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นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
ที่ปรึกษานายก อบต.
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ส.อบต. ม.1
ส.อบต. ม.1
ส.อบต. ม.2
ส.อบต. ม.2
ส.อบต. ม.3
ส.อบต. ม.3
ส.อบต. ม.4
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

นายพัลลภ พันชนะ
นายประสิทธิ์ กินขุนทด
นายภาสกร เกลื่อนกลางดอน
นายศราวุธ ชันขุนทด
นายวิวัฒน์ อิ่มวิเศษ
นายคูณ นุขุนทด
นางไฉน กุนขุนทด
นายอานาจ พรขุนทด
นางสมศรี เหิมขุนทด
นางประทุม เหิมขุนทด
นายแข็ง กินขุนทด
นางประจิม ยิ่งจันทึก
นางสายพิน ภูมิโคกรักษ์
นางทองอินทร์ เพชรขุนทด
นายวิชัย ชวนขุนทด
นายบุญมา กวกขุนทด
นายชัยวัฒน์ ชาญชูวงศ์
นางรุ่งอรุณ ธงสันเทียะ
นายประเสริฐ พันชนะ
นางน้าค้าง ธารงกิตติบดี
นายศรชัย เจ๊กจันทึก
นายม่วง กนขุนทด
นางอาพร เกณฑ์ขุนทด

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ส.อบต. ม.4
ส.อบต. ม.5
ส.อบต. ม.5
ส.อบต. ม.6
ส.อบต. ม.6
ส.อบต. ม.7
ส.อบต. ม.7
ส.อบต. ม.8
ส.อบต. ม.9
ส.อบต. ม.9
ส.อบต. ม.10
ส.อบต. ม.10
ส.อบต. ม.11
ส.อบต. ม.11
ส.อบต. ม.12
ส.อบต. ม.12
ส.อบต. ม.13
ส.อบต. ม.13
ส.อบต. ม.14
ส.อบต. ม.14
ส.อบต. ม.15
ส.อบต. ม.16
ส.อบต. ม.16

(3) เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล คือ
นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(4) จำนวนบุคคลำกร พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง มีจานวน 33 คน และส่วนราชการจานวน 1
สานัก 3 กอง ดังนี้
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 14 คน
1. นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง)
2. นางวารินทร์ พูขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล(นักบริหารงานท้องถิ่นต้น)
3. นางสาวนิภา ควงขุนทด
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ต้น)
4. นางสาวเบ็ญจมาศ ตอพันดุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
5. จ่าเอกนิมิตร สถิตย์ชนม์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน
6. นางสาวพัชรินทร์ ชาวขุนทด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7. นางสาวละไม กินขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
8. นายณรงค์ อิ่มกลาง
นักการภารโรง
9. นายจักรกฤษณ์ โชมขุนทด พนักงานขับรถยนต์
10. นายวิวัฒน์ สอนจันทึก
คนสวน
11. นายดิเรก กาศขุนทด
คนงานทั่วไป
แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ
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12. นายสุรชัย กองขุนทด
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
13. นายจาปี สีวังราช
พนักงานประจารถขยะ
14. นายสมจิตร พอขุนทด
พนักงานประจารถขยะ
ตำแหน่งในกองคลัง
จำนวน 6 คน
1. นางเสาวภา ยอดเมืองเจริญ ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ต้น)
2. นางสาวพรทิพย์ ภักดีปัญญา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
3. นางสาวอาพันทิพย์ หอขุนทด เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
4. นางชมภู่ อิ่มวิเศษ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
5. นางสาวนวพร บุตรปรีชา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
6. นางสาวศิริลักษ์ เมียนขุนทด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ตำแหน่งในกองช่ำง จำนวน 4 คน
1. นายปภาวิน เหิดขุนทด
นายช่างโยธาชานาญงาน (รักษาการ ผู้อานวยการกองช่าง)
2. นายยุทธนา โอนสันเทียะ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
3. นายสุเทพ ลุกจันทึก
คนงานทั่วไป
4. นางสาวอรสา พันชนะ
คนงานทั่วไป
ตำแหน่งในกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม จำนวน 10 คน
1. นายดาเนิน นาคสูงเนิน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
2. นางรัฐภารักษ์ ชัยกูล
ครู (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)
3. นางเอื้อมพร กันขุนทด
ครูผู้ดูแลเด็ก
4. นางเนตรนภา พรมวิโรจน์ ครูผู้ดูแลเด็ก
5. นางสาวพิยดา พิขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
6. นางสาววิภาวี แกมขุนทด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
7. นางสาวดวงจันทร์ พองขุนทด ผู้ดูแลเด็ก
8. นางสาวปิยะมาศ แหล่งสนาม ผู้ดูแลเด็ก
9. นางสาวเพิ่มจิตร แชงขุนทด คนงานทั่วไป
10. นางสมพิศ อิ่มกลาง
คนงานจ้างเหมารายเดือน (ทาความสะอาด)

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ
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รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ประจาปีงบประมาณ 2558 เป็นจานวน
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
เงินอุดหนุนรัฐบาล
เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์

36,166,124.89
1,221,861.14
15,530,701.75
9,502,931.00
9,860,631.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตำรำงรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
รำยกำร
1.รำยได้ที่ท้องถิ่นจัดหำเอง
1.1 รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเอง
1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.1.2 ภาษีบารุงท้องที่
1.1.3 ภาษีป้าย
1.1.4 อากรฆ่าสัตว์
1.1.5 อากรรังนกอีแอ่น
1.1.6 ภาษีบารุงท้องถิ่นจากยาสูบ
1.1.7 ภาษีบารุงท้องถิ่นจากน้ามัน
1.1.8 ภาษีบารุงท้องถิ่นจากโรงแรม
1.2 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร
1.2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
1.2.2 รายได้จากทรัพย์สิน
1.2.3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
1.2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด
1.2.5 เงินสารองเงินรายรับปีงบประมาณ
2. รำยได้จำกกำรจัดสรรภำษีที่รัฐบำลจัดให้/แบ่งให้ท้องถิ่น
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผนงาน
2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2.4 ภาษีสุรา
2.5 ภาษีสรรพสามิต
2.6 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
2.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
2.8 ภาษีการพนัน
2.9 ค่าภาคหลวงแร่
2.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
2.11 ภาษีกรมทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

2556
1,240,854.67

2557
1,057,888.31

2558
1,221,860.14

276,554.42
153,007.91
24,143
-

272,013.50
172,144.69
31,569
-

279,212.60
104,160.26
31,221.00
-

269,432.36
198,696
349,958.18
330,713.98
255,081.12
275,767.10
69,888
49,472
40,722.00
117,115
78,912
140,820.00
15,272,262.27 14,416,470.49 15,530,701.75
2,873,660.79 2,857,915.52 2,816,077.74
8,317,290.27 7,687,077.79 7,800,933.97
151,681.11
182,338.03
183,264.00
1,164,381.48 1,861,082.54 1,463,810.97
2,545,638.58 1,172,048.80 2,521,972.31
145,972.08
388,568.50
61,930
336,834
232,986.00
49,025.54
68,383
43,371.67
104,647.50
100,813.73
71,705.59
4,007
4,005
8,011.00
14

รำยกำร
3. รวมรำยได้ของท้องถิ่นก่อนรวมเงินอุดหนุน (1 + 2)
4. รำยได้ที่รัฐจัดสรรเพื่อให้ (เงินอุดหนุน)
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4.3 เงินอุดหนุนพัฒนาจังหวัด
5. รวมรำยได้ของท้องถิ่นก่อนรวมเงินสะสมและเงินกู้ (3 + 4)
6. รำยได้จำกเงินสะสมและเงินกู้
6.1 เงินสะสม
6.2 เงินกู้
6.3 อื่น ๆ

2556
2557
2558
16,513,116.94 15,474,358.80 16,752,562.89
16,,697,989
18,941,912 19,363,562.00
8,838,764
10,053,922 9,502,931.00
7,859,225
8,887,990 9,860,631.00
33,211,105.94 34,416,270.80 36,116,124.59
33,211,105.94 34,416,270.80 36,116,124.89

รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปี พ.ศ. 2556 - 2558
37000000
36000000
35000000
34000000

เส้ นแสดงรายจ่ าย

33000000
32000000
31000000
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

จะเห็นได้ว่ารายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ จากการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2556– 2558 มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่ารายได้อื่นๆ จะลดน้อยลงแต่รายได้ที่รัฐจัดสรรให้ (เงินอุดหนุน)
เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ตำรำงรำยจ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
รำยกำร
1. รำยจ่ำยงบกลำง
1.1 ชาระหนี้เงินกู้
1.2 จ่ายตามข้อผูกพัน
1.3 เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ
1.4 เงินสารองจ่าย
1.5 อื่น ๆ

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

2556
585,052
404,052
181,000
-

2557
666,864.60
372,508.60
294,356
-

2558
651,725
369,728
281,997
-
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รำยกำร

2556
2557
2558
14,134,549.57 16,223,072.07 16,317,108.44
3,606,930
2,388,420 6,306,828.67
5,144,215
1,277,708
1,633,755
8,197,066.07
5,220,232 4,543,216.46
312,655.50
411,256.40
562,746.98
1,958,700
2,651,000
2,460,000
3,359,590
2,775,600
2,697,700
3,359,590
2,775,600
2,697,700
7,815,555
13,781,219 11,376,905.97
7,723,555
8,806,090
9,860,631
92,000
4,975,129 1,516,274.97
1,072,348.32
40,094.15
629}805
97
708,348.32
39,997.15
629}805
364,000
26,967,094.89 33,486,849.82 31,673,244.41
81.19
97.29
87.69

2. รำยจ่ำยประจำ
2.1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง
2.2 เงินเดือนฝ่ายประจา
2.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2.5 ค่าสาธารณูปโภค
2.6 เงินอุดหนุน
2.7 รายจ่ายอื่น ๆ
3. รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. รำยจ่ำยพิเศษ
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4.2 เงินจ่ายขาดเงินสะสม
4.3 เงินอุดหนุนทั่วไป
5. รำยจ่ำยกันไว้เบิกเหลื่อมปี
5.1 รายจ่ายงบกลาง
5.2 เงินเดือน
5.3 ค่าจ้าง
5.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
5.5 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5.6 รายจ่ายอื่น ๆ
รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น
สัดส่วนของรำยจ่ำย (ร้อยละ)

รวมรำยจ่ำยขององค์บริหำรส่วนตำบล ปี 2556 - 2558
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

เส้ นแสดงรายจ่าย

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

จะเห็นได้ว่ารายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ จากการเปรียบเทียบตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556
- 2558 มีอัตราการเพิ่มขึ้น ลดลง จะเห็นว่าในปี 2558 รายจ่ายลดลงจากปี 2557 เล็กน้อย ซึ่งในปี 2557 รายจ่าย
มีเพิ่มขึ้น
แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ
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ส่วนที่ 3
กำรนำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ
----------------------3.1 แนวทำงกำรพัฒนำหรือกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
3.1.1 หลักและแนวคิดในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา เจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญได้กาหนดบทบาทอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
อิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง มีกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
สาธารณะที่จาเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนกาหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทอานาจหน้าที่ไม่เพียงแค่ให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทหน้าที่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่นด้วย และเปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการบริหารจัดการของ
ท้องถิ่น โดยยึดหลัก “กำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีควำมโปร่งใสและมีส่วนร่วมของประชำคม”
3.1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2560) ประเทศ
ไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทั้งภายนอกและภายในประเทศ ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ใน
การเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.3 วิสัยทัศน์และพันธกิจประเทศไทย
วิสั ยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒ นาประเทศในระยะ 5 ปี ของของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 ได้ กาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสูง ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สั ง คมอยู่ ร่ ว มกั น อย่ ำ งมี ค วำมสุ ข ด้ ว ยควำมเสมอภำค เป็ น ธรรม และมี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ กำร
เปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
(1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุ ติธรรมอย่างเสมอภาคทุก
ภาคส่วน ได้รับการเสริมพลัง ให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพั ฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม
(2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิน่ มีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ
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(3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภู มิปั ญญา สร้ างความมั่ น คงด้ านอาหารและพลั งงาน ปรั บโครงสร้ างการผลิ ตและการบริ โ ภคให้ เ ป็ นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
3.1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ ไดยากและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่เหมาะสม โดย
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู ไปกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและไดรับประโยชน จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
สาคัญในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสาคัญกับ
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทกุ ภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสงคม และมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมคิ มุ้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ให้ความสาคัญกับ
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชมชน
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพือ่ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อน
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทีม่ ีประสิทธิภาพ
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ
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5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และสังคม
ให้ความสาคัญกับ
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภมู ิภาคต่าง ๆ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาททีส่ ร้างสรรค์
5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตป้องกันภัยจากการก่อ
การร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบตั ิ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
5.7
การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนั บสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วเป็นการสร้างองค์
ความรู้ให้กับภาคธุรกิจ
5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิน่
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ให้ความสาคัญกับ
6.1 การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 การปรั บ กระบวนทัศน์ การพั ฒ นาและขั บเคลื่อนประเทศเพื่ อเตรี ยมพร้ อมไปสู่การเป็ น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทาแผนที่และจัดลาดับ
พืน้ ทีเ่ สี่ยงภัยทัง้ ในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
6.6 การเพิ่ มบทบาทประเทศไทยในเวที ประชาคมโลกที่เกี่ยวข้ องกั บกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการ
ขยะและน้าเสียชุมชน
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
คำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ใน
วันที่ 12 กันยำยน 2557 ก่อนเข้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ตำมรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วครำว 2557 มีนโยบำย
11 ด้ ำ น โดยน ำยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำประเทศว่ ำ ด้ ว ย “ควำมเข้ ำ ใจ เข้ ำ ถึ ง และพั ฒ นำตำมแนวทำง
พระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเป็นสำคัญ” ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นควำมพอดี
สมแก่ฐำนะ ควำมมีเหตุมีผล และกำรมีภูมิคุ้มกันมำเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 11 แนวทำงของ คสช. และควำมต้องกำรของประชำชน ดังนี้
ด้านที่ 1 นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้านที่ 2 นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
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ด้านที่ 3 นโยบายการลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
ด้านที่ 4 นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านที่ 5 นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
ด้านที่ 6 นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ด้านที่ 7 นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
ด้านที่ 8 นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
การพัฒนา และนวัตกรรม
ด้านที่ 9 นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ด้านที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ด้านที่ 11 นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
3.1.5 กรอบแนวทำงกำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ
วิสัยทัศน์จังหวัดนครรำชสีมำ
“โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน”
พันธกิจ
1. บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทให้บรรลุตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก
2. ขับ เคลื่ อนกระบวนการการมีส่ ว นร่ ว มพัฒ นาสั งคมคุณภาพ สั งคมที่ เอื้ออาทรและสั งคม
สมานฉันท์
3. สนับสนุนการผลักดันให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
4. สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อระบบเศรษฐกิจสีเขียว
5. สร้างกระบวนการผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. เสริมสร้างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7. บูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพที่ยั่งยืน
8. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์
1. พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ
มุ่งสู่เมืองที่น่าอยู่
2. พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก
5. เสริมสร้างอุตสาหกรรมและสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว
ประเด็นยุทธศำสตร์ของจังหวัด (ตำมลำดับควำมสำคัญ)
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่องโยงห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อพัฒนาไปสู่ครัวโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่
4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
3.1.6 กรอบกำรประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1. ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ
แนวทางการพัฒนา
1.1 ประสานและบริหารการจัดการนา ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ
ปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
2.3 สนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
2.4 สนั บ สนุ น ศูนย์ คอมพิว เตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ทุกด้าน
2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม
เกิดพัน ธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่ว มมือและให้ความร่ว มมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.2 ลดต้น ทุน การผลิ ตและเพิ่มมูล ค่าผลผลิ ตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิ ตผลให้ มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพนาเครื่องจักร และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้ง
ภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.5 สนั บ สนุ น การท าการเกษตรทางเลื อ ก เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจาหน่ายและเพื่อ
การอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อ
เป็นผู้นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพื่อเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4.5 ดาเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกัน
และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
4.6 ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง
จัดสร้างหอเกียรติยศ (hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
นครราชสีมา
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
แนวทางการพัฒนา
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.)
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตาบล หมู่บ้านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบลและหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย
ให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นและความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิตอย่างเพียงพอ
6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
6.3 ประสาน สนั บ สนุ น ร่ ว มมื อกั บ ส่ ว นราชการ และองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่น ๆ เพื่ อ
สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
6.5 ดาเนิน การปรั บ ปรุ งระบบขนส่ งในจังหวัดนครราชสี มาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ
แนวทางการพัฒนา
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7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
7.2 พั ฒ นาและฟื้ น ฟูแ หล่ งท่ องเที่ย วเดิ ม สร้ างแหล่ งท่ องเที่ย วใหม่ รวมทั้ง กิจ กรรมด้ านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น
7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ ยว และสร้างเครือข่าย
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก าร โดยการจั บ คู่ ธุ ร กิ จ พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และขยายตลาดสิ น ค้ า ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรั บการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ
ในโลก
8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริห ารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรมการทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน
8.4 บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
8.5 เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดนโยบายและความต้ อ งการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ
9. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ
9.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน มู ล นิ ธิ ก ารกุ ศ ลและองค์ ก รที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สาคัญ เพื่อ
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
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10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ใน
การรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลอย่างเป็นระบบ
3.1.7 กำรพัฒนำตำมนโยบำยริเริ่มของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบทมีประชาชนอาศัยอยู่
หนาแน่ น เนื่องจากส่ว นใหญ่ป ระชาชนในพื้นที่จะทาการเกษตรอยู่นอกหมู่บ้าน และกลั บมาที่พักอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้าน คาดว่าจะมีสัดส่วนการขยายตัวของชุมชนจะมากขึ้นและจะมีปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา จึงได้ริเริ่มกาหนด
นโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการดารงชีวิต และ
ให้การบริการอื่นและกาหนดนโยบายเริ่มต้นให้ชุมชนสงบสุขน่าอยู่ โดยเฉพาะปัญหาสาธารณูปโภค รวมถึงการ
พัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติให้กักเก็บน้าเพียงพอตลอดปี การส่งเสริมการศึกษาให้คนมีความรู้มีคุณภาพและให้ชุมชน
น่าอยู่อาศัย โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทีดี
ผลกำรพัฒนำในแผนพัฒนำที่ผ่ำนมำ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่ว นตาบล ในแผนพัฒนาประจาปี พ.ศ. 2557 และที่กาลัง
ดาเนินการภายใต้กรอบแผนพัฒนาตาบลประจาปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น ทั้งใน
ด้านความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ด้วยการกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ ถนน ไฟฟ้า
และท่อระบายน้า แหล่งน้า เศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามีสัดส่วนใน
ด้า นการพั ฒ นาเน้ น ด้า นโครงสร้ างพื้ น ฐานมากกว่ า ด้ านคุ ณ ภาพชี วิ ตก็ ต ามแต่ เ ป็ นไปตามความต้ อ งการของ
ประชาชนภายในท้องถิ่นและปัจจุบันก็กาลังดาเนินการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้เพิ่มมากขึ้นแล้ว
จากผลการดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อได้สร้างความเจริญเติบโต
และความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สังเกตได้จากการสอบถามจากประชาชน
ภายในท้องถิ่น และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งแนวทางพัฒนาขึ้นต่อไปควรที่จะกาหนดสัดส่วน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งน้า ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันใน
สัดส่วนที่เหมาะสม
ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
1. ผลวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อร่วมกับคณะทางาน ได้ดาเนินการจัดทาประชาคมเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาตาบลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 โดยได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา 6 เรื่องด้วยกัน คือ
7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
8. ด้านแหล่งน้า
9. ด้านเศรษฐกิจ
10. ด้านสังคม
11. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
12. ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก SWOT analysis และจัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหา โดยใช้วิธีการ Rating Soales มีเกณฑ์ที่จะใช้สาหรับการจัดลาดับความสาคัญ ปริมาณปัญหา ขนาดของ
กลุ่ ม คนที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ความร้ า ยแรงและความเร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง จั ด ล าดั บ ตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ข องจั ง หวั ด
นครราชสี ม า พ.ศ. 2558 – 2561 เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยมี เ ป้ า หมายวั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ
“พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ยกระดับคุณภำพชีวิต ชุมชนอยู่ดี มีควำมสุข ”
แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ
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2. ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพ กำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำ
ในอนำคตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้
(1) จุดแข็ง (S : Strensth)
- มีลาน้าธรรมชาติไหลผ่านทุกหมู่บ้าน
- มีวัฒนธรรมประจาถิ่นและมีหลักฐานโบราณคดีอายุนับพันปี
- ประชาชนทาการเกษตรกรรมเป็นหลัก สามารถรองรับการขยายตัวทางการเกษตรและการลงทุน
- มีการใช้ที่ดินในการทาการเกษตรกรรม และมีการจ้างงาน ตลอดปี
- มีองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีศักยภาพรองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
- มีการประสานความร่วมมือด้านงบประมาณระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับส่วนราชการ
(2) จุดอ่อน (W : Weakness)
- สาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา ในพื้นที่ ไม่ทั่วถึงและเพียงพอ ต่อจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
- มีเส้นทางสัญจรไปมาไม่มีความสะดวกเพราะอยู่ห่างตัวเมืองมาก
- แหล่งน้าตามธรรมชาติตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้าตลอดปี
- เป็นสังคมชุมชน ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็ง เพราะประชาชน ขาดความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือและกิจกรรมชุมชน
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
- ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุข และการรักษาไม่ทัดเทียมเขตเมือง
- พฤติกรรมของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีในการเกษตร ส่งผลให้ต้นทุนสูง
(3) โอกาส (O : Opportunity)
- พื้นที่ตาบล เป็นที่ตั้งอาเภอเทพารักษ์ สะดวกต่อการติดต่อ รับข่าวสารข้อมูลได้รวดเร็ว
- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อ 2 จังหวัด สามารถรองรับการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้เพียงพอ
- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงาน
โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
(4) ข้อจากัด (T : Threat)
- ในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตมีการบรรทุกด้วยรถขนาดใหญ่ บนเส้นทางคมนาคมทาให้ถนนเกิดความ
เสียหายมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนก่อให้เกิดความลาบากในการใช้ยานพาหนะ
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่า
- มีเส้นทางสัญจรไปมาไม่มีความสะดวกเพราะอยู่ห่างตัวเมืองมาก
- ดินมีลักษณะเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทรายและบางพื้นที่เป็นหินทราย ส่วนใหญ่ขาดความ
สมบูรณ์ การปลูกพืชได้ผลผลิตต่า
วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง
เป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตาบลสานักตะคร้อเป็นตาบล
ขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่
สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
“ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ยกระดับคุณภำพชีวิต ชุมชนอยู่ดี มีควำมสุข ”
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พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
2. การคมนาคมต้องสะดวกรวดเร็ว
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ประสานงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญต่อยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาที่ รองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทาแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายของรัฐบาล แผนงานความ
มั่นคง ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ รวมถึงสามารถใช้ ค่านิยมพื้นฐานของคนไทยมาปรับใช้ในการ
จัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม โดยจักต้องถือปฏิบัติให้ เป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ ได้นายุทธศาสตร์หลักของ คสช. และค่านิยมหลัก
ของคนไทย มาเป็นแนวทางในการจัดทากรอบยุทธศาสตร์และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาตาบล
สามปี
ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่ โดยใช้หลั กปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ
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11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาป ตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
และจากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน สู่การประชุมประชาคมระดับตาบล เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ได้มีการร่วมกันจัดทายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสานักตะคร้อ โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาตาบล คณะผู้แทน ผู้นาหมู่บ้าน รวมถึงประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนา ได้ร่วมกัน
เสนอความคิดเห็น ปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนาอย่างตรงจุด เพื่อให้สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ยุทธศาสตร์หลักของ คสช. และค่านิยมหลักของคนไทย อันจะ
นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ โดยสรุปยุทธศาสตร์หลักที่จะดาเนินการให้
ประสบความสาเร็จได้ทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
จานวน 26 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและนโยบายต่างๆ ให้สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ได้ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเขตประปา
4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้า กระจายน้าและส่ง
น้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี
3. การพัฒนาคุณภาพ และบริหารจัดการแหล่งน้า
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกความปลอดภัยเพื่อบริการนักท่องเที่ยว
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5. การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
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5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบาบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
4. การถ่ายโอนงานตามภารกิจและส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้ากับบริการสาธารณะ
5 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ
6. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
7 ส่งเสริม สนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างจิตสานึกและความตระหนักของเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ประชาชนในการเพิ่มการ
ผลิต โดยมุ่งเน้นคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรการลดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริม สนับ สนุ น ชุมชนเพื่อเฝ้ าระวัง ป้องกัน ควบคุม การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
3 การบริหารจัดการและรณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย
3.2 บัญชีโครงกำรพัฒนำ และบัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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ผ 01
บัญชีโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำตำบลสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนำระบบโลจิสติกสและกำรค้ำเพื่อเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคอีสำนและรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านสานักตะคร้อ
หมู่ที่ 1 (ลาดับที่ 1)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ลาดับ 1)
1. นางปราณี ถึง นายธเนศ
2. นายคล้อย ถึง นายแจ้ง
3. นายสะอาด ถึง นายสนั่น
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ลาดับที่ 1)
1. ซอยเทพธงชัย (ซอยลุงสนั่น)
2. ซอยเทพประทาน 2
3. ซอยอภิญญา
4. ซอยเจริญสุข
5. ซอยพิศมัย
6. ซอยเอี่ยมละออ
7. ซอยเทพเอ็กเอ็ม
8. ซอยสุริยายอแสง
9. ซอยรุ่งอรุณ
10. ซอยหนองอ้ายคา

เพื่อระบายน้าเสียออกจาก
หมู่บ้าน ป้องกันมลพิษทางกลิ่น
ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน

2

3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อยกระดับใหม่ทั้งหมู่บ้านและให้มี
ตะแกรงป้องกันขยะลงรางระบายน้า
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)
1. นางปราณี กว้าง 3 ม. ยาว 40 ม.
2. นายคล้อย กว้าง 3 ม. ยาว 39 ม.
3. นายสะอาด ก 2.70 ม. ย 69 ม.
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
- ซอยเทพธงชัย ก 3 ม. ย 70 ม.
ความสะดวกในการสัญจรไปมา - ซอยเทพประทาน2 ก 4ม .ย 40ม.
ในหมู่บ้าน
- ซอยอภิญญา ก 3 ม. ย 60 ม.
- ซอยเจริญสุข ก 4 ม. ย 60 ม.
- ซอยพิศมัย ก 3 ม. ย 40 ม.
- ซอยเอี่ยมละออ ก 4 ม. ย 26 ม.
- ซอยเทพเอ็กเอ็ม ก 4 ม. ย 65 ม.
- ซอยสุริยายอแสง ก 4 ม. ย 60 ม.
- ซอยรุ่งอรุณ ก 4 ม. ย 62 ม.
- ซอยหนองอ้ายคา ก 4 ม. ย 700ม.
(ตามแบบที่ อบต. กาหนด) พร้อม
ป้ายโครงการ
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
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(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
อบต.
200,000
อบต.

-

-

200,000
อบต.

1,136,302
อบต.

1,136,302
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

เพื่อให้การระบายน้า
และสิ่งปฎิกูลภายใน
หมู่บ้านมีประสิทธิภาพ
ประชาชนได้ใช้ถนนที่
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น

กองช่าง

10 เส้นทาง ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

3 เส้นทาง

กองช่าง

30

1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
(ลาดับ 1)
1) ซอยสุดตา
2) ซอยสุวรรณ
3) ซอยแสงเมือง
4) ซอยเกษตรสมบูรณ์
5) ซอยทรัพย์อนันต์

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน

5

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายวัดทานบเทวดา หมู่ที่ 5
(ลาดับ 1)
โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
คลองตาแหยม หมู่ที่ 6 (ลาดับ 1)

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน
เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน

6

7

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ลาดับ 1) ความสะดวกในการสัญจรไปมา
1. จากบ้านนางมาตร-ซอยดอกรัก ในหมูบ่ ้าน
2. ซอยดอกรัก 1 (หลังวัด)
3. จากบ้านนายไพศาล-บ้านนาย
อภิชาติ
4. ซอยมหาดี (บ้านมหาดี - นาย
อภิชาติ)

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ซอยสุดตา กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. 200,000
452,840
452,840
- ซอยสุวรรณ กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. อบต.
อบต.
อบต.
- ซอยแสงเมือง กว้าง 4 ม. ยาว60ม.
- ซอยเกษตรสมบูรณ์ กว้าง 4 ม.
ยาว 75 ม.
- ซอยทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 ม. ยาว
75 ม. ทุกโครงการ หนา 0.15 ม.
(ตามแบบ อบต. กาหนด) พร้อมป้าย
กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา
200,000
149,000
149,000
0.15 ม. (รายละเอียดแบบตามที่
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. หนา
200,000
114,800
0.50 ม. พร้อมท่อ ขนาด Ø 0.60
อบต.
อบต.
ม. จานวน 3 จุดๆ ละ 8 ท่อน รวม
24 ท่อน (รายละเอียดตามแบบที่
อบต .กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
- บ้านนางมาตร กว้าง 3.5 ม. ยาว
200,000
512,460
512,460
130 ม.
อบต.
อบต.
อบต.
- ซอยดอกรัก กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม.
- บ้านนายไพศาล กว้าง 4 ม. ยาว
110 ม.
- ซอยมหาดี กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.
ทุกโครงการ หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบ อบต. กาหนด) พร้อมป้าย
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านหัว
สระได้ใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

1 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

1 เส้นทาง

ประชาชนได้ใช้ถนนที่
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น

กองช่าง

4 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านหัว
สระได้ใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาใน
หมู่บ้าน

กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ 13
(ลาดับ 1)
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม
ลูกรังสายหนองเกตุ หมู่ที่ 14
(ลาดับ 1)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (ลาดับ 1)
1. ซอยร่วมใจ
2. ซอยวันเฉลิม
โครงการวางท่อระบายน้าบริเวณ
หน้าศูนย์สาธิตการตลาดผ่านร้าน
น้าแข็งกัลยาถึงบ้านนางมยุรี
หมู่ที่ 16 (ลาดับ 1)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายทุ่งน้อย (เส้นทางการเกษตร)
หมู่ที่ 1 (ลาดับ 2)
โครงการก่อสร้าง/ขยายถนน
คสล. ซอยหน้าโรงเรียนบ้าน
หนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 (ลาดับ 2)
โครงการยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหลังเมรุ(ต่อเนื่อง)
หมู่ที่ 3 (ลาดับ 2)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
หัวสระ ถึงบ้านเกาะลอย ตาบล
หนองกราด หมู่ที่ 4 (ลาดับ 2)

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน
เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน

9
10

11

12
13
14
15

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15
ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กาหนด) vพร้อมป้ายโครงการ
กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. หนา
0.15 ม. (รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
- ซอยร่วมใจ กว้าง 3 ม. ยาว 75 ม.
- ซอยวันเฉลิม กว้าง 3 ม. ยาว 52 ม.
ทุกโครงการ หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบอบต.กาหนด) พร้อมป้าย
เพื่อระบายน้าเสียออกจาก
วางท่อระบายน้าให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้
หมู่บ้าน ป้องกันมลพิษทางกลิ่น น้าไหลได้สะดวกขึ้น (รายละเอียด
ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
แบบตามที่ อบต.กาหนด) พร้อม
ป้ายโครงการ
เพื่อให้การเข้าถึงพื้นที่และการ กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร
ลาเลียงผลผลิตทางการเกษตรมี (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
ความปลอดภัย รวดเร็ว
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา ขยายถนน คสล. 2 ฝั่งถนน ข้างละ
อย่างสะดวกภายในหมู่บ้าน
1 ม. ยาวฝั่งละ 300 ม. หนา 0.15
ม. (ตามแบบที่ อบต. กาหนด)
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังถนน ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร
ทุกปี ประชาชนไม่สามารถใช้ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
เส้นทางในการสัญจรได้
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
กว้าง 6 ม. ยาว 4,800 ม. หนา 0.15
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ม. บดอัดแน่น (รายละเอียดตามที่
ในหมู่บ้าน
อบต.กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
168,560
อบต.
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 เส้นทาง

ประชาชนได้ใช้ถนนที่
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น
ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

200,000
อบต.

80,800
อบต.

-

1 เส้นทาง

กองช่าง

200,000
อบต.

6,502
อบต.

-

2 เส้นทาง

ประชาชนได้ใช้ถนนที่
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น

กองช่าง

200,000
อบต.

-

-

1 แห่ง

การระบายน้าใน
หมู่บ้านได้ดี ไม่มีแหล่ง
สะสมของน้าเสีย

กองช่าง

100,000
อบต.

780,000
อบต.

780,000
อบต.

1 เส้นทาง

กองช่าง

100,000
อบต.

100,000
อบต.

-

1 เส้นทาง

100,000
อบต.

100,000
อบต.

-

1 เส้นทาง

200,000
อบต.

216,800
อบต.

216,800
อบต.

1 เส้นทาง

ประชาชนได้ใช้ถนนที่
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น
ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
เส้นทางในการสัญจร
ไปมาในหมู่บา้ น
ปัญหาน้าท่วมขังถนน
ได้รับการแก้ไขราษฎร
ใช้ถนนไปมาสะดวก
ราษฎรในหมู่บ้านหัว
สระใช้เส้นทางในการ
สัญจรในหมู่บ้าน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายสระน้าโรงเรียนบ้านทานบ
เทวดา หมู่ที่ 5 (ลาดับ 2)
17 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม
ลูกรังสายหนองประดู่สายที่ 2
หมู่ที่ 6 (ลาดับ 2)
18
19
20
21

22

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15
ม.(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.50
ม. พร้อมท่อ ขนาด Ø 0.60 ม.
จานวน 4 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวม 24
ท่อน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
กว้าง 4 ม. ยาว 364 ม. หนา 0.15
เสริมเหล็กสายปั้มน้ามันถึงหน้า ความสะดวกในการสัญจรไปมา ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
วัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่7 (ลาดับ 2) ในหมู่บ้าน
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อระบายน้าเสียออกจาก
1 แห่ง
ซอยบ้านนายมิตร ชุบขุนทด
หมู่บ้าน ป้องกันมลพิษทางกลิ่น (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
หมู่ที่ 9 (ลาดับ 2)
ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังอัด
เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร
กว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม.
แน่นซอยเกษตร หมู่ที่ 11
และขนถ่ายผลผลิตทางการ
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
(ลาดับ 2)
เกษตร
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15
เสริมเหล็ก ซอยตาปู่บ้าน – สาม ความสะดวกในการสัญจรไปมา ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง หนา 0.50
แยกทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 12 (ลาดับ 2) ในหมู่บ้าน
ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร
กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา
สายโคกไอ้คง หมู่ที่ 13 (ลาดับ 2) และขนถ่ายผลผลิตทางการ
0.15 ม. (รายละเอียดตามแบบที่
เกษตร
อบต.กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
66,400
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

100,000
อบต.

200,000
อบต.

207,000
อบต.

1 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

100,000
อบต.

300,000
อบต.

389,000
อบต.

1 เส้นทาง

กองช่าง

100,000
อบต.

-

-

1 แห่ง

5,500
อบต.

-

-

1 เส้นทาง

ประชาชนได้ใช้ถนนที่
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น
การระบายน้าใน
หมู่บ้านได้ดี ไม่มีแหล่ง
สะสมของน้าเสีย
ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

100,000
อบต.

358,000
อบต.

358,000
อบต.

1 เส้นทาง

ประชาชนได้ใช้ถนนที่
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น

กองช่าง

100,000
อบต.

198,000
อบต.

200,000
อบต.

1 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

23 โครงการก่อสร้างท่อ/รางระบาย
น้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (ลาดับ 2)
1. ซอย 1 (บ้านนางเปรียว-นาง
น้าเต้า)
2. ซอย 2 (บ้านนายวัง-นาย
สมัย)
3. ซอย 2 (บ้าน น.ส.ขนิษฐานายเที่ยง)
4. ซอย 3 (บ้านนางณรันญานายแดง)
5. ซอย 3 (บ้านนางแดง-นาย
ไพศาล)
6. ซอย 4 (บ้านนายเดือน-นาง
ประทีป)
7. ซอย 4 (บ้านนางน้าเต้านายอภิชาติ
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยชิงชัย หมู่ที่ 14
(ลาดับ 2)
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (ลาดับ 2)
1. ซอยสมเกียรติ
2. ซอยเรณู

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
- มีบ่อบาบัดน้าเสีย
ความสะดวกในการสัญจรไปมา - มีบ่อพักน้าเสีย
ในหมู่บ้าน
- รางระบายน้ามีฝาตะแกรงเหล็กปิด
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15
ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
- ซอยสมเกียรติ กว้าง 3 ม. ยาว
100 ม.
- ซอยเรณู กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.
ทุกโครงการ หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบอบต.กาหนด) พร้อมป้าย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7 แห่ง

การระบายน้าใน
หมู่บ้านได้ดี ไม่มีแหล่ง
สะสมของน้าเสีย

กองช่าง

100,000
อบต.

166,000
อบต.

166,000
อบต.

1 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

100,000
อบต.

248,000
อบต.

248,000
อบต.

2 เส้นทาง

ประชาชนได้ใช้ถนนที่
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น

กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
จากบ้านนางปนัดดาถึงบ้านนาย
มิ่ง พาขุนทด หมู่ที่ 16 (ลาดับ 2)
27 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เส้นถนนโคกทองหลาง จากนา
นายหอมหวน พันชนะ ถึง นาย
อวน จงโกเย็น หมู่ที่ 2 (ลาดับ 3)
28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ต่อเนื่อง ซอยหลังเมรุ หมู่ที่ 3
(ลาดับ 3)
29 โครงการก่อสร้างถนนยกคันดิน
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 (ลาดับที่ 3)
1. สายสะเมสาร ถึง บ้านเกาะ
ลอย ตาบลหนองกราด
30 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม
ลูกรัง หมู่ที่ 5 (ลาดับ 3)
1. ซอยแพรวา
2. ซอยโรงสีข้าวชุมชน
31 โครงการก่อสร้างถนนดินสายวัง
แหว่ หมู่ที่ 6 (ลาดับ 3)

32 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายวังกะทะเหนือ – โกรกผึ้ง
หมู่ที่ 11 (ลาดับ 3)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อระบายน้าเสียออกจาก
1 แห่ง
หมู่บ้าน ป้องกันมลพิษทางกลิ่น
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา
อย่างสะดวกภายในหมู่บ้าน
0.15 ม. (ตามแบบที่ อบต. กาหนด)
พร้อมป้ายโครงการ
เพื่อระบายน้าเสียออกจาก
ยาว 400 เมตร
หมู่บ้าน ป้องกันมลพิษทางกลิ่น
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา - สายสะเมสาร กว้าง 5 ม. ยาว
อย่างสะดวกภายในหมู่บ้าน
1,000 ม. หนา 0.50 ม.
พร้อมบดอัดแน่น (รายละเอียดตามที่
อบต.กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา - ซอยแพรวา กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.
อย่างสะดวกภายในหมู่บ้าน
- ซอยโรงสีขา้ ว กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม.
หนา 0.15 ม.(รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร
กว้าง 6 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.15
และขนถ่ายผลผลิตทางการ
ม. พร้อมท่อ ขนาด Ø 0.60 ม.
เกษตร
จานวน 2 จุดๆ ละ 8 ท่อน รวม 16
ท่อน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร
กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.
และขนถ่ายผลผลิตทางการ
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
เกษตร
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

การระบายน้าใน
หมู่บ้านได้ดี ไม่มีแหล่ง
สะสมของน้าเสีย
ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

การระบายน้าใน
หมู่บ้านได้ดี ไม่มีแหล่ง
สะสมของน้าเสีย
ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

50,000
อบต.

224,000
อบต.

224,000
อบต.

1 เส้นทาง

กองช่าง

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

1 แห่ง

50,000
อบต.

122,500
อบต.

122,500
อบต.

1 เส้นทาง

28,000
อบต.

-

-

2 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

50,000
อบต.

60,000
อบต.

60,000
อบต.

1 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

50,000
อบต.

74,600
อบต.

74,600
อบต.

1 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (ลาดับ 3)
1. ซอยประสิทธิ์
2. ซอยไก่แจ้
34 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม
ลูกรัง หมู่ที่ 9 (ลาดับ 3)
1. สายลากุ้งกั้งถึงโนนบ้านร้าง
2. รอบโรงเรียนเทพารักษ์ราชฯ
25 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10
(ลาดับ 3)
1. จากบ้านนายฉลวย–นาตาเจือ
2. จากประปาหมู่บ้าน-ป่าแดน
สงฆ์
26 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม
ลูกรังพร้อมยกคันดิน ด้านนา
นายหรึ่ม – วังกะหาด หมู่ที่ 12
(ลาดับ 3)
27 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายโกรกดินแดง – โนนกรวย
หมู่ที่ 13 (ลาดับ 3)
28 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม
ลูกรัง ซอยสามารถ หมู่ที่ 14
(ลาดับ 3)
29 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม
ลูกรัง ซอยมีมล หมู่ที่ 15
(ลาดับ 3)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
อย่างสะดวกภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

- ซอยประสิทธิ์ กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม.
- ซอยไก่แจ้ กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม.
หนา 0.15 ม. (รายละเอียดตามแบบ
อบต.กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
- สายลากุ้งกั้ง กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม.
- รอบโรงเรียน กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)
พร้อมป้ายโครงการ
- จากบ้านนายฉลวย กว้าง 5.5 ม.
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.
- จากประปาหมู่บา้ น กว้าง 5 ม.ยาว
1,000 ม. หนา 0.15 ม. (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กาหนด) พร้อมป้าย
กว้าง 5 ม. ยาว 470 ม. ยกคันดินสูง
1 ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ

เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน
เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน

กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา
0.15 ม. (รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
กว้าง 8 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15
ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา
0.15 ม. (รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
อย่างสะดวกภายในหมู่บ้าน
และเส้นทางเพื่อการเกษตร
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
อย่างสะดวกภายในหมู่บ้าน

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
47,000
อบต.
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 เส้นทาง

ประชาชนได้ใช้ถนนที่
มีความสะดวกสบาย
ขึ้น

กองช่าง

50,000
อบต.

12,400
อบต.

-

2 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

50,000
อบต.

365,000
อบต.

365,000
อบต.

1 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

50,000
อบต.

41,600
อบต.

-

1 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

50,000
อบต.

473,000
อบต.

473,000
อบต.

1 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

50,000
อบต.

53,000
อบต.

53,000
อบต.

1 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง

50,000
อบต.

72,000
อบต.

72,000
อบต.

1 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง

กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้นฐำน
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30 โครงการซ่อมแซมถนนดิน ทุก
สายในตาบลสานักตะคร้อ

เพื่อให้มีการสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย

16 หมู่บ้าน
ในตาบลสานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
20,000
20,000
อบต.
อบต.
อบต.

31 โครงการซ่อมแซมถนนดินเสริม
ลูกรัง ทุกสายในตาบลสานัก
ตะคร้อ
32 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
ทุกสายในตาบลสานักตะคร้อ
33 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทุกสายในตาบลสานัก
ตะคร้อ
34 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ทุกสายในตาบลสานักตะคร้อ
35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าและ
รางระบายน้าพร้อมบ่อบาบัดน้า
เสียภายในหมู่บ้าน ของตาบล
สานักตะคร้อ
36 ล้างท่อ/ ลอกรางระบายน้าและสิ่ง
ปฏิกูล เพื่อจัดระบบการบาบัดน้า
เสียในหมู่บา้ น ตาบลสานักตะคร้อ
37 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า
ในเขตตาบลสานักตะคร้อ

เพื่อให้มีการสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย

16 หมู่บ้าน
ในตาบลสานักตะคร้อ

10,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

16 หมู่บ้าน

เพื่อให้มีการสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
เพื่อให้มีการสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย

16 หมู่บ้าน
ในตาบลสานักตะคร้อ
16 หมู่บ้าน
ในตาบลสานักตะคร้อ

10,000
อบต.
10,000
อบต.

20,000
อบต.
50,000
อบต.

20,000
อบต.
50,000
อบต.

16 หมู่บ้าน

เพื่อให้มีการสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
เพือ่ ระบายน้าภายในหมู่บา้ น
ไม่ให้ท่วมขัง เกิดกลิ่นรบกวน
แหล่งเพาะเชื้อโรค

16 หมู่บ้าน
ในตาบลสานักตะคร้อ
16 หมู่บ้าน
ในตาบลสานักตะคร้อ

10,000
อบต.
50,000
อบต.

30,000
อบต.
50,000
อบต.

30,000
อบต.
50,000
อบต.

16 หมู่บ้าน

เพื่อระบายน้าเสียออกจาก
หมู่บ้าน ป้องกันมลพิษทางกลิ่นที่
อาจเกิดขึ้นในชุมชน
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ราง
ระบายน้าเกิดการตัน

16 หมู่บ้าน
ในตาบลสานักตะคร้อ

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

16 หมู่บ้าน

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

16 หมู่บ้าน

38 ก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสียภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สานัก
ตะคร้อ

เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดภี ายใน
ศูนย์การศึกษา

16 หมู่บ้าน
ในตาบลสานักตะคร้อ
(ตามแบบที่ อบต. กาหนด)
บ่อบาบัดน้าเสีย 1 บ่อ

40,000
อบต.

-

-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

16 หมู่บ้าน

ถนนได้รับการบารุง
ดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพดี ลดอุบัตเิ หตุ
ถนนได้รับการบารุง
ดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพดี ลดอุบัตเิ หตุ
ถนนอยู่ในสภาพดี ลด
อุบัติเหตุทางถนน
ถนนได้รับการบารุง
ดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพดี ลดอุบัตเิ หตุ
ถนนได้รับการบารุง
รักษาให้อยู่ในสภาพดี
การระบายน้าภายใน
หมู่บ้านมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

16 หมู่บ้าน

16 หมู่บ้าน

1 แห่ง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

เพื่อให้การระบายน้า
กองช่าง
และสิ่งปฎิกูลภายใน
หมู่บ้านมีประสิทธิภาพ
รางระบายน้าได้รับการ กองช่าง
ดูแลรักษาไม่ให้เกิดการ
ชารุดหรืออุดตัน
ศพด. อบต.มีบ่อบาบัด
กอง
น้าเสีย สิ่งแวดล้อมดี
การศึกษาฯ
ขึ้น
37

1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร หมู่ที่ 8 (ลาดับ 2)
1. จากศาลตาปู่บ้านถึงทุ่งใหญ่
2. จากลานศรีวิพัฒน์
การเกษตรถึงโคกบ้านร้าง
ปรับปรุงและซ่อมแซมโคมไฟ
สาธารณะตาบลสานักตะคร้อ

เพือ่ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรให้กับประชาชน ใน
การบรรเทาความเดือดร้อนด้าน
แสงสว่างและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพือ่ จัดซื้อวัสดุปรับปรุงและ
ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ
ที่ชารุด ให้ใช้งานได้ดี
ประชาชนมีโอกาสได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

2
3
4
5

ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ใน
ตาบลสานักตะคร้อ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
(พลังงานแสงอาทิตย์)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
สาขาด่านขุนทด

เพิ่มพื้นที่ไฟฟ้าส่องสว่างจุด
เสี่ยงอันตราย มุมอับในชุมชน
เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการไฟฟ้า
และประชาชนมีโอกาสได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สอน

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรเวลาค่าคืน
ประชาชนในพื้นที่และ
ตาบลได้รบั ประโยชน์
จากไฟฟ้าส่องสว่าง
จัดเสีย่ งอันตราย มุมอับ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์จาก
การใช้ไฟฟ้า

กองช่าง

ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน
ในตาบลสานักตะคร้อ

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

16 หมู่บ้าน

ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน
ในตาบลสานักตะคร้อ

40,000
อบต.

40,000
อบต.

40,000
อบต.

16 หมู่บ้าน

ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน
ในตาบลสานักตะคร้อ
1 ครั้ง

100,000
อบต.
100,000
อบต.

100,000
อบต.
-

100,000
อบต.
-

1 ชุด
( 3 ต้น )
1 ครั้ง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเขตประปา
ที่
1

2
3

4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ส่งเสริมการใช้น้าภายในหมู่บ้าน บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6
11 (ลาดับ 1)
อย่างทั่วถึง เพียงพอ
นิ้ว พร้อมติดตั้งกังหันลมสูบน้า
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
โครงการซ่อมแซม บารุงรักษา
เพื่อบารุงรักษาระบบน้าบาดาล
16 หมู่บ้าน
ระบบน้าบาดาลและระบบ
และระบบน้าประปา ในหมู่บ้าน
ประปาหมู่บ้าน
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างดี
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ใน
เพื่อขยายระบบน้าประปาให้
ขยายเขตระบบสูบและจ่ายน้าใน
ตาบลสานักตะคร้อ
ราษฎรในพื้นที่ 16 หมู่บ้าน
พื้นที่ตาบลสานักตะคร้อทั้ง 16
ของตาบลสานักตะคร้อ มีน้า
หมู่บ้าน
อุปโภค –บริโภคอย่างทั่วถึง
โครงการก่อสร้างหอถังประปา
เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้าจาก
(แทนบ่อบาดาลแบบโยก) หน้า บ่อบาดาลเก่าที่ชารุดให้
บ้านนายวิชัย ลาสูงเนิน หมู่ที่ 12 สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
อบต.
100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

-

-

1 แห่ง
100,000
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กาหนด) อบต.
พร้อมป้ายโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1 แห่ง

สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนด้านน้าได้ดี

16 หมู่บ้าน ระบบน้าบาดาล
หมู่บ้านสามารถใช้งาน
ได้ดีอยูเ่ สมอ
16 หมู่บ้าน ราษฎรในตาบลสานัก
ตะคร้อ ทุกหมู่บ้าน มี
น้าประปาสาหรับ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
1 แห่ง
ประชาชนในหมู่บ้าน
โนนทองหลางมีแหล่ง
น้าประปาเพื่อการ
อุปโภค บริโภคเพิม่ ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.4 แนวทางการพัฒนา บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
ที่

-

โครงการ/กิจกรรม

-

วัตถุประสงค์

-

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
2.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างสานึกให้อนุรักษ์แหล่ง
น้า

เพื่อสร้างจิตสานึกของประชาชน
ในการพัฒนาแหล่งน้าที่ยั่งยืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ผ่านรถประชาสัมพันธ์ อบต.
และหอกระจายข่าว หมูบ่ ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อบต.
อบต.
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แหล่งน้า
สะอาด

ประชาชนตระหนักถึง
การพัฒนาแหล่งน้าให้
สะอาดยั่งยืน

สานักปลัด

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้า กระจายน้าและส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี
ที่
1

2
3

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการขุดลอกลากุ้งกั้ง หมู่ที่ 8 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน กว้าง 23 ม. ยาว 125 ม. ลึก 3 ม.
200,000
(ลาดับ 1)
ให้ประชาชนได้มีนาอุ
้ ปโภค
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กาหนด) อบต.
บริโภคตลอดปี เพื่อให้มีน้าใช้ใน พร้อมป้ายโครงการ
การเกษตร
โครงการขุดลอกคลองหนองไอ้ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน ยาว 2,000 ม. ลึก 3 ม. (รายละเอียด 200,000
200,000
เขียวถึงคลองโพธิ์ หมู่ที่ 9
ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค
ตามแบบที่ อบต.กาหนด) พร้อมป้าย อบต.
อบต.
(ลาดับ 1)
และการเกษตรตลอดปี
โครงการ
โครงการขุดลอกอ่างวังมะนาว
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน กว้าง 3 ม. ยาว 1,850 ม. ลึก 3.5 ม. 200,000
หมู่ที่ 12 (ลาดับ 1)
ให้ประชาชนได้มีนาอุ
้ ปโภค
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
อบต.
บริโภคตลอดปี เพื่อให้มีน้าใช้ใน 3,700 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ
การเกษตร
ที่ อบต.กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์

กองช่าง

1 แห่ง

ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์
ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์

กองช่าง

1 แห่ง

กองช่าง
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้า กระจายน้าและส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการขุดลอกสระขุนชนะ
หมู่ที่ 1 (ลาดับที่ 3)

งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน กว้าง 41 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก 6 ม. 200,000
ให้ประชาชนได้มีนาอุ
้ ปโภค
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กาหนด) อบต.
บริโภคตลอดปี เพื่อให้มีน้าใช้ใน พร้อมป้ายโครงการ
การเกษตร
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
2.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพ และบริหารจัดการแหล่งน้า
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

การกาจัดวัชพืชในแหล่งน้า

2

โครงการส่งเสริมการรณรงค์ปลูก ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
หญ้าแฝก
ยึดหน้าดินโดยเฉพาะบริเวณ
แหล่งน้า

เพื่อกาจัดวัชพืชที่กีดขวาง
ทางเดินน้าในฤดูน้าหลาก

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในตาบลสานักตะคร้อ
ร่วมใจกันกาจัดวัชพืชในแหล่งน้า
ขอรับการสนับสนุนจาก
กรมพัฒนาที่ดิน ปลูกในพื้นที่ 25 ไร่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

อบต.

อบต.

แหล่งน้า
สะอาด
1 ครั้ง

ประชาชนมีส่วนร่วมใน สานักปลัด
การ กาจัดวัชพืชสร้าง
สิ่งแวดล้อม
ลดการพังทลายของ อบต./เกษตร
หน้าดินโดยเฉพาะใน
หน้าฝน
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนำปัจจัยแวดล้อมทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมกำรเกษตร และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำนเพื่อพัฒนำไปสู่ครัวของโลกและฐำนกำรผลิตพลังงำนสะอำด
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้ำงและกระจำยรำยได้สู่ประชำชนในพื้นที่
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

การประชุมคณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร

2

การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
( OTOP)
การประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร

3
4
5
6

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตมันสาปะหลัง, อ้อยโรงงาน,
ข้าวหอมมะลิ
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ
ส่งเสริมโครงการประชารัฐของ
หมู่บ้านในตาบลสานักตะคร้อ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ะหว่างคณะกรรมการ
และรับทราบสถานการณ์ด้าน
การเกษตรในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
เพิ่มทักษะในการพัฒนาสินค้า
ให้มีคุณภาพ
เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการ
เกษตรให้มีคณ
ุ ภาพผ่านการ
ประกวด
เพื่อเสริมสร้างผลผลิตทาง
การเกษตรให้มีคณ
ุ ภาพ เป็นที่
ต้องการของตลาด
เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพไว้ใช้เอง
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา
ด้านต่างๆ ของหมู่บ้านที่ได้รับ
จากโครงการประชารัฐฯ

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดการประชุม
จานวน 12 ครั้ง / ปี
กลุ่มอาชีพในตาบลสานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
อบต.
อบต.
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12 ครั้ง

มีการแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่

สานักปลัด

กลุ่มอาชีพมีทักษะ
และวิสยั ทัศน์ในการ
พัฒนาสินค้า (OTOP)
ผลผลิตได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงสาย
พันธุ์
ผลผลิตทางการเกษตร
มีคุณภาพ มีราคา

สานักปลัด

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

1 ครั้ง

ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรให้
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

1 ครั้ง

สนับสนุนพันธ์พืชที่มีคุณภาพ และ
ปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมจัดการฝึกอบรม
ให้เกษตรกรทั้ง 16 หมู่บ้าน
สนับสนุนวัตถุดิบ และจัดการ
ฝึกอบรมให้เกษตรกรทั้ง 16 หมู่บ้าน

50,000
อบต.

-

-

1 ครั้ง

30,000
อบต.

-

-

1 ครั้ง

16 หมู่บ้าน

อบต.

อบต.

อบต.

เกษตรกรสามารถผลิต
ปุ๋ยไว้ใช้เอง ลดต้นทุน
ทางการเกษตร
16 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการประชารัฐ
สามารถดาเนินงานได้

สานักปลัด
สานักปลัด/
สนง.เกษตร
อาเภอ
สานักปลัด/
สนง.เกษตร
อาเภอ
สานักปลัด/
อาเภอ/
จังหวัด
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
3.2 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
ที่
1

2
3
4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มี
เกษตรกร (หมู่บ้านละ 100,000 ) การรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ
และการบริหารจัดการกลุม่ ที่
เข้มแข็ง
โครงการฝึกอาชีพสาหรับผูส้ ูงอายุ ผู้สูงอายุได้ร่วมกลุ่มทากิจกรรม
ร่วมกัน และมีอาชีพ เพิ่มรายได้
โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้พิการได้ร่วมกลุ่มทากิจกรรม
ร่วมกัน และมีอาชีพ เพิ่มรายได้
โครงการจัดไร่นาสวนผสม
เพื่อส่งเสริมการเกษตรทฤษฎี
ผสมผสานแนวทางใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจชุมชน
อบต.สานักตะคร้อ
ผู้สูงอายุที่มีความสนใจ
ทั้ง 16 หมู่บ้าน
ผู้พิการที่มีความสนใจ
ทั้ง 16 หมู่บ้าน
สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์ปลา และ
สัตว์เศรษฐกิจ พร้อมจัดการ
ฝึกอบรมเกษตรกรทั้ง 16 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 1,500,000
อบต.
อบต.
อบต.
(เงินนอก)
(เงินนอก)
(เงินนอก)
30,000
อบต.
30,000
อบต.
20,000
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

15 กลุ่ม

ประชาชนมีทักษะ
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น

สานักปลัด

ผู้สูงอายุมีอาชีพและมี สานักปลัด
รายได้เสริม
ผู้พิการมีอาชีพและมี สานักปลัด
รายได้เสริม
เกษตรกรใช้ประโยชน์ สานักปลัด/
จากพื้นที่เพื่อ
สนง.เกษตร
การเกษตรได้คุ้มค่า
อาเภอ

-

-

1 กลุ่ม

-

-

1 กลุ่ม

-

-

1 กลุ่ม

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
3.3 แนวทางการพัฒนา สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการอาหารปลอดภัย

2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการด้าน
อาหารมีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เพื่อจัดการอบรมและรณรงค์
รณรงค์การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ตาบล ประชาสัมพันธ์การใช้ปุ๋ยชีวภาพ
สานักตะคร้อ
แทนการใช้ปุ๋ยเคมี

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

จัดอบรม 1 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ทั้ง 16 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
อบต.
อบต.
อบต.
20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ครั้ง

1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความรู้
อบต.ร่วมกับ
ความเข้าใจในการและ
สนง.
ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
สาธารณสุข
หลักสุขาภิบาล
ประชาชนเห็นประโยชน์ สานักปลัด
ของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
แทนการใช้ปุ๋ยเคมี
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
3.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อบริการนักท่องเที่ยว
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

สารวจแหล่งโบราณคดี
- เครื่องใช้โบราณบ้านโนน
ทองหลาง
- ซากหอยกลายเป็นหินบ้าน
เทพารักษ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2
3
4

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการทา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการขุด
ค้นพบแหล่งโบราณคดี ตาบล
สานักตะคร้อ
รองรับการท่องเที่ยวทุ่ง
กันหันลมในอนาคต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
การขุดค้นแหล่งโบราณคดีร่วมกับ
หน่วยงานศิลปากร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อบต.
อบต.
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 แห่ง

ได้รับการรับรองเป็น
แหล่งโบราณคดีของ
ตาบลสานักตะคร้อ

กอง
การศึกษาฯ

รวมกลุม่ ผู้มคี วามรูภ้ ูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
อบรม
เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ด้าน
ที่ท่องเที่ยว
อาเภอเทพารักษ์เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ผู้คนรู้จักมากมาย

สานักปลัด

ตาบลสานักตะคร้อ

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

1 แห่ง

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
1 แห่ง
การท่องเที่ยวแหล่งใหม่ใน อ.
เทพารักษ์
จัดทาระบบประชาสัมพันธ์แหล่ง เพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของ - จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร
ท่องเที่ยวของอาเภอเทพารักษ์
ตาบล และอาเภอเทพารักษ์ ให้ - จัดทาสื่อวีดิทัศน์
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
- จัดทาสื่อโฆษณาทั่วไป

อบต.

อบต.

อบต.

1 แห่ง

10,000
อบต.

-

-

อาเภอ
เทพารักษ์
เป็นที่รู้จัก

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวแหล่งใหม่

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนำสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 7 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ - วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
อบต.
อบต.
อบต.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

จัดกิจกรรมร่วมสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีขึ้นดอยเจดีย์ นมัสการ
รูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
อาเภอเทพารักษ์
จัดกิจกรรมบวงสรวงองค์ท้าว
สุรนารี (เปลี่ยนผ้าสไบ) อาเภอ
เทพารักษ์

เพื่อส่งเสริมให้เป็นประเพณี
ประจาปีของอาเภอเทพารักษ์

ดอยเจดีย์ ต.บึงปรือ
อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

เพื่อส่งเสริมให้เป็นประเพณี
ประจาปีของอาเภอเทพารักษ์

องค์ท้าวสุรนารี
หน้าที่ทาการอาเภอเทพารักษ์
1 ครั้ง

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

ส่งเสริม การจัดกิจกรรมรัฐพิธี
พิธีกรรมทางศาสนา และ
กิจกรรมทางการศึกษา

เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณี ให้เยาวชนรู้จัก
วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมวัน
สาคัญทางศาสนา ให้มั่นคงและ
เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

1. ประเพณีวันลอยกระทง
2. ประเพณีวันสงกรานต์
3. วันเด็กแห่งชาติ 4. วันเข้าพรรษา
5. วันแม่/วันพ่อแห่งชาติ
6. วันปิยะมหาราช 7.วันวิสาขบูชา
8. วันมาฆบูชา 9. วันอาฬารหบูชา
10. กิจกรรมการทาบุญกลางบ้าน

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

2

3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีขึ้นดอยเจดีย์

กอง
การศึกษาฯ

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมประเพณี วัน
ฉลองชัยชนะท้าวสุร
นารี
ตาบล
ประชาชนและ
สานักตะคร้อ ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 500
คน

กอง
การศึกษาฯ

1 ครั้ง

กอง
การศึกษาฯ
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
เทพารักษ์ ในงานรัฐพิธี 3
โครงการ

เพื่อร่วมถวายบังโคม และ
1. วันปิยะมหาราช
แสดงออกถึงความจงรักภักดีใน 2. วันพ่อแห่งชาติ
สถาบันสาคัญของชาติ
3. วันแม่แห่งชาติ

5

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัด
ปลอดเหล้า

เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาให้เป็น
สถานที่ปลอดอบายมุขต่างๆ

วัดในตาบลสานักตะคร้อ
จานวน 5 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
20,000
20,000
20,000
15,000
15,000
15,000
อบต.
อบต.
อบต.
5,000
5,000
5,000
อบต.
อบต.
อบต.

6

ส่งเสริมกิจกรรมปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบ
ทอดประเพณีเกี่ยวกับศาสนา
พุทธและพิธีกรรมทางศาสนา

วัดในตาบลสานักตะคร้อ
จานวน 200 รูป/ คน

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

1 ครั้ง

7

ส่งเสริมการบวชสามเณร
ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อสืบทอด ทานุ บารุง
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

วัดในตาบลสานักตะคร้อ

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

1 ครั้ง

8

โครงการปฏิบัติวิปสั สนา
กัมมัฏฐานวันวิสาขบูชาเฉลิมพระ
เกียรติฯ
ส่งเสริมวัฒนธรรม ความเชื่อและ
ประเพณีท้องถิ่น

เพื่อสืบทอด ทานุ บารุง
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

วัดในตาบลสานักตะคร้อ

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

1 ครั้ง

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความเชื่อของชุมชนให้คงอยู่

ประเพณีเลี้ยงศาลตาปู่บ้าน และ
ทาบุญกลางบ้าน

อบต.

อบต.

อบต.

1 ครั้ง

1 ครั้ง

5,000
บาท

5,000
บาท

5,000
บาท

1 ครั้ง

9

10 จัดกิจกรรมหนูน้อยนักปฏิบัติ
ธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะครูและนักเรียน
ศพด.อบต.ปฏิบตั ิธรรม ฝึก
สมาธิ นอกสถานที่ (ที่วัด)
ส่งเสริมการเรียนรู้

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)
3 ครั้ง

5 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน และ
กอง
ข้าราชการได้เข้าร่วม การศึกษาฯ
กิจกรรม จานวน 500
คน
วัดที่เข้าร่วมโครงการ กอง
ปลอดจากสิ่งมึนเมา การศึกษาฯ
และอบายมุขทุก
ประเภท
พุทธศาสนิกชนและ
กอง
ประชาชนทั่วไปเข้า
การศึกษาฯ
ร่วมกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ความนับถือของ
กอง
ท้องถิ่นยังคงได้รับการ การศึกษาฯ
สืบทอด
ความนับถือของ
กอง
ท้องถิ่นยังคงได้รับการ การศึกษาฯ
สืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณี
กอง
ความเชื่อท้องถิ่นยังคง การศึกษาฯ
ได้รับการสืบทอด
ครูและนักเรียนได้ความรู้ กอง
เพื่อพัฒนาสติปัญญา การศึกษาฯ
สมาธิ และคุณธรรม
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

สนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับผู้ที่
ได้รับการคัดเลือก ครบทุก
สาขาวิชา
การนาคณะครูและนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัศนศึกษา
(โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่)
จัดหาสื่อการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้
เยาวชนได้รับการศึกษาทีส่ ูงขึ้น

10 ทุน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอก
สถานที่ ให้กับเด็กนักเรียนของ
ศพด.อบต.สตค. โดยมีคณะครู
ผู้ปกครอง และ จนท.ร่วมด้วย
เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ของเล่น สาหรับเด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
สานักตะคร้อ

1 ครั้ง

สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการ
ศึกษาและพัฒนาการด้านต่างๆ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ

- โครงการคุณตาคุณยายช่วยสอน
- โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วย
มือ
- โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
- โครงการรู้จักบุคคลและสถานที่
สาคัญในชุมชน
- โครงการเรียนรู้ท้องถิ่น
- โครงการเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน
เรื่องการนวดแผนไทย
- โครงการเรียนสนุกไม่มีเหา
- โครงการปากหอมฟันสวยยิ้มใส
- โครงการบัณฑิตน้อย
- โครงการสหกรณ์ร้านค้านักออม
น้อย

2

3

4

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

จานวน 135 คน
1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.สานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
อบต.
อบต.
อบต.
30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

229,500
229,500
229,500
กรมส่งเสริม/ กรมส่งเสริม/ กรมส่งเสริม/
อบต.
อบต.
อบต.
100,000
อบต./
สปสช.

100,000
อบต./
สปสช.

100,000
อบต./
สปสช.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10 คน

ผู้ได้รับทุนการศึกษา
สามารถเข้าศึกษาใน
สถาบันอย่างไม่ลาบาก
ครูและนักเรียนได้
ความรู้เพื่อพัฒนา
ความคิดของเด็กในวัย
เรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียนการสอน
ของเล่น ที่เพียงพอ
และทั่วถึง
เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการ
เรียนรูเ้ สริมสร้าง
พัฒนาการด้านต่างๆ
และมีสุขภาพร่างกาย
จิตใจที่ดี มีความพร้อม
และตอบสนองการ
เรียนรูไ้ ด้ดี

กอง
การศึกษาฯ

1 ครั้ง

1 แห่ง

1 แห่ง

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.อบต.
สตค.
กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.อบต.
สตค.
กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.อบต.
สตค.
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ที่
5

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง

เด็กเล็กมีทักษะดีขึ้น
จากการแข่งขัน
นักเรียนเกิด
ประสบการณ์จากการ
เรียนรูไ้ ด้มากยิ่งขึ้น
นักเรียนเกิด
ประสบการณ์จากการ
เรียนรูไ้ ด้มากยิ่งขึ้น
นักเรียนเกิด
ประสบการณ์จากการ
เรียนรูไ้ ด้มากยิ่งขึ้น
ผู้เรียนเกิด
ประสบการณ์จากการ
เรียนรูไ้ ด้มากยิ่งขึ้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการตรวจแนะนา
และพัฒนาคุณภาพ
ครบทุกด้าน

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

คณะกรรมการที่มา
ตรวจประเมิน ได้รับ
การดูแล
มีหลักสูตรทีเ่ หมาะสม
กับเด็กและสามารถ
พัฒนาเด็กได้จริง

สานักปลัด
และ กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.อบต.

โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและพัฒนาการเด็ก
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสานัก
ตะคร้อ

เพื่อส่งเสริมทักษะและ
พัฒนาการทีด่ ีให้กับเด็ก
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนภายในโรงเรียน

7

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนภายในโรงเรียน

1 ครั้ง/ กิจกรรม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

1 แห่ง

8

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทานบ
เทวดา

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนภายในโรงเรียน

1 ครั้ง/ กิจกรรม

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

1 แห่ง

9

อุดหนุนศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนภายในโรงเรียน

1 ครั้ง/ กิจกรรม

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

1 แห่ง

10

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สานัก
ตะคร้อ และเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
ค่ารับรอง

เพือ่ จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ศพด.อบต. ในการเสนอ
ความคิดและเตรียมความพร้อม
ในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา
เพื่อเป็นค่ารับรองการตรวจของ
คณะกรรมการประเมินต่างๆ

คณะกรรมการ 6 คน
รับการตรวจประเมิน 2 ครั้ง

5,000
อบต.

5,000
อบต.

5,000
อบต.

1 แห่ง

อบต. สานักตะคร้อ

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

1 แห่ง

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสม
กับผู้เรียนและท้องถิ่น

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

1 แห่ง

5,000
อบต.

5,000
อบต.

5,000
อบต.

1 แห่ง

6

11
12

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
อบต.
50,000
50,000
50,000
อบต.
อบต.
อบต.

1 ครั้ง/ กิจกรรม

1 แห่ง

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
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4.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

อุดหนุนระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ

2

โครงการตรวจสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ประจาปี
โครงการอบรมผูส้ ูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ
สุขภาพและการบารุงร่างกาย
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการ
ดูแลตนเองไม่เป็นภาระ
สนับสนุนกิจกรรมการตรวจ
สุขภาพเด็กเล็ก
เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้น่าอยู่ ปลอดโรค
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานเพื่อให้
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง
ฉีดพ่นหมอกควันและแจกทราย
อะเบททุกหลังคาเรือน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสุนัขและแมว ในตาบล
สานักตะคร้อ
ผ่าตัดทาหมันให้กับสุนัขและ
แมวในตาบลสานักตะคร้อ เพื่อ
ลดปริมาณ

3
4
5
6

7
8
9

โครงการคลินิกส่งเสริม
พัฒนาการเด็กสุขภาพดี
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
สนับสนุนการดาเนินงานพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
สนับสนุนการผ่าตัดทาหมัน
ควบคุมการแพร่ขยายจานวน
สัตว์เร่รอน

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
ผู้สูงอายุในตาบลสานักตะคร้อ
16 หมู่บ้าน
ผู้สูงอายุในตาบลสานักตะคร้อ
16 หมู่บ้าน
1 ครั้ง
1 แห่ง
16 หมู่บ้าน

ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน
ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน
ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000
120,000
120,000
อบต.
อบต.
อบต.
20,000
อบต.
30,000
อบต.
5,000
อบต.
5,000
อบต.
120,000
อบต.

-

-

-

-

5,000
อบต.
5,000
อบต.
120,000
อบต.

5,000
อบต.
5,000
อบต.
120,000
อบต.

78,000
อบต.
30,000
อบต.

78,000
อบต.
30,000
อบต.

78,000
อบต.
30,000
อบต.

15,000
อบต.

15,000
อบต.

15,000
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 กองทุน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนได้รับการ
ประกันสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง
1 ครั้ง
ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจาปี
1 ครั้ง
ผู้สูงอายุเข้าใจการ
ดูแลตนเองให้แข็งแรง
1 ครั้ง
เด็กได้รับการตรวจ
สุขภาพอย่างสม่าเสมอ
1 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น่าอยู่ ปลอดโรค
16 ศูนย์ ประชาชนมีทักษะใน
การดูแลตนเองและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขภาพ
16 หมู่บ้าน ไม่พบผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่
16 หมู่บ้าน ไม่พบผู้ป่วยหรือ
เสียชีวิตจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
16 หมู่บ้าน จานวนสุนัขและแมว
ในพื้นที่ลดจานวนลง
สามารถควบคุมได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
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4.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการ
และเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ขาดผู้เลี้ยงดูมี
เงินเพื่อเลี้ยงชีพ

จานวน 945 ราย

2

ส่งเสริมและสนับสนุนเบีย้ ยังชีพ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

เพื่อส่งเสริมคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีเงินเลี้ยงชีพ

จานวน 168 ราย

3

ส่งเสริมและสนับสนุนเบีย้ ยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์
จัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในตาบลสานักตะคร้อ
โครงการส่งเสริมให้วันอาทิตย์
เป็นวันครอบครัวและพาเยาวชน
เข้าวัดฟังธรรม

4
5

6

7
8

เพื่อส่งเสริมผูต้ ิดเชื้อสามารถอยู่
ปกติสุขในสังคม
เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวไทย
เป็นครอบครัวอิม่ สุข
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้วัน
อาทิตย์เป็นวันครอบครัวพร้อม
กับนาลูกหลานเข้าวัดฟังธรรม
ในวันอาทิตย์
จ้างนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
และการพัฒนาด้านความรู้ใน
การทางาน และรูจ้ ักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ในการหา
รายได้ช่วยเหลือครอบครัว
สนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเนื่องใน
ตาบลสานักตะคร้อ
วันสตรีสากลของตาบลสานัก
ตะคร้อ
ดูแลรักษา ปรับปรุง บารุง
จัดซื้อวัสดุที่จาเป็นในการบารุง
พัฒนาสวนสุขภาพของตาบล
รักษา ดูแลสวนสุขภาพในตาบล
สานักตะคร้อ

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

จานวน 3 ราย
1 ครั้ง
16 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อบต./ กรม อบต./ กรม อบต./ กรม
ส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ
อบต./ กรม อบต./ กรม อบต./ กรม
ส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ
18,000
18,000
18,000
อบต.
อบต.
อบต.
5,000
5,000
5,000
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

16 หมู่บ้าน
ตาบลสานักตะคร้อ

15,000
อบต.

15,000
อบต.

15,000
อบต.

สวนสาธารณะ 2 แห่ง
- วัดสานักตะคร้อ
- วัดหนองโพธิ์

5,000
อบต.

5,000
อบต.

5,000
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)
12 เดือน
12 เดือน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ผู้สูงอายุได้รับเงิน
สงเคราะห์

ผู้ด้อยโอกาสและคน
พิการได้รับเงิน
สงเคราะห์
12 เดือน ผู้ติดเชื้อได้รบั การดูแล
สงเคราะห์
1 ครั้ง
ไม่มีปญ
ั หาเกีย่ วกับ
ครอบครัวในสังคม
16 หมู่บ้าน ประชาชนอยู่บ้านทุก
วันอาทิตย์ และทา
กิจกรรมที่วัดโดยการ
ฟังธรรม
1 ครั้ง
นักเรียนรูจ้ ักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์เพิ่ม
รายได้ให้ครอบครัวและ
เพิ่มทักษะความรู้ใน
การทางาน
1 ครั้ง
กลุ่มสตรีจดั กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมงานด้าน
สตรีในตาบลให้มั่นคง
2 แห่ง
มีการดูแลสวนสุขภาพ
ให้สมบูรณ์ น่าพักผ่อน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กอง
การศึกษาฯ
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม
4.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
ที่
9
10
11

12

13
14
15

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อจัดกิจกรรมในการรณรงค์
การตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร
โครงการเพิม่ ทักษะการพูดคุยกับ เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
พ่อแม่
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
สมควรให้กับผู้ปกครอง
โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
เพื่อให้สภาเยาวชนมีบทบาท
เยาวชนในการจัดรณรงค์ส่งเสริม และช่วยเหลือกลุ่มเยาวชน
อนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น อย่างมี ด้วยกัน อย่างเข้าใจ ตรงจุด
ประสิทธิภาพ
และทั่งถึง
โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะ
เพื่อให้ความรู้ และลดปัญหา
การประสานงานเพื่อระดม
การเกิดโรคเอดส์และการ
ทรัพยากร ส่งเสริมอนามัยเจริญ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่ม
พันธุ์ ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ วัยรุ่น
และการตั้งครรภ์ในกลุม่ วัยรุ่น
โครงการควบคุมวัณโรคอย่างมี เพื่อป้องกันการเกิดโรควัณโรค
ประสิทธิภาพ อบต.สานักตะคร้อ ในพื้นที่
โครงการจิตอาสาราชประชา เพื่อให้เกิดกลุ่มจิตอาสาฯ ของ
สมาสัย อบต.สานักตะคร้อ
ตาบลอย่างยั่งยืน มั่นคง
โครงการสร้างวินัยเชิงบวกรักลูก เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวัยและ
ด้วยเหตุผลลดความรุนแรงใน
ความต้องการของเด็กเล็ก
ครอบครัว

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน
ตาบลสานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
อบต.
อบต.
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง

ปัญหาเด็กตั้งครรภ์
ก่อนวันอันควร ไม่มีใน
พื้นที่
ครอบครัวเข้มแข็ง
ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจภาวะวัยรุ ่น
กลุ่มวัยรุ่นมีการ
ช่วยเหลือกัน เฝ้าระวัง
ภัยและคอยแนะนาสิ่ง
ที่ดีให้แก่กัน
ปัญหาโรคเอดส์และ
ปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรใน
ตาบลลดลง และไม่มี

สานักปลัด

16 หมู่บ้าน ตาบลสานักตะคร้อ
ไม่มผี ู้ป่วยโรควัณโรค
1 กลุ่ม
เกิดกลุม่ จิตอาสาฯ ใน
พื้นที่และดาเนินการได้
1 ครั้ง
ครอบครัวมีความสุข
ด้วยหลักการมีเหตุผล
ลดความรุนแรงได้

สานักปลัด

16 หมู่บ้าน
ตาบลสานักตะคร้อ

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

2 กลุ่ม

16 หมู่บ้าน
ตาบลสานักตะคร้อ

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

2 กลุ่ม

16 หมู่บ้าน
ตาบลสานักตะคร้อ

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

2 กลุ่ม

16 หมู่บ้าน
ตาบลสานักตะคร้อ
16 หมู่บ้าน
ตาบลสานักตะคร้อ
1 ครั้ง

10,000
อบต.
10,000
อบต.
15,000
สปสช.

10,000
อบต.
10,000
อบต.
-

10,000
อบต.
10,000
อบต.
-

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
ศพด.
อบต.สตค.
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
การออกกาลังกาย

2

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชน ประเภทฟุตบอล/ฟุต
ซอล
แข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยา
เสพติด

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เฉพาะกลุม่ โดยมุ่งเน้นความ
สามารถด้านกีฬาเฉพาะด้าน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีการพัฒนา
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคมในทางที่ดี
เพื่อให้เด็กเล็กฯ มีทักษะในการ
เล่นกีฬาและเกิดความสามัคคี
ส่งเสริมให้ มีน้าใจนักกีฬา
- กิจกรรมปั่นจักรยาน
- กิจกรรมเต้นแอโรบิค
เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้านให้เกษตรกรและ
ประชาชนทุกวัย
เพื่อจัดตั้งชมรมส่งเสริมการกีฬา
ของตาบล
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ
ประชาชนในชุมชน
เพื่อให้มีสนามสาหรับเล่นกีฬา
ทุกประเภทในหมูบ่ ้าน

3

4

การแข่งขันกีฬาสีสมั พันธ์
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฯ)

5

โครงการส่งเสริมการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ของ
ตาบลสานักตะคร้อ

6
7
8
9

จัดตั้งศูนย์กีฬาประจาหมู่บ้าน
ตาบลสานักตะคร้อ
โครงการส่งเสริมการสร้าง
สุขภาพในชุมชน
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
16 หมู่บ้าน
1 กิจกรรม
- รุ่นอายุ 15 – 18 ปี
- รุ่นอายุ 12 – 15 ปี
- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000
90,000
90,000
อบต.
อบต.
อบต.
20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

1 ครั้ง

15,000
อบต.

15,000
อบต.

15,000
อบต.

16 หมู่บ้าน

อบต.
20,000
อบต.

อบต.
20,000
อบต.

อบต.
20,000
อบต.

20,000
อบต.
30,000
อบต.
200,000
อบต.

-

-

-

-

-

-

เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ในตาบลสานักตะคร้อ
16 แห่ง
16 หมู่บ้าน
จัดอุปกรณ์การออกกาลังกาย
ภายในหมู่บ้าน/ เขตชุมชน
1 แห่ง

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา
สาหรับการฝึกซ้อมและ
การออกกาลังกาย
1 ครั้ง
เยาวชนได้พัฒนาทักษะ
ด้านการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลอย่างจริงจัง
1 ครั้ง
ประชาชนและเยาวชน
ห่าง ไกลยาเสพติดมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีการพัฒนา ด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
1 ครั้ง
เด็กเล็กฯ มีทักษะในการ
เล่นกีฬาและเกิดความ
สามัคคี มีนาใจนั
้ กกีฬา
16 หมูบ่ ้าน ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
1 ครั้ง
ประชาชนมีความ
สนุกสนานและได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน
16 แห่ง มีศูนย์กีฬา ครบทุก
หมู่บ้าน
1 แห่ง
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ
1 แห่ง มีสนามกีฬากลางภายใน
ชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
สานักปลัด
กอง
การศึกษาฯ
สานักปลัด
กองช่าง
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมกำรปกครองระบบประชำธิปไตยและควำมมั่นคงของบ้ำนเมือง
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
อบต.
อบต.
อบต.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

แต่งตั้ง ตัวแทน ภาคประชาชน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์ใน
อบต.
จัดทาป้ายบอกทางไปส่วน
ราชการและสถานทีส่ าคัญใน
ตาบลสานักตะคร้อ

เพื่อให้องค์กรภาคประชาชนมี
ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

โครงการต่างๆ ของตาบล
สานักตะคร้อ

เพื่อจัดทาป้ายบอกทางไปส่วน
ราชการและสถานทีส่ าคัญให้
ประชาชนทั่วไปได้รู้เส้นทางการ
เดินทางในตาบลสานักตะคร้อ
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ให้หน่วยราชการภาคเอกชน
ได้รับทราบข้อมูลในท้องถิ่น

ป้ายบอกทางไปส่วนราชการและ
สถานที่สาคัญในตาบลสานักตะคร้อ

10,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

ช่วงเทศกาลและตามหนังสือสั่งการ
เกี่ยวกับการบริหารงานต่างๆ

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

ที่ทาการ อบต.สานักตะคร้อ
1 แห่ง

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

ตาบลสานักตะคร้อ

15,000
อบต.

-

-

2

3

ค่าจัดทาป้ายคัทเอาท์, ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน

4

จัดหาหนังสือพิมพ์รายวันประจา
หน่วยงาน

5

เพื่อจัดหาหนังสือพิมพ์ไว้บริการ
ประชุมชน และ
รู้ทันข่าวสาร
ส่งเสริมการให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
กฎหมายภาคประชาชน และการ ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
จัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ภาคประชาชนและการเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

16 หมู่บ้าน ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและมีบทบาท
ในการกาหนดแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น
1 แห่ง
ประชาชนทั่วไปรู้จัก
เส้นทางการเดินทางไป
ส่วนราชการและ
สถานที่สาคัญ
16 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารระดับอาเภอ
และข่าวสารระดับ
หมู่บ้าน
1 แห่ง
ประชาชนมีนิสัยรักการ
อ่านและรู้ทันข่าวสาร
ข้อมูลประจาวัน
1 แห่ง
ประชาชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และใช้สิทธิในการ
เลือกตั้งทุกระดับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

สานักปลัด/
กองช่าง
สานักปลัด
กองการศึกษาฯ
สานักปลัด
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5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6

โครงการปกป้องสถาบันสาคัญ
ของชาติ

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของชาติ

7

โครงการอบรมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

- อบรมเจ้าหน้าที่ทุกส่วนและ
ผู้บริหารของ อบต.
- การปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่อบต.
ส.อบต.

8

จัดกิจกรรม อบต. สัญจร

9

โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล

เพื่อสร้างความเข้าใจและอบต.
สัญจร พื้นที่บริการเก็บภาษี
และตอบข้อปัญหาในการ
ให้บริการประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
กาหนดแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น
เพื่อบูรณาการจัดทาแผนพัฒนา
ตาบลให้สอดคล้องกับแผนงาน
ของทุกหน่วยงานในพื้นที่

10 จัดประชุมเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ตาบล
11 โครงการตาบลต้นแบบด้านการ
จัดทาแผนชุมชน

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

50 คน

4 คน
29 คน
32 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
อบต.
อบต.
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตสานึกรักและ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตน
และเป็นหน่วยงานร่วม
ตรวจสอบการทุจริต
พบปะประชาชน ตอบ
ปัญหาข้อสงสัยการ
บริหารงานของท้องถิ่น

สานักปลัด

5,000
อบต.

5,000
อบต.

5,000
อบต.

1 ครั้ง

อบต.สัญจรลงกลุ่ม เป้าหมายใน
พื้นที่ตาบลสานักตะคร้อ ปีละ 3 ครั้ง
(มีนาคม กรกฎาคมและพฤศจิกายน)

อบต.

อบต.

อบต.

3 ครั้ง

1 ครั้ง

อบต.

อบต.

อบต.

1 ครั้ง

2 ครั้ง

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

2 ครั้ง

1 แห่ง

อบต.

อบต.

อบต.

1 แห่ง

สานักปลัด

ทุกส่วน

นาแนวทางที่ได้รับจาก สานักปลัด
ประชาชนมาปรับปรุง
การทางานให้มี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนมีบทบาท
สานักปลัด
และมีส่วนร่วม ครบทั้ง
16 หมู่บ้าน
แผนพัฒนาของ อบต.
สามารถแก้ไขปัญหา
ความต้องการได้ครบ
วงจร

สานักปลัด
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5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบาบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการรวมพลังเยาวชนทางาน
บริการสังคมและเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ เฝ้าระวัง
ยาเสพติด และสร้างชุมชน
เข้มแข็ง

เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

เยาวชนเป้าหมายในพื้นที่
อายุระหว่าง 15 – 20 ปี

เพื่อสร้างความตระหนักและมี
ส่วนรวมในการเฝ้าระวังยาเสพ
ติดในชุมชน

12 ครั้ง

2

3

4

5

โครงการเข้าค่าย อบรมเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
บทบาทหน้าที่เยาวชนต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ
ห่างไกลยาเสพติด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและ
ยาเสพติดในครอบครัว และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชน
สถานศึกษา (ครอบครัวเข้มแข็ง เข้มแข็งห่างไกลจากยาเสพติด
ต้านยาเสพติด)
โครงการ 25 ตาสับปะรด
เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ทาหน้าที่
สอดส่องความเรียบร้อยและเฝ้า
ระวังสิ่งเสพติดในพื้นที่

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
อบต.
อบต.
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ครั้ง

อบต.

อบต.

อบต.

12 ครั้ง

- เข้าค่ายเยาวชน จานวน 50 คน
- นาเด็ก เยาวชนไปทัศนศึกษา ณ
สถานพินิจ และเรือนจา

50,000
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ

50,000
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ

50,000
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ

1 ครั้ง

พื้นที่ตาบลสานักตะคร้อ 16 หมู่บ้าน
และสถานศึกษาในพื้นที่ 4 แห่ง

20,000
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ

20,000
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ

20,000
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ

1 ครั้ง

ตาบลสานักตะคร้อ

75,000
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ

75,000
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ

75,000
อบต./กรม
ส่งเสริมฯ

1 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เยาวชน และประชาชน สานักปลัด
ทั่วไปเห็นโทษของยา
เสพติดทุกชนิด และ
ออกห่าง
ประชาชนมีส่วนร่วม
สานักปลัด
และตระหนัก เฝ้า
ระวังยาเสพติดใน
ชุมชน
ตระหนักในบทบาท
สานักปลัด
หน้าที่ต่อครอบครัว
ชุมชนและประ เทศชาติ
รู้โทษของยาเสพติด
สานักปลัด
เยาวชนมีความ
เข้มแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
สิ่งเสพติด และ
อบายมุขทั้งปวง
มีการสอดส่องรวมกัน สานักปลัด
ดูแลเยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด
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5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12 เดือน

เป็นไปตามที่ระเบียบ
กาหนด

สานักปลัด
สานักปลัด

ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร
จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน
องค์การบริหารส่วนตาบลสานัก ประจาเดือนนายกฯ รองนายก
ตะคร้อ
ฯ และเลขานุการนายกฯ
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธาน
บริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ สภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ และเลขานุการสภาฯ
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
สานักปลัด
ส่วนตาบล สังกัดสานักปลัด

33 คน

2,923,200
อบต.

2,923,200
อบต.

2,923,200
อบต.

12 เดือน

เป็นไปตามที่ระเบียบ
กาหนด

จานวน 7 คน
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)

2,346,240
อบต.

2,442,600
อบต.

2,541,840
อบต.

12 เดือน

4

เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
กองคลัง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตาบล สังกัดกองคลัง

จานวน 4 คน
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)

1,048,200
อบต.

1,110,120
อบต.

1,175,040
อบต.

12 เดือน

5

เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตาบล สังกัดกองช่าง

จานวน 2 คน
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)

626,280
อบต.

640,440
อบต.

655,560
อบต.

12 เดือน

6

690,480
อบต.

714,240
อบต.

733,140
อบต.

12 เดือน

จานวน 3 คน
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)

252,000
อบต.

252,000
อบต.

252,000
อบต.

12 เดือน

8

เงินประจาตาแหน่ง กองคลัง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตาบล สังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง
สาหรับปลัด รองปลัดและ
หัวหน้าสานักปลัด
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง
สาหรับผู้อานวยการกองคลัง

จานวน 5 คน
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)

7

เงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและ
บุคลากรทางการศึกษา กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เงินประจาตาแหน่ง สานักปลัด

จานวน 1 คน
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)

42,000
อบต.

42,000
อบต.

42,000
อบต.

12 เดือน

บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2
3

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

4 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
684,720
684,720
684,720
อบต.
อบต.
อบต.

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กอง
การศึกษาฯ
สานักปลัด
กองคลัง
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5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เงินประจาตาแหน่ง กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง
สาหรับผู้อานวยการกองช่าง

จานวน 1 คน
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
42,000
42,000
42,000
อบต.
อบต.
อบต.

10 เงินประจาตาแหน่ง กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง
สาหรับ ผอ.กองการศึกษาฯ

จานวน 1 คน
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)

42,000
อบต.

42,000
อบต.

42,000
อบต.

12 เดือน

11 ค่าจ้างพนักงานจ้าง สานักงาน
ปลัด

จานวน 9 คน
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)

1,031,040
อบต.

1,042,080
อบต.

1,053,600
อบต.

12 เดือน

12

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป
ค่าจ้างพนักงานจ้าง กองคลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป
ค่าจ้างพนักงานจ้าง กองช่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป
ค่าจ้างพนักงานจ้าง และบุคลากร เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ทางการศึกษา กองการ ศึกษา
ตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ศาสนาและวัฒนธรรม
ทั่วไป
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
สานักปลัด
พนักงานจ้างตามภารกิจและ
ทั่วไป
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
กองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจและ
ทั่วไป

จานวน 2 คน
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)

272,640
อบต.

283,560
อบต.

294,960
อบต.

12 เดือน

จานวน 3 คน
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)

352,800
อบต.

358,320
อบต.

364,080
อบต.

12 เดือน

จานวน 5 คน
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)

457,840
อบต.

469,800
อบต.

480,000
อบต.

12 เดือน

จานวน 9 คน
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)

124,020
อบต.

116,760
อบต.

105,240
อบต.

12 เดือน

จานวน 2 คน
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)

42,420
อบต.

35,280
อบต.

23,880
อบต.

12 เดือน

ที่
9

13
14
15
16

โครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

12 เดือน

บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงาน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
กอง
การศึกษาฯ
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กอง
การศึกษาฯ
สานักปลัด
กองคลัง
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง
กองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
จานวน 3 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจและ
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)
ทั่วไป
18 เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
จานวน 5 คน
และบุคลากรทางการศึกษา กอง พนักงานจ้างตามภารกิจและ
(ตามแผนอัตรากาลัง 58 - 60)
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั่วไป
เงินประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษ,
19 ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจาอื่นๆ
เพื่อให้มีค่าใช้จ่าย รายจ่าย
จนท.รักษาความสงบสภาฯ, ปฏิบัติงาน
(ค่าตอบแทน)
ประจาอย่างเหมาะสมในการ
นอกเวลา, คกก.ตรวจงานจ้าง,
บริหารจัดการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
46,620
41,100
35,340
อบต.
อบต.
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)
12 เดือน

72,000
อบต.

72,000
อบต.

70,500
อบต.

12 เดือน

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

12 เดือน

18 คน

140,000
อบต.

140,000
อบต.

140,000
อบต.

1 ครั้ง

19 คน

140,000
อบต.

140,000
อบต.

140,000
อบต.

12 เดือน

ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียน, ทาอาหารนอกเวลา,
เดินทางไปราชการและอื่นๆ
วัสดุสานักงาน, งานบ้านงานครัว,
ยานพาหนะและขนส่ง, โฆษณา
เผยแพร่, คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
- ทาสีใหม่
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

500,000
อบต.

500,000
อบต.

500,000
อบต.

12 เดือน

500,000
อบต.

500,000
อบต.

500,000
อบต.

12 เดือน

300,000
อบต.

-

-

1 แห่ง

คกก.ต่างๆ ,ค่าศึกษาบุตร และอื่นๆ

20 จ่ายเงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)
21 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)
เพื่อเป็นเงินสบทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง

22 ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจาอื่นๆ
(ค่าใช้สอย)

เพื่อให้มีค่าใช้จ่าย รายจ่าย
ประจาอย่างเหมาะสมในการ
บริหารจัดการ
23 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ
เพื่อรองรับการให้บริการแก่
สานักงานและวัสดุอื่นที่จาเป็นใน ประชาชน เกิดความสะดวก
การปฏิบัติงานของ อบต. (ค่าวัสดุ) รวดเร็วมีความพึงพอใจ
24 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
เพื่อใช้เป็นห้องประชุมพัฒนา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ประสิทธิภาพพนักงาน ,รับการ
การเกษตร
ประเมินต่างของ และศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร อบต.
แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บุคลากรปฏิบัติงาน
กองช่าง
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิบัติงาน
กอง
หน้าที่ได้อย่างมี
การศึกษาฯ
ประสิทธิภาพ
รายจ่ายประจา ค่าใช่
ทุกส่วน
จ่ายต่างๆ เป็นไปอย่าง
เหมาะสม
เป็นเงินสมทบบาเหน็จ สานักปลัด
บานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
เป็นเงินสมทบกองทุน สานักปลัด
ประกันสังคมของ
พนักงานจ้างทั่วไป
การบริหารงานและการ
ทุกส่วน
บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
การบริหารงานและการ
ทุกส่วน
ให้บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
เพิ่มประสิทธิภาพและ สานักปลัด
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
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25 โครงการก่อสร้างอาคาร
สานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลสานักตะคร้อ และปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณอาคารสานักงาน
26
27
28
29

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งอาคาร
สานักงาน (สร้างห้องน้าเพิ่มเติม)
- ก่อสร้างโรงจอดรถสาหรับ
รถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้าและ
ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ
โครงการก่อสร้างหอประชุม
เพื่อให้เป็นสถานที่สาหรับ
1 แห่ง
อเนกประสงค์
จัดการประชุมสภาฯ และการ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
ประชุมต่างๆ ของ อบต.
กาหนด)
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กมี
1 แห่ง
สาหรับผู้ปกครอง
สถานที่สาหรับพักผ่อน
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กาหนด)
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการ เพือ่ ให้การปฏิบัติงานเพื่อบริการ - จัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน
ปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
ประชาชนมีประสิทธิภาพสะดวก ปูน ทราย สีน้ามัน พู่กัน ตะปู ฯลฯ
บุคลากร กองช่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเพื่อ
- จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็นระบบก๊อก
ปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
ส่งเสริมการศึกษาของศูนย์
ขนาด 6 หัว ก๊อกแบบพลาสติก
บุคลากร กองการศึกษาฯ
พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความ
จานวน 1 เครื่อง
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
- จัดซื้อสื่อพัฒนาการศึกษา TV และ
สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
เครื่องเล่น DVD ประจาห้องเรียน
- จัดซื้อโต๊ะทางาน ครู จานวน 1 ชุด
- จัดหาชั้นวางเอกสาร จานวน 6
หลัง
- ติดตั้งเสียงตามสายภายใน ศพด.

30 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

- เพื่ออานวยความสะดวกใน
การให้บริการประชาชน
- เพื่อรองรับการปฏิบตั ิราชการ
ตามหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างดี

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษา
ให้กับบุคลากรของ อบต.

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง ทุกคน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
อบต.
400,000
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 แห่ง
1 แห่ง

3,000,000
อบต.

-

-

1 แห่ง

30,000
อบต.

-

-

1 แห่ง

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

12 เดือน

100,000

-

-

1 แห่ง

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความพึง
สานักปลัด
พอใจในการบริการ
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสานักตะคร้อ
มีสถานที่สาหรับ
จัดการประชุมขนาด
ใหญ่ เพื่อรองรับงาน
มีสถานที่สาหรับให้
บริหารเพิ่มขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน

สานักปลัด
กอง
การศึกษาฯ
กองช่าง
กอง
การศึกษาฯ

20,000
4,500
25,000
30,000
อบต.
30,000
อบต.

1 หลักสูตร บุคลากรสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้

ทุกส่วน
ราชการ
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31 เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหาร ทักษะให้ความรู้ แก่
บุคลากร อบต.
32 โครงการอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม (เพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานส่วน
ตาบล)
33 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(L-TAX 3000)
34 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
และจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
ระยะเวลาการชาระภาษี
35 จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
36 ค่าบารุงซ่อมแซมรักษาครุภณ
ั ฑ์
37 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้า ค่า
ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์)
38 ค่าจ้างเหมาบริการทาความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
สานักตะคร้อ

วัตถุประสงค์
เพิ่มขีดความสามารถศักยภาพ
ของบุคลากรทั้งในและ
ต่างประเทศ
เพื่อให้บุคลากรของ อบต. มี
ความรู้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรมเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
เพื่อลดขั้นตอนและ
กระบวนงานในการให้บริหาร
ประชาชนและเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการจัดเก็บรายได้
ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่น
แลก เปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่าง อปท.
เป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์ที่เป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตาบลฯ
เป็นค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคของ อบต.
เป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลทา
ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต. สานักตะคร้อ

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ส.อบต.
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
จานวน 3 ครั้ง
ผู้บริหาร
5 คน
เจ้าหน้าที่ อบต.
33 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,000
450,000
450,000
อบต.
อบต.
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 ครั้ง

บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงาน

สานักปลัด

บุคลากรเกิดสานึกที่ดีใน สานักปลัด
การปฏิบัตริ าชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น กองคลัง
และจัดเก็บภาษีต่างๆ
ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
ประชาชนมีความพึง
กองคลัง
พอใจในการบริหาร
ของ อบต.สานัก
ตะคร้อ
ท้องถิ่นมีการ
สานักปลัด
พัฒนาการทางานใน
พื้นที่ได้อย่างดี
ครุภณ
ั ฑ์ของอบต.
ทุกส่วน
ได้รับการดูแลรักษา
บารุงให้ใช้งานได้ดี
การบริหารจัดการมี
ทุกส่วน
ประสิทธิภาพสูงสุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
กอง
ความสะอาด น่าเรียน การศึกษาฯ
ถูกสุขลักษณะที่ดี

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

1 ครั้ง

จ้างเหมาบริษัทเอกชนดาเนินการ
ปรับปรุงแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สิน
ออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ถึงชุมชน
จานวน 16 หมู่บ้าน

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

1 ครั้ง

5,000
อบต.

5,000
อบต.

5,000
อบต.

1 ครั้ง

1 ครั้ง

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

1 ครั้ง

ตลอดปี

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

12 เดือน

ตลอดปี

300,000
อบต.
84,000
อบต.

300,000
อบต.
84,000
อบต.

300,000
อบต.
84,000
อบต.

12 เดือน

จ้าง 1 คน
ระยะเวลา 12 เดือน

1 คน

60

5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

39 ค่าจ้างเหมาบริการแม่ครัวประจา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สานัก
ตะคร้อ
40 ค่าโทรคมนาคม
41 โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบ

วัตถุประสงค์
เป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่ครัว
ทาอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต. สานักตะคร้อ
เป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ทและ
ระบบสารสนเทศ ของ อบต.
สานักตะคร้อ
เพื่อศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบและนามาปรับใช้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้าง 1 คน
ระยะเวลา 12 เดือน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
84,000
84,000
84,000
อบต.
อบต.
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความสะอาด น่าเรียน
ถูกสุขลักษณะที่ดี
ระบบอินเตอร์เน็ท
และสารสนเทศของ
อบต.สามารถใช้งานได้
บุลากร มีความรู้
เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12 เดือน

เพื่อสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์

กอง
การศึกษาฯ

12 เดือน

เด็กมีอาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน
เพื่อสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์
มีศัพยภาพ และความ
ปลอด ภัยในการดูแล
เด็กมากยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

12 เดือน

80,000
อบต.

80,000
อบต.

80,000
อบต.

12 เดือน

บุคลากรทางการศึกษา
อบต.สานักตะคร้อ

50,000
อบต.

-

-

1 ครั้ง

สานักปลัด
กอง
การศึกษาฯ

5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.4 แนวทางการพัฒนา การถ่ายโอนงานตามภารกิจและส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้ากับบริการสาธารณะ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

จัดส่งเสริมอาหารเสริมนมให้กับ
เด็กนักเรียนในเขตตาบลสานัก
ตะคร้อ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

2
3
4

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมอาหารเสริมนม
ให้กับเด็กนักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 4 แห่ง

อุดหนุนอาหารกลางวันสาหรับ
3 โรงเรียน ในเขต
เด็กเล็ก ถึง ป. 6
ต.สานักตะคร้อ
จัดส่งเสริมอาหารกลางวันสาหรับ เพื่อส่งเสริมอาหารกลางวัน
ศพด. อบต.สานักตะคร้อ
เด็ก ศพด.อบต.สานักตะคร้อ
ให้กับเด็กเล็ก ศพด.อบต.
จานวน 1 แห่ง
ปรับปรุงอาคารและวัสดุครุภณ
ั ฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความสะดวก - ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์เด็กเล็กฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สานัก และความปลอดภัยในการ
- ก่อสร้างหอถังส่งน้าประปา
ตะคร้อ
บริหารจัดการ ศพด. อบต.
- เปลีย่ นหลังคาเป็นเมทันชีส
- ซ่อมแซมก๊อกน้า อ่างล้างหน้า

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,300,000 1,300,000 1,300,000
รัฐบาล
รัฐบาล
รัฐบาล
2,400,000
รัฐบาล
756,000
อบต.
100,000
อบต.

2,400,000
รัฐบาล
756,000
อบต.
-

2,400,000
รัฐบาล
756,000
อบต.
-

12 เดือน
1 แห่ง

61

5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ
ที่
1

2

3

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กรณีจาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน
เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ

เพื่อจ่ายในกรณีจาเป็นเร่งด่วน
หรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัย
ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ส่งเสริมระบบแพทย์ฉุกเฉิน EMS เพื่อให้บริการทางด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยและ
ผู้ประสบอุบัตเิ หตุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
16 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000
อบต.
อบต.
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12 เดือน

ประชาชนที่ประสบ
ความเดือดร้อนได้รับ
การช่วยเหลืออย่างทัน
ท่วงที ลดความเสียหาย
ผู้ป่วยและผู้ประสบ
อุบัติเหตุได้รับการ
บริการเข้าถึงแพทย์
อย่างทั่วถึง
อปพร.ที่ฝึกอบรมมี
ทักษะในการช่วยเหลือ
อย่างชานาญ
ทีม OTOS ที่ฝึกอบรม
มีทักษะในการช่วยเหลืออย่างชานาญ
มีอุปกรณ์และเครื่องมือ
สาหรับการปฏิบตั ิงาน

สานักปลัด

1 ทีม

20,000
อบต./
สปสช.

20,000
อบต./
สปสช.

20,000
อบต./
สปสช.

1 ทีม

โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
สมาชิก อปพร. พร้อมเครื่องแต่ง
กาย
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
ทีม OTOS พร้อมเครื่องแต่งกาย

เพื่อทบทวนความรู้ให้กับ อป
พร. ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

1 ครั้ง

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

1 ครั้ง

เพื่อทบทวนความรู้ให้กับทีม
OTOS ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

1 ครั้ง

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

1 ครั้ง

5

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานของ สมาชิก อปพร.
พร้อมฝึกอบรมการใช้งาน

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

1 ครั้ง

6

ส่งเสริมสวัสดิการ/ ค่าตอบแทน
ขณะปฏิบตั ิหน้าที่ (ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเดินทาง)
จัดประชุมใหญ่ประจาปีของ
อปพร. พร้อมจัดกิจกรรม
โครงการฝึกอบรม การช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอุบัติภัยทางท้องถนน

เพื่อความพร้อมในการให้บริการ วิทยุสื่อสารแบบไร้สาย ไฟฉาย ไม้
ด้านการบรรเทาสาธารณภัย
กระบองไฟ กรวยจราจร ป้ายไฟ
หยุดตรวจ ถังดับเพลิง และอื่นๆ ที่
จาเป็น
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ผู้
สมาชิก อปพร.ทั้ง 16 หมู่บ้าน
ปฏิบัติหน้าที่ยาม/ อปพร.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

2 ครั้ง

เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆให้สมาชิก
อปพร. ได้รับทราบ
ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน

10,000
อบต.
30,000
อบต.

10,000
อบต.
-

10,000
อบต.
-

1 ครั้ง

4

7
8

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

1 ครั้ง
จานวน 50 คน

1 ครั้ง

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ได้รับการ สานักปลัด
ดูแลด้านค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน
สมาชิกมีการพบปะกัน สานักปลัด
และแลกเปลีย่ นทัศนคติ
ลดความสูญเสียจาก
สานักปลัด
อุบัติเหตุทางท้องถนน
62

5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ
ที่
9

โครงการ/กิจกรรม
น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับรถที่
ปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

10 จัดซื้อถังดับเพลิง

เพื่อบรรเทาเหตุอัคคีภัยในพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.สานักตะคร้อ
11 โครงการก่อสร้างป้อมยามประจา เพื่อเป็นจุดสังเกต เฝ้าระวัง
ตาบล
เหตุการณ์ ต่างๆ ในพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตลอดปี
จานวน 11 ถัง
1 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000
อบต.
อบต.
อบต.
19,800
อบต.
50,000
อบต.

19,800
อบต.
-

19,800
อบต.
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 คัน

การปฏิบัติงานไม่
ติดขัดและเกิด
ประสิทธิภาพ
เพื่อระงับอัคคีภัย ใน
พื้นที่รับผิดชอบ
มีสถานที่สาหรับ
ปฏิบัติหน้าที่

สานักปลัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

11 ถัง
1 แห่ง

สานักปลัด
สานักปลัด

5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.6 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ที่
1
2
3
4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ “รณรงค์เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุทาง
ถนน”
จัดหาป้ายเครื่องหมายจราจร
เช่น ป้ายสัญญาณ ป้ายเตือน
จัดหาวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณะภัย

นักเรียน และประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ
การจราจร และมีวินัย
ลดการเกิดอุบัตเิ หตุทางถนน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากภัยต่างๆ

ทั้ง 16 หมู่บ้าน

จัดหารถรับ-ส่งนักเรียนด้อย
โอกาส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.สตค.

จ้างเหมาบริการรถโดยสารเพื่อ
รับ-ส่งเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตลอดปี

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

16 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
อบต.
อบต.
อบต.
20,000
อบต.
30,000
อบต.

20,000
อบต.
30,000
อบต.

20,000
อบต.
30,000
อบต.

108,000
อบต.

108,000
อบต.

108,000
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ครั้ง

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ
กฎจราจรมากขึ้น อุบัติ
เหตุในหมู่บ้านลดลง
1 ครั้ง
อุบัติเหตุทางถนนมี
จานวนลดน้อยลง
16 หมู่บ้าน ผู้ประสบความเดือดร้อน
จากสา-ธารณภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ
12 เดือน เด็กนักเรียนด้อยโอกาส
ของศูนย์เด็กฯเล็ก มีรถ
รับส่งที่ปลอดภัย

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กอง
การศึกษาฯ
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5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการจัดทาแผนพลังงาน
ชุมชนร่วมกับสานักงานพลังงาน
ส่งเสริมการจัดหาพลังงาน
ทดแทนด้วยพลังงานลมและ
พลังงานแสดงอาทิตย์
(ก่อสร้างสถานี พลังงานกังหันลม
และแสงอาทิตย์
สร้างจิตสานึกการประหยัด
พลังงานในชุมชน โดย
ปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อส่งเสริมการจัดทาแผน
พลังงานชุมชน
เพื่อสนับสนุนกิจการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานลม (กังหันลม)
และแสงอาทิตย์จากโซล่าเซล

ตาบลสานักตะคร้อ 16 หมู่บ้าน

เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการใช้
พลังงานไฟฟ้าและน้ามัน
เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มตัวอย่างบ้านประหยัดพลังงาน
หมู่ละ 5 หลัง

2

3

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

พื้นที่ ตาบลสานักตะคร้อ
ทั้ง 69.59 ตร.กม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

53,750
กระทรวง
พลังงาน

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง

ตาบลสานักตะคร้อมี
แผนพลังงานชุมชนใช้
ตาบลสานักตะคร้อ
ได้รับการพัฒนาจาก
โครงการกันหันลม
และพลังงานจาก
แสงอาทิตย์ โซล่าเซล
ลดการใช้พลังงาน
อย่างน้อย 5 %

สานักปลัด

1 แห่ง

1 ครั้ง

อบต.สานัก
ตะคร้อ/ ผู้รับ
สัมปทาน
โครงการ
กังหันลม

กระทรวง
พลังงาน/
อบต.
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 10 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสานึกและความตระหนักของเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค.ประชาชนในการเพิ่มการผลิต โดยมุ่งเน้นคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม มี
มาตรการลดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ที่
1

2

3

4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
อบต.
อบต.
อบต.

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่
จัดหาพันธุ์ปลา ปล่อยในแหล่งน้า เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
สาธารณะ ตาบลสานักตะคร้อ
ตลาดของผลิตภัณฑ์จากการ
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

หมู่บ้าน/ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
1 แห่ง
16 หมู่บ้าน

อบต.

อบต.

อบต.

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร อบต.ตาบลสานัก
ตะคร้อ
สนับสนุนวัสดุสานักงานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ

สมาชิกศูนย์ 15 คน
ฝึกอบรม 3 วัน
พร้อมศึกษาดูงาน

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

1 ครั้ง

2,000
อบต.

2,000
อบต.

2,000
อบต.

เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ มีความรู้ความ สามารถ
มากยิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานของศูนย์ถ่ายทอดฯ

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1 แห่ง

ศูนย์เรียนรู้สามารถให้
บริการได้ทันยุคสมัย
และให้บริการได้อย่าง
ครบวงจร
16 หมู่บ้าน ราษฎรในหมู่บ้านมี
รายได้เพิ่มขึ้นและยัง
เป็นการอนุรักษ์แหล่ง
น้าธรรมชาติ
1 ครั้ง
คณะกรรมการศูนย์ฯ
มีความรู้ความสามารถ
มากยิ่งขึ้น
1 แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดฯมีวสั ดุ
สานักงานที่ครบถ้วน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

กรมประมง

สานักปลัด

สานักปลัด

65

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
อบต.
อบต.
อบต.

1

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจาปี
(ตามโครงการ 800 ล้านกล้าฯ)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีมากขึ้นใน
เขตหมู่บ้านและในเขตตาบล
สานักตะคร้อ

ต้นคูณ, ต้นประดู่ และต้น
ทองกวาว จานวน 1,000 ต้น ปลูก
ทั้ง 16 หมู่บ้าน

2

ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างสานึก
ให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และประหยัดพลังงาน

เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างจิต
สานึก การอนุรักษ์ธรรมชาติใน
ตาบลและการประหยัดพลังงาน

16 หมู่บ้าน

อบต.

อบต.

อบต.

3

จัดอบรมการป้องกันไฟป่าและ
ระบบดับเพลิง

1 ครั้ง

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

16 หมู่บ้าน

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

1 แห่ง

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

4
5

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การป้องกันไฟป่าและการ
ดับเพลิง
การจัดทารั้วล้อมรอบที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าพื้นที่
หมู่บ้านและตาบล
สาธารณะของหมู่บ้านและ
ตาบล
กิจกรรมรักษาป่ามเหศักดิ์
ค่าจ้างเหมารถเกรดเกลีย่ ปรับ
สักสยามมินทร์
พื้นที่ ค่าดูแล บารุง รักษา
สภาพป่ามเหศักดิ์ สักสยามมิ
นทร์ และวัสดุอื่นๆ ที่จาเป็นใน
กิจกรรมฯ

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

การปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่ป่าสีเขียว
ประจาปีของตาบล
สานักตะคร้อใน
1 ครั้ง
ประชาชนเกิดความรู้
เรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการ
ประหยัดพลังงาน
1 ครั้ง
ผู้ผ่านการอบรมมี
ความรูส้ ามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง
16 หมู่บ้าน พื้นที่สาธารณะได้รับ
การป้องกันการบุกรุก
ทาลาย
1 แห่ง
ป่ามเหศักดิ์ สักสยามมิ
นทร์ ประจาตาบล
ได้รับการดูแลรักษาให้
คงสภาพป่าที่สมบูรณ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
กองช่าง
สานักปลัด
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6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6.3 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการและรณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บ่อขยะ หมู่ที่ 7 (ลาดับ 3)

2

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ควบคุม
การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู

3

การจัดการ บริหาร เพิ่มศักยภาพ เพื่อจ้างเหมาเครื่องจักรในการ
ในการกาจัดขยะมูลฝอย
เกรด เกลี่ยขยะ ที่บ่อขยะ

4

ซ่อมแซมถังขยะที่ชารุดเสียหาย
พร้อมจัดหาถังขยะใบใหม่

5

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน

6

จัดหาวัสดุทาความสะอาดและ
เครื่องแต่งกายสาหรับพนักงาน
รถขยะ
จ้างเหมาบริการ

7

เพื่อจัดทารั้วรอบบ่อขยะให้
แข็งแรง ซ่อมแซมประตูให้
สามารถล็อคได้ ทาความสะอาด
รอบบริเวณบ่อขยะให้เรียบร้อย
ประชาสัมพันธ์ การควบคุม
การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ
- ซ่อมแซมประตูทางเข้าบ่อขยะ
- ทาความสะอาดบริเวณโดยรอบ
สม่าเสมอ
10 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ดูแลความสะอาด เพิ่ม
ศักยภาพในการกาจัด
ขยะมูลฝอยให้มีพื้นที่
กาจัดขยะเพิม่ ขึ้น
เกิดความเข้าใจในการ
กาจัดขยะมูลฝอยตาม
ระเบียบข้อบัญญัติ
เพิ่มศักยภาพในการ
กาจัดขยะมูลฝอยให้มี
พื้นที่กาจัดขยะเพิ่มขึ้น
ภาชนะรองรับขยะมี
เพียงพอและใช้งานได้
ดี
ปริมาณขยะใน
ครัวเรือน หมู่บา้ นและ
ในตาบลลดลง
การจัดเก็บขยะและ
การทาความสะอาดดี
ยิ่งขึ้น
การบริหารงานของ
อบต. มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกภารกิจ

สานักปลัด

อบต.

อบต.

อบต.

10 ครั้ง

1 แห่ง

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

1 แห่ง

เพื่อจัดหาภาชนะรองรับขยะให้
เพียงพอต่อการทิ้ง

ถังขยะพลาสติกขนาด 200 ลิตร
จานวน 16 หมู่บ้าน

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

1 ครั้ง

เพื่อบริหารจัดการปริมาณขยะ
ในครัวเรือนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะ และความสะอาด

ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

1 ครั้ง

ตลอดปี

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

1 แห่ง

เป็นค่าจ้างเหมาบริการเช่น
ค่าจ้างเหมารถปรับเกรด, ค่า
เช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมา
บริการอื่น ๆ

ตลอดปี

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

1 แห่ง

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

กองช่าง
สานักปลัด
กองช่าง
สานักปลัด
สานักปลัด
กองช่าง
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ผ 02
บัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำตำบลสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ
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รำยละเอียดประสำนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนำระบบโลจิสติกสและกำรค้ำเพื่อเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคอีสำนและรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านทานบเทวดา ต.สานัก
ตะคร้อ ถึง บ้านเกาะแหลม (ผ่าน
อ่างเก็บน้าห้วยหางหมา) ต.บึง
ปรือ อ.เพทารักษ์ จ.นครราชสีมา

เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตาบลมี
โอกาสใช้เส้นทางที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรเข้าพื้นที่
การเกษตรและระหว่างตาบล

2

ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสาย
ทัพรั้งหมู่ที่ 5 ถึง ถนนดา ตาบล
บึงปรือ
ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสาย
บ้านศิลาทอง ม.10 ต.สานัก
ตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ ถึง
บ้านวังโป่ง ม.6 ต.บ้านเก่า อ.
ด่านขุนทด
ก่อสร้างถนนลูกรังสายหัวสระ
หมู่ที่ 4 ต.สานักตะคร้อ ถึง บ้าน
เกาะลอย ต.หนองกราด

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน

3

4

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกและขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรเป็นถนนเชื่อม
ระหว่างตาบล
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน
และเชื่อมต่อระหว่างตาบล

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,830,000
อบจ./
จังหวัด

ดาเนินการก่อสร้างถนนดิน กว้าง 6
เมตร ยาว 6,000 เมตร หนาเฉลีย่
0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินไม่นอ้ ย
กว่า 18,000 ลบ.ม. เกรดเกลีย่
ปรับแต่งบดทับแน่น เสริมลูกรัง
กว้าง 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 5,400 ลบ.ม.
เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับแน่น
กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. หนา 0.50 1,600,000
ม. พร้อมท่อขนาด Ø 0.60 ม. จานวน อบจ./
6 จุดๆละ 7 ท่อน รวม 42 ท่อน
จังหวัด
ถนนดินกว้าง 5.30 ม. ยาว 930 ม.
500,000
หนา 0.50 ม. ถนนลูกรังกว้าง 5 ม.
อบจ./
ยาวรวม 910 ม. หนา 0.15 ม.
จังหวัด
กว้าง 6 ม. ยาว 4,800 ม. หนา
0.15 ม. (รายละเอียดตามแบบ
อบต. กาหนด)

720,000
อบจ./
จังหวัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 เส้นทาง

การลาเลียงพืชผล
ทางการเกษตรเป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว
ผลผลิตไม่เสียหาย
การคมนาคมระหว่าง
ตาบลสะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

1 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านและ
ตาบลใกล้เคียงได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง
ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน
และระหว่างตาบล

กองช่าง

ประชาชนทั้ง 2 ตาบล
ได้รับประโยชน์ในการ
ก่อสร้าง

กองช่าง

1 เส้นทาง

1,000,000
อบจ./
จังหวัด

1 เส้นทาง

กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

ก่อสร้างถนนลูกรังรอบป่าแดน
สงฆ์ หมู่ที่ 10

6

ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสาย
โคกผักหวาน หมู่ที่ 7 บ้านโนน
สมบูรณ์ ถึงถนนร่วมบ้านเกาะ
ลอย ตาบลหนองกราด

7

ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง
เชื่อมต่อตาบลสานักตะคร้อกับ
ตาบลหนองแวง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้านและ
เป็นถนนสาธารณะ
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล
8 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนอง เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
โพธิ์ ม.2 ต.สานักตะคร้อ อาเภอ ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน
เทพารักษ์ ถึง บ้านวังโป่ง ม.6 ต. และเพื่อเป็นถนนเชื่อมต่อ
บ้านเก่า อาเภอด่านขุนทด
ระหว่างตาบล
9 ก่อสร้างถนนดินสายวังแหว่
เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับ
(บ้านโนนทอง ต.หนองแวง) แยก ความสะดวกในการสัญจรไปมา
จากสายชุมชนบึงปรือ หมู่ที่ 6
ในหมู่บ้าน
10 ก่อสร้างถนนยกคันดินต่อเนื่อง
เพื่อเชื่อมต่อถนนระหว่างตาบล
หัวสระ-หนองกราด หมู่ที่ 4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง 4 ม. ยาว 11,000 ม. หนา
0.15 ม.
กว้าง 5 ม. ยาว 3,200 ม. ยก
ระดับคันดิน 0.50 ม. พร้อมลูก
รังหนา 0.15 ม.วางท่อ คสล. Ø
0.60 ม.จานวน 5 จุดๆ ละ 8 ท่อน
รวม 40 ท่อน
กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. หนา
0.15 ม. ว่างท่อขนาด Ø 0.80 ม.
จานวน 3 จุดๆ ละ 8 ท่อน รวม 24
ท่อน พร้อมบดอัดแน่น
ถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว
5,000 ม. หนา 0.15 ม.
(พร้อมป้ายโครงการ)

2,000,000
อบจ./
จังหวัด

กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. พร้อมท่อ
ขนาด Ø 0.60 ม. จานวน 4 จุดๆ
ละ 8 ท่อน รวม 32 ท่อน
กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. หนา
0.30 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.

11 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม
เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 4,000 ม. หนา
ลูกรัง สายบ้านสานักตะคร้อ หมู่ และเส้นทางเพื่อการเกษตร
0.50 ม. บดทับแน่น เกรดปรับแต่ง
ที 1 - ทุ่งน้อย
ให้กับประชาชน
เรียบ (ตามแบบที่ อบต. กาหนด)
แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000,000
อบจ./
จังหวัด
1,097,028
อบจ./
จังหวัด

500,000
อบจ./
จังหวัด

180,000
อบจ./
จังหวัด
500,000
อบจ./
จังหวัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 เส้นทาง

ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาในพืน้ ที่
ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนทั้ง 2 ตาบล
ได้ใช้ประโยชน์จาก
การก่อสร้างถนนใน
การคมนาคม
ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน
และระหว่างตาบล
ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา
ประชาชนทั้ง 2 ตาบล
ได้ใช้ประโยชน์จาก
เส้นทางในการสัญจร
การคมนามคมและการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรมีความปลอดภัย
และสะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

1 เส้นทาง

1 เส้นทาง

678,500
อบจ./
จังหวัด

1 เส้นทาง

197,340
อบจ./
จังหวัด

1 เส้นทาง
1 เส้นทาง
1 เส้นทาง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. หนา
บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 3 ต.สานัก และเส้นทางเพื่อการเกษตร
0.15 ม. (ตามแบบที่ อบต. กาหนด)
ตะคร้อ ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ต. ให้กับประชาชน
หนองกราด
13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านทานบเทวดา หมู่ที่ 5 ต.
สานักตะคร้อ ถึง บ้านวังม่วง
สามัคคี ต.วังยายทอง
14 ก่อสร้าง ถนนลูกรัง บ.โนนทอง
ม.5 ต.หนองแวง ถึง บ.ทานบ
เทวดา ม.5 ต.สานักตะคร้อ อ.
เทพารักษ์
15 ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้าน
ทานบเทวดา-ห้วยหางหมา หมู่ที่
5
16 ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้าน
ทานบเทวดา-อ่างเก็บน้าทับรั้ง
หมู่ที่ 5
17 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต.สานักตะคร้อ
อาเภอเทพารักษ์ ถึงบ้านโนนสง่า
หมู่ที่ 6 ตาบลพันชนะ อ.ด่านขุน
ทด

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
และเส้นทางเพื่อการเกษตร
ให้กับประชาชน
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกและขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร เสริมรายได้
ให้แก่ราษฎรเพื่อเป็นถนนเชื่อม
ระหว่างตาบล
เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทางในการ
คมนาคม
เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทางในการ
คมนาคม
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. หนา
0.15 ม.
(ตามแบบที่ อบต. กาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000
อบจ./
จังหวัด
600,000
อบจ./
จังหวัด

600,000
อบจ./
จังหวัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 เส้นทาง

การคมนามคมและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ยิ่งขึ้น
การคมนามคมและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างตาบล

กองช่าง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา
ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา
ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างตาบล

กองช่าง

1 เส้นทาง

กว้าง 8 ม. ยาว 8,000 ม. หนา
0.15 ม. (พร้อมป้ายโครงการ)

2,800,000
อบจ./
จังหวัด

1 เส้นทาง

ถนนดินกว้าง 4.3 ม. ยาวรวม 870
ม. หนา 0.50 ม. ถนนลูกรังกว้าง 4
ม. ยาวรวม 870 ม. หนา 0.15 ม.
ถนนดินกว้าง 5.30 ม. ยาว 730 ม.
หนา 0.50 ม. ถนนลูกรังกว้าง 5 ม.
ยาวรวม 710 ม. หนา 0.15 ม.
กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 4,000 ม.
พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กาหนด)

200,000
อบจ./
จังหวัด
200,000
อบจ./
จังหวัด
480,000
อบจ./
จังหวัด

1 เส้นทาง
1 เส้นทาง
941,000
อบจ./
จังหวัด

1 เส้นทาง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ถึง บ้าน
เกาะลอย ตาบลหนองกราด
19 ถนนหินคลุกสายลากุ้งกั้ง – โนน
บ้านร้าง หมู่ที่ 9

20 ปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนเลี่ยง
เมือง บ้านเทพารักษ์ ม.14 ต.
สานักตะคร้อ ถึงหนองมะค่า ต.
พันชนะ อ. ด่านขุนทด
21 ปรับปรุงถนนหินคลุกถนน บ้าน
ทานบเทวดา ม.5 ต. สานัก
ตะคร้อ ถึง บ้านโนนทอง ต.
หนองแวง
22 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 8, 10, 12
และหมู่ที่ 13 ตาบลสานัก
ตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราขสีมา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกและขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร เสริมรายได้
ให้แก่ราษฎรเพื่อเป็นถนนเชื่อม
ระหว่างตาบล
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกและขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร เสริมรายได้
ให้แก่ราษฎร
เพือ่ เป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกและขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรเสริมรายได้
ให้แก่ราษฎร
เพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวก และมีความปลอดภัย
ภายในหมู่บ้านและพื้นที่
ใกล้เคียง

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 6,200 ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)
กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา
0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ท่อ
คสล. Ø 0.40 ม. จานวน 3จุด ๆ ละ
8 ท่อน ท่อ คสล. Ø 1 เมตร จานวน
2 จุด ๆ 8 ท่อน
ช่วงที่ 1 ถนนดินสูงเฉลี่ย 0.50 ม.
ผิวจราจรกว้าง 8 ม.ไหล่ถนน ด้าน
ละ 1 ม.พร้อมท่อระบายน้า คสล.
ยาว 9,800ม.
ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก กว้าง 8 ม. ยาว
9,800 ม.. (พร้อมป้ายโครงการ)
ช่วงที่ 1 ถนนดินสูงเฉลี่ย 0.50 ผิว
จราจรกว้าง 8 ม. ไหล่ถนน ด้านละ
1 ม. พร้อมท่อระบายน้า คสล. ยาว
3,600 ม.
ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก กว้าง 8 ม. ยาว
3,600 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
อบจ./
จังหวัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 เส้นทาง

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน

กองช่าง

1 เส้นทาง

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน
และที่ทาการเกษตร

กองช่าง

4,958,800
อบจ./
จังหวัด
(แผนชุมชน
อาเภอ)

1 เส้นทาง

ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน
และระหว่างตาบล

กองช่าง

1,821,610
อบจ./
จังหวัด
(แผนชุมชน
อาเภอ)

2 เส้นทาง

การระบายน้าจาก
ราษฎรภายในหมู่บา้ น
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

กองช่าง

1 เส้นทาง

การสัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านและหมู่บ้าน
ใกล้- เคียงในตาบลมี
ความสะดวกปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

945,000
อบจ./
จังหวัด

1,900,000
จังหวัด
นครราชสีมา
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
ทานบเทวดา หมู่ที่ 5 ต.สานัก
และเส้นทางเพื่อการเกษตร
ตะคร้อ ถึง บ้านวังม่วงสามัคคี
ให้กับประชาชน
ต.วังยายทอง
24 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชุมชน
พัฒนา หมู่ที่ 6 ต.สานักตะคร้อ
อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้านและ
เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บา้ นชุมชนพัฒนา – บ้านโนน
ทอง (สถานีอนามัย)

เพื่อให้การบริการประชาชนใน
อาเภอเทพารักษ์ที่ต้องใช้เส้นทาง
ในการเข้ารับการรักษาที่สถานี
อนามัยได้รับความปลอดภัยและ
สะดวกยิ่งขึ้น

26 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านเทพ
นิมิต หมู่ที่ 3 ต.สานักตะคร้อ
อ.เทพารักษ์ถึงบ้านเกาะลอย
ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบลและอาเภอ

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง 5 ม. ยาว 760 ม.
(ตามแบบที่ อบต. กาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
จังหวัด
นครราชสีมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 เส้นทาง

การคมนามคมและ
การสัญจรระหว่าง
ตาบลรวมถึงการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความปลอดภัยและ
สะดวกยิ่งขึ้น
การระบายน้าจาก
ราษฎรภายในหมู่บา้ น
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

กองช่าง

ประชาชนทั้ง 4 ตาบล
ที่เข้ารับบริการที่สถานี
อนามัยได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางมากยิ่งขึ้น
ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน

กองช่าง

ซอย 1 (ซอยสุขสง่า) กว้าง 5 ม.
1,000,000
ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
จังหวัด
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 265 ตร.ม. นครราชสีมา
ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ
ซอย 2 กว้าง 5 ม. ยาว 419 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 2,095 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพ
กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.
700,000
หนา 0.15 ม.
อปท.
(ตามแบบที่ อบต. กาหนด)

2 เส้นทาง

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6
ม. ยาว 5,305 ม.
พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตาม อบต.กาหนด)

1 เส้นทาง

9,730,000
อบจ./
จังหวัด/
รัฐบาล

1 เส้นทาง

กองช่าง

กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

27 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหัวสระ
หมู่ที่ 4 ต.สานักตะคร้อ
อ.เทพารักษ์ ถึง บ้านเกาะลอย
ต.หนองกราด อ. ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
28 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหัวสระ
หมู่ที่ 4 ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
ที่ 7 ต.สานักตะคร้อ อ.เทพารักษ์
จ.นครราชสีมา
29 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านชุมชน
พัฒนา หมู่ที่ 6 ถึงบ้านทานบ
เทวดา หมู่ที่ 5 ต.สานักตะคร้อ
อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
30 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านวัง
กะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ถึงบ้าน
ถนอมเขต หมู่ที่ 13 ต.สานัก
ตะคร้อ อ.เทพารักษ์
จ.นครราชสีมา
31 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
เทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ถึงบ้านหัว
สระ หมู่ที่ 4 ต.สานักตะคร้อ
อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
32 ก่อสร้างถนนลาดยางจากเทพ
นิมิตร-หัวสระ ถึงถนนเลี่ยงเมือง

.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6
ม. ยาว 5,305 ม.
พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตาม อบต.กาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,730,000
อบจ./
จังหวัด/
รัฐบาล

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6
ม. ยาว 5,305 ม.
พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตาม อบต.กาหนด)
ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6
ม. ยาว 5,305 ม.
พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตาม อบต.กาหนด)
ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6
ม. ยาว 5,305 ม.
พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตาม อบต.กาหนด)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6
ม. ยาว 5,305 ม.
พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตาม อบต.กาหนด)
กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 เส้นทาง

ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน

กองช่าง

9,730,000
อบจ./
จังหวัด/
รัฐบาล
9,730,000
อบจ./
จังหวัด/
รัฐบาล
9,730,000
อบจ./
จังหวัด/
รัฐบาล

1 เส้นทาง

ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน
ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน
ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน

กองช่าง

9,730,000
อบจ./
จังหวัด/
รัฐบาล

1 เส้นทาง

ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากการ
ก่อสร้างถนน

กองช่าง

1 เส้นทาง

1 เส้นทาง

4,500,000
อบจ./
จังหวัด

1 เส้นทาง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

33 ก่อสร้างถนนลาดยางสายทานบ
เทวดา-วังม่วง หมู่ที่ 5

กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.

34

กว้าง 6 ม. ยา 3,000 ม. พร้อมท่อ
ขนาด Ø 0.80 ม. จานวน 3 จุดๆ
ละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน
ถนนลาดยาง กว้าง 8 ม. ยาว
14,000ม. (พร้อมป้ายโครงการ)

35

36

37
38

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล
ก่อสร้างถนนลาดยางสายทานบ เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
เทวดา-ห้วยหางหมา หมู่ที่ 5
สะดวกในการใช้เส้นทางในการ
คมนาคม
ก่อสร้างถนนลาดยาง เข้าแหล่ง -เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ท่องเที่ยวดอยเจดีย์ จากบ้าน
ได้สะดวก
ทานบเทวดา ม.5 ต.สานัก
-เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการ
ตะคร้อ ถึงบ้านดอยเจดีย์ ม.5 ต. เกษตร
บึงปรือ อ.เทพารักษ์
-เพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล
ถนนลาดยาง สายสานักตะคร้อ – เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
โนนแหน
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน
และเพื่อเป็นถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล
ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า
เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
โรงเรียน – วังโป่ง ต.บ้านเก่า
สะดวกในการใช้เส้นทางในการ
หมู่ที่ 10
คมนาคม
ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ศิลาทอง ม.10 ต.สานักตะคร้อ ได้สะดวกและขนถ่ายผลผลิต
อาเภอเทพารักษ์ ถึงบ้านวังโป่ง ทางการเกษตรเสริมรายได้
ม.6 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด
ให้แก่ราษฎรเป็นถนนเชื่อม
ระหว่างตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

กว้าง 8 ม. ยาว 6,000 ม. ท่อ
คอนกรีต จานวน 1 จุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,500,000
อบจ./
จังหวัด
7,000,000
อบจ./
จังหวัด
38,400,000
อบจ./
จังหวัด

11,000,000
อบจ./
จังหวัด

กว้าง 8 ม. ยาว 5,000
ถนนลาดยาง
กว้าง 8 ม. ยาว 4,500ม.
(พร้อมป้ายโครงการ)

.
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 เส้นทาง

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากการ
ก่อสร้างถนน

กองช่าง

1 เส้นทาง

ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา
ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน
และระหว่างตาบล

กองช่าง

ประชาชนทั้ง 2 ตาบล
ได้ใช้ประโยชน์จาก
การก่อสร้างถนนใน
การคมนาคม
ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา
ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน
และระหว่างตาบล

กองช่าง

1 เส้นทาง

1 เส้นทาง

24,000,000
อบจ./
จังหวัด
10,800,000
อบจ./
จังหวัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 เส้นทาง
1 เส้นทาง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
650,000
อบจ./
จังหวัด
34,229,000
อบจ./
จังหวัด/
รัฐบาล

39 ก่อสร้างถนนลาดยางสายซอย
ประปา รอบสระวัดสานักตะคร้อ
หมู่ที่ 11
40 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเลีย่ ง
เมือง หมู่ที่ 14 - บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตาบลสานัก
ตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์
เชื่อมต่อบ้านหนองมะค่า ตาบล
พันชนะ อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สญ
ั จร
และใช้เป็นสถานที่ออกกาลัง
กายในหมู่บ้าน
เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทางในการ
คมนาคม

41 โครงการซ่อมแซมถนนดินเสริม
ลูกรังทุกสายในตาบลสานัก
ตะคร้อ

เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่
เกิดการชารุดให้สามารถใช้งาน
ได้ดี

42 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทานบเทวดา ตาบลสานักตะคร้อ
เชื่อมต่อบ้านโนนทอง ตาบล
หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ. นม.
43 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ทุกสายในตาบลสานักตะคร้อ

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่
เกิดการชารุดให้สามารถใช้งาน
ได้ดี

กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม.

350,000
อบจ./
จังหวัด

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่
เกิดการชารุดให้สามารถใช้งาน
ได้ดี

15 หมู่บ้าน
ที่อยู่ในการดูแลของ อบจ./CEO

1,000,000
อบจ./
จังหวัด

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

วางท่อ คสล. Ø 0.60
จานวน 2 จุด
ช่วงที่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7
ถึง บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 :
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 ม. ยาว
4,600 ม.
ช่วงที่ 2 บ้านวังกระทะเหนือ หมูท่ ี่
11 ถึงบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 :
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว
3,800 ม.
ช่วงที่ 3 บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 3 ถึง
บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 : ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,400 ม.
15 หมู่บ้าน
ที่อยู่ในการดูแลของ อบจ./จังหวัด/
CEO

.

500,000
อบจ./
จังหวัด

500,000
อบจ./
จังหวัด

500,000
อบจ./
จังหวัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 เส้นทาง

ประชาชนได้ใช้ถนนใน
การสัญจรเละเป็นสาน
ที่ออกกาลังกาย
ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

ถนนทุกสายได้รับการ
บารุงซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพดีช่วยอุบัตเิ หตุ
ทางถนนลดลง
ถนนทุกสายได้รับการ
บารุงซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพดีช่วยอุบัตเิ หตุ
ทางถนนลดลง
ถนนทุกสายได้รับการ
บารุงซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพดีช่วยอุบัตเิ หตุ
ทางถนนลดลง

กองช่าง

3 เส้นทาง

1 เส้นทาง

1 เส้นทาง

1,000,000
อบจ./
จังหวัด

1,000,000
อบจ./
จังหวัด

1 เส้นทาง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก

.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

44 ก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ถนน
ทานบเทวดา ม.5

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกในหมู่บา้ นและขนถ่าย
ผลผลิตการเกษตร

ขนาด 1.80*1.80 ม. (ชนิด 2
ช่องทาง) กว้าง 8 ม. ตามแบบ
มาตรฐาน อบจ.พร้อมลงลูกรัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
390,400
อบจ./
จังหวัด

45 ก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ถนน
ชุมชนพัฒนา ม.6 ถึงริมคลอง
หนองประดู่ ต.สานักตะคร้อ

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา
ได้สะดวกในหมู่บา้ นและขนถ่าย
ผลผลิตการเกษตร

ขนาด 1.80*1.80 ม. (ชนิด 2
ช่องทาง) กว้าง 6ม. ตามแบบ
มาตรฐาน อบจ.พร้อมลงลูกรัง

292,000
อบจ./
จังหวัด

1 เส้นทาง

46 ก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ถนน
บ้านน้อยโนนสมบูรณ์ ม.7
เชื่อมระหว่าง ที่ว่าการอ.
เทพารักษ์ ม.14
47 ก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ถนน
สานวังกะทะเหนือ ม.11 ถึงถนน
บ้านน้อยโนนสมบูรณ์ ม.7

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา ขนาด 1.80*1.80 ม. (ชนิด 3
ได้สะดวกในหมู่บา้ นและขนถ่าย ช่องทาง) กว้าง 8 ม. ตามแบบ
ผลผลิตการเกษตร
มาตรฐาน อบจ.พร้อมลงลูกรัง

403,200
อบจ./
จังหวัด

1 แห่ง

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา ขนาด 1.50*1.50 ม. (ชนิด ช่องทาง
ได้สะดวกในหมู่บา้ นและขนถ่าย เดียว) กว้าง 6 ม. ตามแบบ
ผลผลิตการเกษตร
มาตรฐาน อบจ.พร้อมลงลูกรังหลัง
ท่อเหลี่ยม
เพื่อให้เกิดเส้นทางคมนาคม
กว้าง 15 เมตร ยาว 3,455.64
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่
เมตร ผิวจราจร 12 เมตร ไหล่ทาง
ตาบลสานักตะคร้อ
ข้างละ 1.50 เมตร

233,400
อบจ./
จังหวัด

1 แห่ง

6,842,000
องค์กร
เอกชน

1 เส้นทาง

เพื่อให้เกิดเส้นทางคมนาคม
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ตาบลสานักตะคร้อ

977,000
องค์กร
เอกชน

1 เส้นทาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

48 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายอาจธานี (ไร่ทนายเดช-ไร่
นางกาเหลียว)
49 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายพ้นพาล (ไร่นายจักรพันธ์)

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

กว้าง 15 เมตร ยาว 493.46 เมตร
ผิวจราจร 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ
1.50 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 เส้นทาง

การระบายน้าจาก
ราษฎรภายในหมู่บา้ น
เป็นไปด้วยความ
สะดวก
การระบายน้าจาก
ราษฎรภายในหมู่บา้ น
เป็นไปด้วยความ
สะดวก
การระบายน้าจาก
ราษฎรภายในหมู่บา้ น
เป็นไปด้วยความ
สะดวก
ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคมสัญจรจาก
ถนนที่มีมาตรฐานผ่าน
พื้นที่ตาบล
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคมสัญจรจาก
ถนนที่มีมาตรฐานผ่าน
พื้นที่ตาบล

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก

.

เพื่อให้เกิดเส้นทางคมนาคม
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ตาบลสานักตะคร้อ

กว้าง 15 เมตร ยาว 1,078.29
เมตร ผิวจราจร 12 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.50 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,135,000
องค์กร
เอกชน

51 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อให้เกิดเส้นทางคมนาคม
สายศักรินทร์ (ไร่นายจรัล-ไร่นาง สาธารณประโยชน์ในพื้นที่
เทียม)
ตาบลสานักตะคร้อ

กว้าง 15 เมตร ยาว 512.48 เมตร
ผิวจราจร 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ
1.50 เมตร

816,000
องค์กร
เอกชน

1 เส้นทาง

52 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายชุบขุนทด (ไร่นางเพ็ญรุ่ง-ไร่
นายเจือ)

เพื่อให้เกิดเส้นทางคมนาคม
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ตาบลสานักตะคร้อ

กว้าง 15 เมตร ยาว 1,900.68
เมตร ผิวจราจร 12 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.50 เมตร

3,763,000
องค์กร
เอกชน

1 เส้นทาง

53 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อให้เกิดเส้นทางคมนาคม
สายเขียวกลางดอน (ไร่นางม่อน- สาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ไร่นางสมคิด)
ตาบลสานักตะคร้อ

กว้าง 15 เมตร ยาว 855.83 เมตร
ผิวจราจร 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ
1.50 เมตร

1,694,000
องค์กร
เอกชน

1 เส้นทาง

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา ช่วงที่ 1 : กว้าง 15 เมตร ยาว 2,500 6,415,000
ได้สะดวกในหมู่บา้ นและขนถ่าย เมตร ผิวจราจร 12 เมตร ไหล่ทาง
องค์กร
ผลผลิตการเกษตร
ข้างละ 1.50 เมตร
เอกชน
ช่วงที่ 2 : กว้าง 15 เมตร ยาว 740
เมตร ผิวจราจร 12 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.50 เมตร

2 เส้นทาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

50 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สาย พูขุนทด (ไร่นางแดง-ไร่
นายมา)

54 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านทานบเทวดา หมู่ที่ 5

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 เส้นทาง

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคมสัญจรจาก
ถนนที่มีมาตรฐานผ่าน
พื้นที่ตาบล
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคมสัญจรจาก
ถนนที่มีมาตรฐานผ่าน
พื้นที่ตาบล
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคมสัญจรจาก
ถนนที่มีมาตรฐานผ่าน
พื้นที่ตาบล
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคมสัญจรจาก
ถนนที่มีมาตรฐานผ่าน
พื้นที่ตาบล
ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก

.

55 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านทานบเทวดา หมู่ที่ 5 ถึง
บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6

งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา กว้าง 15 เมตร ยาว 2,000 เมตร ผิว 3,960,000
ได้สะดวกในหมู่บา้ นและขนถ่าย จราจร 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 องค์กร
ผลผลิตการเกษตร
เมตร
เอกชน

56 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหินตะโก้ (เส้นไร่หมวดวิด –
หนองแวง)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา กว้าง 15 เมตร ยาว 2,805 เมตร ผิว 5,554,000
ได้สะดวกในหมู่บา้ นและขนถ่าย จราจร 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ
องค์กร
ผลผลิตการเกษตร
1.50 เมตร
เอกชน

1 เส้นทาง

57 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายไร่นายวิเชียร แย้มสัจจา –
นางสาวเปรมชนิภา พันชนะ

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญ
ั จรไปมา กว้าง 15 เมตร ยาว 314 เมตร ผิว
ได้สะดวกในหมู่บา้ นและขนถ่าย จราจร 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ
ผลผลิตการเกษตร
1.50 เมตร

1 เส้นทาง

58 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม
ลูกรัง สายบ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 3
ต.สานักตะคร้อ ถึงบ้านวะใหญ่
ต.หนองกราด

เพื่อก่อสร้างเส้นทางเพื่อ
การเกษตร ในการลาเลียง
ผลผลิตออกสู่ตลาด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

601,000
องค์กร
เอกชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร
1,404,000
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)
อบจ./
จังหวัด

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 เส้นทาง

ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน
ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน
ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน
เกษตรกรมีเส้นทาง
เพื่อการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ประชาชนในอาเภอ
เทพารักษ์ ได้รับ
บริการที่ดีจากการรับ
การรักษาพยาบาล

กองช่าง

1 เส้นทาง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.4 แนวทางการพัฒนา บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารภายใน
บริเวณโรงพยาบาลเทพารักษ์
Extented OPD

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการที่
ครอบคลุม ครบวงจร มีความ
สะดวกสบายในการรับบริการ
และสามารถรับผู้ป่วยในได้

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000 10,000,000 10,000,000
อบจ./
อบจ./
อบจ./
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
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รำยละเอียดประสำนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2561 ถึง 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้า กระจายน้าและส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการวางท่อส่งน้าลงสระวัด
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 (ลาดับ 1
ของหมู่ที่ 7 ปี 2560)

2

วางระบบท่อส่งน้าห้วยหางหมา
บ้านทานบเทวดา หมู่ที่ 5

เพื่อกักเก็บน้าให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ และบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ด้านแหล่งน้าในหมู่บา้ น
เพื่อแก้ปญ
ั หาภัยแล้งแบบยั่งยืน
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มี
น้าอุปโภคบริโภคตลอดปี

วางท่อ ขนาด Ø 0.80 ม. จานวน
100 ท่อน พร้อมบ่อพักน้าจานวน
10 บ่อ (รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
วางระบบท่อส่งน้า
(รายละเอียดตามแบบที่กาหนด)

3

โครงการขุดลอกคลองลาจับพง
(จากคลองจานเครือถึงโครงการ
พระราชดาริห้วยหางหมา)
หมู่ที่ 5 บ้านทานบเทวดา
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ (ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้า)

เพื่อเป็นคลองส่งน้าจากห้วย
หางหมามายังตาบลสานัก
ตะคร้อ เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร
เพื่อราษฎรมีน้าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบจ./
จังหวัดกาหนด)

4

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1 แห่ง

สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนด้านน้าได้
ดี

75,000,000
สนง.
ชลประทาน

1 แห่ง

1,000,000
อบจ./จังหวัด

1 แห่ง

ประชาชนในตาบล
สานักตะคร้อและ
ตาบลข้างเคียงได้ใช้
ประโยชน์
ประชาชนในตาบล
สานักตะคร้อและ
ตาบลข้างเคียงได้ใช้
ประโยชน์
ราษฎร 3 หมู่บ้าน
โซนหนองโพธิ์ มีน้า
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงเพียงพอ
ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและหมู่บ้าน
ข้างเคียงได้ใช้
ประโยชน์

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
5,000,000
ขนาดใหญ่มาก (ตามแบบกรม
อบจ./จังหวัด/
ทรัพยากรน้า) หมู่ที่ 2, 8, 10, 12
อปท./กรม
และหมู่ที่ 13
ทรัพยากรน้า
5 วางระบบท่อส่งน้าจากบ้าน
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน วางท่อส่งน้าแบบรับแรงดัน (ท่อ
สะพานเลียบ หมู่ที่ 6 ตาบลบึง ให้ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มี HDPE) ชั้น PN 8 ขนาดเส้นผ่า
ปรือ ถึง สระวัดสานักตะคร้อ
น้าอุปโภคบริโภคตลอดปี
ศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตรจากบ้าน
หมู่ที่ 11
เพื่อให้มีน้าใช้ในการเกษตรและ สะพานเลียบ หมู่ที่ 6 ต.บึงปรือ ถึง
เลี้ยงสัตว์
สระวัดสานักตะคร้อ หมู่ที่ 11
แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

5,000,000
5,000,000
อบจ./จังหวัด/ อบจ./จังหวัด/
อปท./กรม
อปท./กรม
ทรัพยากรน้า ทรัพยากรน้า
129,279,420
อปท.

1 แห่ง

1 แห่ง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

80

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้า กระจายน้าและส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี
ที่
6

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
วางระบบท่อส่งน้าจากอ่างทัพรั้ง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน กว้าง 1 เมตร ยาว 14,000 เมตร
20,000,000
สู่สระขุนชนะ
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มี ลึก 1 เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø
อบจ./
น้าอุปโภคบริโภคตลอดปี
0.60 ม. จานวน 800 ท่อน
จังหวัด
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7

สร้างอาคารบังคับน้าห้วยตลุก
เตย หมู่ที่ 5

8

โครงการขุดลอกแหล่งน้า หมู่ 1
1) ขุดลอกคลองหนองหิน
2) ขุดลอกสระขุนชนะ
3) ขุดลอกคลองลาชันโพรง
(คลองขุนชนะ) – หนองหิน

9

ขุดลอกลาห้วยลาชันโพรง
ตอนล่าง (สายทุ่งใหญ่) หมู่ที่ 2

10 โครงการขุดลอกแหล่งน้า หมู่ 4
1) ขุดลอกคลองโกรกหอย
2) ขุดลอกห้วยโกรกผึ้ง (ลาลุง)
3) ขุดลอกลากุ้งกั้ง
4) ขุดลอกสระน้าบ้านหัวสระ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน
1 แห่ง
5,000,000
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มี
(รายละเอียดตามแบบที่
อบจ./
น้าใช้ตลอดปี
อบต.กาหนด)
จังหวัด
เพื่อให้สามารถกักเก็บน้าได้มาก - หนองหิน กว้าง 20 ม. ยาว 5,000 2,000,000 21,000,000 11,000,000
ขึ้น
ม. ลึก 4 ม.
อบจ./
อบจ./จังหวัด
อบจ./
- ขุนชนะ กว้าง 41 ม. ยาว 1,500
จังหวัด
จังหวัด
ม. ลึก 6 ม.
- ลาชันโพรง กว้าง 20 ม. ยาว
5,000 ม. ลึก 4 ม.
เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ามาก กว้าง 21 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 4.5 59,990,294
ขึ้นและใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ม.
อบจ./
สัตว์น้า
จังหวัด
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน - โกรกหอย กว้าง 13 ม. ยาว
3,800,000
23,200,000
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มี 2,500 ม. ลึก 6 ม.
อบจ./
อบจ./
น้าอุปโภคบริโภคตลอดปี
- โกรกผึ้ง กว้าง 15 ม. ยาว 2,000
จังหวัด
จังหวัด
เพื่อให้มีน้าใช้ในการเกษตรและ ม. ลึก 3.5 ม.
เลี้ยงสัตว์
- ลากุ้งกั้ง กว้าง 20 ม. ยาว 5,000
ม. ลึก 3.5 ม.
- หัวสระ กว้าง 120 ม. ยาว 170
ม. ลึก 5 ม.

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ จาก
การวางระบบท่อส่งน้า
ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์
ราษฎรมีแหล่งน้าใช้ใน
การอุปโภค บริโภค ได้
ตลอดปี

กองช่าง

ราษฎรมีแหล่งน้าใช้ใน
การอุปโภค บริโภค ได้
ตลอดปี
ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 269 หลังคา
เรือน

กองช่าง

1 แห่ง
3 แห่ง

1 แห่ง
4 แห่ง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้า กระจายน้าและส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการขุดลอกแหล่งน้า หมู่ 5 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน - ลาจับพง กว้าง 20 ม. ยาว 7,000 21,506,610 23,800,000 22,500,000
1) ขุดลอกลาจับพง
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มี ม. ลึก 3.5 ม. พร้อมถนนลูกรังรอบ
จังหวัด
อบจ./
อบจ./
2) ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยหาง
น้าอุปโภคบริโภคตลอดปี
โครงการ
นครราชสีมา
จังหวัด
จังหวัด
หมา หมู่ที่ 5 (เพื่อวางระบบท่อ เพื่อให้มีน้าใช้ในการเกษตร
- อ่างเก็บน้าห้วยหางหมา วางระบบ
(CEO)/
ส่งน้า)
เลี้ยงสัตว์
ท่อส่งน้าสู่หมู่บ้านความยาว 6,000 ม. อบจ.
3) ขุดลอกห้วยตลุกเตย
- ตลุกเตย กว้าง 15 ม. ยาว 1,500
4) ขุดลอกบุ่งท่าควาย ลาห้วยลา
ม. ลึก 4 ม. พร้อมปรับแต่งปาก
จับพง
คลอง
5) ขุดลอกห้วยจานเครือ
- บุ่งท่าควาย 1 แห่ง
6) ขุดลอกห้วยเกาะหินปูน
- จานเครือ 1 แห่ง
7) ขุดลอกคลองห้วยขามป้อม
- เกาะหินปูน กว้าง 15 ม. ยาว
8) ขุดลอกอ่างเก็บน้าทานบ
3,000 ม. ลึก 4 ม.
เทวดาตอนบน
- ขามป้อม 1 แห่ง
9) ขุดลอกคลองบง
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)
10) ขุดลอกคลองตะหลุกหญ้า
- อ่างเก็บน้าทานบเทวดา เนื้อที่ 10
ไทร
ไร่ ลึก 6 ม. พร้อมทาถนนดินเสริม
ลูกรังรอบอ่าง
- ขุดลอกคลองบง กว้าง 15 ม. ยาว
3,000 ม. ลึก 4 ม.
- ลอกคลองตะหลุกหญ้าไทร กว้าง
15 ม. ยาว 3,000 ม. ลึก 4 ม.
พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.06 ม.
จานวน 4 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวม 24
ท่อน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10 แห่ง

ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 730 หลังคา
เรือน

กองช่าง
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้า กระจายน้าและส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการขุดลอกแหล่งน้า หมู่ 6
1) ขุดลอกห้วยโนนกรวย
2) ขุดลอกห้วยวังอ่าง
3) ขุดลอกห้วยหนองประดู่ 2
4) ขุดลอกคลองน้อยตลอดสาย

13 โครงการขุดลอกแหล่งน้า หมู่ 2
1) ขุดลอกสระวัดหนองโพธิ์

14 โครงการขุดลอกแหล่งน้า หมู่ 7
1) ขุดลอกคลองหนองหญ้าคา
2) ขุดลอกห้วยนกเขา
3) ขุดลอกคลองบง
4) ขุดคลองหนองน้าขาว
5) ขุดคลองน้าต่อจากครองโนน
สง่าถึงโคกผักหวาน

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มี
น้าอุปโภคบริโภคตลอดปี
เพื่อให้มีน้าใช้ในการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โนนกรวย กว้าง 15 ม. ยาว
3,000 ม. ลึก 3.5 ม.
- วังอ่าง กว้าง 15 ม. ยาว 6,000 ม.
ลึก 3.5 ม.
- หนองประดู่2 กว้าง 20 ม. ยาว
2,500 ม.
- คลองน้อย กว้าง 8 ม. ยาว 1,200
ลึก 3 ม.
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน - หนองโพธิ์ กว้าง 120 ม. ยาว
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มี 500 ม. บนพื้นที่ 21 ไร่
น้าอุปโภคบริโภคตลอดปี
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)
เพื่อให้มีน้าใช้ในการเกษตร
เลี้ยงสัตว์
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน - หนองหญ้าคา กว้าง 12 ม. ยาว
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มี 2,500 ม. ลึก 4 ม. พร้อมถนนสอง
น้าอุปโภคบริโภคตลอดปี
ฝั่งคลอง
เพื่อให้มีน้าใช้ในการเกษตร
- นกเขา 1 แห่ง
เลี้ยงสัตว์
- คลองบง 1 แห่ง
- ขุดคลองหนองน้าขาว กว้าง 12 ม.
ยาว 2,000 ม. ลึก 3.5ม.
- โคกผักหวาน กว้าง 8 ม. ยาว
2,000 ม. ลึก 3.5 ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,320,000 18,595,600
อบจ./
อบจ./
จังหวัด
จังหวัด

1,000,000
อบจ./
จังหวัด
9,177,000
อบจ./
จังหวัด

14,639,000
อบจ./
จังหวัด

.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 แห่ง

ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 680 หลังคา
เรือน

กองช่าง

1 แห่ง

ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า158 หลังคา
เรือน
ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 100 หลังคา
เรือน

กองช่าง

5 แห่ง

กองช่าง
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้า กระจายน้าและส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการขุดลอกแหล่งน้า
หมู่10
1) ขุดลอกคลองเหมืองโบราณ
2) ขุดลอกคลองตาเชย
16 โครงการขุดลอกแหล่งน้า
บ้านโนนทองหลาง หมู่ 12
1) ลาจับพง
2) สระวังมะนาว
17 โครงการขุดลอกแหล่งน้า หมู่13
1) ขุดลอกห้วยหนองโพธิ์
2) ขุดลอกคลองกลาง
18 โครงการขุดลอกแหล่งน้า หมู่14
1) ขุดลอกคลองน้ากราย
2) ขุดลอกคลองเกาะตาหรีด
(เชื่อมต่อคลองหักทาม)

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มี
น้าอุปโภคบริโภคตลอดปี
เพื่อให้มีน้าใช้ในการเกษตร
เลี้ยงสัตว์
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มี
น้าอุปโภคบริโภคตลอดปี
เพื่อให้มีน้าใช้ในการเกษตร
เลี้ยงสัตว์
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มี
น้าอุปโภคบริโภคตลอดปี
เพื่อให้มีน้าใช้ในการเกษตร
เลี้ยงสัตว์
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มี
น้าอุปโภคบริโภคตลอดปี
เพื่อให้มีน้าใช้ในการเกษตร
เลี้ยงสัตว์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เหมืองโบราณ 1 แห่ง (ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)
- คลองตาเชย กว้าง 15 ม. ยาว
4,3000 ม.
- ลาจับพง กว้าง 17 ม. ยาว 4,000
ม. ลึก 3.5 ม.
- วังมะนาว กว้าง 67 ม. ยาว 168
ม. ลึก 10 ม.

1,000,000
อบจ./
จังหวัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 แห่ง

ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า680 หลังคา
เรือน
ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า150 หลังคา
เรือน
ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 100 หลังคา
เรือน
ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และราษฎรภายใน
ตาบลตลอดจนตาบล
ข้างเคียงได้ใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า
1,616 หลังคาเรือน
ราษฎรมีแหล่งน้าใช้ใน
การอุปโภค บริโภค ได้
ตลอดปี

กองช่าง

2 แห่ง

- ห้วยหนองโพธิ์ กว้าง 12 ม. ยาว 4
ม. ลึก 3.5 ม.
- คลองกลาง 1 แห่ง
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

11,200,000
อบจ./
จังหวัด

7,400,000
อบจ./
จังหวัด

2 แห่ง

- น้ากราย 1 แห่ง
(ตามแบบ อบต.กาหนด)
- เกาะตาหรีด กว้าง 18 ม. ยาว
1,500 ม. ลึก 3.5 ม.

2,000,000
อบจ./
จังหวัด

18,000,000
อบจ./
จังหวัด

2 แห่ง

4,937,671
อบจ./
จังหวัด

1 แห่ง

19 โครงการขุดลอกแหล่งน้า หมู่15 เพื่อให้สามารถกักเก็บน้าได้มาก - วังกะหาด-ท่าส้ม กว้าง 15 ม. ยาว
1) ขุดคลองสายวังกะหาด-ท่าส้ม ขึ้น
3,000 ม. ลึก 5ม.

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,700,000 9,900,000
อบจ./
อบจ./
จังหวัด
จังหวัด

.

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้า กระจายน้าและส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 ขุดลอกเหมืองส่งน้า สายวังกะหาด เพื่อให้มีเหมืองส่งน้าที่สามารถ
–โนนบ้านตาล หมู่ที่ 15
ส่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคได้
21 โครงการขุดลอกคลองวังแหว่ถึง
คลองบง

กว้าง 3 ม. ลึก 2 ม. ยาว 1,000 ม.
พร้อมท่อ คสล Ø 0.60 ม. 7 จุด จุด
ละ 6 ท่อน รวม 42 ท่อน
เพื่อให้สามารถกักเก็บน้าได้มาก กว้าง 12 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 3.5
ขึ้น
ม.

22 โครงการขุดลอกคลองตาแหยมถึง เพื่อให้สามารถกักเก็บน้าได้มาก กว้าง 8 ม. ยาว 1,300 ม.
คลองลาเชียงไกร
ขึ้น
ลึก 3 ม.
23 ก่อสร้างอ่างเก็บน้าขนาดเล็กทัพรัง้ เพื่อราษฎรมีน้าอุปโภคบริโภค
(โป่งยายชี)
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก

24 สร้างอ่างเก็บน้าบ้านชุมชน
พัฒนา หมู่ที่ 6 (อ่างทัพรั้ง)

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มี
น้าอุปโภคบริโภคตลอดปี
เพื่อให้มีน้าใช้ในการเกษตร
เลี้ยงสัตว์

สร้างอ่างเก็บน้าบ้านชุมชนพัฒนา
หมู่ที่ 6

25 เจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน
ให้ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มี
น้าอุปโภคบริโภคตลอดปี
เพื่อให้มีน้าใช้ในการเกษตร
เลี้ยงสัตว์

ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 6 นิ้ว พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้าบา ดาล แบบจม
1.5 แรง ม้า พร้อมอุปกรณ์ตดิ ตั้งกรม
ทรัพยากรน้า

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
อบจ./
จังหวัด
982,100
อบจ./
จังหวัด
644,942
อบจ./
จังหวัด
30,000,000
สนง.
ชลประทาน
20,000,000
(กรมทรัพยา
กรน้า)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ราษฎรในพื้นที่มีน้าใช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ
ราษฎรมีแหล่งน้าใช้ใน
การอุปโภค บริโภค ได้
ตลอดปี
ราษฎรมีแหล่งน้าใช้ใน
การอุปโภค บริโภค ได้
ตลอดปี
ราษฎร 3 หมู่บ้าน
ตาบลสานักตะคร้อมี
น้าอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงเพียงพอ
ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และราษฎรภายใน
ตาบลตลอดจนตาบล
ข้างเคียงได้ใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า
1,616 หลังคาเรือน
ราษฎรภายในหมู่บา้ น
และหมู่บา้ นข้างเคียง
ได้ใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า100 หลังคา
เรือน

กองช่าง

1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

1 แห่ง

120,000
อบจ./
จังหวัด

.

1 แห่ง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

85

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บน้า กระจายน้าและส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 เจาะบ่อบาลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 15

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน ให้
ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มีน้าอุปโภค
บริโภคตลอดปี เพื่อให้มีน้าใช้ในการเกษตร
เลี้ยงสัตว์

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้าบาดาลแบบจม
1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งกรม
ทรัพยากรน้า

27 ซ่อมแซมบ่อบาดาล
ทุกบ่อในตาบลสานัก
ตะคร้อ

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน ให้
ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภคตลอดปี ใช้ใน
การเกษตร เลี้ยงสัตว์

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
6 นิ้ว ทั้ง 16 หมู่บ้าน

28 โครงการขุดสระน้า
บริเวณศูนย์ราชการ
หมู่ที่ 14(โรงพยาบาล
เทพารักษ์)
29 โครงการขุดลอกคลอง
หมู่ที่ 3
1) สายเทพนิมิตร โกรกหอย
2) สายโกรกหอย วะใหญ่

เพื่อให้มีแหล่งน้าใช้สาหรับศูนย์ราชการ
และโรงพยาบาลเทพารักษ์ อย่างเพียงพอ

คลอบคลุมพื้นที่ 13 ไร่ กว้าง 64 ม.
ยาว 80 ม. ลึก 4 ม.
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน ให้
ประชาชนภายในหมู่บา้ นได้มีน้าอุปโภค
บริโภคตลอดปี เพื่อให้มีน้าใช้ในการเกษตร
เลี้ยงสัตว์

- เทพนิมิตร กว้าง 20 ม. ยาว
1,000 ม. ลึก 2.5 ม.
- โกรกหอย กว้าง 20 ม. ยาว 3,000
ม. ลึก 2.5 ม.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000
อบจ./
จังหวัด
75,000
อบจ./
จังหวัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ราษฎรภายในหมู่บา้ นและ
ราษฎรภายในตาบล
ตลอดจนตาบลข้างเคียงได้
ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า
1,616 หลังคาเรือน
ราษฎรภายในหมู่บา้ นและ
หมู่บ้านข้างเคียงได้ใช้
ประโยชน์ จากบ่อบาดาล
ประจาหมู่บ้าน
ศูนย์ราชการและ
โรงพยาบาลเทพารักษ์ มี
น้าเพื่อใช้ประโยชน์อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
ราษฎรภายในหมู่บา้ นและ
ราษฎรภายในตาบล
ตลอดจนตาบลข้างเคียงได้
ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า
1,616 หลังคาเรือน

กองช่าง

1 แห่ง

10,240,000
จังหวัด/
อบจ./
จังหวัด
25,000,000 75,000,000
อบจ./
อบจ./
จังหวัด
จังหวัด

.

1 แห่ง

2 แห่ง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รำยละเอียดประสำนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2561 ถึง 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนำปัจจัยแวดล้อมทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมกำรเกษตร และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำนเพื่อพัฒนำไปสู่ครัวของโลกและฐำนกำรผลิตพลังงำนสะอำด
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้ำงและกระจำยรำยได้สู่ประชำชนในพื้นที่
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
.
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

การก่อสร้างตลาดสด ตามหลัก
สุขาภิบาล

เพื่อเป็นสถานที่จาหน่ายสินค้า
และเป็นแหล่งรวบรวมรับซื้อ จาหน่าย สินค้าส่งไปขายยัง
อาเภอใกล้เคียง

1 แห่ง

2

ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพและแสดง
สินค้า

1 แห่ง

3

ปรับปรุงศูนย์สาธิตการตลาด

เพื่อเป็นสถานที่ฝึกทักษะอาชีพ
และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ประชาชนทุกองค์กรแสดงผล
งานด้านอาชีพของตาบล
เพื่อต่อเติมอาคารศูนย์สาธิต
การตลาด

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

1 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
อบจ./
จังหวัด/
อปท.
1,000,000
อบจ./
จังหวัด
50,000
อบจ./
จังหวัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

1. จัดระเบียบการซื้อ และ
การจาหน่ายสินค้าในตาบล
2. ส่งเสริมการกระจาย
ผลผลิตจาหน่ายสินค้าใน
ราคาที่เป็นธรรม
ประชาชนมีสถานที่แสดง
สินค้าและรวมสินค้าต่าง ๆ
ของตาบล

กองช่าง

1 แห่ง

1 แห่ง

มีสถานที่จาหน่ายสินค้าที่
เพียงพอต่อความต้องการ
ของชุมชน

สานักปลัด

กองคลัง
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รำยละเอียดประสำนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนำสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 7 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ - วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 จัดงานประเพณีบวงสรวงท้าวสุร 1. เพื่อสดุดีวีรกรรมอันกล้า

นารีองค์ประจาอาเภอเทพารักษ์ หาญของท่านท้าวสุรนารี
ประจาปี 2560 อาเภอ
2. เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา รับทราบและเทิดทูนวีรกรรม
ของท่านท้าวสุรนารี
3. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
และส่งเสริมความสามัคคีของ
คนในเขตพื้นที่
4. เพื่อให้ชาวอาเภอ
เทพารักษ์ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ป ร ะ ช า ช น ใ น เข ต อ า เภ อ 100,000
เทพารักษ์ทั้ง 4 ตาบล ร่วมกัน (อบจ.นม.)
ท ากิ จ กรรมในวั น ประเพณี
บวงสรวงท้ า วสุ ร นารี องค์
ประจาอาเภอเทพารักษ์

100,000
(อบจ.นม.)

100,000
(อบจ.นม.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง 1. เป็นการอนุรักษ์ประเพณี
อบจ.
และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่ นครราชสีมา
กับชาวโคราชตลอดไป
2. ทุกภาคส่วน ในพืน้ ที่
อาเภอเทพารักษ์และพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับทราบและ
ตระหนักถึงวีรกรรมความกล้า
หาญของท้าวสุรนารี
3. ทาให้มีจิตสานึกในความรัก
ชาติบ้านเมืองและมีความรัก
สามัคคีในสังคมโดยรวมต่อไป
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4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
4.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

เพิ่มทักษะการพูดคุยของพ่อ
แม่/ผู้ปกครองกับลูกและวัยรุน่
ที่อาศัยในครอบครัว เรื่อง
ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

1. เพื่อสดุดีวีรกรรมอันกล้า
หาญของท่านท้าวสุรนารี
2. เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้
รับทราบและเทิดทูนวีรกรรม
ของท่านท้าวสุรนารี
3. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
และส่งเสริมความสามัคคีของ
คนในเขตพื้นที่
4. เพื่อให้ชาวอาเภอ
เทพารักษ์ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผู้ปกครอง/ พ่อแม่วัยรุ่น
จานวน 100 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000
(อบจ.นม.)

100,000
(อบจ.นม.)

100,000
(อบจ.นม.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง

1. ครอบครัวเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรมมากว่า
ร้อยละ 60
2. ครอบครัวที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีการพูดคุยกับ
ลูกมากกว่า ร้อยละ 80

อบจ.
นครราชสีมา
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รำยละเอียดประสำนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมกำรปกครองระบบประชำธิปไตยและควำมมั่นคงของบ้ำนเมือง
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถติดเครนไฮดรอลิคพร้อม เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยที่
กระเช้าไฟฟ้า
อาจเกิดขึ้นในตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร
จานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000,000
รัฐบาลฯ/
อบจ./
จังหวัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 คัน

มีอุปกรณ์ในการ
บรรเทาภัยและสา
ธารณภัยครบ- ถ้วน
และทันต่อเหตุการณ์

สานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 กิจกรรม

พื้นที่ตาบลสานัก
ตะคร้อ ไม่มีปญ
ั หายา
เสพติด กลุ่มเสี่ยงลด
จานวนลงและหายไป

สานักปลัด
กองช่าง

5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.6 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลาน
กลับคืน

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่อาจ
เกิดขึ้นในพื้นที่ และส่งเสริมการ
ทากิจกรรมร่วมกันของกลุ่ม
เสี่ยง

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดหากล้องวงจรปิด CCTV เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด
- ก่อสร้างลานกีฬาป้องกันยาเสพติด
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิม่ เติมใน
พื้นที่อับโคจร
- จัดฝึกอบรม เข้าค่ายพลังแผ่นดิน
ขจัดสิ้นยาเสพติด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000
รัฐบาลฯ/
รัฐบาลฯ/
รัฐบาลฯ/
อบจ./
อบจ./
อบจ./
จังหวัด/จ. จังหวัด/จ. จังหวัด/จ.
นม./อบต. นม./อบต. นม./อบต.
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ผ 03
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำตำบลสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ยุทธศำสตร์
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง
บารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้
เป็นไปด้วยความสะดวก
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง
ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
1.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงและ
ขยายเขตประปา
รวม
2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
2.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนั ก ในการจั ด การทรั พ ยากรน้ าอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชลประทานและ
ก่อสร้างฝายต้นน้าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บ
น้า กระจายน้าและส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดปี
2.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพ
และบริหารจัดการแหล่งน้า
รวม
แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

ปี 2560
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 3 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

49

4,559,900

38

9,375,164

29

6,569,502

116

20,504,566

5

440,000

3

240,000

3

240,000

11

920,000

4

500,000

2

200,000

2

200,000

8

900,000

58

5,499,900

43

9,815,164

34

7,009,502

135

22,324,566

1

-

1

-

1

-

3

-

4

800,000

1

200,000

-

-

5

1,000,000

2

-

2

-

6

-

4

200,000

3

-

14

1,000,000

2
7

800,000
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ยุทธศำสตร์
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร
3.2 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างและเพิ่ม
ทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
3.3 แนวทางการพัฒนา สร้างความตระหนักแก่
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
3.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกความปลอดภัย
เพื่อบริการนักท่องเที่ยว
รวม
4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
4.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา
4.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมด้าน
สุขภาพและอนามัย
4.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริม
ด้านสวัสดิการชุมชน
แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

ปี 2560
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 3 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

6

115,000

4

35,000

4

350,000

14

500,000

3

80,000

-

-

-

-

3

80,000

2

30,000

2

30,000

2

30,000

6

90,000

4

20,000

3

10,000

3

10,000

10

40,000

15

245,000

9

75,000

9

390,000

33

710,000

10

305,000

10

305,000

10

305,000

30

915,000

10

285,000

9

280,000

9

280,000

28

845,000

9

423,000

7

373,000

7

373,000

23

1,169,000

12

163,000

12

163,000

12

163,000

36

489,000
93

ยุทธศำสตร์
4.5 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและสิ่งเสริม
ด้านกีฬาและการนันทนาการ
รวม
5) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและองค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว นในการ
พัฒนาทางการเมืองและสังคม
5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมมาตรการ
ป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบาบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด
และการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนา
5.4 แนวทางการพัฒนา การถ่ายโอนงานตาม
ภารกิจและส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้ากับบริการ
สาธารณะ
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลด
ปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย
อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ
5.6 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและจัด
ระเบียบของชุมชนและสังคม
แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

ปี 2560
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 3 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

9

595,000

6

345,000

6

345,000

21

1,285,000

50

1,771,000

44

1,466,000

44

1,466,000

138

4,703,000

11

95,000

10

90,000

10

90,000

31

275,000

2

2,000

2

20,000

2

20,000

6

42,000

41

18,109,000

34

14,235,220

34

14,442,100

109

46,786,320

2

856,000

1

756,000

1

756,000

4

2,368,000

10

649,800

8

569,800

8

569,800

26

1,789,400

3

70,000

3

70,000

3

70,000

9

210,000
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5.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
รวม
6) ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำด้ ำ นกำรอนุ รั ก ษ์
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักของเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค.
ประชาชนในการเพิ่มการผลิต โดยมุ่งเน้นคุณธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรการลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
6.3 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการและ
รณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย
รวม
รวมทั้งสิ้น

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

ปี 2560
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 3 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

2

-

2

-

2

-

6

-

71

19,781,800

60

15,741,020

60

15,947,900

191

51,470,720

4

32,000

4

32,000

4

32,000

12

96,000

5

110,000

5

110,000

5

110,000

15

330,000

7

230,000

6

180,000

6

180,000

19

590,000

16
217

372,000
28,469,700

15
175

322,000
27,619,184

15
165

322,000
25,135,402

46
557

1,016,000
81,224,286
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บัญชีสรุปประสำนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ยุทธศำสตร์
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง
บารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้
เป็นไปด้วยความสะดวก
1.4 แนวทางการพัฒนา บริการสาธารณะที่
ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
รวม
2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมชลประทานและ
ก่อสร้างฝายต้นน้าให้เพียงพอ เพื่อสามารถกักเก็บ
น้า กระจายน้าและส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดปี
รวม
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร
รวม
แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

ปี 2560
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 3 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

37

134,549,410

18

24,885,000

11

74,702,868

69

234,137,278

1

10,000,000

1

10,000,000

1

10,000,000

3

30,000,000

38

144,549,410

19

34,885,000

12

84,702,868

72

264,137,278

12

210,354,004

14

284,361,362

16

220,412,271

42

715,127,637

12

210,354,004

14

284,361,362

16

220,412,271

42

715,127,637

-

-

2

1,050,000

1

1,000,000

3

100,000

-

-

2

1,050,000

1

1,000,000

3

2,050,000
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ยุทธศำสตร์
4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
4.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริม
ด้านสวัสดิการชุมชน
รวม
5) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ให้ ส ามารถลด
ปั ญ หา ความรุ น แรงจากอุ บั ติ เ หตุ อุ บั ติ ภั ย
อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ
5.6
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและจัด
ระเบียบของชุมชนและสังคม
รวม
รวมทั้งสิ้น

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

ปี 2560
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2562
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 3 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

2

200,000

2

200,000

2

200,000

6

600,000

-

-

-

-

1

4,000,000

1

4,000,000

1

2,000,000

1

2,000,000

1

2,000,000

3

6,000,000

1
53

2,000,000
357,103,414

1
38

2,000,000
322,496,362

2
33

6,000,000
312,315,139

4
124

10,000,000
991,914,915
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ส่วนที่ 4
แนวทำงกำรติดตำมประเมินผล
---------------------------4.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามแผนพัฒนาตาบลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 และการนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
เป็ น หน้ าที่ของผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น ต้องกาหนดแนวทางนโยบายในการบริห ารพัฒ นาท้องถิ่น ซึ่งผู้ บริห ารองค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น จ าเป็ น ต้องกาหนดแนวทางการพัฒ นาให้ แผนพัฒ นาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา ความ
ต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแบบ
บูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล
ดังนั้นการนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทางดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการใน
แผนพัฒนาตาบลสามปี นาไปจัดทาแผนงานงบประมาณหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อปฏิบัติให้
บรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ
2. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรเอกชน
เป็นผู้ดาเนินงาน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอ และมีหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดาเนินงานมากกว่า
3. การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรเอกชนอื่นในการ
ดาเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจดาเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วน
สหการหรือคณะทางานหรือคณะกรรมการ
4. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้จัดสรร
งบประมาณและการดาเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาตาบล
สามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ตามลาดับ
หน่วยงำนดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 – 2562
กาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 โดย
การกากับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้บริหาร ดังนี้
(1) สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
(2) กองคลัง
(3) กองช่าง
(4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ
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4.2 ระเบียบ วิธีในกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
กำรติดตำมประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่ น พ.ศ. 2548 ข้อที่ 28 กาหนดให้ ผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่นแต่ง ตั้งคณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
(1) กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดื อนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมกำรปกครองระบบประชำธิปไตยและควำมมั่นคงของบ้ำนเมือง
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

แต่งตั้ง ตัวแทน ภาคประชาชนเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิบตั ิ
ราชการอันเป็นประโยชน์ใน อบต.
การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์

3

จัดหาหนังสือพิมพ์รายวันประจา
หน่วยงาน

4

ส่งเสริมการให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
กฎหมายภาคประชาชน และ
ประชาธิปไตยภาคประชาชน

เพื่อให้องค์กรภาคประชาชนมี
ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
- จัดทาป้ายบอกทางไปส่วน
ราชการและสถานทีส่ าคัญใน
ตาบลสานักตะคร้อ
- ค่าจัดทาป้ายคัทเอาท์, ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน
เพื่อจัดหาหนังสือพิมพ์ไว้บริการ
ประชุมชน และ
รู้ทันข่าวสาร
เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
ภาคประชาชน

5

การจัดการเลือกตั้ง

เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งนายก

2

แผนพัฒนาตาบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบต.สานักตะคร้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการต่างๆ ของตาบล
สานักตะคร้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
อบต.
อบต.
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

16 หมู่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วม
และมีบทบาทในการ
พัฒนาท้องถิ่น
16 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับข้อมูล
เส้นทางการเดินทาง
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