
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
เรื่อง  ประกาศแผนการ

 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ

งานของรัฐ จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ

กรมบัญชีกลางและของ หนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให

ที่ปดประกาศของหนวยงาน ของรัฐ นั้น

องคการบริหารส

กฎหมายไดกําหนดใหตองเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารที่แนบทายประกาศนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  

 

 

 

                                
    
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
ประกาศแผนการจดัซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

............................................. 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือข

วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเป

ของรัฐ นั้น  

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก  ไมมีการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 

ไดกําหนดใหตองเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ

เอกสารที่แนบทายประกาศนี ้

ประกาศ  ณ  วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 

  

                                (นายศักดิ์ชัย  มารมย) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

.  2565 

. ๒๕๖๐ กําหนดใหหนวย

ในระบบเครือขายสารสนเทศของ

ดประกาศโดยเปดเผย ณ สถาน

ไมมีการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท ตามที่

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงไมมี

  

 



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ สําเร็จ(KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  1 พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา ๗๖๘ ตารางเมตร

๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  2 พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา

       2  บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น  (2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  2 พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา ๗๖๘ ตารางเมตร

๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ -

ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร

๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  4 พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๐๐,๐๐๐  - ๓๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐    พื้นที่กอสราง

   เพื่อใหประชาชนมีความ ไมนอยกวา ๗๖๘ ตารางเมตร

   สะดวกในการสัญจร

๕ กอสรางถนน คสล. หนาศูนย  หมู  ๗    ไป-มา พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - ๔๐๐,๐๐๐ -  -      ประชาชนสัญจร     กองชาง

ไมนอยกวา ๗๖๘ ตารางเมตร      ไปมาสะดวก

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู  ๘ พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา ๗๖๘ ตารางเมตร

7 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่ 2 ดินลูกรังอัดแนนไมนอยกวา ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐    ปริมาณดินลูกรัง

๑,๒๕๐ ลบ.ม.พรอมปรับเกลี่ย

8 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง  ๒๐๐ เมตร ๑๐๐,๐๐๐  -  - - ระยะทางที่

หมูที่  ๒ ซอมแซม

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 35



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

9 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่ 1 ถนนดินลูกรังอัดแนน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.

10 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่ 3 ถนนดินลูกรังอัดแนน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.

11 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่ 4 ถนนดินลูกรังอัดแนน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผานมา

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.

พรอมปรับเกลี่ย

12 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมู 5 ถนนดินลูกรังอัดแนน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.    ปริมาณดินลูกรัง      ประชาชนสัญจร    กองชาง

พรอมปรับเกลี่ย      ไปมาสะดวก

13 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่ 6    เพื่อใหประชาชนมีความ ถนนดินลูกรังอัดแนน ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

   สะดวกในการสัญจร ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.

   ไป-มา พรอมปรับเกลี่ย

14 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่ 7 ถนนดินลูกรังอัดแนน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.

พรอมปรับเกลี่ย

15 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่  8 ถนนดินลูกรังอัดแนน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ไมนอยกวา  ๑,๒๕๐ ลบ.ม.

พรอมปรับเกลี่ย

16 กอสรางรางระบายน้ํา  คสล.       เพื่อระบายน้ํา ระยะทางไมนอยกวา  ๔๐๐,๐๐๐  - ๒๐๐,๐๐๐ ระยะทาง น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูที่ ๑       ใหไหลไดสะดวก 1๐๐ เมตร

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 36



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

17 กอสรางรางระบายน้ํา  คสล. ระยะทางไมนอยกวา  ๑๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐   ระยะทางที่

หมู  ๖ กอสราง

18 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไมนอยกวา  ๑๐๐ เมตร - ๔๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ -

  หมู 7 

19 ซอมแซมรองระบายน้ํา หมูที่ ๑ ระยะทางไมนอยกวา  ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

19 ซอมแซมรองระบายน้ํา หมูที่ ๑ ระยะทางไมนอยกวา  ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - -

      เพื่อระบายน้ํา ๑,๐๐๐ เมตร     น้ําไหลไดสะดวก

20 ซอมแซมรองระบายน้ํา หมูที่ ๓       ใหไหลไดสะดวก ระยะทางไมนอยกวา   - ๑๐๐,๐๐๐ - -     ไมทวมขัง     กองชาง

๑,๐๐๐ เมตร

21 ซอมแซมรองระบายน้ํา หมูที่ ๔ ระยะทางไมนอยกวา   - ๑๐๐,๐๐๐ -      ระยะทางที่

๑,๐๐๐ เมตร     ซอมแซม

22 ซอมแซมรองระบายน้ํา หมูที่ ๕ ระยะทางไมนอยกวา  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - -

๑,๐๐๐ เมตร

23 วางทอระยายน้ํา มอก.ชั้น 3 หมู 6 ระยะทางไมนอยกวา  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -

24  เมตร

24 กอสรางรองระบายน้ํา หมูที่ ๓ เพ่ือระบายน้ําใหไหล ระยะทางไมนอยกวา   - - - ๒๐๐,๐๐๐   ระยะทางที่    น้ําไมทวมขัง     กองชาง

ไดสะดวก ๑,๐๐๐ เมตร กอสราง

๒๕ การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพลังงาน  เพ่ือใหประชาชนมีความ จํานวน  ๘    แหง  -  - ๑๐๐,๐๐๐ - จํานวนแหง ไมมีอุบัติเหตุจากการ กองชาง

แสงอาทิตยหมูที่ ๑ – ๘ ปลอดภัยในการจราจร จราจร

26 การขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งระบบไฟฟา เพ่ือใหประชาชนมีความ จํานวน  20  จุด ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐    จํานวนจุดที่ ประชาชนมีความ    กองชาง

สองสวางทาง หมูที่  5 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ติดตั้ง ปลอดภัย

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ 37



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

27 การขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งระบบไฟฟา เพ่ือใหประชาชนมีความ ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง ในชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -    จํานวนจุดที่ ประชาชนมีความ    กองชาง

สองสวางทาง หมูที่ 7  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไมนอยกวา 2๐ จุด ติดตั้ง ปลอดภัย

28 การขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร ระยะทาง  ๑๐๐ เมตร ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐

หมูที่ 2      เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา    ระยะทางที่    เกษตรกรมีไฟฟา

งบประมาณและที่ผานมา

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หมูที่ 2      เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา    ระยะทางที่    เกษตรกรมีไฟฟา

29 การขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร     ใชเพ่ือการเกษตร ระยะทาง  ๑๐๐ เมตร - ๒๐๐,๐๐๐ - -    ดําเนินการ    ใชทําการเกษตร

หมูที่ 4  

30 การขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมปก เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร ๒๕๐,๐๐๐  - - - ระยะทางที่ ประชาชนมีไฟฟา

เสาพาดสาย หมูที่ ๘ ครบทุกครัวเรือน ขยายเขต ใชทุกครัวเรือน

31 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่  2       เพื่อระบายน้ํา ระยะทางไมนอยกวา 200 เมตร  - 200,000 400,000     -      ระยะทาง      น้ําไมทวมขัง

32 กอสรางรองระบายน้ํา คสล. หมู 5       ใหไหลไดสะดวก ระยะทางไมนอยกวา 140 เมตร  - 200,000 - - ที่กอสราง      กองชาง

๓๓ การขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง ในชุมชน  - ๒๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐

สองสวางทาง หมูที่ 2  ไมนอยกวา 26 จุด 

๓๔ ขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งระบบไฟฟา     เพื่อใหประชาชน ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง ในชุมชน  - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -   

สองสวางทาง  หมู ๓     มีความปลอดภัย ไมนอยกวา 26 จุด    จํานวนจุดที่     ประชาชนมีความ

๓๕ ขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งระบบไฟฟา     ในชีวิตและทรัพยสิน ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง ในชุมชน  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ติดตั้ง     ปลอดภยั

สองสวางทาง  หมู ๔ ไมนอยกวา 26 จุด 

36 ขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งระบบไฟฟา จํานวน     ๑๐     จุด  - ๑๐๐,๐๐๐

สองสวางทาง  หมู ๔ สายรอบบาน - -

38
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แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

37 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร หมูท่ี ๓ ระยะทาง   ๑,๐๐๐     เมตร  - ๒๐๐,๐๐๐ -

สายไปอางเก็บน้ําหวยดินแดง    เพ่ือใหมีระบบไฟฟาเพื่อ

38 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมปกเสาพาดสาย    การเกษตร ระยะทาง   ๑,๐๐๐     เมตร  - ๑๐๐,๐๐๐ -

งบประมาณและที่ผานมา

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

38 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมปกเสาพาดสาย    การเกษตร ระยะทาง   ๑,๐๐๐     เมตร  - ๑๐๐,๐๐๐ -

หมูที่  2    ระยะทางที่    เกษตรกรมีไฟฟา    กองชาง

39 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร หมูท่ี ๕ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทาง   ๑๐๐     เมตร  - ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐    ดําเนินการ    ใชทําการเกษตร

หมูที่  5

40 การขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทาง  ๑๐๐ เมตร - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -

หมูที่ 6  เพ่ือการเกษตร

41 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือใหประชาชนสะดวก ระยะทาง   20  เมตร -  - ๕๐๐,๐๐๐ - - ระยะทาง ประชาชนมีความ

หมู  4 ในการสัญจรไปมา สะดวกในการสัญจร

๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐

๓,๖๕๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐

39



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 การฝกอบรมและทบทวน อปพร. เพ่ือฝกอบรม อปพร. จํานวนปละ  ๑๐๐  คน 50,000     50,000        50,000       50,000     50,000        จํานวน อปพร.ที่ อปพร.ไดรับการ

รับการฝกอบรม ฝกอบรม

๒ การปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย จํานวนปละ  ๕  ครั้ง 50,000     50,000        50,000       50,000     50,000        จํานวนครั้งที่ไดรับ ประชาชนในพื้นที่

การแกไข ไดรับการชวยเหลือ

งบประมาณและที่ผานมา

         2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

การแกไข ไดรับการชวยเหลือ

๓ การอํานวยความสะดวกประชาชน จํานวนปละ  ๑  ครั้ง 20,000     20,000        20,000       20,000     20,000        

ชวงเทศกาลออกพรรษา    สํานักปลัด

๔ การอํานวยความสะดวกประชาชน    เพื่อความปลอดภัย จํานวนปละ  ๑  ครั้ง 20,000     20,000        20,000       20,000     20,000            จํานวนครั้งที่     ประชาชนมีความ

ชวงเทศกาลปใหม    ในชีวิตและทรัพยสิน      จัดกิจกรรม     ปลอดภยัในชีวิต

๕ การอํานวยความสะดวกประชาชน     ของประชาชน จํานวนปละ  ๑  ครั้ง 20,000     20,000        20,000       20,000     20,000            และทรัพยสนิ

ชวงเทศกาลสงกรานต

๖ ฝกอบรมปองกันและตอตานยาเสพติด   เพื่อปองกันปญหา จํานวนปละ  ๑๐๐  คน 20,000     20,000        20,000       20,000     20,000        จํานวนคนที่รับ ปญหายาเสพติด

  ยาเสพติด การฝกอบรม ลดลง

180,000    180,000       180,000      180,000   180,000      

40



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการพัฒนาศูนยชวยเหลือประชาชน   เพื่อแกไขปญหาความ จํานวน  1 แหง 20,000     20,000        30,000       30,000     30,000        จํานวนแหงที่ได ประชาชนไดรับการ

เดือนรอนของประชาชน รับการพัฒนา ชวยเหลือ

๒ โครงการ จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน   เพื่อใชเปนขอมูลพัฒนา จํานวน ๘  หมูบาน 20,000     20,000        20,000       20,000     20,000        จํานวนหมูบาน ไดขอมูลที่แทจริง

ที่จัดเก็บขอมูล

๓ โครงการฝกอบรมพัฒนาสงเสริมกิจกรรม   เพ่ือพัฒนากิจกรรมกลุม ปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง กลุมสตรี เด็ก และ

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

         2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

๓ โครงการฝกอบรมพัฒนาสงเสริมกิจกรรม   เพ่ือพัฒนากิจกรรมกลุม ปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง กลุมสตรี เด็ก และ

กลุม สตรี   สตรี เด็ก และเยาวชน  ที่จัดฝกอบรม เยาวชน มีศักยภาพ

มากขึ้น

๔ โครงการอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน   เพื่อพัฒนาฝมือ ปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง แรงงานสตรี ไดรับ

กลุมสตรี แรงงานสตรี ที่จัดฝกอบรม การพัฒนาอาชีพ    สํานักปลัด

๕ โครงการวันผูสูงอายุ เพ่ือจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ ผูสูงอายุ  หมูที่  ๑-๘ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายไุดทํา

เขารวมกิจกรรม กิจกรรมรวมกัน

๖ โครงการฝกอบรมและสงเสริม เพ่ือฝกอบรมอาชีพผูพิการ ผูพิการ หมูที่  ๑-๘ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูพิการ ผูพิการไดรับ

อาชีพผูพิการ เขารวมกิจกรรม การฝกอาชีพ

๗ โครงการสงเสริมและสนับสนุนกระบวน  เพื่อจัดเวทีประชาคม จํานวนปละ ๒ ครั้ง  20,000     20,000        20,000       20,000     20,000        จํานวนครั้ง มีแผนชุมชนและแผน

การจัดทําแผนชุมชน แผนชุมชน ที่จัดเวทีประชาคม พัฒนาระดับตําบล

๘ โครงการสงเสริมและสนับสนุนกระบวน เพ่ือจัดเวทีประชาคม จํานวนปละ  ๒ ครั้ง  20,000     20,000        20,000       20,000     20,000        จํานวนครั้งที่จัด ประชาชนและ

การมีสวนรวมในการจัดทํา แผนพัฒนาทองถิ่น เวทีประชาคม สังคมมีความเขมแข็ง

แผนพัฒนาทองถิ่น

๙ โครงการ อบต.สมสนุกเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการประชาชน จํานวน ปละ ๑  ครั้ง 20,000     20,000        20,000       20,000     20,000        จํานวนครั้ง ประชาชนเกิด

นอกสถานที่ ที่จัดกิจกรรม ความพึงพอใจ

๔๑

300,000   300,000      260,000     220,000   220,000      



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๙ การแขงขันกีฬาประชาชน เพื่อจัดการแขงขันกีฬา จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนสุขภาพ

ภายในตําบล ที่แขงขัน กายและสุขภาพจิตดี

๑๐ การแขงขันกีฬาเยาวชน หางไกลยาเสพติด เพ่ือจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนจํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง เยาวชน หางไกล

ภายในตําบล ที่แขงขัน ยาเสพติด

๑๑ การแขงขันกีฬาเพ่ือตานยาเสพติด เพ่ือรณรงคใหประชาชนหาง จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชน

ไกลยาเสพติด ที่แขงขัน หางไกลยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

         2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

ไกลยาเสพติด ที่แขงขัน หางไกลยาเสพติด

๑๒ โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสรางจิตสาํนึกที่ดี จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนมีคุณธรรม

แกประชาชนทั่วไป ใหแกประชาชนทั่วไป ที่จัดกิจกรรม จริยธรรม

๑๓ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพ จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง สภาเด็กมีศักยภาพ

และเยาวชน ตําบลสมสนุก สภาเด็กฯ ที่จัดกิจกรรม มากยิ่งขึ้น    สํานักปลัด

๑๔ โครงการหมูบานสะอาด ชุมชนนาอยู เพ่ือรณรงคดานความสะอาด จํานวน ปละ  ๑  ครั้ง 50,000     50,000        50,000       50,000     50,000        จํานวนครั้ง ชุมชนสะอาด  นาอยู

ของหมูบานและชุมชน ที่ดําเนินการ

๑๕ ตอเติมศาลาประชาคม  หมู 1 เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่ จํานวน  ๑  แหง ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐  -  - จํานวนแหง ประชาชนไดมีสถานที่

จัดกิจกรรมรวมกัน ที่กอสราง จัดกิจกรรมรวมกัน

๑๖ โครงการเยาวชนรุนใหม หางไกลยาเสพติด เพ่ืออบรมใหความรูแก จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนมีคุณธรรม

แกนนําเยาวชน ที่จัดกิจกรรม จริยธรรม

๑๗ โครงการปองกันและแกไขปญหาความ เพ่ือรณรงคปองกันปญหา จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนมีคุณธรรม

รุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว ที่จัดกิจกรรม จริยธรรม

๑๘ จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพ่ือใหประชาชนมีสขุภาพ จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่จัดซื้อ ประชาชนมีสุขภาพ

หมู  ๑ แข็งแรง แข็งแรง

๑๙ กอสรางโรงเลี้ยงไหม หมูที่  1 เพ่ือสงเสริมอาชีพแก จํานวนปละ  ๑ หลัง ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่จัดซื้อ ประชาชนมีสุขภาพ

บานศรีสวางพัฒนา เกษตรกร แข็งแรง

๓๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๙๙๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ 42



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 การสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ  ๘  หมูบาน ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผูสูงอายุที่ ผูสูงอายมุีคณุภาพ

ผูสูงอายุ ไดรับการชวยเหลือ ชีวิตดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

         2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

2 การสงเคราะหผูพิการ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ผูพิการ  ๘  หมูบาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผูพิการที่ ผูพิการมีคุณภาพ    สํานักปลัด

ผูพิการ ไดรับการชวยเหลือ ชีวิตดีขึ้น

3 การสงเคราะหผูปวยเอดส เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ผูปวยติดเชื้อเอดส  ๘  หมูบาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูปวยเอดสที่ ผูปวยเอดสมีคุณภาพ

ผูปวยเอดส ไดรับการชวยเหลือ ชีวิตดีขึ้น

๗,๐๕๐,๐๐๐ ๗,๐๕๐,๐๐๐ ๘,๐๕๐,๐๐๐ ๘,๐๕๐,๐๐๐ ๘,๐๕๐,๐๐๐
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แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 ขยายเขตประปา จํานวน   ๘  หมูบาน  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

  จํานวนหมูบาน

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา

        3.1 แผนงานการพาณิชย

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาการทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

งบประมาณและที่ผานมา

  จํานวนหมูบาน

2 เจาะบอบาดาล    เพื่อใหประชาชนมีน้ํา จํานวน   ๘  หมูบาน  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ที่ดําเนินการ    ประชาชนมีน้ํา     สํานักปลัด

   อุปโภค  บริโภค    เพื่อการอุปโภค

3 กอสรางระบบประปาผิวดินขนาดกลาง   อยางเพียงพอ จํานวน  3  แหง  - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - จํานวนแหง    บริโภคอยางเพียงพอ

ที่ดําเนินการ

4 ซอมบํารุงระบบประปา เพ่ือบํารุงรักษาทรัพยสินของ จํานวน  8  แหง ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนแหง ทรัพยสินของทางราชการ สํานักปลัด

ทางราชการ ที่ดําเนินการ ไดรับการบํารุงรักษา

๓๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
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แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาการทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา

         3.๒  แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ หมูที่ ๑,2,5 ดินขุดแตละแหงไมนอยกวา  - ๓๐๐,๐๐๐ - -

 ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.

2 ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ หมูที่  ๓     เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช ดินขุดไมนอยกวา  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ -    ปริมาณดินขุด    ประชาชนมีน้ําใช    กองสงเสริม

   เพื่อการเกษตรตลอดป  ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.    ในการเกษตร    การเกษตร

3 ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ หมูที่  ๖  ดินขุดไมนอยกวา  - ๓๐๐,๐๐๐  - -     ตลอดป

68,000 ลบ.ม.

4 ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ หมู 8 ดินขุดไมนอยกวา  - ๓๐๐,๐๐๐ - -

 ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.

-           1,200,000   300,000     -           -              

-           
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แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือใหแรงงาน  ไดรับการ  เกษตรกร จํานวน ๑๐๐  คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนแรงงาน เกษตรกรมีความ

พัฒนาและสงเสริมอาชีพ ที่ไดรับการอบรม ชํานาญงานมากขึ้น   กองสงเสริม

2 ฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญา เพ่ือฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมจํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ เกษตกรมีความรูใน   การเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรม เรื่องเกษตรทฤฎีใหม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

งบประมาณและที่มา

       4.1 แผนงานการเกษตร

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ สงเสริมกิจการลานยาง เพ่ือสงเสริมกิจการลานยาง ลานยาง  จํานวน  ๕  แหง  - ๕๐,๐๐๐ จํานวนลานยาง กิจการลานยางได กองสาธารณสุข

ที่ไดรับการพัฒนา รับการพัฒนา

๒ พัฒนากิจการประปา เพ่ือพัฒนากิจการประปา พัฒนากิจการประปา   - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนหมูบานท่ี ระบบประปามีการ

จํานวน  ๘   หมูบาน ไดรับการพัฒนา พัฒนาที่ดีขึ้น

๓ กอสรางตลาดสด เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพ จํานวน   ๑   แหง  - ๕๐๐,๐๐๐ - - จํานวนแหง ประชาชนมีอาชีพ    สํานักปลัด

และรายไดเพิ่มขึ้น ที่กอสราง และรายไดเพิ่มขึ้น

๔ กอสรางโรงฆาสัตว เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่ จํานวน  ๑  แหง  - ๕๐,๐๐๐ - - จํานวนแหง การฆาสัตวเปนไป

ฆาสัตวอยางถูกสุขลักษณะ ที่กอสราง อยางถูกตอง

-           700,000      100,000     100,000   -              46

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

  4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

       4.2  แผนงานการพาณิชย

งบประมาณและที่มา

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 อุดหนุนโรงเรียนสพฐ. เพ่ือสงเสริมกิจกรรมอาหาร เด็กนักเรียน ทุกคน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็กที่ได นักเรียนไดรับอาหาร

กลางวัน รับอาหารกลางวัน ตามหลักโภชนาการ

2 การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๒ แหง๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนศนูยฯที่ได เด็กนักเรียนมีอุปกรณ

การเรียนการสอน รับการสนับสนุน การเรียน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

       5.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

    5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

การเรียนการสอน รับการสนับสนุน การเรียน

3 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพ่ือสนับสนุนอาหารเสริม(นมเด็กนักเรียน ทุกคน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็กที่ไดรับ เด็กนักเรียนสุขภาพ

โรงเรียนสพฐ.และศูนยฯ อาหารเสริม (นม) สมบูรณ แข็งแรง

4 สงเสริมความรูคณะกรรมการศูนยฯ เพ่ือสงเสริมความรูแกคณะ คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนกรรมการ คณะกรรมการศูนย   กองการศึกษา

กรรมการศูนยพัฒนาฯ จํานวน  ๒  แหง ศูนยเด็กที่ไดรับ มีความรูเพิ่มขึ้น   ศาสนา และ

การฝกอบรม    วัฒนธรรม

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายในการ จํานวน  ๒  แหง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ ศูนยฯมีงบประมาณ

สถานศึกษา บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรม ในการบริหารจัดการ

6 โครงการจัดนิทรรศการศูนยพัฒนา เพ่ือสงเสริมความรูแก จํานวน  ๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ เด็กและผูปกครอง

เด็กเล็ก  4.0 เด็กนักเรียนและผูปกครอง จัดกิจกรรม มีความเขาใจเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน

7 ปฐมนิเทศและประชุมผูปกครอง เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับ จํานวน ปละ  ๑  ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ เด็กและผูปกครอง

เด็กนักเรียนและผูปกครอง จัดกิจกรรม มีความพรอมกอน

เขาเรียน

๗,๑๕๐,๐๐๐ ๗,๑๕๐,๐๐๐ ๖,๖๗๐,๐๐๐ ๖,๖๗๐,๐๐๐ ๖,๖๗๐,๐๐๐

๔๗



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๘ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติจํานวน  ปละ  ๑  ครั้ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ เด็กไดรวมกิจกรรม

จัดกิจกรรม

๙ โครงการเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน เพ่ือใหเด็กนักเรียนเรียนรู เด็กนักเรียน จํานวน ๑๔๐ คน 20,000    20,000       20,000      20,000    20,000       จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนไดเรียน

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

       5.1 แผนงานการศึกษา

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

งบประมาณและที่ผานมา

๙ โครงการเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน เพ่ือใหเด็กนักเรียนเรียนรู เด็กนักเรียน จํานวน ๑๔๐ คน 20,000    20,000       20,000      20,000    20,000       จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนไดเรียน

ภูมิปญญาชาวบาน นักเรียน รูภูมิปญญาชาวบาน

๑๐ โครงการโรงเรียนผูปกครอง เพื่อใหความรูผูปกครอง จํานวน100  คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูปกครอง ผูปกครองมีความรู

ที่เขารวมกิจกรรม เพ่ิมมากขึ้น

๑๑ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกความ จํานวน  ๒  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่จัด เด็กนักเรียนมีความ   กองการศึกษา

จงรักภักดี กิจกรรม จงรักภักดี   ศาสนา และ

12 โครงการเสริมสราง อีคิว  ไอคิว เพ่ือจัดกิจกรรมการเสริมสรางจํานวน  ๒  ครั้ง 20,000     20,000        20,000       20,000     20,000        จํานวนครั้งที่จัด เด็กนักเรียนมีอีคิว   วัฒนธรรม

อีคิว และไอคิว ใหแกเด็ก กิจกรรม ไอคิวดี

๑๓ โครงการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตร เพ่ือจัดกิจกรรมประเพณี จํานวนปละ ๑ ครั้ง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ เด็กนักเรียนไดรับ

วันขึ้นปใหม วันขึ้นปใหม จัดกิจกรรม ความรูนอกหองเรียน

๑๔ โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหเด็กฝกรูแพ รูชนะ รูอภัยจํานวนปละ ๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง เด็กเขาใจการ

ที่แขงขัน แขงขันกีฬา

170,000    170,000       170,000      170,000   170,000      48



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการจัดงานวันสงกรานต เพ่ือการรดน้ําขอพรผูสูงอายุ จํานวนปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง วัฒนธรรมไดรับการ

ในวันสงกรานต ที่จัดกิจกรรม อนุรักษ

๒ ประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่ออนุรักษประเพณีทองถ่ิน จํานวน ปละ  ๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่จัด ประเพณี ไดรับการ

ตําบลสมสนุก อนุรักษ

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

     5.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

           5.๒   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

ตําบลสมสนุก อนุรักษ

๓ การฝกอบรมศีลธรรม จริยธรรม เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหแก จํานวน ปละ  ๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่จัด ประชาชน/จนท.รัฐ

วันเขาพรรษา ประชาชนและพนักงาน มีศีลธรรมและคุณธรรม   กองการศึกษา

๔ โครงการปฏิบัติธรรมชวงเทศกาล เพ่ือใหประชาชนมีโอกาส จํานวน ปละ  ๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่จัด ประชาชน/ จนท.รัฐ   ศาสนา และ 

เขาพรรษา ฝกปฏิบัติธรรม มีศีลธรรมและคุณธรรม   วัฒนธรรม

๕ โครงการแขงเรือประเพณีและ เพ่ือการแขงขันเรือประเพณี จํานวน ปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  จํานวนครั้ง ขนบธรรมเนียม

ลอยกระทง และลอยกระทง ที่จัดกิจกรรม ประเพณี ไดรับการ

อนุรักษ

๖ โครงการประเพณีของดีปากคาด เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน ปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่จัด ประชาชนรูจักอําเภอ

กิจกรรม ปากคาดมากขึ้น

๗ โครงการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือปลูกจิตสํานึกดาน จํานวนปละ ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ เด็กนักเรียนไดรับ

ใหแกเด็กนักเรียน คุณธรรม จริยธรรม แกเด็ก จัดกิจกรรม การปลูกฝงคณุธรรม

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

49



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 การรณรงคปองกันโรคเอดส เพ่ือรณรงคปองกันโรคเอดส จํานวนปละ  ๑ ครั้ง   - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง จํานวนผูติดเชื้อลดลง

ที่รณรงค

2 โครงการรณรงคโรคไขเลือดออก เพ่ือการรณรงคและปองกันโรคจํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง เพ่ือลดการระบาด

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผานมา

  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข

       6.1 แผนงานการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

2 โครงการรณรงคโรคไขเลือดออก เพ่ือการรณรงคและปองกันโรคจํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง เพ่ือลดการระบาด

ไขเลือดออก ที่รณรงค โรคไขเลือดออก

๓ โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ไมมีสุนัขบา

ที่รณรงค ในตําบล

4 การสงเสริมการออกกําลังกาย เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายจํานวนปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชตําบลสมสนุก

ที่จัดกิจกรรม มีสุขภาพแข็งแรง

๕ โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ เพ่ือสงเสริมสุขภาพกายและใจจํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยฯ    กองสาธารณสุข

ผูดอยโอกาส แกผูสูงอาย ุผูพิการ ผูดอยฯ ที่จัดกิจกรรม มีสุขภาพกาย/จิต ดี

๖ การรณรงคอาหารสะอาด รดชาดอรอย เพ่ือรณรงคอาหารสะอาด จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนตระหนักถึง

รดชาดอรอย ที่จัดกิจกรรม การปรุงอาหารที่สะอาด

7 โครงการอบรมหมอหมูบานใน เพ่ือฝกอบรมหมอหมูบาน จํานวนปละ  ๑ ครั้ง   - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ตัวแทนชาวบานมี

พระราชประสงค ที่จัดกิจกรรม ความรูมากขึ้น

8 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน เพ่ือจัดระบบสุขาภิบาล จํานวนปละ  2 ครั้ง  ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง โรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนและชุมชน ที่จัดกิจกรรม ไดรับการจัดระบบฯ

9 โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือปองกันและแกไข จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง รณรงคและแกไข

To be number one ปญหายาเสพติด ที่จัดกิจกรรม ปญหายาเสพติด

210,000   410,000      410,000     410,000   410,000      50



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอยและ จํานวน  ๘  หมูบาน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนหมูบาน ชุมชนมีการกําจัดขยะ

สิ่งปฏิกูล ที่ดําเนินการ ตนทาง

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

  7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

      7.1 แผนงานการสาธารณสุข

สิ่งปฏิกูล ที่ดําเนินการ ตนทาง

๒ โครงการธนาคารขยะ เพ่ือรณรงคการลดปริมาณ จํานวน  ๘  หมูบาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนหมูบาน ชุมชนมีการกําจัดขยะ

ขยะมูลฝอย ที่ดําเนินการ ตนทาง

  กองสาธา-

๓ โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือกอสรางระบบกําจัดขยะ จํานวน  ๑  แหง  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - ตําบลมีที่กําจัด มีระบบกําจัดขยะใน   รณสุข

(เบ้ืองตน) มูลฝอย เปนของตนเอง พื้นที่ของตําบล

70,000     70,000        630,000     130,000   130,000      

๕๑



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 รณรงคใชปุยอินทรียชีวภาพ เพื่อลดการใชสารเคมี จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนมีสุขภาพ อบต.

ที่จัดกิจกรรม ดี หางไกลโรคภัย สนง.เกษตร

2 อนุรักษดินและน้ํา เพื่อรักษาสภาพดินและ จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ทรัพยากรดินและน้ํา

แหลงน้ํา ที่จัดกิจกรรม ไดรับการอนุรักษ

งบประมาณและที่ผานมา

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

  7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

      7.2  แผนงานการเกษตร

แหลงน้ํา ที่จัดกิจกรรม ไดรับการอนุรักษ

3 สงเสริมการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเพ่ิมปริมาณตนไม จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ปริมาณตนไมเพ่ิม

ลดโลกรอน ที่จัดกิจกรรม มากข้ึน    กองสงเสริม

๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน จํานวนปละ  ๔  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง มีสถานที่พักผอน    การเกษตร

ที่ดําเนินการ หยอนใจที่สวยงาม

๕ การปรับปรุงภูมิทัศนหัวยหินลาด หมู 8 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน ๑ แหง - - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนแหง มีสถานที่พักผอน

ที่ดําเนินการ หยอนใจที่สวยงาม

๖ โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมใหประชาชน จํานวน ๒ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนมีความ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ที่จัดกิจกรรม มั่นคงในชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง

๗ โครงการลดความเสี่ยงจากกการระบาด เพ่ืออบรมใหเกษตรกรมีความรูเกษตรกรตัวอยาง จํานวน ๓๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ระดับความสําเร็จ รอยละ ๘๐ เกษตรกร

ของศัตรูพืช ในการควบคุมศัตรูพืช ของการดําเนินงาน ที่อบรมมีความรู    สนง.เกษตร

ของการดําเนินงาน มากขึ้น

๘ โครงการปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต เกษตรกรสามารถผลิตปุย เกษตรกรตัวอยาง จํานวน ๒๐   - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับความสําเร็จ รอยละ ๘๐ เกษตรกร

อินทรียใชเองได ของการดําเนินงาน ที่อบรมมีความรู

มากขึ้น

180,000   210,000      210,000     260,000   260,000      52



แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือใหประชาชนมีคณุธรรม จํานวนปละ  ๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   จํานวนครั้ง ประชาชนมีจิต

แกประชาชนดานการเมืองการปกครอง และจริยธรรม ๘  หมูบาน ที่ดําเนินการ สํานึกที่ดี

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการเลือกตั้ง เพ่ือสงเสริมการจัดการ จํานวน ๘ หมูบาน 50,000     500,000      500,000     50,000     50,000        จํานวนหมูบาน การเลือกตั้งไดรับ

      8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี

  8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการเลือกตั้ง เพ่ือสงเสริมการจัดการ จํานวน ๘ หมูบาน 50,000     500,000      500,000     50,000     50,000        จํานวนหมูบาน การเลือกตั้งไดรับ

เลือกตั้ง การสงเสริม

๓ พัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาศักยภาพ บุคลากร อบต.สมสนุก 50,000     50,000        50,000       50,000     50,000          จํานวนครั้ง บุคลากรมีศกัยภาพ

บุคลากร ที่ดําเนินการ มากชึ้น

๔ โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  50,000     50,000        400,000     50,000     50,000          จํานวนครั้ง บุคลากรมีศกัยภาพ

ศึกษาดูงาน บุคลากร ที่ดําเนินการ มากชึ้น     สํานักปลัด

๕ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพทีมกูภัย เพ่ืออบรมทีมกูภัยตําบล จํานวนปละ  ๑ ครั้ง  20,000     20,000        20,000       20,000     20,000          จํานวนครั้ง บุคลากรมีศกัยภาพ

สมสนุก ที่ดําเนินการ มากชึ้น

๖ อุดหนุนสวนราชการ เพ่ืออุดหนุนสวนราชการ สวนราชการที่ขอรับการ 100,000   100,000      100,000     100,000   100,000      จํานวนแหง การดําเนินงาน

สนับสนุน ที่ไดรับการอุดหนุน บรรลุผลสําเร็จ

7 โครงการใชจายแขงขันกีฬาทองถิ่น เพ่ือสรางความสัมพันธของ จํานวนปละ  ๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ความสัมพันธระหวาง

สัมพันธ ประชาชนระหวางตําบล ที่แขงขัน ตําบลเขมแข็งยิ่งขึ้น

8 กอสรางโรงจอดรถ เพ่ือใหมีพื้นที่จอดรถ จํานวน   ๑  แหง  -  - ๔๐๐,๐๐๐  -  - จํานวนแหง มีที่จอดรถที่ได

มาตรฐาน

390,000   840,000      1,590,000  390,000   390,000      
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แบบ ผ.๐2

       2  บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น  (2561-2565)

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัดความ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ สําเร็จ(KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. หมูที่  1 เพ่ือใหน้ําไหลสะดวก ระยะทาง 2๐๐ เมตร  -  -  - ๔๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง นํ้าไมทวมขัง

ที่กอสราง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (11 มิถุนายน  2563)

ที่กอสราง

๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  3 เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - ๔๐๐,๐๐๐  - พื้นท่ีที่กอสราง ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก ไมนอยกวา ๗๖๘ ตารางเมตร สะดวก

๓ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร  หมูท่ี  ๓ เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทาง ๑๐๐  เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟาใช

ที่ดําเนินการ ในการทําการเกษตร

๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก  - - - ๔๐๐,๐๐๐  - พื้นท่ีที่กอสราง ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก ไมนอยกวา 768 ตารางเมตร สะดวก

๕ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. หมูที่  4 เพ่ือใหน้ําไหลสะดวก ระยะทาง ๑๐๐ เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง นํ้าไมทวมขัง

ที่กอสราง      กองชาง

๖ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร  หมูท่ี  4 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทาง ๑๐๐  เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟาใช

ที่ดําเนินการ ในการทําการเกษตร

7 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางทางรอบหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีความปลอดระยะทาง ๓๐๐ เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง ประชาชนมีความปลอด

 หมู ๔ ภัยในชีวิตและทรัพยสิน ที่ดําเนินการ ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

8 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 4 เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ดินลูกรังอัดแนนไมนอยกวา  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐  - ปริมาณดินลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก ๑,๒๕๐ ลบ.ม.พรอมปรับเกลี่ย สะดวก

9 ปรับปรุงซอมแซมรองระบายนํ้า คสล. เพ่ือใหน้ําไหลสะดวก ระยะทาง ๑๐๐ เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง นํ้าไมทวมขัง

หมูที่  ๕ ที่ดําเนินการ
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แบบ ผ.๐2

       2  บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น  (2561-2565)

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัดความ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ สําเร็จ(KPI) รับผิดชอบหลัก

๑๐ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร  หมูท่ี  5 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทาง ๑๐๐  เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟาใช

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (11 มิถุนายน  2563)

๑๐ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร  หมูท่ี  5 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง

ที่ดําเนินการ เพ่ือการเกษตร

๑๑ กอสรางรองระบายนํ้า คสล. หมูที่  6 เพ่ือใหน้ําไหลสะดวก ระยะทาง ๑๐๐ เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง นํ้าไมทวมขัง

ที่ดําเนินการ

๑๒ กอสรางทํานบดิน (ฝายดิน) หมู 6 เพื่อกักเก็บนํ้าไวใชเพ่ือการ ขนาด กวาง 6 ม. ยาว 8 ม.  - - - ๓๐๐,๐๐๐  - ขนาดพ้ืนที่ท่ี เกษตรกรมีนํ้าใช

เกษตร สูง 4 ม. ดําเนินการ เพื่อการเกษตร

๑๓ กอสรางถนน คสล. หมู 6 เพ่ือใหประชาชนสัญจร พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย  -  -  - ๔๐๐,๐๐๐  - ขนาดพ้ืนที่ท่ี ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก กวา 768 ตร.เมตร ดําเนินการ ไปมาสะดวก

๑๔ ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางทาง เพื่อใหประชาชนมีความปลอดระยะทาง ๓๐๐ เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง ประชาชนมีความปลอด     กองชาง

 หมู 6 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน ที่ดําเนินการ ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

15 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางทาง เพื่อใหประชาชนมีความปลอดระยะทาง 1๐๐ เมตร  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง ประชาชนมีความปลอด

 หมู 7 ภัยในชีวิตและทรัพยสิน ที่ดําเนินการ ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

16 กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน หมู ๘ เพ่ือใหประชาชนสัญจร พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย  -  -  - ๔๐๐,๐๐๐  - ขนาดพ้ืนที่ท่ี ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก กวา 768 ตร.เมตร ดําเนินการ ไปมาสะดวก

17 ติดตั้งระบบโซลาเซลพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใชในการเกษตร จํานวน ๑๐  จุด  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - จํานวนจุด ประชาชนมีไฟฟาใช

หมู _๘ ที่ติดตั้ง เพื่อการเกษตร
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แบบ ผ.๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ กอสรางโดมในที่สาธารณะหมูบาน หมู 2 เพ่ือมีสถานที่จัดกิจกรรม จํานวน  1 แหง  -  -  - 200,000    - จํานวนแหงที่ ประชาชนมีสถานที่จัด

และออกกําลังกาย กอสราง กิจกรรมรวมกัน

๒ กอสรางรั้วศาลาประชาคมหมู ๒ เพ่ือใหทราบอาณาเขตที่ จํานวน ๑ แหง  -  -  - 200,000    - จํานวนแหงที่ พ้ืนที่สาธารณะมีความ

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

         2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (11 มิถุนายน  2563)

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 รักษาควมสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  5  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 )

๒ กอสรางรั้วศาลาประชาคมหมู ๒ เพ่ือใหทราบอาณาเขตที่ จํานวน ๑ แหง  -  -  - 200,000    - จํานวนแหงที่ พ้ืนที่สาธารณะมีความ

ชัดเจน กอสราง ชัดเจน

๓ ปรับปรุงระบบน้ําดื่มชุมชน หมู 5 เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพ จํานวน ๑ แหง  -  -  - 100,000    - จํานวนแหงที่ ประชาชนมีคณุภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ดําเนินการปรับปรุง ชีวิตที่ดีขึ้น

๔ ซอมแซมศาลาประชาคมหมูที่ 5 เพ่ือใหศาลาประชาคมมี จํานวน ๑ แหง  -  -  - 100,000    - จํานวนแหงที่ไดรับ ศาลาประชาคมไดรับ    สํานักปลัด

สภาพดีขึ้น การซอมแซม การบํารุงรักษา

๕ สงเสริมกลุมอาชีพ หมู 7 เพ่ือฝกอบรมกลุมอาชีพ จํานวน ปละ ๑ ครั้ง  -  -  - 100,000    - จํานวนครั้งที่จัด ประชาชนมีรายได

ฝกอบรม เพิ่มมากขึ้น

๖ ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน เพ่ือปรับปรุงระบบประปา จํานวน ๑ แหง  -  -  - 100,000    - จํานวนแหงที่ได ประชาชนมีคุณภาพ

ใหมีความสะอาดมากขึ้น รับการปรับปรุง ชีวิตที่ดีขึ้น
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