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คํานํา
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559–2561) ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ทําขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองสวนท้ องถิ่ น พ.ศ.2548 โดยผ่ านการมี ส่ว นร่ ว มของประชาคมท้ องถิ่ น มี ความ
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิและสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี และ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรม ให้พร้อมที่จะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อให้
สามารถนําไปปฏิบัติได้ทันที่เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
องค์การบริหารส่ว นตําบลห้ว ยไร่ หวั งเป็นอย่า งยิ่งว่าเอกสารฉบั บนี้จะเป็ นแนวทางการพัฒนาที่มีความ
ชัดเจนและมีส่วนช่วยให้การดําเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สนองตอบต่อปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในตําบลห้วยไร่ได้อย่างแท้จริง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
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ส่วนที่ 1 บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ได้นิยามความหมายของแผนพัฒนาสามปีว่า “แผนพัฒนาสามปี หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมี ลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี”
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ
อาจจะมี โ ครงการหรื อกิ จ กรรมได้ ม ากกว่ า หนึ่ งโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ จ ะต้ อ งนํ า มาดํ า เนิ น การเพื่ อให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปียังต้องสอดคล้องกับ
ระเบียบ ว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตําบลยังต้องใช้
แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีทั้งนี้เพื่อให้ กระบวนการจัดทํางบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแผนพัฒนาสามปี จึงมีลักษณะกว้างๆ ดังนี้
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1 เพื่ อแสดงความสั มพั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ องกั น ระหว่ า งแผนยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา และการจั ด ทํ า
งบประมาณประจําปี
2 เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุ ทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3 เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปีและ
นําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
เมื่อได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว ก็ต้องถึงขั้นตอนในการ
ปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่งมีขั้นตอนการจัดทําขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

2
1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนและแน่นอน
2 ทําให้เกิดการประสานการดําเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และช่วยลดความ
ขัดแย้งและขจัดความซ้ําซ้อนในการทํางาน
3 ทําให้สามารถเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย
4 ทําให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดําเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
5 ทําให้มีเครื่องมือในการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา
จุดแข็ง (Strength)
1. ชุ มชนห้วยไร่เ ป็นชุ มชนที่อยู่กันเป็ นกลุ่ มตามเส้ นทาง
คมนาคมหลักทําให้สะดวกต่อการติดต่ อสื่อสารและการ
พัฒนา
2. เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมทางการเกษตร เช่นการเลี้ยงสัตว์
และปลู ก พื ช ไร่ เนื่ อ งจากเป็ น ที่ สู ง และที่ ร าบเชิ ง เขา
โดยเฉพาะการทํ า นาข้ า วอย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง พื้ น ที่ บ างส่ ว นก็
สามารถทํานาได้ตลอดทั้งปี
3. มีผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย มัน
สําปะหลัง ซึ่งผลผลิตได้มากสามารถจัดส่งไปขายยังที่
ต่างๆ ทั่วประเทศได้
4. มีตลาดชุมชนไว้จําหน่ายสินค้าทางการเกษตร
โอกาส (Opportunity)
1. สภาพพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร
2. เส้นทางคมนาคมค่อนข้างสะดวกสบาย และใกล้เมือง
(อําเภอ) จึงเหมาะแก่การส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้จาก
พืชผลทางการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์
3. นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล การอุดหนุนงบประมาณ
ต่างๆจํานวนมากสู่ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ท้องถิ่น และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

จุดอ่อน (Weakness)
1. เส้นทางคมนาคมซึ่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต. มีสภาพชํารุด
2. การรวมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนแต่ยังไม่เข้มแข็ง ตลอดจน
ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
3. สถานที่ในการจําหน่ายสินค้าชุมชนไม่ได้มาตรฐาน
4. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
5. ขาดตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน
6. พื้นที่ทางการเกษตรบางส่วนขาดน้ํา

อุปสรรค (Threat)
1. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล
2. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทําให้
เยาวชนและประชาชนลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่
และหันไปนิยมวัฒนธรรมบริโภคมากขึ้น
3. เกิดการแข่งขันอย่างสูง
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สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ด้านสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และการคมนาคม
ลําดับที่

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1
2
3
4

ก่อสร้าง คสล.(ตามแบบ อบต.กําหนด) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1
ก่อสร้างถนนคสล.(ตามแบบ อบต.กําหนด)บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2
ก่อสร้างถนนคสล.(ตามแบบ อบต.กําหนด) บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.(ตามแบบ อบต. กําหนด)บ้านหลุบเพ็ก
หมู่ที่4
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบ อบต.กําหนด) บ้านโคก
ไม้งาม หมู่ที่ 6 สายศาลากลางหมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 9
ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านประชาแสนสุข หมู่ที่ 11
ก่อสร้างถนนคสล.บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 14
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล. บ้านหลุบเพ็ก ม.4
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล.(ท่อลอดกลม) บ้านห้วยไร่ ม.1
โครงการวางระบายน้ําคอนกรีต ม.2
ก่อสร้างประปาหอถังสูง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล (ตามแบบ อบต.
กําหนด) บ้านโสกมูลนาค หมู่ที่ 5
ก่อสร้างประปาหอถังสูง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล (ตามแบบ อบต.
กําหนด) บ้านห้วยยาง หมู่ 7
ก่อสร้างประปาหอถังสูง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล (ตามแบบ อบต.
กําหนด) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคสาขาอําเภอแก้งคร้อ
- โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้าสาธารณะ
เพิ่มเติมบ้านดงเย็น หมู่ที่ 8
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคสาขาอําเภอแก้งคร้อ
- โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้าสาธารณะ
เพิ่มเติมบ้านซับผักกูด หมู่ที่ 13

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

147,000
143,500
147,000
230,000

หมายเหตุ
(ที่มางบประมาณ)
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

168,700

อบต.

225,000
137,200
147,000
99,900
87,500
190,000
230,000
147,000
50,000
345,000

อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

345,000

อบต.

345,000

อบต.

120,000

อบต.

100,000

อบต.

งบประมาณ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับที่
20

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนกลุ่มปุย๋ หมักชีวภาพ

หมายเหตุ
(ที่มางบประมาณ)
25,000
อบต.

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลําดับที่

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

21

อุดหนุนโรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกลู ในการจัดทําโครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรูต้ ามแนวพระราชดําริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
อุดหนุนโรงเรียนดงเย็นมิตรภาพที่ 167ในการจัดทําโครงการศูนย์
การเรียนรู้สเู่ ศรษฐกิจพอเพียง
อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า ในการจัดทําโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษา
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยางในการจัดทําโครงการเตรียมความ
พร้อมสู่อาเซียน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ในการจัดทําโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
อุดหนุนโรงเรียนโสกมูลนาคในการจัดทําโครงการปุ๋ยน้าํ หมักชีวภาพ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนและเจ้าหน้าที่
อบต.
จัดกิจกรรมรับขวัญนกเป็ดน้ํา

22
23
24
25
26
27
28
29
30

หมายเหตุ
(ที่มางบประมาณ)
20,000
อบต.

งบประมาณ

20,000

อบต.

30,000

อบต.

30,000

อบต.

30,000

อบต.

50,000
20,000
100,000
30,000

อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

50,000

อบต.

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ลําดับที่
31

32
33
34
35
36
37

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านซับทอง หมู่ที่ 10
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประชุมในการจัดทําแผนชุมชน
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
โครงการอบรมณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิดสัตว์เลีย้ ง

งบประมาณ
295,000
20,000
20,000
30,000
30,000
100,000
30,000

หมายเหตุ
(ที่มางบประมาณ)
อบต.

อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
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5. การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ลําดับที่
38
39
40
41
42
43
44

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบล
โครงการอบรมอาสาจราจร
โครงการฝึกอบรม อปพร.
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการอยู่เวรยามของ อปพร.ในเทศกาลต่างๆ
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ อบต.

30,000
50,000
40,000
30,000
50,000
150,000
100,000

หมายเหตุ
(ที่มางบประมาณ)
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลําดับที่
45
46
47
48
49
50

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการป้องกันไฟป่า
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
โครงการเพิม่ ศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการหน้าบ้านน่ามอง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบล

50,000
30,000
20,000
20,000
20,000
100,000

หมายเหตุ
(ที่มางบประมาณ)
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

7. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลําดับที่

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

-

-

-

หมายเหตุ
(ที่มางบประมาณ)
-
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ส่วนที่ 3 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
1. วิสัยทัศน์ของจังหวัดชัยภูมิ
“เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ”
2. พันธกิจการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
จากวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2557-2560) สามารถกําหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
ในประเด็นสําคัญ 3 ประการดังนี้
2.1 เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้ายั่งยืน
2.2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ
2.3 เป็นแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพ
3. พันธกิจ
3.1 พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
3.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
3.4 สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าประสงค์รวม
4.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
4.2 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
4.3 ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
4.4 สภาพพื้นที่ป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ารอยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด
5. ตัวชีวัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI)
5.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร
5.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม
5.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
5.4 สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น
5.5 จํานวนชุมชนที่ดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
เป้าประสงค์
1.1 ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
1.2 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
1.3 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
1.4 สินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตภาคการเกษตร
1.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันสําปะหลังและอ้อย
1.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ ไหมที่ได้มาตรฐาน
1.4 ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
1.5 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตร
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
1.1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างยั่งยืน
1.1.2 บริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาด
ใหญ่ กลาง และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ํา
1.1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําภาคเกษตร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
1.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน พริก ยางพารา ตลอดห่วงโซ่
อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร
1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อลด
ตนทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด
1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง
1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ
1.2.4 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดตนทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด
1.2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร ในระดับชุมชน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร
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1.2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
1.2.7 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชน สนับสนุน
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร
1.2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริมสินค้าเกษตรและเกษตรแปร
รูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และมีโอกาสทางการตลาด
1.2.9 ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่รกร้างว่าเปล่าและสนับสนุนการ
ใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตรและพลังงานธรรมชาติอื่น
1.2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระ
1.3 พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
1.3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และเครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร
1.3.2 ส่งเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และการทําเกษตร
ยั่งยื น และลดการใช้ สารเคมีในการผลิ ตสิน ค้า เกษตรและการปรั บปรุงคุ ณภาพดิน เพื่อสร้ างความเข้มแข็ งให้กับ
เกษตรกร
1.3.3 เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งาน และการบริ ห ารจั ด การของสถาบั น เกษตรกร และพั ฒ นาการ
ดําเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
1.4 พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน
1.4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินการจัดที่ดินทํากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการออกโฉนด
ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
1.4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ทํากิน และประชาชนที่ยากจนให้มี
ที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม
1.4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยกําหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม ทั้งเขตเกษตร
เศรษฐกิจและการจัดทําผังเมือง และผังชุมชน
2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
2.1 พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร
2.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม
2.1.2 ส่ งเสริมการพัฒนาพื้ นที่และโครงสร้ างพื้ นฐานที่เ หมาะสมเพื่ อรองรั บการพัฒ นา อุต สาหกรรมที่ มี
ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด เช่ น อุ ต สาหกรรมแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตรและพลั ง งานอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช
2.1.3 ส่ งเสริ มการสร้ า งคุ ณค่ า สิ นค้ า อุ ต สาหกรรม อุ ต สาหกรรมการเกษตรจากวิ ทยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
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2.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการผลิต การขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและ
สินคาอื่นๆอย่างเป็นระบบ
2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า ( Cluster และ Supply Chain ) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
2.1.6 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการรวมทั้งเสริมสร้าง
ความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
2.1.7 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
2.2 พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ
2.2.1 สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความตอง
การของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน รวมทั้งฝึก
อาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2.2.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการทํางานภาคอุตสาหกรรมและมีความเสมอภาค
ในการจ้างงาน
2.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฎิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดมาตรฐานแรงงานการคุ้มครองแรงงาน
ให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน จัดระบบการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น
2.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบค่าจ้าง
2.2.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ์ มีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกันความ
มั่นคงในการดํารงชีวิต
2.2.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
2.3 พัฒนาและส่งเสริมการทําเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
2.3.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ
2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช
3.การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ
3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
3.1.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการให้
ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการ
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3.1.2 ส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน การประยุกต์ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ
3.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้า และ
พัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
3.1.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ เอกลักษณ์
วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพึ่งพาตนเองได้
3.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด
3.2.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้ครอบคลุมสินค้าและ
บริการ เพื่ อให้ ครอบคลุ มสิน ค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริ มสร้ างองค์กร
วิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง และเขาถึงแหล่งเงินทุนได้
3.2.2 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด และภูมิภาคเพื่อเพิ่มช่องทางทางการค้า
และกระจายผลผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
3.2.3 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัดเพื่อรองรับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์
1. จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. แหล่งการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยว
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
3. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กลยุทธ์และแนวทาง
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน
1.1 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนําของภาคอีสาน
1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก
ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความสําคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ
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1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและฤดูกาล
2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
2.1 ประชาสัมพั นธ์ เ ผยแพร่กิจ กรรมการตลาดของแหล่ งท่องเที่ย วที่มีศักยภาพไปยั งตลาดการท่ องเที่ ย ว
กลุ่มเป้าหมาย
2.2 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ทางการท่องเที่ยว
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ
2.4 พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพื่อพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์
จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยว
ระดั บ จั ง หวั ด เข้ า กั บ การท่ อ งเที่ ย วในระดั บ ชาติ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ
3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ให้เข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
3.2 สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
3.3 สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนในภาพร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3.5 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
3.6 การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน
2. การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น
2. สัดส่วนพื้นที่ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงสภาพสมบูรณ์
3. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ
5. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทน
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้งแก้ปัญหาการ
บุกรุกที่ดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ
1.3 ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ําและการใช้สารเคมีการเกษตรในพื้นที่ต้นน้ําอย่างเข้มงวดพัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะล้างพังทลายของหน้าดินด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรกลุ่มน้ําและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ํา และการจัดทําแผนบริหาร
จัดการน้ําในแต่ละลุ่มน้ําอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น อําเภอ และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการจัดการน้ํา
2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
2.1 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ธรรมชาติ
อย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิด
ความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
2.2 ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรราชาติ และสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้เ กิด ความตระหนั กและทั ศนคติ ที่เป็ นมิ ตรกับ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
2.3 เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการกําจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน
2.4 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการกําหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อย่างมีส่วน
ร่วมในพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการอนุรักษ์
การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพื้นบ้าน เพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและการบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.7 ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการใช้พลังงาน
ทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้าง เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายด้าน
พลังงาน
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3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.1 การจัดทําแผนที่เพื่อบ่งชี้พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยจัดลําดับ
ความสําคัญพื้นที่เสียง เพื่อกําหนดแนวทางเฝ้าระวัง และแนวทางบรรเทาและป้องกันผลกระทบ
3.2 พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต โดยให้
ความสําคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ
3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพื่อส่งเสริมการดําเนิ นงานของภาคส่ วนต่างๆ ให้ มี
มาตรฐานตามหลักสากลตามหลักสากล
3.4 สนั บสนุน ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรีย น และท้ องถิ่น ให้ มีการเตรีย มความพร้อม จั ดทํ า
แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ําเสมอ
3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
3.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วน ได้ทราบ เพื่อสร้าง
ความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันดําเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ
2. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง
3. จํานวนชุมชนที่ดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มสูงขึ้น
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน
5. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทนําในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยมครอบครัว
อบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้
1.2 สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่นและทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
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เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และฟื้นฟู
เผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม
1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวทีแสดงออก
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้ องถิ่นอย่างต่ อเนื่องพัฒนา
ศั ก ยภาพของเด็ ก และเยาวชนให้ มีขี ด ความสามารถที่ เ หมาะสมและสอดคล้ องกั บ พั ฒ นาความรู้ ทางวิ ช าการและ
สติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
1.4 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนสามารถ
วางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ ง การจั ด บริ ก ารขั้ น พื้ น ฐาน และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ หมาะสม ในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภาวัฒนธรรม
ตําบล
1.6 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงาม
1.7 ขยายโอกาสการมีงานทําและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
1.8 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมและ
เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ
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วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
“การบริหารจัดการที่ดี คนมีการศึกษานําพาเศรษฐกิจ ขจัดความยากจน มุ่งสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง”
ภารกิจหลัก(พันธกิจ)
ภารกิจหลักที่ 1 สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีรวมถึงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม
ประปาไฟฟ้า สนับสนุนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล
ภารกิจหลักที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณะสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภารกิจหลักที่ 3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมรายได้ และการมีงานทําของ
ประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับ
ภารกิจหลักที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน ในการพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น ช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก คนพิการ คนชรา อย่างเท่าเทียมกัน

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
1.

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีคงทนถาวร
ดําเนินการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบประปา
ดําเนินการจัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
ตามความต้องการของประชาชน
ด้านเศรษฐกิจ
เพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก ข้าว,อ้อย,มันสําปะหลัง
ดําเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม ทั้งด้านวิชาการ และแหล่งเงินทุน
ด้านสังคม
เพิ่มศักยภาพของคนในด้านการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น
ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาสังคมและความยากจนของประชาชน
สนับสนุนการดําเนินการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงพัฒนาจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยั่งยืน
ด้านองค์กร
พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
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2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ อื่นๆ เพื่อบรรลุ
จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
3. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
4. ส่งเสริมสนับสนุนดําเนินการจัดวางผังเมืองที่ดีในอนาคต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ด้านสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และการคมนาคม
1.1 ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง รั ก ษาถนน ร่ อ งระบายน้ํ า เส้ น ทางคมนาคมให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ดี มี ค วาม
สะดวกสบาย
1.2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
1.3 ดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
1.4 ขุดลอกแหล่งน้ําและก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 สนับสนุนการจัดตั้งและรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพ
2.2 ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา
3.2 ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 การเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.1 การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
4.2 การส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
4.3 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น เด็ก คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
4.5 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยอย่างเท่าเทียมกัน
5 การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน
5.2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
5.3 การส่งเสริมการวางผังเมืองที่ดีและพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้
5.4 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
5.5 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาองค์กร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย
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6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 สร้างจิตสํานึกให้ตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพและกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา
6.4 บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
7. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.1 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
และการคมนาคม
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน
ร่องระบายน้ํา เส้นทางคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย
1.2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
1.3 ดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
1.4 ขุดลอกแหล่งน้ําและก่อสร้างแหล่ง
กักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภค
บริโภคได้อย่างเพียงพอ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

24

11,700,000

24

11,700,000

24

11,700,000

72

35,000,000

7

8,800,000

7

8,800,000

7

8,800,000

21

26,400,000

3

2,300,000

3

2,300,000

3

2,300,000

9

6,900,000

15

3,030,000

8

2,430,000

6

2,280,000

29

7,740,000

18

3,310,000

7

2,400,000

9

2,560,000

34

5,710,000
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ยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
2.1 สนับสนุนการจัดตั้งและรวมกลุ่ม
ของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพ
2.2 ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3.1 ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของ
สถานศึกษา
3.2 ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 การเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
ให้แก่ประชาชน

ปี 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

18

1,930,000

18

1,930,000

18

1,930,000
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5,790,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

6

300,000

23

2,670,650

23

2,670,650

23

2,670,650

69

8,011,950

6

220,000

6

220,000

6

220,000

18

660,000

5

210,000

5

210,000

5

210,000

15

630,000
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ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม
4.1 การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน
4.2 การส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไข
และป้องกันปัญหายาเสพติด
4.3 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
เช่น เด็ก คนพิการ คนชรา ผู้ป่วย
เอดส์
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและ
นันทนาการ
4.5 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
อนามัยอย่างเท่าเทียมกัน

ปี 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

10

550,000

10

550,000

10

550,000

30

1,650,000

6

160,000

6

160,000

6

160,000

18

480,000

6

4,410,000

6

4,410,000

6

4,410,000

18

13,230,000

7

485,000

7

485,000

7

485,000

21

1,455,000

9

430,000

9

430,000

9

430,000

27

1,290,000
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ยุทธศาสตร์
5. การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การ
มีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุก
ภาคส่วน
5.2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัย
5.3 การส่งเสริมการวางผังเมืองที่ดีและ
พัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้
5.4 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
5.5 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
องค์กร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงานให้ทันสมัย

ปี 2559
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

5

475,000

5

475,000

5

475,000

15

1,425,000

8

920,000

8

920,000

8

920,000

24

2,760,000

6

210,000

6

210,000

6

210,000

18

630,000

12

1,477,500

12

1,477,500

12

1,477,500

36

4,432,500

6

4,730,000

6

4,730,000

6

4,730,000

18

14,190,000
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ยุทธศาสตร์
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 สร้างจิตสํานึกให้ตระหนักในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
และมลพิษต่างๆ
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม
ผลิตปุ๋ยชีวภาพและกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา
6.4 บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
7. ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.1 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวม

ปี 2559
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

8

520,000

8

520,000

8

520,000

24

1,560,000

2

110,000

2

110,000

2

110,000

6

330,000

4

150,000

4

150,000

4

150,000

12

450,000

7

1,130,000

7

1,130,000

7

1,130,000

21

3,390,000

5

130,000

5

130,000

5

130,000

15

390,000

199

46,848,150

197

46,248,000

198

45,998,150

584

139,094,450

55

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม
1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ร่องระบายน้ํา เส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย
งบประมาณและที่มา
ที่
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2559
2560
2561
1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1-14 ได้มี
14 หมู่บ้าน
1,000,000 1,000,000 1,000,000
ภายในตําบล
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
2 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
เพื่อให้ประชาชนได้มีร่องระบาย
14 หมู่บ้าน
500,000
500,000
500,000
หมู่ที่ 1-14
น้ําเสียที่ไหลออกจากบ้านเรือน
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 ได้มีถนน
กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม.
200,000
200,000
200,000
ในหมู่บ้าน
ใช้ในการคมนาคมที่สะดวก
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 ได้มีถนน
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
200,000
200,000
200,000
ในหมู่บ้าน
ใช้ในการคมนาคมที่สะดวก
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 3 ได้มีถนน
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
200,000
200,000
200,000
ในหมู่บ้าน
ใช้ในการคมนาคมที่สะดวก
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 ได้มีถนน
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
200,000
200,000
200,000
ในหมู่บ้าน
ใช้ในการคมนาคมที่สะดวก
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 ได้มีถนน
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
200,000
200,000
200,000
ในหมู่บ้าน
ใช้ในการคมนาคมที่สะดวก
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 6 ได้มีถนน
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
200,000
200,000
200,000
ในหมู่บ้าน
ใช้ในการคมนาคมที่สะดวก
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 ได้มีถนน
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
200,000
200,000
200,000
ในหมู่บ้าน
ใช้ในการคมนาคมที่สะดวก
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 8 ได้มีถนน
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
200,000
200,000
200,000
ในหมู่บ้าน
ใช้ในการคมนาคมที่สะดวก
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 ได้มีถนน
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
200,000
200,000
200,000
ในหมู่บ้าน
ใช้ในการคมนาคมที่สะดวก
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 10 ได้มีถนน
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
200,000
200,000
200,000
ในหมู่บ้าน
ใช้ในการคมนาคมที่สะดวก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

มีท่อระบายน้ําเสียป้องกันน้ําท่วม

ส่วนโยธธา

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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ที่

ชื่อโครงการ

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11
ในหมู่บ้าน
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12
ในหมู่บ้าน
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13
ในหมู่บ้าน
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14
ในหมู่บ้าน
17 โครงการตัดถนนลูกรังใหม่
เพื่อการเกษตร ภายในตําบล
18 โครงการก่อสร้างไหล่ถนน คสล.
ในหมู่บ้าน
19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านโสกมูลนาค - บ้านโคกสง่า
20 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมภาย
ในตําบลห้วยไร่
21 ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนน คสล. ภาย
ในหมู่บ้าน ภายในตําบลห้วยไร่
22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 3
23 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
โดยลาดยางทับถนนเส้นเดิม
24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้น
หน้าหมู่บ้านซับทอง
25 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กศาลปู่ตา หมู่10
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8
สายคุ้มโนนดินทอง สายที่ 2

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 11 ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคมที่สะดวก
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 12 ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคมที่สะดวก
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 13 ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคมที่สะดวก
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 14 ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคมที่สะดวก
เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น
เพื่อขนาดถนนกว้างขึ้น
เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น
เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความ
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความ
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก

เป้าหมาย
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
14 หมู่บ้าน
14 หมู่บ้าน
กว้าง 5 ม. ยาว 6,000 ม.
14 หมู่บ้าน
14 หมู่บ้าน
ถนนลาดยางยาว 5,000 เมตร

เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความ
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก

หมู่ที่ 7 - หมู่ 12

เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก

กว้าง 10 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.

เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วย
สะดวกและปลอดภัยไร้ฝุ่น

หมู่ที่ 10

กว้าง 10 ม. ยาว 1,800 ม.
หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
200,000
200,000
200,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
200,000
200,000
200,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
200,000
200,000
200,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
200,000
200,000
200,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนเดินทางได้สะดวก
รวดเร็ว
200,000
200,000
200,000 ประชาชนเดินทางได้สะดวก
รวดเร็ว
500,000
500,000
500,000 ประชาชนเดินทางได้สะดวก
รวดเร็ว
500,000
500,000
500,000 ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาที่
สะดวกและปลอดภัย
500,000
500,000
500,000 ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาที่
สะดวกและปลอดภัย
5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาที่
สะดวกและปลอดภัย
2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาที่
สะดวกและปลอดภัย
100,000
100,000
100,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

200,000

200,000

200,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก

ส่วนโยธา

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก

ส่วนโยธา
25

1.2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ที่

ชื่อโครงการ

1 ขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 - 14
2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14
3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อ
สร้างหอถังและระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ 1 - 14
4 ก่อสร้างเครื่องกรองน้ําสะอาดประจํา
หมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้าน
5 โครงการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ํากลาง
ของหมู่บ้าน
6 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่
ทั้ง 14 หมู่บ้าน
7 โครงการขยายท่อส่งน้ําและระบบส่งน้ํา
ทั้ง 14 หมู่บ้าน

14 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
800,000
800,000
800,000 ครัวเรือนมีน้ําประปาใช้ร้อยละ70
ของครัวเรือนทั้งหมด
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีน้ําใช้อย่างทั่วถึง

14 หมู่บ้าน

2,100,000

2,100,000

2,100,000 ประชาชนมีน้ําใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําสะอาดใช้

14 หมู่บ้าน

1,500,000

1,500,000

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอต่อ
การใช้อุปโภคบริโภค
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอต่อ
การใช้อุปโภคบริโภค
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพียงพอต่อ
การใช้อุปโภคบริโภค

14 หมู่บ้าน

200,000

200,000

ส่วนโยธา

14 หมู่บ้าน

3,000,000

3,000,000

1,500,000 ครัวเรือนมีน้ําสะอาดใช้ร้อยละ70
ของครัวเรือนทั้งหมด
200,000 ประชาชนมีภาชนะเก็บกักน้ําไว้
ใช้ตลอดปี
3,000,000 ประชาชนมีน้ําไว้ใช้ตลอดทั้งปี

14 หมู่บ้าน

200,000

200,000

200,000 ประชาชนมีน้ําใช้สะดวกขึ้น

ส่วนโยธา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่างสะดวก
สะอาดและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี

14 หมู่บ้าน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

1.3 ดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า รวมทั้งปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
ที่

ชื่อโครงการ

1 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ภายในตําบล
2 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้า
พร้อมสายพาดดับติดตั้งไฟแสงจันทร์
และซ้อมแซมไฟแสงจันทร์ภายในตําบล
3 สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมู่บ้าน
และระหว่างหมู่บ้าน ในตําบลห้วยไร่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนสามารถเพิ่มผล
ผลิตได้
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1-14
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1-14
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1-14
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

14 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความสะดวก

14 หมู่บ้าน

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

14 หมู่บ้าน

300,000

300,000

300,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ส่วนโยธา

14 หมู่บ้าน

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
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1.4 ขุดลอกแหล่งน้ําและก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรอุปโภคได้อย่างเพียงพอ
ที่

ชื่อโครงการ

1 ขุดเจาะบ่อบาดาล/ปรับปรุงซ่อมแซม
ภายในตําบล
2 ก่อสร้างฝายน้ําล้น/ซ่อมแซมภายใน
ตําบล
3 ขุดสระน้ําสาธารณะ หมู่ 1-14
4 ขุดลอกลําห้วยไร่ หมู่ที่ 1
5 ขุดลอกหนองซ้อ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2
หมู่ 3 หมู่ 10
6 ขุดลอกลําห้วยยาง หมู่ 3
7 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําไทย - นิวซีแลนด์
หมู่ 4
8 ขุดลอกลําห้วยโสกปลาดุก หมู่ที่ 5
9 ขุดลอกลําห้วยโสกข้าวสาร หมู่ที่ 5
10 ขุดลอกฝายหลวงหมู่ที่ 6
11 ขุดลอกคลองผักบุ้ง หมู่ 6
12 ขุดลอกลําห้วยยางหมู่ 7 - หมู่ 11
13 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กหมู่ที่ 9
บ้านซับม่วงไข่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนสามารถเพิ่มผล
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี

14 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
ที่รับผิดชอบ
300,000
300,000
300,000 เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทาง ส่วนโยธา
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น
700,000
700,000
700,000 เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี
ส่วนโยธา

14 หมู่บ้าน

700,000

700,000

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

60,000

-

-

เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

80,000

-

-

เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

-

-

80,000

เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

130,000

-

-

เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

80,000

-

-

เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

-

100,000

-

เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

150,000

-

-

เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

-

-

100,000 เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

110,000

-

-

เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

80,000

-

-

เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งและเพื่อใช้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ส่วนโยธา

เป้าหมาย
14 หมู่บ้าน

700,000 เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา
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ที่

ชื่อโครงการ

14 ขุดลอกลําห้วยยาง หมู่ 9
15 ขุดลอกลําห้วยบ้านซับทอง หมู่ 10
16 ขุดลอกคลองลําห้วยยาง หมู่ 12
17 ขุดลอกฝายหลวง หมู่ 13
18 ขุดลอกสระน้ําสาธารณะโคกดินแดง
หมู่ที่ 7
19 ก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยยาง หมู่ 7
21 ก่อสร้างคลองส่งน้ําภายในตําบลห้วยไร่
22 ซ่อมแซมฝายวัดน้ําผุด บ้านซับทอง
หมู่ที่ 10
23 ก่อสร้างฝายแม้ว ทั้ง 14 หมู่บ้าน
24 ก่อสร้างฝายน้ําล้นหมู่ที่ 11

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อช่วยกักเก็บน้ําและช่วยชะลอ
การไหลของน้ํา
เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา
อุทกภัยและเพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
100,000
-

เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

100,000

-

-

เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

100,000

-

-

เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

70,000

-

-

เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

-

200,000

-

เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

-

-

200,000 เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

14 หมู่บ้าน

300,000

300,000

300,000 เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

ตามแบบ อบต.ห้วยไร่

80,000

-

14 หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000 ป่าไม่มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น

ส่วนโยธา

หมู่ 11 บ้านประชาแสนสุข

300,000

300,000

300,000 ประชาชนมีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

ส่วนโยธา

เป้าหมาย

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 สนับสนุนการจัดตั้งและรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพ
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการพัฒนาตลาดชุมชน
2 โครงการจัดหาเมล็ดพืชพันธุ์ดี
3 สนับสนุนการดําเนินงานกลุ่มพัฒนา
สตรี
4 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มทอเสื่อ
5 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเลี้ยงปลา
6 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มร้อยพวงมาลัย
7 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มปลูกผัก
8 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มปุ๋ยชีวภาพ
9 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
และโคนม
10 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มปลูกอ้อยพันธุ์ดี
11 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มมันสําปะหลัง
12 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประ
ดับ
13 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มปลูกข่า

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการร่วมกลุ่ม
เพื่อให้ประชามีพันธุ์พืชที่ดีในการทํา
การเกษตร
เพื่อสนับสนุนกลุ่มสตรีภายในตําบล
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

2 กลุ่ม

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
280,000
280,000
280,000 เกิดการรวมกลุ่มในชุมชน
100,000
100,000
100,000 เกษตรกรได้รับผลผลิตเพิ่ม
มากขึ้น
50,000
50,000
50,000 กลุ่มสตรีในตําบลมีความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น
20,000
20,000
20,000 กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

1 กลุ่ม

10,000

10,000

10,000

กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

สํานักปลัด

3 กลุ่ม

30,000

30,000

30,000

กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

สํานักปลัด

14 กลุ่ม

140,000

140,000

140,000 กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

สํานักปลัด

3 กลุ่ม

30,000

30,000

30,000

กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

สํานักปลัด

2 กลุ่ม

100,000

100,000

100,000 กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

สํานักปลัด

14 กลุ่ม

140,000

140,000

140,000 กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

สํานักปลัด

1 กลุ่ม

10,000

10,000

10,000

กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

สํานักปลัด

3 กลุ่ม

30,000

30,000

30,000

กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

สํานักปลัด

2 กลุ่ม

20,000

20,000

20,000

กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

สํานักปลัด

เป้าหมาย
14 หมู่บ้าน
ทั้งตําบล
กลุ่มพัฒนาสตรี 1 กลุ่ม

สํานักปลัด
สํานักปลัด

#

ที่

ชื่อโครงการ

14 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มปลูกไผ่หวาน
15 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง
และไก่พันธุ์ไข่
16 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเพาะเห็ด
17 ฝึกอบรบกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม
18 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
19 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มจักรสาน
ภายในตําบล
20 ส่งเสริมกลุ่มทอหมวกไหมพรม
21 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดชุมชน

22 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาชีพตําบลห้วยไร่

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาด
ชุมชน ตําบลห้วยไร่
เพื่อเสริมสร้างความรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 กลุ่ม

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
30,000
30,000
30,000

กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

14 กลุ่ม

140,000

140,000

140,000 กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

สํานักปลัด

5 กลุ่ม

50,000

50,000

50,000

กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

สํานักปลัด

ทุกกลุ่ม

100,000

100,000

100,000 กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

สํานักปลัด

14 กลุ่ม

140,000

140,000

140,000 กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

สํานักปลัด

5 กลุ่ม

50,000

50,000

50,000

กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

สํานักปลัด

3 กลุ่ม

30,000

30,000

30,000

กลุ่มอาชีพมีความรู้และสามารถ

สํานักปลัด

20,000

20,000

20,000

ผู้ที่สัญจรไปมาได้รู้จักตลาดชุมชน
ตําบลห้วยไร่

สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000

เกษตรกรมีความรู่ความสามารถ
ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

สํานักปลัด

เป้าหมาย

ตลาดชุมชน ตําบลห้วยไร่

1 ศูนย์การเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.2 ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

ชื่อโครงการ

1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2 สนับสนุนโครงการปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3 โครงการสวัสดิการชุมชนออมทรัพย์
วันละบาท

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตาม
หลักปรัญเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ทุกหมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
50,000
50,000
50,000

ทุกหมู่บ้าน

50,000

50,000

เพื่อให้ประชาชนรู้จักการออม

ทุกหมู่บ้าน

100,000

100,000

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
50,000 ประชาชนดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
100,000 ประชาชนมีเงินออมและมีเงิน
สวัสดิการจากการออม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการก่อสร้าง/พัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
2 ส่งเสริมทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดี
3 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
4 จัดหาอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียน
พร้อมทั้งชุดนักเรียน/ชุดกีฬา
5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ
6 โครงการอาหารเสริมนมและอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนในตําบล
7 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
8 โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทุน 1 ปริญ
ญาตรี
9 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซี่ยน
10 โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียน
11 โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง(โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค)
12 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(โรงเรียนบ้านห้วยยาง)
13 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
(โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่)
14 โครงการทัศนศึกษาหล่งเรียนรู้
(โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสติปัญญาเด็กก่อนวัยเรียน
เพื่อให้เด็กเรียนดีมีทุนศึกษาต่อ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ

5 โรงเรียน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามารถพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน
ให้มีสติปัญญาที่ดี
200,000
200,000
200,000 เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สามารถศึกษาต่อได้
30,000
30,000
30,000 เด็กได้แสดงออกร่วมกัน
30,000
30,000
30,000 เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียน
ในการเรียนหนังสือ
50,000
50,000
50,000 นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น
200,000
200,000
200,000 นักเรียนมีพลานามัยแข็งแรง

5 โรงเรียน

200,000

200,000

200,000 นักเรียนมีสนามเด็กเล่น

ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ

เป้าหมาย
ศูนย์เด็กเล็กประจําตําบล
200 ทุน

เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม
เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียน
รวมถึงชุดนักเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมนมและ
อาหารกลาง
เพื่อให้นักเรียนได้ออกกําลังกายและ
ผ่อนคลายจากการเรียน
เพื่อให้เด็กเรียนดีมีทุนศึกษาต่อ

นักเรียนในเขตตําบลห้วยไร่
5 โรงเรียน

14 ทุน

200,000

200,000

ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับประชาคมอาเซียน
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทํางาน
เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

5 โรงเรียน

40,000

40,000

5 โรงเรียน
5 โรงเรียน

20,000
30,000

20,000
30,000

5 โรงเรียน

20,000

20,000

5 โรงเรียน

10,000

10,000

200,000 เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สามารถศึกษาต่อได้
40,000 นักเรียนมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้
20,000 นักเรียนมีทักษะในการทํางาน
30,000 นักเรียนมีความรู้และทักษะใน
การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
20,000 นักเรียนมีความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10,000 นักเรียนเป็นคนดีคนเก่ง

5 โรงเรียน

30,000

30,000

30,000

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามหลัก
สุขอนามัยที่ดี
นักเรียนได้ประสบการณ์จริงจากการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

5 โรงเรียน

ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ

ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ

ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ

โรงเรียนได้เพิ่มศักยภาพการเรียน ส่วนการศึกษาฯ
รู้ของนักเรียน
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ที่

ชื่อโครงการ

15 โครงการตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง
(โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่)
16 โครงการค่ายวิชาการศักยภาพวิทย์คณิตย์(โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่)
17 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
(โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า)
18 พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์(โรงเรียนปู่ด้วงฯ)
19 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมดนตรีนาฏศิลป์
พื้นบ้านอีสาน(โรงเรียนปู่ด้วงฯ)
20 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ตามแนวพระราชดําริหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนห้วยไร่ฯ)
21 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
22 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

5 โรงเรียน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
20,000
20,000
20,000

5 โรงเรียน

10,000

10,000

10,000

5 โรงเรียน

60,000

60,000

60,000

5 โรงเรียน

20,000

20,000

20,000

5 โรงเรียน

20,000

20,000

20,000

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ตามแนวพระราชดําริหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทํางาน

5 โรงเรียน

25,000

25,000

25,000

5 โรงเรียน

20,000

20,000

20,000

นักเรียนมีทักษะในการทํางาน

ส่วนการศึกษาฯ

เพื่อปลูกฝังจริยธรรมเด็กนักเรียน

5 โรงเรียน

20,000

20,000

20,000

นักเรียนมีจริยธรรมที่ดี

ส่วนการศึกษาฯ

วัตถุประสงค์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์
สรุปความคอดรวบยอด
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์
สรุปความคอดรวบยอด
เพื่อให้นักเรียนเข้าค่ายซ้อมวงดนตรี

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนมีความรู้และทักษะการ
เรียนที่ดีขึ้น
นักเรียนมีความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนมีความรู้และทักษะการ
เรียนที่ดีขึ้น
นักเรียนมีทักษะทางด้านดนตรี
เพิ่มขึ้น
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดกิจกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ

3.2 ส่งเสริมด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

ชื่อโครงการ

1 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 สนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี/วันสําคัญ
3 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
4 ส่งเสริมพุทธศาสนาในวันสําคัญต่างๆ
5 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วัตถุประสงค์
เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่น
เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา

เป้าหมาย
ทั้งตําบล
ทั้งตําบล
ทั้งตําบล
วันสําคัญต่างๆ
1 โครงการ

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
50,000
50,000
50,000

สืบสานประเพณีท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษาฯ

50,000
50,000
20,000
20,000

ประชาชนได้ร่วมจัดกิจกรรม
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
มีความศรัทธาในศาสนา
มีความศรัทธาในศาสนา

ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ

50,000
50,000
20,000
20,000

50,000
50,000
20,000
20,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ที่

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เด็กและเยาวชน
เพื่ออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

1 โครงการ

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
30,000
30,000
30,000

1 โครงการ

20,000

20,000

20,000

1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก

1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

ชื่อโครงการ

6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชนในตําบล
7 ส่งเสริมสภาวัฒนธรรมตําบลห้วยไร่
8 โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบล
ห้วยไร่
9 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กและเยาวชนประพฤติตัวดี
ไม่เป็นปัญหาของสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่หายไปจาก
ชุมชน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
เด็กและเยาวชนได้ร่วมทํา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
เด็กและเยาวชนประพฤติตัวดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ

3.3 การเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์/วารสารภายใน
หมู่บ้าน
2 ติดตั้ง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว/ระบบ
กระจายเสียงในตําบล
3 ปรับปรุง/เพิ่มเติมอินเตอร์เน็ตตําบล
เพื่อบริการประชาชน

เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

4 โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
5 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบอร์ดข้อมูล
ข่าวสารหมู่บ้านและตําบล

เพื่อสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อปรับปรุงขอร์ดข้อมูลข่าวสาร
ของหมู่บ้านและตําบล

14 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
50,000
50,000
50,000

14 หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

เป้าหมาย

ติดตั้งเพิ่มเติมเชื่อมต่อสายอินเตอร์
เน็ตในสํานักงานและจัดสถานที่
ให้บริการ/อินเตอร์เน็ต
14 หมู่บ้าน
14 หมู่บ้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีช่องทางในการรับข้อมูลข่าว
สารโดยทั่วถึง
มีช่องทางในการรับข้อมูลข่าว
สารโดยทั่วถึง
มีช่องทางในการรับข้อมูลข่าว
สารโดยทั่วถึง
มีช่องทางในการรับข้อมูลข่าว
สารโดยทั่วถึง
บอร์ดข้อมูลข่าวสารหมู่บ้าน
และตําบลอยู่ในสภาพที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4.1 การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ที่

ชื่อโครงการ

1 สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน
2 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
3 โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน
5 กลุ่มวัย
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
5 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการของ
อปพร. , ตํารวจบ้าน,อสม.และ อสป.
6 โครงการประกวดหมู่บ้านสุขภาพดีเด่น
ตําบลห้วยไร่
7 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นํา
หมู่บ้านในท้องถิ่น
8 โครงการประชุมสัญจรผู้นําหมู่บ้าน
และส่วนราชการในพื้นที่
9 อบรมศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพ
ของอสม.ในตําบลนอกพื้นที่
10 จัดตั้งและส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ระดับ
ตําบล/หมู่บ้าน
11 โครงการงานศพปลอดเหล้า
12 โครงการห้วยไร่เป็นสุขไร้ทุกข์จาก
ควันบุหรี่

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มทักษะการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน
เพื่อเป็นสถานที่ออกกําลังกาย
พักผ่อนหย่อนใจ
เพื่อให้ประชาชนรับการตรวจสุขภาพ
และดูแลสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
อปพร. , ตํารวจบ้าน,อสม.และ อสป.
เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนรักษาสุขภาพ
ให้ดีอยู่เสมอ
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นําหมู่บ้าน

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
20,000
20,000
20,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

จัดอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
(อสม.ทุกหมู่บ้าน)
ก่อสร้างสวนสุขภาพ

100,000

100,000

อสม.มีประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น
100,000 ประชาชนมีสุขภาพดี

ประชาชนตําบลห้วยไร่

200,000

200,000

200,000 ประชาชนมีสุขภาพดี

สํานักปลัด

40,000

40,000

40,000

ประชาชนมีสุขภาพดี

สํานักปลัด

30,000

30,000

30,000

อปพร. , ตํารวจบ้านและอสม.
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

ทั้งตําบล

30,000

30,000

30,000

สํานักปลัด

1 โครงการ

20,000

20,000

20,000

1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

หมู่บ้านและชุมชนมีสุขภาพ
แข็งแรง
ผู้นําหมู่บ้านมีศักยภาพเพิ่มมาก
ขึ้นซึ่งจะทําให้ชุมชนเข้มแข็ง
มได้แลกเปลี่ยนความคิดในการ
พัฒนาตําบล
อสม.มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ทั้งตําบล
อปพร. , ตํารวจบ้าน,อสม.และ
อสป.ในตําบล

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนา
ตําบล
ศึกษาดูงานนอกพื้นที่

อสม.ภายในตําบล

30,000

30,000

30,000

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของตําบลห้วยไร่

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจําตําบล

50,000

50,000

50,000

เพื่อและเพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายที่ไม่
จําเป็น ลดปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
เพื่อลดจํานวนผู้สูบบุหรี่ในชุมชน

ทุกหมู่บ้านในตําบลห้วยไร่

10,000

10,000

1 โครงการ

10,000

10,000

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

10,000

ประชาชนมีศูนย์เรียนรู้ไว้ศึกษา
หาความรู้
สังคมในชุมชนน่าอยู่ขึ้น

สํานักปลัด
สํานักปลัด

10,000

จํานวนคนสูบบุหรี่ลดลง

สํานักปลัด
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ที่

ชื่อโครงการ

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนระดับหมู่บ้าน/ตําบล
13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาหมู่บ้าน
14 โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตําบล
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
ของหมู่บ้าน/ตําบล
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทบทวน
และจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล3ปี

เป้าหมาย
ทั้งตําบล

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
20,000
20,000
20,000

14 หมู่บ้าน

20,000

20,000

20,000

1 โครงการ

20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้นําหมู่บ้านมีศักยภาพเพิ่มมาก
ขึ้นซึ่งจะทําให้ชุมชนเข้มแข็ง
หมู่บ้านสามารถวางแผนจัดการ
ทรัพยากรในหมู่บ้านได้อย่าง
เหมาะสม
มีการระดมความคิดในการ
พัฒนาตําบล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

4.2 การส่งเสริม สนับสนุนดําเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน
2 โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน
3 โครงการออกตรวจสถานบริการภาย
ในตําบล
4 โครงการพัฒนาเพิ่มเครื่อข่ายป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตําบล
5 โครงการจัดกิจกรรมวันยาเสพติดโลก
6 โครงการปรับปรุงศูนย์ป้องกันและแก้
ไขปัญหายาเสพติดระดับตําบล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
30,000
30,000
30,000

เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในโรง
เรียน
เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน

โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน
ประชาชนทั้งตําบล

30,000

30,000

30,000

ประชาชนห่างไกลยาเสพติด

สํานักปลัด

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและปัญหา
สังคมต่างๆ
เพื่อเพิ่มเครือข่ายยาเสพติดระดับตําบล

ทั้งตําบล

20,000

20,000

20,000

แหล่งมั่วสุมลดลง

สํานักปลัด

ทั้งตําบล

20,000

20,000

20,000

สํานักปลัด

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
เพื่อให้มีการจัดการศูนย์ที่ดี

ประชาชนทั้งตําบล
1 โครงการ

30,000
30,000

30,000
30,000

30,000
30,000

เครือข่ายยาเสพติดระดับตําบล
เพิ่มขึ้น
ประชาชนห่างไกลยาเสพติด
มีศูนย์ฯสําหรับรับเรื่องราวเกี่ยว
กับยาเสพติด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
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4.3 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น เด็ก คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์
ที่

ชื่อโครงการ

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ คนชรา
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
2 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้าน
แก่ผู้ยากไร้
3 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
คนพิการ
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
5 สนับสนุนกองทุนเอดส์เฉลิมพระ
เกียรติระดับอําเภอ
6 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านเอื้อ
อาทร
7 ส่งเสริมอาชีพสําหรับผู้พิการ
8 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ2กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
เพื่อผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้น
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้
ในเบื้องต้น
เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนิน
ชีวิตของผู้พิการ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
เพื่อการดําเนินการช่วยเหลือผู้ติดเชื่อ
เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่อาศัย
ผู้พิการมีกิจกรรมและรายได้เพิ่มขึ้น
ผู้สูงอายุมีจิตใจร่าเริง

เป้าหมาย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
เด็ก ผู้ด้อยโอกาสในตําบลห้วยไร่
ซ่อมแซมบ้านชํารุดภายในตําบล
ผู้พิการทั้งตําบล

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
เด็ก ผู้ด้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
100,000
100,000
100,000 ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
50,000
50,000
50,000 ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ

ผู้สูงอายุในตําบล
ผู้ป่วยเอดส์

30,000
30,000

30,000
30,000

30,000
30,000

ผู้ด้อยโอกาส

200,000

200,000

200,000 ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่อาศัย

ส่วนโยธา

100,000
30,000

100,000
30,000

100,000 ผู้พิการมีคุญภาพชีวิตดีขึ้น
30,000 ทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส

สํานักปลัด
สํานักปลัด

ผู้พิการทั้งตําบล
ผู้สูงอายุ 2 กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษาฯ

ส่วนการศึกษาฯ
สํานักปลัด

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
ที่

ชื่อโครงการ

1 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
และออกกําลังกายตําบลห้วยไร่
2 ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พร้อม
ติดตั้งไฟส่องสว่าง
3 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
4 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน
ตําบลห้วยไร่
5 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อ.คอนสวรรค์

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความสัคคีและออกกําลัง
กาย
เพื่อให้ประชาชนมีที่ออกกําลังกาย
เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาในการ
ออกกําลังกาย
เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในตําบล
เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย

เป้าหมาย
ทั้งตําบล
14 หมู่บ้าน
14 หมู่บ้าน
ประชาชนทั้งตําบล
1 โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
100,000
100,000
100,000 ร่างกายแข็งแรงและเสริมสร้าง
ความสามัคคี
200,000
200,000
200,000 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง
30,000
30,000
30,000 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง
25,000
25,000
25,000 ร่างกายแข็งแรงและเสริมสร้าง
ความสามัคคี
50,000
50,000
50,000 ร่างกายแข็งแรงและเสริมสร้าง
ความสามัคคี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนโยธา
สํานักปลัด
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
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4.5 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยอย่างเท่าเทียมกัน
ชื่อโครงการ
ที่
วัตถุประสงค์
1 โครงการรณรงควบคุมโรคไข้เลือด
ออกและโรคระบาด
2 สนับสนุนกองทุนสุขภาพ
ประชาชนตําบลห้วยไร่
3 โครงการความคุมโรคระบาด
ในสัตว์
4 พัฒนาแกนนําเครือข่ายป้องกันโรค
ในระดับตําบล
5 โครงการเผยแพร่ข่าวสารด้าน
สาธารณสุข
6 โครงการแปรงสีฟันอันแรกของหนู

เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

14 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
70,000
70,000
70,000

เพื่อช่วยให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
มีสุขภาพที่แข็งแรง
เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง

14 หมู่บ้าน

140,000

140,000

ทั้งตําบล

100,000

100,000

เพื่อเพิ่มเครือข่ายในการป้องกันโรค

ทั้งตําบล

30,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านสาธารณสุข
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแปลงฟัน
อย่างถูกวิธี
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลครรภ์
ก่อนคลอด
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
เพื่อป้องกันสุขภาพของผู้ใช้สารเคมี

ทั้งตําบล

7 โครงการพัฒนาระบบหญิงตั้งครรภ์
ก่อนคลอด
8 โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีจาก
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
9 โครงการเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภค
ปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส
10 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นกําจัดยุง
เพื่อใช้กําจัดยุงลาย
ชนิดฝอยละออง
11 โครงการสร้างสุขภาพในชุมชน
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ตําบลห้วยไร่
กิจกรรมการออกกําลังกายในหมู่บ้าน
และมีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
12 โครงการอบรมแกนนําตรวจคัดกรอง
เพื่อให้แกนนําสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี
มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ป้อง ขึ้นไป ที่ผ่านการอบรมสามารถตรวจคัด
กันภัยเงียบในกลุ่มสตรีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป กรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
แก่สตรีกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ
140,000 ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

30,000

100,000 ประชาชนปลอดภัยจากโรค
ระบาด
30,000 เครือข่ายป้องกันโรคเพิ่มขึ้น

10,000

10,000

10,000

สํานักปลัด

เด็กวัยแรกเกิด 200 คน

10,000

10,000

ทั้งตําบล

30,000

สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป
ประชาชนทั้งตําบล

สํานักปลัด

10,000

ประชาชนมีความรู้ทางด้าน
สาธารณสุข
เด็กวัยแรกเกิดไม่เป็นโรคฟันผุ

สํานักปลัด

30,000

30,000

เพื่อสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

20,000

20,000

20,000

สํานักปลัด

50,000

50,000

2 เครื่อง

140,000

140,000

14 หมู่บ้าน

22,800

22,800

ลดอัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็ง
เต้านมและมะเร็งปากมดลูก
50,000 ประชาชนมีสุขภาพที่ดีปลอดภัย
จากสารเคมี
140,000 ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้
เลือดออก
22,800 มีการจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ
ในชุมชนครบทุกหมู่บ้าน

10,000

10,000

สตรีในเขตรับผิดชอบตําบลห้วยไร่
ที่มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป

10,000

แกนนําสตรีมีความรู้ในการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูก

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ที่

ชื่อโครงการ

13 โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์
ในเยาวชนและประชาชนตําบลห้วยไร่
14 โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาและ
โรคความดันโลหิต ป้องกันภัยเงียบ
15 โครงการอาหารปลอดภัยตําบลห้วยไร่
16 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ
ผู้สูงอายุตําบลห้วยไร่
17 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชน
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องโรงเอดส์ให้แก่
เยาวชนและประชาชนตําบลห้วยไร่
ประชาชนในเขตตําบลห้วยไร่ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัด
กรอง
เพื่อปรับปรุงร้านอาหารมาตรฐาน
สะอาด
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแล
สุขภาพของตนเอง

เยาวชนและประชาชนตําบลห้วยไร่

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
35,170
35,170
35,170

ประชาชนในเขตตําบลห้วยไร่ที่มี
อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

12,800

12,800

12,800

ร้านอาหารและแผงลอยในเขต
ตําบลห้วยไร่
ผู้สูงอายุในเขตตําบลบลห้วยไร่

20,000

20,000

20,000

25,000

25,000

25,000

ประชาชนในเขตตําบลห้วยไร่

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เยาวชนและประชาชนปลอดภัย
จากโรคเอดส์
ประชาชนในเขตตําบลห้วยไร่
ปลอดภัยจากโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิต
ร้านอาหารและแผงลอยในเขต
ตําบลห้วยไร่ผ่านมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงความ
สําคัญในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง
ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการ อบต.สัญจรและรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของประชาชน
2 โครงการการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาตําบล 3 ปี
3 โครงการสรุปผลการดําเนินงานในรอบ
ปีของ อบต.
4 โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
ในชุมชน
5 โครงการประชุมสัญจรภายในตําบล
ห้วยไร่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ อบต.ได้เข้าไปรับทราบปัญหา
และความต้องการของประชาชนในรูป
แบบของการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการทําแผน
ชุมชนอย่างแท้จริง
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงผลการ
ดําเนินงานในรอบปีของ อบต.
เพื่อให้มีการตื่นตัวในการเลือกตั้ง
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ประชุมสัญจร

หมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
35,000
35,000
35,000

หมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

ประชาชนได้รับข่าวสารทั้ง14หมู่
บ้าน
ประชาชนในเขตตําบลห้วยไร่

60,000

60,000

60,000

300,000

300,000

หน่วยงาน,สถานที่ราชการ, หมู่บ้าน
ภายในตําบลห้วยไร่

30,000
475,000

30,000
475,000

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนเข้าใจการดําเนินงาน
ของ อบต.มากขึ้นและ อบต.
ได้รับทราบปัญหาของประชาชน
ผู้นําชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการทําแผนชุมชน

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการเนินงานของ อบต.
300,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของท้องถิ่น
30,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟัง
475,000 แสดงความคิดเห็นในการประชุม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

5.2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

ชื่อโครงการ

1 จัดทําแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของตําบล
2 ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
3 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
4 สนับสนุนการอยู่เวรยามภายในหมู่บ้าน
5 ป้องกันแก้ไขและบรรเทาความเดือด
ร้อนให้กับประชาชนจากเหตุสาธารณภัย
ต่างๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทา
สาธารณภัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อปพร.
เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์
เพื่อทําให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น

เป้าหมาย
ทั้งตําบล

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
30,000
30,000
30,000

อปพร.ทั้งตําบล

50,000

50,000

2 ครั้ง

70,000

70,000

140,000
500,000

140,000
500,000

14 หมู่บ้าน
ผู้ประสบภัยทั้ง 14 หมู่บ้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีประสิทธิภาพขึ้น
50,000 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้
รับความเดือดร้อน
70,000 ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
140,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
500,000 ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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ที่

ชื่อโครงการ

6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7 ฝึกอบรมขยายเครือข่ายผู้ช่วยเหลือผู้
ประสบภัย
8 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และบรรเทา
สาธารณภัย
9 จัดตั้ง/อบรมพร้อมทั้งศึกษาดูงานหน่วย
การแพทย์ฉุกเฉิน EMS
10 จัดซื้อรถแพทย์ฉุกเฉิน EMS

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในการจัดการ
14 หมู่บ้าน
สาธารณภัยของชุมชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทั้ง 14 หมู่บ้าน
ผู้ประสบภัย
เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการ
ผูป้ ระสบภัยทั้ง 14 หมู่บ้าน
บรรเทาสาธารณภัย
เพื่อเพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประ
ผู้ประสบภัยในเขตตําบล
สบภัยเบื้องต้น
เพื่อส่งผู้ป่วยได้รวดเร็ว
ผู้ประสบภัยในเขตตําบล

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
50,000
50,000
50,000
50,000

50,000

50,000

50,000

30,000

30,000

1,500,000

1,500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หมู่บ้านมีความพร้อมในการ
ป้องกันภัยพิบัต
50,000 ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
50,000 ผู้ประสบภัยได้รับการช่วย
เหลือที่รวดเร็ดเร็ว
30,000 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
ทันที่เมื่อประสบอุบัติเหตุ
1,500,000 ผู้ประสบอุบัติเหตุปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

5.3 การส่งเสริมการวางผังเมืองที่ดีและพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่
2 ฝึกอบรมและจัดทําการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
3 โครงการใบเสร็จรับเงินให้โชค
4 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
5 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษี
6 โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทั่วถึง
ตามโครงการ อบต. หมู่ 1 - 14
และเพื่อเพิ่มการจัดเก็บรายได้
เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ
1 โครงการ
ในการจัดเก็บภาษี
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการชําระภาษี
1 โครงการ
ของราษฎร
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการจัดเก็บ
1 โครงการ
ภาษี
เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษี
1 โครงการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่

1 โครงการ

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
20,000
20,000
20,000
50,000

50,000

50,000

10,000

10,000

10,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับบริการทั่วถึง
และมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
บุคลากรมีการพัฒนาทักษะ
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การจัดเก็บภาษี
ประชาชนมีความรู้ในการเสีย
ภาษี
ประชาชนมีความรู้ในการเสีย
ภาษี
ประสิทธิภาพในการทํางานและการ
บริการประชาชนดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
สํานักปลัด
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5.4 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี/ปริญญาโท
2 โครงการพัฒนาศักยาภาพของผู้นําชุมชน
และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3 โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานนอก
สถานที่

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน
และบุคลากรความรู้ความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น

4 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการประโยชน์
ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง
5 โครงการลดขั้นตอนและกระบวนการ
ทํางาน

เพื่อเป็นการบํารุงขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

6 จัดทําเวปไซด์ อบต.และการบันทึก
ข้อมูลพื้นฐานของ อบต.
7 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ กชช2ค.
ทุกหมู่บ้าน
8 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ภายในสํานักงาน อบต.ห้วยไร่
9 โครงการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
เพื่อการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานได้สะดวก
ลดการทํางานที่ซับซ้อน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ความรู้แก่คณะกรรมการเปิดซอง
และกรรมการตรวจงานจ้าง

10 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างระดับตําบล
11 โครงการพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้แทนชุมชน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดความ
คล่องตัวและรวดเร็ว

เป้าหมาย
ปริญญาโท 3 ทุน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
200,000
200,000
200,000 บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทุกส่วน

ผู้บริหาร,สอบต.,พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างทุกคน

300,000

300,000

300,000 บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
ผู้นําชุมชนศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

ทุกส่วน

ผู้บริหาร,สอบต.,พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างทุกคนร่วมกับผู้นํา
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปีละ 1 โครงการ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้างทุกคน อบต.ห้วยไร่

500,000

500,000

500,000 บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

ทุกส่วน

400,000

400,000

400,000 บุคลากรมีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

ทุกส่วน

10,000

10,000

10,000

ทุกส่วน

50,000

50,000

50,000

14 หมู่บ้าน

25,000

25,000

25,000

1 โครงการ

60,000

60,000

60,000

1 โครงการ

42,500

42,500

42,500

1 โครงการ

10,000

10,000

10,000

1 โครงการ

10,000

10,000

10,000

การประกาศและกําหนดขั้นตอนการ
ทํางานและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน
1 โครงการ

ประชาชนที่มารับบริการได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วและ
ประทับใจ
เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อ
สารและการบริการ
มีข้อมูลพื้นฐานของ อบต.
เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติ
งาน
ประชาชนได้รับบริการที่
รวดเร็ว
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครบถ้วนและสะดวกรวดเร็ว
คณะกรรมการฯได้รู้ถึงบทบาท
ในสถานที่ทํางานดีขึ้น

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
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ที่

ชื่อโครงการ

12 โครงการปรับปรุงระบบสาระสนเทศ
และเครือข่ายทั้ง 14 หมู่บ้าน
13 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําและเจ้าหน้า
ที่ ข้าราชการท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

1 โครงการ

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
70,000
70,000
70,000

1 โครงการ

50,000

วัตถุประสงค์
เพื่อเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย

50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติ
งาน
บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทุกส่วน

5.5 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาองค์กร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
2 โครงการจัดหา/ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
ครุภํณฑ์สํานักงาน/คอมพิวเตอร์
3 โครงการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนผู้
มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่
4 โครงการปรับปรุงสถานที่ทํางาน
5 โครงการพัฒนาระบบงานสารบัญ

วัตถุประสงค์
เพื่อมีอาคารปฏิบัติงานที่ทันสมัยขึ้น
และเพื่อรองรับ จนท.เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง

เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้
ให้พอเพียง
ในการทํางาน
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ อาคารที่จอดรถ 1 หลัง
ที่มาติดต่อราชการ
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพ
1 โครงการ
แวดล้อมภายในสถานที่ทํางาน
เพื่อการทํางานรวดเร็วขึ้น
1 โครงการ

6 โครงการก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ
เพื่อความสะอาดและถูกสุขลักษณะ
1 โครงการ
ภายในสํานักงาน
7 โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ เพือ่ ให้เป็นสถานที่ใช้ดําเนินงานหรือ
1 โครงการ
กิจกรรมต่างๆของประชาชน เช่น ใช้
เป็นสถานที่จัดประชุมประชาตคมตําบล
8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อปพร. เพื่อให้อาคาร อปพร. มีสภาพที่ดีขึ้น
ปรับปรุงอาคาร อปพร.
สะอาดและสะดวกต่อผู้มาติดต่อ
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานัก เพื่อให้อาคารสํานักงานหลังเก่าสามารถ ปรับปรุงอาคารสํานักงานหลังเก่า
งานหลังเก่า
ใช้ประโยชน์ได้

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีอาคารและเครื่องมืออํานวย
ความสะดวกเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

300,000

60,000

60,000

20,000

20,000

50,000

50,000

1,000,000

1,000,000

300,000 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ
300,000 ประชาชนมีที่จอดรถในการ
มาติดต่อราชการ
60,000 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในสถานที่ทํางานดีขึ้น
20,000 การทํางานมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบระเบียบ
50,000 ประชาชนมีความพึงพอใจในด้าน
ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ
1,000,000 มีสถานที่จัดกิจกรรมที่สะดวก

ทุกส่วน

200,000

200,000

200,000 อาคาร อปพร.มีสภาพดีขึ้น

สํานักปลัด

200,000

200,000

200,000 อาคารสํานักงานหลังเก่า สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้

สํานักปลัด

ส่วนโยธา
สํานักปลัด
สํานักปลัด
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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ที่

ชื่อโครงการ

10 โครงการปรับปรุงห้องน้ําสาธารณะ

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงห้องน้ําให้ถูกสุขลักษณะ
และเพื่ออํานวยความสะดวกต่อผู้มา
ติดต่อราชการ

เป้าหมาย
ห้องน้ําสาธารณะใน อบต.ห้วยไร่

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
100,000
100,000
100,000 มีห้องน้ําที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ลํานักปลัด
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 สร้างจิตสํานึกให้ตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและปลูก
จิตสํานึกให้ประชาชนร่วมปลูก
ต้นไม้ในที่ของตนเองและที่สาธารณะ
เนื่องในวันสําคัญต่างๆ
3 โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน
และป้องกันการตัดไม้ทําลายป่า
4 โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม
พระราชดําริของในหลวง
5 รณรงค์ปลูกจิตสํานึกและสร้างเครือข่าย
ในการป้องกันไฟป่า
6 โครงการขึ้นทะเบียบและจัดทําแนวเขต
ข้อมูลที่สาธารณะถนน ลําคลอง ลําห้วย
7 โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การป้อง
กันไฟป่า
8 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกัน
การตัดไม้ทําลายป่า
9 จัดทําแนวป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า
10 โครงการคลองสวยน้ําใสตําบลห้วยไร่

เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ประชาชนเห็นความสําคัญ
และร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่ของ
ตนเองและที่สาธารณะ

เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและเป็นการ
ปลูกจิตสํานึกในการป้องกันไฟป่า
เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและเป็นการ
ปลูกจิตสํานึกในการป้องกันไฟป่า
เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า
เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ําในลําคลอง

11 โครงการเด็กและเยาวชนพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้เยาวชน
รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เป้าหมาย
จัดอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อกล้าไม้ที่แข็งแรงมอบให้
หมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ
150 ต้น

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
40,000
40,000
40,000

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม
ในเขต อบต.ห้วยไร่มีต้นไม้
เพิ่มขึ้นร้อยละ40

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า

ทั้งตําบล

100,000

100,000

100,000 พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

เพื่อป้องกันการพังทะลายของดิน
และป้องกันหน้าดินเสีย
เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า

ทั้งตําบล

20,000

20,000

20,000

ปัญหาการพังทะลายของดิน

สํานักปลัด

ทั้งตําบล

20,000

20,000

20,000

ปัญหาไฟป่าลดน้อยลง

สํานักปลัด

เพื่อจัดทําข้อมูลพื้นที่ของตําบล

1 โครงการ

100,000

100,000

ทั้งตําบล

100,000

100,000

100,000 อบต.มีข้อมูลสภาพพื้นที่ภาย
ในตําบล
100,000 ปัญหาไฟป่าลดน้อยลง

สํานักปลัด

ทั้งตําบล

100,000

100,000

100,000 ปัญหาไฟป่าลดน้อยลง

สํานักปลัด

ทั้งตําบล
1 โครงการ

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

สํานักปลัด
สํานักปลัด

1 โครงการ

20,000

20,000

20,000

ปัญหาไฟป่าลดน้อยลง
ชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
สิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ถูกทําลาย

ส่วนโยธา

สํานักปลัด
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6.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด
หน้าบ้านน่ามอง
2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีบ่อ
ดักไขมันก่อนทิ้งน้ําเสีย
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณ
ตลาดชุมชนตําบลห้วยไร่

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสวยงามและความ
เป็นระเบียบของหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนมีจิตสํานึกร่วมกัน
บําบัดน้ําเสียขั้นต้นด้วยการติดตั้ง
บ่อดักไขมัน
เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบ
ของตลาดชุมชน

เป้าหมาย
1 โครงการ
จัดอบรมให้ผู้ประกอบการร้าน
อาหาร และประชาชนผู้สนใจเข้ารับ
การอบรมจํานวน 100 คน
ตลาดชุมชนตําบลห้วยไร่

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
60,000
60,000
60,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000

ผู้ประกอบการอาหารร้อยละ
50 ติดตั้งบ่อดักไขมัน

สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000 สิ่งแวดล้อมของตลาดชุมชน
ดีขึ้น

สํานักปลัด

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพและกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา

1 จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพและสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําปุ๋ยชีวภาพ
2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้
ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยเคมีและลดการใช้สารเคมี

เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทน
เคมี
เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการใช้
ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยเคมีและสารเคมี

ประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้านใช้ปุ๋ยชีวภาพ

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
40,000
40,000
40,000

ประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

3 จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต
การใช้และประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ
4 กําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ
เพื่อให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์
แหล่งน้ํา

ตัวแทนประชาชน 14 หมู่บ้าน

30,000

30,000

30,000

แหล่งน้ําทุกแหล่งในตําบลห้วยไร่

30,000

30,000

30,000

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนได้รู้ถึงประโยชน์
และโทษของปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพิ่มมากขึ้น
แหล่งน้ําในเขตตําบลห้วยไร่
ปราศจากวัชพืช

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

6.4 บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการฝึกอบรมความรู้การจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมภายใน
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
จัดอบรมผู้นําหมู่บ้านรวมทั้ง
ประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
50,000
50,000
50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ขยะภายใน
หมู่บ้านลดน้อยลง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
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ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ

เพื่อให้มีถังรองรับขยะเพียงพอ

3 โครงการจัดสร้างเตาเผาขยะ
4 โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะของหมู่บ้าน

8 โครงการคัดแยกขยะ

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
เพื่อความสะอาดและสภาพแวดล้อม
ของหมู่บ้านดีขึ้น
เพื่อมีที่ทิ้งและระบบเก็บขยะที่ดี
ภายในตําบล
เพื่อใช้ในการเก็บขนขยะจากหมู่บ้าน
ในตําบลห้วยไร่
เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงคุณค่าของ
ขยะ
เพื่อเป็นการคัดแยกขยะก่อนนําไปทิ้ง

9 โครงการจัดทําระบบเก็บขนขยะภาย
ในตําบล
10 จัดทําป้ายห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ
11 โครงการให้ความรู้เรื่องขยะรีไซเคิล

เพื่อความสะอาดและลดปัญหาขยะ
ของตําบล
เพื่อป้องกันการทิ้งขยะในที่สาธารณะ
เพื่อนําขยะกลับมาใช้ใหม่

5 โครงการจัดสร้างสถานที่ทิ้งขยะ
6 โครงการจัดซื้อรถเก็บขนขยะ
7 โครงการธนาคารขยะ

เป้าหมาย
จัดซื้อถังจํานวน 1,000 ใบ
14 หมู่บ้าน
14 หมู่บ้าน
1 โครงการ
1 คัน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
100,000
100,000
100,000 มีถังขยะเพียงพอต่อความ
ต้องการ
300,000
300,000
300,000 แก้ไขปัญหาขยะล้นหมู่บ้าน
100,000
100,000
100,000 เพื่อให้ประชาชนมีที่ทิ้งและที่เผา
ขยะอย่างเป็นสัดส่วน
500,000
500,000
500,000 มีสถานที่ทิ้งขยะเพื่อกําจัดขยะ
700000

700000

1 โครงการ

20,000

20,000

700000 ระบบการเก็บขนขยะมีความ
รวดเร็ว
20,000 ขยะภายในตําบลลดน้อยลง

1 โครงการ

20,000

20,000

20,000

1 โครงการ

200,000

200,000

ประชาชนเห็นคุณค่าของขยะและ
ปัญหาขยะภายในตําบลลดน้อยลง
200,000 ปัญหาขยะภายในตําบลลดน้อยลง

20 ป้าย
1 โครงการ

20,000
50,000

20,000
50,000

20,000
50,000

ไม่มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ
ลดปริมาณขยะและลดมลพิษ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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7. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.1 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปราม
คอรัปชั่น
2 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับแจ้ง
เบาะแสการทุจริตภายในหมู่บ้านและ
ภายในตําบล
3 ส่งเสริมพัฒนาคณะกรรมการตรวจรับ/
เปิดซอง การจัดซื้อจัดจ้าง
4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การมี
ส่วนร่วมในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
จัดซื้อ-จัดจ้างระดับตําบล
6 โครงการศูนย์ดํารงธรรมตําบลห้วยไร่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน จัดอบรมผู้นําและตัวแทนชุมชน
การป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่นใน ให้รู้วิธีการแจ้งเบาะแสและมีจิต
การบริหารท้องถิ่น
สํานึกในการร่วมกันป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชั่น
เพื่อรับเรื่องแจ้งข้อมูลการทุจริตหรือเป็น จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การแจ้ง
ช่องทางให้ประชาชนได้แจ่งเบาะแส
เบาะแสหรือรับแจ้งเบาะแสการ
การทุจริต
ทุจริตบริเวณที่ทําการ อบต.
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทํางาน แต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านภายใน
ของ อบต.
ตําบล
เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงการดําเนินงาน
14 หมู่บ้าน
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทํางาน
14 หมู่บ้าน
ของ อบต.
เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของ ประชาชนตําบลห้วยไร่
ประชาชนในตําบลห้วยไร่

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
30,000
30,000
30,000

50,000

50,000

50,000

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5,000

5,000

5,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้นําชุมชนและตัวแทนชุมชน
ทุกคนร่วมกันปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชั่นและแจ้งเบาะ
แสการทุจริตคอรัปชั่น
ประชาชนร้อยละ70ได้ทราบ
ถึงช่องทางที่จะแจ้งเบาะแส
การทุจริต
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของ อบต.
ประชาชนได้รับรู้ถึงการดํา
เนินงานของ อบต.
ประชาชนได้รับรู้ถึงการดํา
เนินงานของ อบต.
ประชาชนสามารถแจ้งปัญหา
การถูกเอารัดเอาเปรียบและ
ปัญหาต่างๆได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
สํานักปลัด
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โครงการเกินศักยภาพ อบต. ห้วยไร่
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหมู่ที่ 3
บ้านโคกสง่า ถึง หมู่ที่ 5 บ้านโสกมูลนาค
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหมู่ที่ 1
บ้านห้วยไร่ ถึง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสง่า
3 ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนน คสล. ภาย
ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตําบลห้วยไร่
4 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านดงเย็นถึง
บ้านโคกมั่งงอย
5 โครงการขุดลอกลําห้วยยางบ้านซับทอจาก
อ่างเก็บน้ําโคกสง่า - วัดป่าซับทอง
6 ขุดลอกลําห้วยยางหมู่7-บ้านประชาแสนสุข
หมู่ 11
7 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําไทย - นิวซีแลนด์
หมู่ 4
8 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กหมู่ที่ 9
บ้านซับม่วงไข่
9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหมู่ที่ 1
บ้านห้วยไร่ ถึง หมู่ที่ 13 บ้านซับผักกูด
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ที่ 1
บ้านห้วยไร่ ถึง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสง่า

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความ
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความ
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อการเกษตร
และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ
ตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ
ตลอดปี
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี
เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความ
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความ
สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
ถนนลาดยางยาว 12,500 เมตร
ถนนลาดยางยาว 4,000 เมตร
14 หมู่บ้าน
ถนนสายบ้านดงเย็น-บ้านโคก
มั่งงอย ต.โคกมั่งงอย
กว้าง 14 เมตร ยาว 7,000 เมตร
ลําห้วยยางทั้งสาย
อ่างเก็บน้ําไทย - นิวซีแลนด์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมีถนนสัญจรระหว่าง
ตําบลสะดวกและปลอดภัย
5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร
1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

1,000,000

1,000,000

1,000,000 เพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี

ส่วนโยธา

1 โครงการ
ตามแบบ อบต.ห้วยไร่
ถนนลาดยางยาว 2,500 เมตร

1,000,000

1,000,000

ส่วนโยธา

1,000,000

1,000,000

ถนน คสล. ยาว 4,000 เมตร กว้าง
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,500,000

1,500,000

1,000,000 เพื่อมีน้ําใช้ตลอดปีและเพื่อใช้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
1,000,000 ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
1,500,000 ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
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ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล
การนํ า แผนไปสู่การปฏิบั ติ การติ ดตามและการประเมิ น ผลแผนพัฒ นาสามปี เป็น ขั้ นตอนที่ สํา คั ญ
จะต้องดําเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี กล่าวคือเมื่อผู้บริหารประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี และได้จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว หน่วยงานเป็นผู้นําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ความหมาย
การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
เป็นการนําโครงการ / กิจกรรม ที่ได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ไปดําเนินการให้บรรลุตาม
เป้าหมาย โดยต้องกําหนดองค์กรที่รับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการ
การติดตาม
เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปีว่า
ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่กําหนดไว้ในแผนงาน / โครงการ หรือไม่ มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ และอยู่ในระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการตามที่กําหนดไว้หรือไม่
การประเมินผล
เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน / โครงการ ที่นําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
2. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ตามคํ า สั่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลห้ ว ยไร่ ที่ 58/2558 ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล
ประกอบด้วย
1. นายโฮม พรมดา
สมาชิก อบต.
กรรมการ
2. นางรัชนี ผดุงโชค
สมาชิก อบต.
กรรมการ
3. นายสมิต ทวีเงิน
สมาชิก อบต.
กรรมการ
4. นายประสิทธิ โทนชัยภูมิ
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
5. นายเสกสรร ศรีชัยภูมิ
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
6. นางสาววรรณวิลาศ เจนชัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนหลุบเพ็กซับม่วงไข่ กรรมการ
7. นายสากล พรัมมา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
กรรมการ
8. นายสุเมธ คลังชํานาญ
หัวหน้าส่วนโยธา
กรรมการ
9. นายเจริญ ภานุมาตย์
หัวหน้าสํานักปลัด
กรรมการ
10. นายอรุณ อาภาส
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายธนารักษ์ สิมมาวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12. นายอรรณพ สุวรรณกลาง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
กรรมการ
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ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
3. วิธีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
3.1 วิธีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
- กําหนดให้ส่วนราชการต่าง ที่รับผิดชอบให้ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
3.2 วิธีการติดตามผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
3.2.1 การกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลซึ่ง
อาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
3.2.2 วิธีการประเมินผลระดับความสําเร็จและล้มเหลวของแผนงาน / โครงการ มี 3 ระดับ คือ
(1) ผลผลิต เป็นการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพ และความ พึงพอใจ
(2) ผลลัพธ์ ผลที่เกิดจากผลผลิต ซึ่งเป็นการวัดระดับความสําเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์
ของแผนงาน/โครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ
(3) ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการแต่ละโครงการ ควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งเป็นผลที่ก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3.3 การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ต ามและประเมิ น ผล กํ า หนดแนวทางและวิ ธี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาสามปี รายงานผลและเสนอความคิดเห็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้บริหาร คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

