ประกาศเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
****************************
ด้ ว ย เทศบาลต าบลโพธิ์ ท อง อ าเภอศรี ส มเด็ จ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ได้ ด าเนิ น การจั ด ท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ศั กยภาพท้อ งถิ่ น และใช้ เ ป็ น กรอบในการจั ดท าเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
อาศัยอานาจตามความในข้อ 17 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และได้เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)

นิพนธ์ วิเชียรลม
(นายนิพนธ์ วิเชียรลม)
นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์ทอง
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ส่วนที่ 1
บทนำ

**************
ลักษณะของแผนสำมปี
ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2550 ได้ บั ญ ญั ติ ห ลั ก การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลังภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ และตรวจสอบของภาคประชาชนและในการพัฒนาท้อง-ถิ่น
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมาย จึงต้องกาหนดให้มี
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี เป็ น การแปลงยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยมี ห ลั ก การภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลใช้แผนพัฒนาสามปีเป็น
เครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
 แผนพัฒนาสามปีเป็นการเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
 เป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
 เป็นการเชื่อมโยงแผนการพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
ขั้ น ตอนที่ 1 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ท าแผนพั ฒ นาเข้ า พบผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุป ระสงค์ส าคัญในการจั ดทาแผนพัฒ นาสามปีและเสนอแผนงานโครงการให้ ผู้บริห ารพิจารณาและให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ขั้น ตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแนวทางจากแผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒนา พร้อมข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชนและ
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาสามปีและเมื่อ
ได้แนวทางการพัฒนาสามปีแล้วจัดประชุมร่วมกับตัวแทนภาคประชาชนว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่
ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหลัก SWOT
ขั้นตอนที่ 4 กาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 5 จัดทารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แนวทางแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาสามปีและเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
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ขั้นตอนที่ 7 คณะกรรมการพัฒนาเสนอแผนพัฒนาสามปี ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาต่อไป
ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลตาบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีการเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้ เทศบาลตาบลนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากร
การบริหารงานของเทศบาลตาบลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยำกรกำรบริหำร โดยทั่วไปประกอบด้วย
 เงิน หมายถึง เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เอง และงบประมาณภายนอก รวมทั้ ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย
 คน หมายถึ ง ผู้ บ ริห าร พนั กงานขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นทุ กระดับ ซึ่ ง มีค วามแตกต่ า งทั้ งด้ า น
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนาศักยภาพของคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้ง
จะต้องพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนามาใช้ในการบริห าร
จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์อย่างเต็มศักยภาพ
 กำรบริ ห ำรจั ด กำร เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นทรั พ ยากรทั้ ง สามประการข้ า งต้ น ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและ
นาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
……………………..
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ส่วนที่ 2
สภำพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐำนสำคัญของเทศบำลตำบลโพธิ์ทอง
------------------------2.1 สภำพทั่วไป
2.1.1 ที่ตั้ง
ตาบลโพธิ์ทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอาเภอศรีสมเด็จห่างจากที่ว่าการอาเภอศรีสมเด็จ
ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับตาบลบ้านบากกับตาบลเมืองเปลือย อาเภอศรีสมเด็จ
ทิศใต้
ติดกับตาบลนาโพธิ์ อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก
ติดกับตาบลขอนแก่น ตาบลนาโพธิ์ อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก
ติดกับตาบลหนองแวงควงกับ ตาบลบ้านบาก อาเภอศรีสมเด็จ
2.1.2 เนื้อที่
ตาบลโพธิ์ทอง มีเนื้อที่ประมาณ 11,156.25 ไร่ เฉลี่ยประมาณ 17.85 ตารางกิโลเมตร
2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตาบลโพธิ์ทอง สภาพเป็นที่ราบสูง ส่วนใหญ่พื้นที่ใช้ในการเกษตร
ลักษณะเป็นดินทราย ทาการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อย และประสบกับ
ภาวะแห้งแล้ง ไม่มีน้าไหลผ่าน มีลาห้วยเงินและลาห้วยคลองยาวไหลผ่านจากตาบลหนองแวงควงผ่ านตาบล
โพธิ์ทองเข้าสู่ตาบลนาโพธิ์ อาเภอ เมืองร้อยเอ็ด ในฤดูแล้งลาห้วยบางแห่งจะมีสภาพตื้นเขิน จะมีน้าเหลือเป็น
บางแห่งเท่านั้น ทาให้ขาดน้าเพื่อการเกษตร
2.1.4 จานวนหมู่บ้าน
จานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์ทอง
2. หมู่ที่ 2 บ้านเขวาน้อย
3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองไหล
4. หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าใหญ่
5. หมู่ที่ 5 บ้านเหล่ายาว
6. หมู่ที่ 6 บ้านเหล่ากาชาด
7. หมู่ที่ 7 บ้านหนองเจริญ
2.1.5 ประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น 2,833 คน เป็นชาย 1,408 คน หญิง 1,425 คน มีความหนาแน่น
เฉลี่ย 159 คน/ตารางกิโลเมตร โดยแยกจานวนประชากร และครัวเรือน ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนประชากร
รวม
จานวนครัวเรือน
(หลัง)
ชาย
หญิง
1
บ้านศรีโพธิ์ทอง
231
198
429
106
2
บ้านเขวาน้อย
189
193
382
107
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3
4
5
6
7

บ้านหนองไหล
113
127
240
76
บ้านเหล่าใหญ่
297
274
571
137
บ้านเหล่ายาว
259
275
534
142
บ้านเหล่ากาชาด
152
176
328
106
บ้านหนองเจริญ
167
182
349
92
รวม
1,408
1,425
2,833
766
ที่มา : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2558
2.2 สภำพทำงเศรษฐกิจ
2.2.1 อาชีพ
ประชาชนในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลโพธิ์ท อง ส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ จ ากการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การทานา โดยจะทานาข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่และข้าวหอมมะลิเป็นการปลูกเพื่อ
การบริโภค แต่ก็มีกลุ่มเกษตรกลุ่มหนึ่งที่ทาการทดลองปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข.5 โดยได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานเกษตรอาเภอ ซึ่งผลผลิตที่ได้เป็นที่น่าพอใจและราคาดี ควรที่ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ ได้
เพาะปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ราคาดี และสาหรับพืชเศรษฐกิจ ที่ทารายได้ให้เกษตรกรส่วนหนึ่งในพื้นที่ คือ การทาไร่
ยาสูบพันธุ์เตอร์กรีชเพื่อส่ งขายโรงงานยาสูบ ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ทารายได้ให้เกษตรกร ได้แก่ การเลี้ยงโค
กระบือ สุกร เป็ด และไก่พื้นเมือง
อาชีพรับจ้างทั่วไปถือเป็นอาชีพรองจากอาชีพด้านการเกษตร ชาวบ้านชายส่วนใหญ่เดินทาง
ไปรับจ้างเลี้ยงกุ้งทางภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่ งทาให้มีรายได้ดีพอสมควร ส่วนแม่บ้านก็ไปรับจ้างทอผ้าใน
โรงงานที่ทีอยู่ในพื้นที่
อาชีพค้าขาย ประชาชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพค้าขายควบคู่ไปกับการเกษตร จะเป็นการค้า
ขายของเบ็ดเตล็ด เล็กๆน้อยๆภายในบ้านหรือไม่ก็เป็นการค้าขายกับข้าวรถเร่ตามหมู่บ้านเพื่อเป็นรายได้เสริม
ให้กับครอบครัว เท่านั้น
2.2.2 หน่วยธุรกิจในเทศบาลตาบล
- ปั้มน้ามัน

- โรงสี
- ร้านค้า
- โรงงานอุตสาหกรรม
- โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
2.3 สภำพทำงสังคม
2.3.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
- ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.3.2 สถาบันและองค์การศาสนา
- วัด/สานักสงฆ์

1

แห่ง

8
23
1
7

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

2
7
1

แห่ง
แห่ง (ขยายโอกาส)
แห่ง
แห่ง

5

แห่ง

5

2.3.3 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์ทอง

1

แห่ง

2.4 กำรบริกำรพื้นฐำน
2.4.1 การคมนาคม
การคมนาคมในเขตเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง ส่วนใหญ่เป็นการคมนาคมทางบก ถนนที่ใช้สัญจรของ
ประชาชนส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง หรือถนนดินในบางสายระหว่างหมู่บ้านยังไม่ได้รับการปรับปรุง
2.4.2 การโทรคมนาคม
ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข (สาขา) 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
5 แห่ง
2.4.3 การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
2.4.4 แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาห้วย
1
สาย
- บึง/หนองน้าและอื่นๆ
4
แห่ง
2.4.5 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
1
แห่ง
- บ่อน้าตื้น
บ่อ
- บ่อน้าบาดาล
27 บ่อ
- ประปาหมู่บ้าน
7 แห่ง
2.5 ข้อมูลอื่นๆ
2.5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ลาห้วยเงิน
- หนองน้าธรรมชาติ หนองไหล
- หนองโนนทาเล
- หนองศรีโพธิ์ทอง
- หนองคลองยาว
2.5.2 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
จานวน 100 คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
จานวน 80 คน
- อาสาสมัครปกป้องสถาบัน
จานวน 200 คน
2.6 ศักยภำพในตำบล
2.6.1 คณะผู้บริหำร
1. นายนิพนธ์ วิเชียรลม
2. นางวนิดา แพงโพนทอง
3. นายลาดับ แสงหิรัญ
4. นายอวยชัย ชุมชิต

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์ทอง
รองนายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์ทอง
รองนายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์ทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์ทอง
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5. นายประพันธ์ สมมงคล
ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์ทอง
2.6.2 ฝ่ำยสภำเทศบำลตำบล
1. นายสัมภาส สิงห์สนั่น
ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
2. นายร่วม ศิริยม
ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
3. นายไชยา โคตรหมอ
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลโพธิ์ทอง เขต 1
1. นายสัมภาส สิงห์สนั่น
2. นายไชยา โคตรหมอ
3. นายคาดี รดารงค์
4. นายเยื้อน เฉลยพจน์
5. นายประเทือง ภาคมฤกษ์
6. นายธานี แสนยะมาตย์
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลโพธิ์ทอง เขต 2
1. นายร่วม ศิริยม
2. นายบุญจันทร์ ผุยปุโรย
3. นายอุดมพร เฉลิมสุข
4. นายนครินทร์ พรมมงคล
5. นางวิรัญญา แสนนาใต้
6. นางทองใส เขตเจริญ
2.6.3 พนักงำนเทศบำล
2.6.3.1 สำนักปลัด
จำนวน
19
คน
 นักบริหารงานเทศบาลตาบล
จานวน
2
คน
 นักบริหารงานทั่วไป
จานวน
1
คน
 เจ้าหน้าทีว
่ ิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน
1
คน
 นักพัฒนาชุมชน
จานวน
1
คน
 บุคลากร
จานวน
1
คน
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน
1
คน
 เจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
1
คน
 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน
1
คน
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน
7
คน
 พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน
3
คน
2.6.3.2 กองคลัง
จำนวน
7
คน
 นักบริหารงานคลัง
จานวน
คน
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จานวน
1
คน
 นักวิชาการเงินและบัญชี
จานวน
1
คน
 นักวิชาการคลัง
จานวน
1
คน
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เจ้าพนักงานพัสดุ
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
2.6.3.3 กองช่ำง
 นักบริหารงานช่าง
 นายช่างโยธา
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
2.6.3.4 กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
 หัวหน้ากองการศึกษา
 นักวิชาการศึกษา
 ครูผู้ดูแลเด็ก
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 พนักงานจ้างทั่วไป
2.6.4 รำยชื่อบุคลำกรพนักงำนเทศบำล


ลำดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อ - สกุล
นางเข็มทิศ ศรีรับขวา
นายอพิชาต สังวิบุตร
นายพิษณุ ยุทธไกร
นางกุสุมา พลหงษ์
นางสาววิภาพรรณ สัตยะมุข
นายวิทยา อุดมลาภ
ส.อ.ณชพล เหล่าบุบผา
นางขวัญใจ ภาชนะวรรณ์
จ.ส.ต.ทรงศักดิ์ โมฆรัตน์
นายชาญชัย ธราวุธ
นายอิสระพงษ์ แก้วคาลา
นางสาวกัณชภัทร ภูสมตา
นางสาวเสาวณีย์ บุญบรรลุ
นางอนุกร พลศรีราช
นายสัญญา สีแวงเขตร์
นายบุญมี ขวัญบุญมี
นายตี๋ วิชาคุณ
นายจีรศักดิ์ สมมงคล
นายณัทวุทธิ์ ภาระยาท
-

จานวน
จานวน
จำนวน
จานวน
จานวน
จานวน
จำนวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ตำแหน่ง
ปลัดเทศบาลตาบล
รองปลัดเทศบาลตาบล

หัวหน้าสานักปลัด
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากร
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
คนสวน
ผช.จนท.ป้องกัน ฯ
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ผู้อานวยการกองคลัง

1
3
7
1
1
5
5
1
1
1
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ระดับ

สังกัด

8
6
6
5
5
5
5
5
5
7

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองคลัง

หมำย
เหตุ
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

นางกรรณิการ์ ประมูลจักโก
นายสาคร วารสนาม
นางจุฑาทิป วารสนาม
นางจิณณาพัต เสมาภักดี
นางสาวกฤษณา แสงหิรัญ
นายกีรติ วิลัยศรี
นางสาววรัญญา ปาปะเก
นายพรชัย การะเกษ
นายปริญญา เถาว์จันทร์
นายวุฒิไกร คอนมะลา
นายสุรสิทธิ์ พืชสิงห์
นายสฤษดิ์ อรัญมิตร
นายวิชาญ โยธายุทธ
นางสาวชุติมา โบราณมูล
นางชนิศา ปริโชติ์
นางสาวอนุสรา ผลไม้
นางสุภัค พันธเสริม
นางวราภรณ์ รัตนตรัยวงค์
นางปวริศา พิกุล
รวม

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักวิชาการคลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
ผู้ช่วยช่างสารวจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หัวหน้ากองการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
ผช.ผู้ดูแลเด็ก

6
5
5
6
7
6
6
5
3
39

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
ตำแหน่ง

2.7 งบประมำณรำยรับประจำปีงบประมำณ 2558
2.7.1 งบประมาณรายได้เทศบาลตาบลประจาปีงบประมาณ 2558 จานวน 22,850,000.- บาท แยกเป็น
- รายได้ภาษีอากร
13,127,000. - บาท
- รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
223,000.- บาท
- เงินช่วยเหลือ (เงินอุดหนุน)
9,5000,000.- บาท
…………………………

สภำพปัญหำและผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ
1. สภำพปัญหำ
1.1 ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
(1) การคมนาคมไม่สะดวก
(2) ขาดศูนย์ฝึกอาชีพ
(3) ขาดตลาดขายสินค้า
(4) ขาดการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
1.2 ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทา
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(1) ปัญหาผลผลิตจากการทานาต่า
(2) ปัญหาการอพยพแรงงาน
(3) ปัญหาราษฎรขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
(4) ปัญหาแหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร
1.3 ปัญหาการสาธารณสุข และการอนามัย
(1) การป้องกันโรคติดต่อ
(2) ป้องกันปัญหายาเสพติด
(3) การคุ้มครองการรักษาพยาบาล
(4) สุขภาพ และอนามัยของบุคคล
(5) การวางแผนครอบครัว
1.4 ปัญหาน้ากินน้าใช้เพื่อการเกษตร
(1) น้าสะอาด ประปาหมู่บ้าน
(2) ขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง
(3) ขาดแหล่งน้าที่เพียงพอ
1.5 ปัญหาความรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
(1) ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
(2) ขาดความรู้ในการสุขอนามัย
(3) ขาดการให้ความรู้ด้านคุณภาพชีวิต
(4) ระดับการศึกษาของประชาชน (ผู้ใหญ่)
1.6 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
(1) ที่สาธารณะประโยชน์ถูกบุกรุก
(2) ขาดแหล่งกาจัดขยะในตาบล
(3) แหล่งน้าขนาดใหญ่ตื้นเขินและคุณภาพดินต่า
1.7 ปัญหาการบริหาร และการจัดการของเทศบาลตาบล
(1) ขาดแคลนบุคลากรในการทางาน
(2) ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการทางาน
(3) การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ
(4) อานาจ และสายงานการบังคับบัญชาไม่ชัดเจน
1.8 ปัญหาอื่นๆ
(1) ปัญหายาเสพติด
(2) ปัญหาภัยแล้ง
(3) ปัญหาอาชญากรรม
(4) ปัญหาความยากจน
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2. ควำมต้องกำรของประชำชน
2.1 ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างถนนลงหินคลุก
จานวน
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
จานวน
3. ก่อสร้างถนนลาดยาง
จานวน
4. ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
จานวน
5. ก่อสร้างถนนดิน
จานวน
6. ปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์
จานวน
7. ขยายเขตไฟฟ้า
จานวน
8. ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
จานวน
9. ปรับปรุงผิวจราจรถนนดิน
จานวน
2.2 ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทา
1. ฝึกอาชีพต่างๆ แก่ราษฎร
จานวน
2. ฝึกอาชีพแม่บ้านเย็บผ้า
จานวน
3. ส่งเสริมเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
จานวน
4. จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ธนาคารข้าว
จานวน
5. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ทุกหมู่บ้าน
จานวน
2.3 ความต้องการด้านแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
1. ขุดลอกสระเก็บน้า
จานวน
2. ขุดสระเก็บน้า
จานวน
2.4 ความต้องการด้านการสาธารณสุขและอนามัย
1. อบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
2. อบรมอาสาสมัครปราบปรามยาเสพติด
3. ป้องกันโรคที่เกิดในคนและสัตว์
4. บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
5. ป้องกันโรคฉี่หนู
6. ป้องกันปราบปรามศัตรูพืช
2.5 ความต้องการด้านการบริการจัดการเทศบาลตาบล
1. สร้างวิสัยทัศน์สมาชิกเทศบาลตาบล
2. เพิ่มพูนความรู้พนักงานส่วนตาบล
3. ซ่อมแซมสานักงานเทศบาลตาบล
4. สร้างป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมรั้ว
5. ฝึกอบรมตามนโยบาย
6. จัดหาครุภัณฑ์สานักงาน

7
7
7
7
7
7
7
7
7

หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน

7
7
7
7
7

หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน

1
4

หมู่บ้าน
บ่อ
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3. ผลกำรพัฒนำในแผนพัฒนำที่ผ่ำนมำ
3.1 กำรดำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ
1. สนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพ จานวน 7 หมู่บ้าน
3.2 กำรดำเนินงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์
1. ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 345 คน
2. ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จานวน 58 คน
3. ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จานวน 4 คน
3.3 กำรดำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์ทอง เป็นเงิน 99,940 บาท
2.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเขวาน้อย เป็นเงิน 99,130 บาท
3.ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น หมู่ท3ี่ บ้านหนองไหล(คุ้มหัวช้าง)เป็นเงิน73,470 บาท
4.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าใหญ่ เป็นเงิน 99,940 บาท
5.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านเหล่ากาชาด เป็นเงิน 98,760 บาท
6.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองเจริญ เป็นเงิน 99,130 บาท
7.งานวางท่อระบายน้า คสล. หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 5,200 บาท
8.งานวางท่อระบายน้า คสล. หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 6,200 บาท
9.งานขุดร่องดินวางท่อระบายน้า คสล. ผ่าครึ่ง หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 20,600 บาท
3.4 กำรดำเนินงำนด้ำนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
1 สนับสนุนเทศบาลตาบลหนองแวงควง ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากภัยแล้งในการจัดหาน้าสะอาด เพื่ออุปโภค บริโภค ฯลฯ
3.5 กำรดำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข
1. อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน ทั้ง 7 หมู่บ้าน
2. โครงการพ่นหมอกควันเพื่อกาจัดยุงลาย ประจาปี 2558
3.6 กำรดำเนินงำนกำรเมืองกำรปกครอง
1. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุ
2. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจาปี 2558
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
5. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการ การจัดทาแผน การชี้แจงนโยบายผลงาน การจัดเก็บภาษี
3.7 กำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
1. โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันเด็ก วันรัฐธรรมนูญ การรณรงค์กิจกรรมประชาธิปไตย และกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ ฯลฯ
2. โครงการจัดงานประเพณีสาคัญต่าง ๆ ของท้องถิ่น เช่น ประเพณีลอยกระทง งานวัน
ผู้สูงอายุ งานบุญเผวด งานบุญบั้งไฟ งานวันเข้าพรรษา ฯลฯ
3. โครงการจัดแข่งขันกีฬาโพธิ์ทองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจาปี 2557
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4. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง อนุบาล - ป.6
7. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ จากอนุบาล – ป.6
8. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
9. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
3.8 กำรดำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
3.9 กำรดำเนินกำรด้ำนอื่น
................................

ส่วนที่ 4
สรุปยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ
-------------------4.1 หลักและแนวคิดในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา
เจตนารมณ์ข องรัฐธรรมนูญได้กาหนดบทบาทอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ได้เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิม โดยกาหนดให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมีความอิส ระในการกาหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของ
ตนเอง โดยเฉพาะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองมีกฎหมายกาหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
สาธารณะทีจ่ าเป็นแก่ท้องถิ่น
ดังนั้ น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยุคหลั งจากรัฐ ธรรมนูญฉบับปัจจุ บันประกาศใช้ จึงมี
บทบาทอานาจหน้าที่อย่างกว้างขวางขึ้นไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมของท้องถิ่นด้วย และเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร และการตรวจสอบการ
บริหารจัดการของท้องถิ่นโดยยึดหลัก “การบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาคม”
4.1.1 แผนพัฒนาจังหวัดจัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์การพัฒนา
จังหวัดร้อยเอ็ด
“เป็นผู้นาการผลิตข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก เมืองแห่งการท่องเที่ยววิถีพุทธ และ
สังคมสงบสุข”

13


จุดแข็ง (Strength)
- มีพื้นที่สาหรับทาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ที่กว้างขวาง
- เป็นตาบลที่มีความสงบ/พลเมืองมีการอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไว้
เป็นอย่างดี
- มีแรงงานจานวนมากและค่าแรงต่า
- เกษตรกรมีความขยัน สามารถทาการเกษตรตลอดทั้งปี
 จุดอ่อน (Weakness)
- เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร/ผิวจราจรไม่ดี
- มีปัญหาภัยธรรมชาติ ได้แก่ วาตภัย ภัยแล้ง
- ขาดระบบการจ่ายน้าเพื่อการเกษตรที่เพียงพอและทั่วถึง
- ผลผลิตทางการเกษตรราคาต่า/ไม่จูงใจเกษตรกร
- แรงงานขาดทักษะในการทางาน

โอกาส (Opportunity)
- ความต้องการแรงงานยังมีอีกมาก
- นโยบายสนับสนุนสินค้า OTOP
- กระแสความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ(อาหารปลอดสารพิษ)
- นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว

ข้อจากัด (Thteat)
- ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
- เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเกษตร
4.2 วิสัยทัศน์จังหวัด
“เป็นผู้นำกำรผลิตข้ำวหอมมะลิสู่สำกล พัฒนำคนและกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน”
4.3 ประเด็นยุทธศำสตร์จังหวัดกำรพัฒนำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าภาคการเกษตรให้ได้
มาตรฐานและแข่งขันได้
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.เพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าภาคการเกษตร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิต การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.มูลค่าการค้า การลงทุนการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาคนให้มีความรู้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาอาชีพทักษะฝีมือ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
2.ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่มี
คุณภาพ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.เกิดสังคมแห่งความปลอดภัยและเกื้อกูล หมู่บ้านชุมชน มีความสุขมวลรวมผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด
2.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.4 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ
“การคมนาคมดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ส่งเสริมอาชีพ การเมืองโปร่งใส”
4.5 พันธกิจกำรพัฒนำเทศบำลตำบลโพธิ์ทอง
4.5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี
4.5.3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.5.4 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การออกกาลังกายและการสาธารณสุข
4.5.6 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
4.5.7 การสร้างการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
4.5.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.5.9 การสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทำงกำรพัฒนำ
1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบก ภายใน
ท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น
1.2 พัฒนา ปรับปรุงและบารุงรักษาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ให้มีอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
2.1 การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขัน้ พื้นฐานให้มี
อย่างทั่วถึง ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
2.3 ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม อันดี
งามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป
2.4 การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นาความรู้ เกิด
ภูมิคุ้มกัน
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3. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

4. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.5 พัฒนา และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี
มาตรฐาน
3.1 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน
3.2 พัฒนาแหล่งน้า และการชลประทาน
3.3 จัดให้มีและบารุงรักษาตลาด เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้ของ
ประชาชน
3.4 ส่งเสริมการดาเนินชีวติ ตามแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรอินทรีย์
3.5 การพัฒนาการผลิตและการจาหน่ายข้าวหอมมะลิ
3.6 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน
ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่
4.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
4.2 จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย การจัดการขยะและสิง่ ปฏิกูล
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
4.5 เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย
4.6 ส่งเสริมการออกกาลังกาย แข่งขันกีฬา และนันทนาการ
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง ร่วมมือและเกื้อกูลในการพัฒนาท้องถิ่น
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
5.3 ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากร
5.4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะดวก เอื้ออานวยต่อการให้บริการ
ประชาชน

4.7 นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ซ่อมแซม ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้สามารถติดต่อเชื่อมโยง ทั้ง
เส้นทางหลัก – สายรองและเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.2 พัฒ นาระบบสาธารณูป โภค สาธารณู ปการ ขั้ นพื้ น ฐานให้ มีคุ ณ ภาพเพี ยงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน
2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้า
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2.1 พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอและมีคุณภาพด้านน้าอุปโภค บริโภค และแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร
2.2 ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมทางระบายน้ า เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ ง
ประชาชน
3. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ปัญหา
คนว่างงานและมีรายได้น้อย
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม
4. ด้านการพัฒนาสังคม
4.1 พัฒนาเทศบาลตาบลสู่เป้าหมายตาบลน่าอยู่
4.2 จัดให้มีสถานที่ออกกาลังกาย หรือลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
4.3 มุ่งสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสาคัญ เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาความยากจน เป็นต้น
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนดาเนินการในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ให้ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4.5 สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้
พิการอย่างเสมอภาค
5. ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหาร
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรของเทศบาลตาบล
5.3 ส่งเสริม สร้างจิตสานึกที่ดีต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5.4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.5 ปรั บ ปรุ ง สถานที่ แ ละพั ฒ นาการท างานเพื่ อ รองรั บ /อ านวยความสะดวก และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
5.6 ยึดหลักการบริหารราชการแบบธรรมาภิบาล หรือการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมายถึง การจัดการบริหารชุมชน/สังคมที่ดีในทุกด้าน โดยยึดหลักและส่งเสริมให้สังคมไทยยึดมั่นภายใต้
พื้นฐานหลักสาคัญอย่างน้อย 6 ประการดังที่กล่าวข้างต้น
6. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งข้อมูล เพื่อศึกษาค้นคว้าทันต่อยุคสมัยโลกาภิวัฒน์
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการศึกษาแก่สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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6.5 ส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนทานุบารุงและรักษาไว้ซึ่งการละเล่นพื้นเมือง ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ
7. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
7.1 ให้การสนับสนุนการพัฒนาสถานพยาบาลของรัฐให้ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนอง
นโยบายความต้องการ การให้การบริการของชุมชนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
7.2 ส่งเสริมและการจัดการบริการสาธารณะสุขมูลฐานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน
7.3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ต ลอดจนวั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์
เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ
7.4 ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพพลานามัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
คานึงถึงสุขลักษณะที่ดี
8. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปลูกจิตสานึกของประชาชนใน
การมีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์และการจัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
8.2 ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชุมชนและปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้สอยในครัวเรือน
8.3 สนับสนุนส่งเสริมการกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
............................
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ส่วนที่ 5
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี
----------------------------ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ระหว่าง พ.ศ. 2559-2561 ของเทศบาล
ตาบลโพธิ์ทอง ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทัศน์ประสบผลสาเร็จในช่วง 5 ปี ระหว่าง พ.ศ.
2557 - 2561 ของเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง ได้กาหนดยุทธศาสตร์หลักที่จะดาเนินการให้ประสบผลสาเร็จ รวม 5
ยุทธศาสตร์ 23 แนวทางโดยให้ลาดับความสาคัญในการพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้าน โดยเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
ได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปีเรียงลาดับก่อนหลังดังนี้
5.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำ
5.1.1 พัฒ นาเส้ น ทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในท้องถิ่น และเชื่ อมโยง
ระหว่างท้องถิ่น
5.1.2 พัฒนา ปรับปรุงและบารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มีอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ
5.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
แนวทำงกำรพัฒนำ
5.2.1 การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2.2 เพิม่ ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
5.2.3 ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น
สืบไป
5.2.4 การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นาความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน
5.2.5 พัฒนา และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน
5.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำ
5.3.1 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน
5.3.2 พัฒนาแหล่งน้า และการชลประทาน
5.3.3 จัดให้มีและบารุงรักษาตลาด เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน
5.3.4 ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์
5.3.5 การพัฒนาการผลิตและการจาหน่ายข้าวหอมมะลิ
5.3.6 พัฒ นาฟื้น ฟูและอนุ รักษ์ แหล่ งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน แหล่ งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่
5.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ
5.4.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
5.4.2 จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
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5.4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่า
5.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
5.4.5 เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย
5.4.6 ส่งเสริมการออกกาลังกาย แข่งขันกีฬา และนันทนาการ
5.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวทำงกำรพัฒนำ
5.5.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ร่วมมือและเกื้อกูลใน
การพัฒนาท้องถิ่น
5.5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
5.5.3 ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากร
5.5.4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย
สะดวก เอื้ออานวยต่อการให้บริการประชาชน
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ส่วนที่ 6
บัญชีแสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,458,000

1,458,000

1,458,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม

บ้านหนองไหล หมู่ที่ 3

โพธิท์ อง และตาบลใกล้เคียงได้มี

บ้านหนองไหล หมู่ที่ 3

ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด

สายตะวันตกบ้านหนองไหลไป

ถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม

สายตะวันตกบ้านหนองไหลไป

เพิ่มขึ้น ในเขตตาบลโพธิท์ อง

ลาห้วยเงินถึงทางหลวงแผ่นดิน

ขนส่งที่ได้มาตรฐานไว้ใช้งานได้

ลาห้วยเงินถึงทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข รอ 2045

ทุกฤดูกาล

หมายเลข รอ 2045

กองช่าง

กว้าง 4 เมตร ยาว 486 เมตร
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 7

โพธิท์ องได้มถี นนสาหรับใช้ในการ

บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 7

ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด

บ้านนางเฉลิม แดงโรจน์ วัดจาก

คมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานไว้

บ้านนางเฉลิม แดงโรจน์ วัดจาก

เพิ่มขึ้น ในเขตตาบลโพธิท์ อง

สี่แยก คสล.เดิมไปเชื่อมทางหลวง

ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

สี่แยก คสล.เดิมไปเชื่อมทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข รอ 2045

แผ่นดินหมายเลข รอ 2045
กว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร

1,080,000

1,080,000

1,080,000

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

630,000

630,000

630,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม

บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 4

โพธิท์ อง และตาบลใกล้เคียงได้มี

บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 4

ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด

เส้นบ้านนายยอดรัก รดารงค์

ถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม

เส้นบ้านนายยอดรัก รดารงค์ ไป

เพิ่มขึ้น ในเขตตาบลโพธิท์ อง

ไป รพ.สต.

ขนส่งที่ได้มาตรฐานไว้ใช้งานได้

รพ.สต. ก. 4 ม. ยาว. 263 ม.

กองช่าง

ทุกฤดูกาล
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านศรีโพธิท์ อง หมู่ที่ 1

โพธิท์ องได้มถี นนสาหรับใช้ในการ

บ้านศรีโพธิท์ อง หมู่ที่ 1

ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด

เส้นทิศตะวันตกหมู่บา้ นพร้อมลง

คมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานไว้

ก. 4 ม. ยาว 150 ม.

เพิ่มขึ้น ในเขตตาบลโพธิท์ อง

ท่อระบายน้า

ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

5 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเขวาน้อย

ตาบลโพธิท์ องได้มถี นนสาหรับ

ก่อสร้างถนนบ้านเขวาน้อย

- เส้นรอบหมู่บา้ น

ใช้ในการคมนาคมขนส่งที่ได้

- เส้นรอบหมู่บ้าน ก. 5ม. ย.125 ม.

- เส้นสะพานหอประปาใหม่

มาตรฐานไว้ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

- เส้นสะพานหอประปาใหม่
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร

360,000

375,000

360,000

375,000

360,000

375,000

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม
ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด

61,0000

610,000

610,000

เพิ่มขึ้น ในเขตตาบลโพธิท์ อง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านเหล่ากาชาด หมู่ที่ 6

โพธิท์ อง และตาบลใกล้เคียงได้มี

บ้านเหล่ากาชาด หมู่ที่ 6

ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด

เส้นหน้าบ้านนายสมศักดิ์ วรรณสุทธิ์

ถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม

เส้นหน้าบ้าน นายสมศักดิ์ วรรณสุทธิ์

เพิ่มขึ้น ในเขตตาบลโพธิท์ อง

ถึงบ้านนายทองสุข ขัตฤกษ์

ขนส่งที่ได้มาตรฐานไว้ใช้งานได้

ถึงบ้านนายทองสุข ขัตฤกษ์

ทุกฤดูกาล

ก. 3 ม. ยาว 107 ม.

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบลโพธิ์ทอง

ก่อสร้างถนนคสล. จุดสี่แยกบ้าน

จุดสี่แยกบ้านนางสร้อยสุวรรณ์

ได้มถี นนสาหรับใช้ในการคมนาคมขนส่ง

นางสร้อยสุวรรณ์ จันอนุ

ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด

จันอนุ

ที่ได้มาตรฐานไว้ใช้ได้ทุกฤดูกาล

กว้าง 5 ม. ยาว 170.80 ม.

เพิ่มขึ้น ในเขตตาบลโพธิท์ อง

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองไหล

บ้านหนองไหล หมู่ที่ 3

โพธิท์ อง และตาบลใกล้เคียงได้มี

หมู่ที่ 3 เส้นสี่แยกท่าช้างไปถึง

ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด

เส้นสี่แยกหัวช้าง

ถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม

ลาห้วยเงิน

เพิ่มขึ้น ในเขตตาบลโพธิท์ อง

ไปถึงลาห้วยเงิน

ขนส่งที่ได้มาตรฐานไว้ใช้งานได้

ก. 4 ม. ยาว 870 ม.

7 ก่อสร้างถนนคสล. ม. 3

8 ก่อสร้างถนนลูกรัง

ทุกฤดูกาล

307,000

153,000

307,000

153,000

307,000

153,000

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

9 ลงลูกรังบดอัด ทางซอย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ลงลูกรังบดอัด

บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 7

โพธิท์ องได้มถี นนสาหรับใช้ในการ

บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 7

ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด

เส้นไปโนนเว่อร์

คมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานไว้

เส้นไปโนนเว่อร์

เพิ่มขึ้น ในเขตตาบลโพธิท์ อง

ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

ก. 3 ม. ยาว 450 ม.

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่ายาว

หมู่ท5ี่ สายทิศตะวันตกหมู่บา้ น

โพธิท์ องได้มถี นนสาหรับใช้ในการ

หมู่ที่ 5 สายทิศตะวันตกหมู่บา้ น

ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด

เชื่อมบ้านโนนเหลี่ยม

คมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานไว้

เชื่อมถนนเส้นบ้านโนนเหลี่ยม

เพิ่มขึ้น ในเขตตาบลโพธิท์ อง

ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

ก. 5 ม. ยาว 1,040 ม.

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่ายาว

หมู่ท5ี่ สายทิศตะวันตกหมู่บา้ น

โพธิท์ อง และตาบลใกล้เคียงได้มี

หมู่ที่ 5 สายทิศตะวันตกหมู่บา้ น

ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด

เชื่อมบ้านหนองไหล

ถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม

เชื่อมบ้านหนองไหล

เพิ่มขึ้น ในเขตตาบลโพธิท์ อง

ขนส่งที่ได้มาตรฐานไว้ใช้งานได้

ก. 6 ม. ยาว 655 ม.

10 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่ายาว

11 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่ายาว

ทุกฤดูกาล

230,000

180,000

230,000

180,000

230,000

180,000

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

27
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

12 ลงหินลูกรังถนนจากบ้านเขวาน้อย
หมู่ที่ 2 ไปด้านหลัง ทต.โพธิท์ อง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

270,000

270,000

270,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ลงหินลูกรังถนนจากบ้านเขวาน้อย

โพธิท์ องได้มถี นนสาหรับใช้ในการ

หมู่ที่ 2 ไปด้านหลัง ทต.โพธิท์ อง

ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด

คมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานไว้

กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.

ได้รับ

ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม

กองช่าง

ในเขตตาบลโพธิท์ อง

การพัฒนา
เพิ่มขึ้น

13 ขยายเขตถนน สายหลัง ร.ร.
บ้านเหล่าใหญ่ไปหนองคลองยาว

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ขยายเขตถนน สายหลัง ร.ร.

250,000

250,000

250,000

โพธิท์ องได้มถี นนสาหรับใช้ในการ

บ้านเหล่าใหญ่ไปหนองคลองยาว

ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด

คมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานไว้

กว้าง 4 ม. ยาว 125 ม.

ได้รับ

ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม

กองช่าง

ในเขตตาบลโพธิท์ อง

การพัฒนา
เพิ่มขึ้น

14 ขยายเขตถนน สายทางเข้า

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ขยายเขตถนน สายทางเข้า

บ้านนายสมุน วิลัยศรี

โพธิท์ อง และตาบลใกล้เคียงได้มี

บ้านนายสมุน วิลัยศรี หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 5 บ้านเหล่ายาว

ถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม

บ้านเหล่ายาว

ขนส่งที่ได้มาตรฐานไว้ใช้งานได้

ก. 4 ม. ยาว 83 ม.

ทุกฤดูกาล

100,000

100,000

100,000

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม
ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด
ได้รับการ ในเขตตาบลโพธิท์ อง
พัฒนา
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

28
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

15 ขยายเขตถนน สายหลังดอนปู่ตา

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ขยายเขตถนน สายหลังดอนปู่ตา

ไปบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ไปเชื่อม

โพธิท์ องได้มถี นนสาหรับใช้ในการ

ไปบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ไปเชื่อม

ถนนบ้านหนองไหล หมู่ที่ 3

คมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานไว้

ถนนบ้านหนองไหล หมู่ที่ 3

ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

กว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม

กองช่าง

ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด
ได้รับการ ในเขตตาบลโพธิท์ อง
พัฒนา
เพิ่มขึ้น

16 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง/
ถนนดิน/ถนนคสล.ในเขตตาบล

17 ก่อสร้างรางระบายน้า/ท่อระบาย
น้า/สะพาน/ฝายกั้นน้าในเขตตาบล

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง/

1,000,000 1,000,000 1,000,000

จานวน ประชาชนในเขตตาบล

โพธิท์ องได้มถี นนสาหรับใช้ใน

ถนนดิน /ถนนคสล./ถนนลาดยาง

การคมนาคมได้โดยสะดวก รวดเร็ว

ในเขตตาบลโพธิท์ อง

ได้รับการ สะดวกสบายในการ

ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

จานวน 30 สาย

บารุงรักษา คมนาคม

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ก่อสร้างรางระบายน้า/ท่อระบาย

โพธิท์ องที่ได้รับความเดือดร้อน

น้า /สะพาน/ฝายกั้นน้า

จากการไหล่บา่ เข้าบ้านเรือนและ

ในเขตตาบลโพธิท์ อง

ตามถนนได้รับความสะดวก

จานวน 30 แห่ง

กองช่าง

ถนนที่ โพธิท์ องได้รับความ

1,550,000 1,550,000 1,550,000

จานวน ประชาชนได้รับความ
รางระบาย สะดวกเนื่องจากระบบ
น้า/ท่อ การระบายน้าของหมู่บา้ น
ระบายน้า/ ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง

ตลอดจนมีสะพานในการขนส่ง

สะพาน/ และมีสะพานในการ

สินค้าทางการเกษตร

ฝายกั้นน้า คมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

29
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

18 ก่อสร้างสะพานห้วยน้าเงิน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,100,000 1,100,000 1,100,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยน้าเงิน

โพธิท์ อง มีการคมนาคมที่สะดวก

ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 21 ม.

สะพานที่ โพธิท์ องได้รับความ

รวดเร็ว

บ้านหนองไหล ม.3 ไป บ้าน

เพิ่มขึ้น สะดวกสบายในการ

หนองแวงน้อย

จานวน ประชาชนในเขตตาบล

กองช่าง

คมนาคม
กองช่าง

19 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้าน

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้าน

หนองไหล - หนองเจริญ ไปเชื่อม

โพธิท์ องได้มถี นนสาหรับใช้ใน

หนองไหล - หนองเจริญ ไปเชื่อม

ถนนที่ โพธิท์ องและตาบล

วัดป่านกยูงทอง ต.หนองแวงควง

การคมนาคมได้โดยสะดวก รวดเร็ว

วัดป่านกยูงทอง ต.หนองแวงควง

เพิ่มขึ้น ใกล้เคียงมีการคมนาคม

ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

กว้าง 6 ม. ยาว 2,100 ม.

20 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลัง

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลัง

ทต.โพธิท์ องถึงบ้านเขวาน้อย

โพธิท์ องได้มถี นนสาหรับใช้ใน

ทต.โพธิท์ องถึงบ้านเขวาน้อย

ถนนที่ โพธิท์ องได้รับความ

การคมนาคมได้โดยสะดวก รวดเร็ว

ก. 5 ม. ยาว 1,599 ม.

เพิ่มขึ้น สะดวกสบายในการ

ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

840,000

840,000

840,000

จานวน ประชาชนในเขตตาบล

สะดวก รวดเร็ว
5,756,000 5,756,000 5,756,000

จานวน ประชาชนในเขตตาบล

คมนาคม

กองช่าง

30
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

21 ขยายถนน คสล.เส้นบูรพาสามัคคี

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ขยายถนน คสล.เส้นบูรพา

หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าใหญ่ เริ่มจาก

โพธิท์ องได้มถี นนสาหรับใช้ใน

สามัคคี หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าใหญ่

บ้านนายลาดวน พรมน้อย

การคมนาคมได้โดยสะดวก รวดเร็ว

กว้างข้างละ 1 เมตร

ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

ยาวข้างละ 95 เมตร

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จานวน ประชาชนในเขตตาบล

กองช่าง

ถนนที่ โพธิท์ องและตาบล
ได้รับการ ใกล้เคียงมีการคมนาคม
พัฒนา สะดวก รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

22 ขยายถนนดินจากสามแยก

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ขยายถนนดินจากสามแยก

120,000

120,000

120,000

จานวน ประชาชนในเขตตาบล

บ้านนายยอดรัก รดารงค์ ถึง

โพธิท์ องได้มถี นนสาหรับใช้ใน

บ้านนายยอดรัก รดารงค์ ถึง

ถนนที่ โพธิท์ องได้รับความ

ถนน คสล.ไปบ้านหนองไหล

การคมนาคมได้โดยสะดวก รวดเร็ว

ถนน คสล.บ้านเหล่าใหญ่ ถึง

ได้รับการ สะดวกสบายในการ

ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

บ้านหนองไหล กว้าง 3 เมตร

กองช่าง

พัฒนา คมนาคม
เพิ่มขึ้น

23 ขยายเขตถนนดินระหว่างบ้าน

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ขยายเขตถนนดินระหว่างบ้าน

นายสมบูรณ์ โยธาสุภาพ ถึง

โพธิท์ องได้มถี นนสาหรับใช้ใน

นายสมบูรณ์ โยธาสุภาพ ถึง

ถนนลาดยางไป อ.ศรีสมเด็จ

การคมนาคมได้โดยสะดวก รวดเร็ว

ถนนลาดยางไป อ.ศรีสมเด็จ

ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร

70,000

70,000

70,000

จานวน ประชาชนในเขตตาบล
ถนนที่ โพธิท์ องและตาบล
ได้รับการ ใกล้เคียงมีการคมนาคม
พัฒนา สะดวก รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

31
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

24 ขยายถนนดินแยกจากถนน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ขยายถนนดินแยกจากถนน

ศรีสมเด็จบริเวณที่นานายสมพร

โพธิท์ องได้มถี นนสาหรับใช้ใน

ศรีสมเด็จบริเวณที่นานายสมพร

พันธุอ์ ะนุ ถึงที่นานายวันทอง

การคมนาคมได้โดยสะดวก รวดเร็ว

พันธุอ์ ะนุ ถึงที่นานายวันทอง

วิเศษไสยหมู่ท4ี่ บ้านเหล่าใหญ่

ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

วิเศษไสย หมู่ท4ี่ บ้านเหล่าใหญ่

พัฒนา สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

เพิ่มขึ้น

25 วางท่อระบายน้า หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

วางท่อระบายน้า หมู่ที่ 4

บ้านเหล่าใหญ่ ระหว่างบ้าน

โพธิท์ องที่ได้รับความเดือดร้อน

บ้านเหล่าใหญ่ ระหว่างบ้าน

นายวิเชียร โสดา ถึงบ้าน

จากการไหล่บา่ เข้าบ้านเรือนและ

นายวิเชียร โสดา ถึงบ้าน

นางลาไพร โยธาสุภาพ

ตามถนนได้รับความสะดวก

นางลาไพร โยธาสุภาพ

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

วางท่อระบายน้า หมู่ที่ 1

บ้านศรีโพธิท์ อง จากบ้าน

โพธิท์ องที่ได้รับความเดือดร้อน

บ้านศรีโพธิท์ อง จากบ้าน

นายสุวิทย์ แน่นอุดร ถึงบ้าน

จากการไหล่บา่ เข้าบ้านเรือนและ

นายสุวิทย์ แน่นอุดร ถึงบ้าน

นางสาวอิงอร กลนาม

ตามถนนได้รับความสะดวก

นางสาวอิงอร กลนาม

26 วางท่อระบายน้า หมู่ที่ 1

จานวน ประชาชนในเขตตาบล

กองช่าง

ถนนที่ โพธิท์ องและตาบล
ได้รับการ ใกล้เคียงมีการคมนาคม

200,000

200,000

200,000

จานวน ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ท่อระบาย สะดวกเนื่องจากระบบ
น้าที่

การระบายน้าของหมู่บา้ น

เพิ่มขึ้น ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง
160,000

160,000

160,000

จานวน ประชาชนได้รับความ
ท่อระบาย สะดวกเนื่องจากระบบ
น้าที่

การระบายน้าของหมู่บา้ น

เพิ่มขึ้น ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง

กองช่าง

32
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

27 วางท่อระบายน้า หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

วางท่อระบายน้า หมู่ที่ 2

บ้านเขวาน้อย จากบ้าน

โพธิท์ องที่ได้รับความเดือดร้อน

บ้านเขวาน้อย จากบ้าน

นางพิมพา จาปาเกตุ ถึงบ้าน

จากการไหล่บา่ เข้าบ้านเรือนและ

นางพิมพา จาปาเกตุ ถึงบ้าน

นายยุทธศิลป์ เสมอภาพ

ตามถนนได้รับความสะดวก

นายยุทธศิลป์ เสมอภาพ

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

วางท่อระบายน้า หมู่ที่ 2

จากสี่แยกบ้านนางเพ็ญณี

โพธิท์ องที่ได้รับความเดือดร้อน

จากสี่แยกบ้านนางเพ็ญณี

โยธาสุภาพ ถึงสี่แยกบ้าน

จากการไหล่บา่ เข้าบ้านเรือนและ

โยธาสุภาพ ถึงสี่แยกบ้าน

นางเหง่า คอนมะลา

ตามถนนได้รับความสะดวก

นางเหง่า คอนมะลา

29 ลงลูกรังถนนคุ้มหัวช้างไปถึง

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ลงลูกรังถนนคุ้มหัวช้างไปถึง

สามแยกป่านกยูงทอง

โพธิท์ องได้มถี นนสาหรับใช้ใน

สามแยกป่านกยูงทอง

การคมนาคมได้โดยสะดวก รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

28 วางท่อระบายน้า หมู่ที่ 2

ใช้งานได้ทกุ ฤดูกาล

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ท่อระบาย สะดวกเนื่องจากระบบ
น้าที่

การระบายน้าของหมู่บา้ น

เพิ่มขึ้น ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง
70,000

70,000

70,000

จานวน ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ท่อระบาย สะดวกเนื่องจากระบบ
น้าที่

การระบายน้าของหมู่บา้ น

เพิ่มขึ้น ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง
300,000

300,000

300,000

จานวน ครัวเรือนที่มกี ารคมนาคม
ถนนที่ สะดวกรวดเร็วทั้งหมด
ได้รับการ ในเขตตาบลโพธิท์ อง
พัฒนา
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

33
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนา ปรับปรุงและบารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มอี ย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ขยายเขตไฟฟ้าในเขตตาบล

2 ติดตั้งไฟแสงสว่าง/ไฟจราจร/

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

หมู่บา้ นและเพื่อการเกษตรใน

เขตไฟฟ้า ทุกครัวเรือน

เขตตาบลโพธิท์ อง

เพิ่มขึ้น

สัญลักษณ์จราจร ในเขต

โพธิท์ อง มีไฟแสงสว่าง/ไฟจราจร

บ้าน ตาบลโพธิท์ อง

หมู่บา้ น

สัญญลักษณ์จราจร เพื่ออานวย

200,000

200,000

200,000

จานวน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

จานวน ประชาชนได้รับความ
ไฟฟ้า

กองช่าง

กองช่าง

สะดวกในด้านการ

สาธารณะ คมนาคม

ความสะดวกในด้านการเดินทาง
ในเขตตาบล

หน่วยงาน

ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต

ติดตั้งไฟแสงสว่างฯในเขตหมู่

3 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

เพื่อให้ประชาชนได้มไี ฟฟ้าใช้

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

1,000,000 1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วัด

เพิ่มขึ้น

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ซ่อมแซมไฟแสงสว่างฯในเขต

โพธิท์ อง มีไฟแสงสว่าง/ไฟจราจร

หมู่บา้ น ตาบลโพธิท์ อง

200,000

200,000

200,000

จานวน ประชาชนได้รับความ
ไฟฟ้า

กองช่าง

สะดวกในด้านการ

สัญญลักษณ์จราจร เพื่ออานวย

สาธารณะ คมนาคม

ความสะดวกในด้านการเดินทาง

ที่ได้รับการ
บารุงรักษา

4 ก่อสร้างซุ้มประตูถนนสายหลัก
บ้านเหล่ากาชาด ไป
อาเภอศรีสมเด็จ

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้

ก่อสร้างซุ้มประตูถนนสายหลัก

1,000,000 1,000,000, 1,000,000

จานวน ประชาชนที่สัญจรไปมา

ทราบถึงเขตพื้นที่ตาบลโพธิท์ อง

บ้านเหล่ากาชาด ไป

ซุ้มประตู ได้ทราบถึงเขตพื้นที่ตาบล

อาเภอศรีสมเด็จ

เพิ่มขึ้น โพธิท์ อง

กองช่าง

34
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนา ปรับปรุงและบารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มอี ย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

5 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บา้ นในเขตตาบล

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การบริการระบบประปา

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

ของหมู่บา้ นทั้ง 7 หมู่บา้ น

หมู่บา้ นในเขตตาบลโพธิท์ อง

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จานวน ประชาชนในเขตตาบล
ระบบ

กองช่าง

โพธิท์ องมีน้าประปาไว้ใช้

ประปา สาหรับอุปโภค - บริโภค
หมู่บา้ น
ได้รับการ
ก่อสร้าง
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
เพิ่มขึ้น
6 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถังเก็บน้าฝน
ในเขตตาบล

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ก่อสร้างถังเก็บน้าฝนขนาดความ

1,000,000 1,000,000 1,000,000

จานวน ประชาชนในเขตตาบล

โพธิท์ อง ได้มภี าชนะสาหรับไว้

จุ 10/6 ลบ.ม.

ถังเก็บ โพธิท์ องมีน้าสะอาดไว้ใช้

เก็บน้าฝนไว้บริโภคอย่างเพียงพอ

ในเขตตาบลโพธิท์ อง

น้าฝน
ได้รับการ
ก่อสร้าง
ซ่อมแซม
เพิ่มขึ้น

สาหรับอุปโภค - บริโภค

กองช่าง

35
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มอี ย่างเพียงพอทั่วถึง ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้นกั เรียนได้บริโภคอาหาร

อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน

ครบทุกคน

บ้านเหล่าใหญ่

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

นักเรียน นักเรียนได้บริโภคอาหาร

กองการศึกษา

ได้บริโภค ครบทุกคน
อาหาร
ครบทุกคน

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโพธิท์ อง

เพื่อให้นกั เรียนได้บริโภคอาหาร

อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน

ครบทุกคน

บ้านโพธิท์ อง

200,000

200,000

200,000

นักเรียน นักเรียนได้บริโภคอาหาร

กองการศึกษา

ได้บริโภค ครบทุกคน
อาหาร
ครบทุกคน

3 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่

เพื่อให้นกั เรียนมีสุขภาพแข็งแรง

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่

เจริญเติบโตตามวัย

นักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่

250,000

250,000

250,000 นักเรียน นักเรียนได้อาหารเสริม
มีสุขภาพ (นม) ครบทุกคน
แข็งแรง
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

36
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มอี ย่างเพียงพอทั่วถึง ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนบ้านโพธิท์ อง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้นกั เรียนมีสุขภาพแข็งแรง

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่

เจริญเติบโตตามวัย

นักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิท์ อง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000 นักเรียน นักเรียนได้อาหารเสริม
มีสุขภาพ (นม) ครบทุกคน
แข็งแรง
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

37
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร

จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร ให้

ประชาชน ประชาชนสามารถรับรู้

ให้กบั ที่อา่ นหนังสือประจาหมู่บา้ น

จากหนังสือพิมพ์ วารสาร ได้ทนั

กับประชาชนในเขตตาบล

ได้รับรู้ ข่าวสารทันต่อเหตุการณ์

และชุมชนในเขตตาบลโพธิท์ อง

ต่อเหตุการณ์

โพธิท์ อง

ข่าวสาร ปัจจุบนั

สานักปลัด

เพิ่มขึ้น
2 ปรับปรุงศูนย์สารสนเทศพร้อม
จัดหาวัสดุอปุ กรณ์

3 ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจา
หมู่บา้ น

เพื่อให้ตาบลโพธิท์ อง ได้มศี นู ย์

ปรับปรุงศูนย์สารสนเทศพร้อม

สารสนเทศที่ทนั สมัยไว้ให้บริการ

จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ จานวน

ประชาชนด้านสารสนเทศ

1 แห่ง

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล

จัดซ่อมแซมหอกระจายข่าว

ข่าวสารประจาหมู่บา้ น

ประจาหมู่บา้ น

300,000

-

-

มีช่องทาง ประชาชนได้มศี นู ย์

สานักปลัด

การศึกษา สารสนเทศที่ทนั สมัย
เพิ่มขึ้น
100,000

100,000

100,000 หอกระจาย ประชาชนได้รับทราบ
ข่าวได้รับ
การบารุง
รักษา

ข้อมูลข่าวสารประจาวัน

กองช่าง

38
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

4 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ

จัดซื้อจัดจ้างของ ทต./อบต.

บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระดับอาเภอ

การจัดซื้อจัดจ้างของ ทต./อบต.
ระดับอาเภอ

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

15,000

15,000

15,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

มีศนู ย์

มีศนู ย์ข้อมูลข่าวสารการ

จัดซื้อจัดจ้างของ ทต./อบต.

ข้อมูล

จัดซื้อจัดจ้างของ ทต./

ระดับอาเภอ

ข่าวสาร อบต.ระดับอาเภอที่มี
การจัดซื้อ ประสิทธิภาพและโปร่งใส
จัดจ้าง
ของ ทต./
อบต.
ระดับ
อาเภอ
ที่มปี ระสิทธิ
ภาพและ
โปร่งใส
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) (เพิ่มเติม)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

5 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย
ในเขตเทศบาลตาบลโพธิท์ อง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล

ติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขต

ข่าวสารจากเทศบาลตาบลโพธิท์ อง

เทศบาลตาบลโพธิท์ องทั้ง 7หมู่บา้ น

ได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

มีจุด

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล

บริการ ข่าวสารจากเทศบาล
การประชา ตาบลโพธิท์ องได้รวดเร็ว
สัมพันธ์ และทันเหตุการณ์
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

39
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่คู่กบั ท้องถิ่นสืบไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 จัดงานประเพณีทอ้ งถิ่น

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วม

จัดงานประเพณีตามวัฒนธรรม

ประชาชน สร้างความสามัคคีของ

งานวันสาคัญทางศาสนา หรืองาน

ของท้องถิ่น ตามวันสาคัญตลอด

ได้ร่วม ทุกฝ่ายในตาบลและเป็น

ประเพณีของท้องถิ่น

ทั้งปี

ส่งเสริม การสืบสานประเพณี

กองการศึกษา

สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณี
เพิ่มขึ้น วัฒนธรรมและศรัทธา
2 จัดงานวันผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักความ

จัดงานวันผู้สูงอายุในช่วง

ศรัทธาที่มตี อ่ บุพการี และผู้สูงอายุ

เทศกาลสงกรานต์

50,000

50,000

50,000

บุตรหลาน บุตรหลานได้ราลึกถึงบุญ

สานักปลัด

ได้แสดง คุณผู้สูงอายุและเป็นการ

ในตาบล

ความเคารพ ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดงี าม
ต่อบุพการี
เพิ่มขึ้น

3 ส่งเสริม สนับสนุนศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนศาสนาและ

ส่งเสริม สนับสนุนศาสนาและ

วัฒนธรรม ให้คงอยู่กบั สังคมไทย

วัฒนธรรม 100 %

ตลอดไป

100,000

100,000

100,000

ประชาชน ทาให้ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา
ร่วมส่งเสริม ยังคงอยู่คู่กบั สังคมไทย
สืบสาน ตลอดไป
วัฒนธรรม

40
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่คู่กบั ท้องถิ่นสืบไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 จัดงานประเพณีสรงพระธาตุรัตน
มงคล วัดบ้านหนองไหล

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี

จัดงานประเพณีสรงพระธาตุรัตน

ของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กบั ประชาชน

มงคล วัดบ้านหนองไหล ในเดือน

รุ่นหลังสืบไป

เมษายน ของทุกปี

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชน ประชาชนได้ร่วมทาบุญ
ได้ร่วม และอนุรักษ์ประเพณีที่ดี
ทาบุญและ งามให้คงอยู่ตอ่ ไป
อนุรักษ์
ประเพณีที่
ดีงาม
เพิ่มขึ้น

5 อุดหนุนโครงการแห่เทียน
เข้าพรรษาอาเภอศรีสมเด็จ

เพื่อสมทบโครงการแห่เทียน

อุดหนุนงบประมาณให้ผู้ดาเนินการ

15,000

15,000

15,000 จัดงาน มีการจัดงานประเพณี

เข้าพรรษาอาเภอศรีสมเด็จ

จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา

อาเภอศรีสมเด็จ

แห่เทียน อาเภอศรีสมเด็จ
เข้าพรรษา
อาเภอ
ศรีสมด็จ

กองการศึกษา

41
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่คู่กบั ท้องถิ่นสืบไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

6 ส่งเสริมและสนับสนุนการเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่ออนุรักษ์ศลิ ปะวัฒนธรรมให้คง

อุดหนุนงบประมาณสนับสนุน

อยู่คู่กบั ท้องถิ่นสืบไป

โครงการให้แก่สานักงานสภา

ในการ ให้คงอยู่คู่กบั ท้องถิ่นสืบไป

วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

อุดหนุน

พระอุโบสถวัดบูรพาภิราม

งบประมาณ อนุรักษ์ศลิ ปะวัฒนธรรม

กองการศึกษา

จังหวัดร้อยเอ็ด
7 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวด ประจาปี 2559

เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทาการ

คงอยู่คู่กบั ท้องถิ่นตลอดไป

ปกครองอาเภอศรีสมเด็จ

5,000 -

-

งบประมาณ ประเพณีวัฒนธรรมคงอยู่

กองการศึกษา

ในการ คู่กบั ท้องถิ่นตลอดไป
อุดหนุน

8 อุดหนุนโครงการประเพณีปใี หม่
และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทาการ

คงอยู่คู่กบั ท้องถิ่นตลอดไป

ปกครองอาเภอศรีสมเด็จ

5,000 -

-

งบประมาณ ประเพณีวัฒนธรรมคงอยู่
ในการ คู่กบั ท้องถิ่นตลอดไป
อุดหนุน

กองการศึกษา

42
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 การพัฒนาคนให้มคี ุณธรรม จริยธรรม นาความรู้ เกิดภูมคิ ุ้มกัน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 จัดเข้าค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม

เด็กและเยาวชนในเขตตาบล

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

โพธิท์ อง ร้อยละ 100

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

150,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เด็กและ เด็กและเยาวชนมีวินยั

สานักปลัด

เยาวชน คุณธรรม จริยธรรม
มีคณ
ุ ธรรม เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

2 จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และ

เพื่อให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ตาบล

เด็กและเยาวชนในเขตตาบล

แก้ไขปัญหาของกลุ่มเยาวชนใน

โพธิท์ อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น

โพธิท์ อง ร้อยละ 100

พื้นที่

ประโยชน์

150,000

150,000

150,000

เด็กและ เด็กและเยาวชนได้รับ
เยาวชน การส่งเสริมให้เข้าร่วม
เข้าร่วม กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
กิจกรรม
ที่เป็น
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

43
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 การพัฒนาคนให้มคี ุณธรรม จริยธรรม นาความรู้ เกิดภูมคิ ุ้มกัน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก

เด็ก เยาวชนตาบลโพธิท์ องและ

และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้

พื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม

นอกชั้นเรียน

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เด็กมี

เด็กมีความกล้าแสดงออก

ความกล้า และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
แสดงออก
และเกิด
การเรียนรู้
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

44
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 พัฒนา และส่งเสริมให้มกี ารจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มมี าตรฐาน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ที่ทนั สมัย

จานวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000 2,000,000 2,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ทาให้มี ทาให้มศี นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

ศูนย์พฒ
ั นา ที่เพียงพอต่อเด็กเล็กใน
เด็กเล็กที่ ตาบลโพธิท์ อง
ดีขึ้น

2 ปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
พร้อมจัดหาสื่อการเรียนการสอน

เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ได้รับการ

500,000

500,000

500,000

ทาให้มี ทาให้มศี นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

กองช่าง

ทันสมัย และมีสื่อการเรียนการสอน

ปรับปรุง จานวน 1 แห่งและจัด

ศูนย์พฒ
ั นา ที่ทนั สมัยและมีสื่อการเรียน กองการศึกษา

สาหรับเด็กเล็ก

หาสื่อการเรียนการสอนจานวน

เด็กเล็กที่ การสอน ที่หลากหลาย
ทันสมัย

3 ส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลาง

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลโพธิท์ อง

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในเขตพื้นที่

350,000

350,000

350,000

นักเรียน เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

วันและอาหารเสริม(นม)ให้แก่

ได้รับการส่งเสริมอาหารกลางวัน

ได้บริโภค ตาบลโพธิท์ องได้รับการ

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในพื้นที่

และอาหารเสริม (นม)

อาหาร

ส่งเสริมอาหารกลางวัน

กลางวัน และอาหารเสริม (นม)
และอาหาร
เสริม(นม)
ทุกคน

กองการศึกษา

45
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 พัฒนา และส่งเสริมให้มกี ารจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มมี าตรฐาน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 จัดหารถรับ - ส่ง เด็กนักเรียน
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ดอ้ ย

จัดหารถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนใน

โอกาส

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านหนองไหล

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จานวน นักเรียนที่ดอ้ ยโอกาส

กองการศึกษา

เด็กนักเรียน ได้รับความช่วยเหลือ

จานวน 1 คัน

ที่ได้รับ เพิ่มขึ้น
ความช่วย
เหลือ
เพิ่มขึ้น

5 สนับสนุนการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

เพื่อจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก

จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง/

50,000

50,000

50,000

เด็ก

นักเรียน

แห่เทียนพรรษา วันแม่/วันพ่อ/

นักเรียน มีประสบการณ์

ไหว้ครู ฯลฯ

มีประสบ
การณ์เรียน
เพิ่มขึ้น

เด็กได้ร่วมกิจกรรมและ

กองการศึกษา

46
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 พัฒนา และส่งเสริมให้มกี ารจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มมี าตรฐาน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

6 กีฬาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย

จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒ
ั นา

ให้แก่เด็กเล็กมีพฒ
ั นาการทางกาย

เด็กเล็ก

เหมาะสมตามวัย

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เด็กเล็ก เด็กเล็กมีสุขภาพ
มีสุขภาพ พลานามัย พัฒนาการทาง
พลานามัย กายเหมาะสมตามวัย
ทางกาย
เหมาะสม
ตามวัย
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

47
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบั ประชาชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ฝึกอบรมอาชีพให้กบั ประชาชน

2 สนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นทุน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนที่มคี วามสนใจ

จัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆให้ได้

อาชีพเสริมประเภทต่างๆได้ฝึก

ร้อยละ 100

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชน ประชาชนมีความรู้ใน
มีงานทา อาชีพสามารถนาไป

ที่ตอ้ งการเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้

มีรายได้ ประกอบอาชีพเพื่อเป็น

กับครอบครัว

เพิ่มขึ้น รายได้เสริม

เพื่อให้กลุ่มอาชีพที่มกี ารรวมตัวอยู่

พิจารณากลุ่มอาชีพที่มผี ลงาน

หมุนเวียนให้กบั กลุ่มอาชีพ/

แล้วสามารถมีเงินทุนในการ

เป็นรูปธรรมแต่ยังขาดเงินทุน

กลุ่มสตรี

ดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง

ให้ได้ร้อยละ 100

สานักปลัด

100,000

100,000

100,000 กลุ่มอาชีพ/ กลุ่มอาชีพมีเงินทุนสาหรับ
กลุ่มสตรี ดาเนินกิจการ
มีทนุ ในการ
ประกอบ
อาชีพ
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

48
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาแหล่งน้าและการชลประทาน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ขุดลอกหนองน้า/ลาห้วย
เพื่อการเกษตร

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อมีแหล่งน้าไว้สาหรับเก็บกักน้า

ขุดลอกหนองน้า/ลาห้วยในเขต

ประชาชน ประชาชนในเขตตาบล

ใช้เพื่อการเกษตร

ตาบลโพธิท์ อง

มีนา้ ใช้ใน โพธิท์ องมีน้าไว้ใช้ในการ

จานวน 4 แห่ง

การเกษตร เกษตรอย่างเพียงพอตลอด

กองช่าง

เพิ่มขึ้น ทั้งปี
2 วางระบบท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

วางท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร

โพธิท์ องมีน้าเพื่อทาการเกษตร

จานวน 7 แห่ง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ประชาชนในเขตตาบล

กองช่าง

มีนา้ ใช้ใน โพธิท์ องมีน้าไว้ใช้ในการ
การเกษตร เกษตรอย่างเพียงพอตลอด
เพิ่มขึ้น ทั้งปี

3 ขุดบ่อน้าตื้นขนาดเล็กเพื่อ
การเกษตร

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

บ่อน้าตื้นขนาดเล็ก

โพธิท์ องมีน้าเพื่อทาการเกษตร

จานวน 7 บ่อ

100,000

100,000

100,000

ประชาชน ประชาชนในเขตตาบล
มีนา้ ใช้ใน โพธิท์ องมีน้าไว้ใช้ในการ
การเกษตร เกษตรอย่างเพียงพอตลอด
เพิ่มขึ้น ทั้งปี

4 ขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

โพธิท์ องมีน้าเพื่อทาการเกษตร

จานวน 7 บ่อ

200,000

200,000

200,000

ประชาชน ประชาชนในเขตตาบล
มีนา้ ใช้ใน โพธิท์ องมีน้าไว้ใช้ในการ
การเกษตร เกษตรอย่างเพียงพอตลอด
เพิ่มขึ้น ทั้งปี

กองช่าง

49
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 จัดให้มี และบารุงรักษาตลาด เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 จัดตั้งตลาดชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดตั้งตลาดชุมชน จานวน1แห่ง

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

มีตลาด ประชาชนในเขตตาบล

โพธิท์ อง ได้มแี หล่งจาหน่ายสินค้า

ชุมชน

โพธิท์ องมีตลาดชุมชน

ทางการเกษตรและอื่นๆ

เพิ่มขึ้น เพื่อจาหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร

กองช่าง

50
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ

สนับสนุนโครงการเกษตร

ประชาชน ประชาชนสามารถนาความ

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นใช้เองเป็นการ

อินทรีย์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

มีความรู้ รู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ร้อยละ 100

ในการ ชีวภาพไปผลิตใช้เอง

สานักปลัด

ผลิตปุ๋ย
เพิ่มขึ้น
2 ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจการเกษตร

จานวนร้อยละ 100 ของ

แบบใหม่เข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

100,000

100,000

100,000

ประชาชน เกษตรกรสามารถนาหลักการ

สานักปลัด

ดาเนินชีวิต ตามแนวฯมาประยุกต์ใช้ใน
ตามหลัก การดาเนินชีวติ ประจาวัน
เศรษฐกิจ ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยี
พอเพียง ได้รับการพัฒนา

3 สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

เทคโนโลยี

เกษตรตาบลโพธิท์ อง 1 แห่ง

50,000

50,000

50,000

ศูนย์ฯได้

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

รับการพัฒนา ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

51
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 ส่งเสริมการขยายพันธุโ์ คเนื้อ
แก่เกษตกรตาบลโพธิท์ อง

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายพันธุโ์ คเนื้อได้จานวน

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชน ทาให้ประชาชนในเขตตาบล

โคเนื้อและสร้างความมั่นคงในอาชีพ ร้อยละ 100 ของเกษตรกร

มีความรู้ มีความรู้ในการขยายพันธุ์

การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร

ในการ พันธุ์โคเนื้อและมีความมั่นคง

ตาบลโพธิท์ อง

ที่เข้าร่วมโครงการ

ขยาย
พันธุโ์ ค
เพิ่มขึ้น

ในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ

สานักงานปลัด

52
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาการผลิตและจาหน่ายข้าวหอมมะลิ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 จัดหา/ปรับปรุง ขยายพันธุ์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดหา/ปรับปรุงขยายพันธุ์

เกษตรกรร้อยละ 100 ได้รับ

ข้าวหอมมะลิ/ข้าวเหนียว กข.6

ข้าวหอมมะลิ/ข้าวเหนียวเพื่อแจก

แจกพันธุข์ ้าวฯ

เพื่อแจกจ่ายให้กบั เกษตรกร

จ่ายให้กบั เกษตรกร

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เกษตรกร เกษตรมีพนั ธุข์ ้าวฯ

สานักปลัด

มีพนั ธุข์ ้าว ไว้สาหรับทาการเกษตร
เพิ่มขึ้น

53
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติตา่ ง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์หนองไหล
เป็นแหล่งท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในตาบลโพธิท์ อง

ปรับปรุงภูมทิ ศั น์หนองไหลเป็น

มึสถานที่ทอ่ งเที่ยว พักผ่อนหย่อน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ใจ

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีสถานที่ ประชาชนใน ต.โพธิท์ อง
ท่องเที่ยว มีสถานที่ทอ่ งเที่ยว
เพิ่มขึ้น พักผ่อนหย่อนใจ

สานักปลัด

54
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ /
โรคอุบตั ใิ หม่

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

จานวนร้อยละของการควบคุม

โรคอุบตั ใิ หม่ทาให้ประชาชนมี

และป้องกันโรคติดต่อ

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชน ประชาชนในเขตตาบล

สานักงานปลัด

ได้รับความ โพธิท์ องมีความปลอดภัย

ความปลอดภัยในชีวิต

ปลอดภัย ในการดาเนินชีวิต
เพิ่มขึ้น

2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
บริการสุขภาพประชาชน

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย

ประชาชนร้อยละ 100 ของผู้รับ

และสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง

บริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

100,000

100,000

100,000

ประชาชน ประชาชนในเขตตาบล

สานักงานปลัด

มีสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายที่

ทุกกลุ่มวัย

อนามัย แข็งแรง
ที่ดขี ึ้น

3 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อใน
สัตว์

เพื่อควบคุมและป้องกันโรดติดต่อ

ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อใน

ในสัตว์ ในเขตตาบลโพธิท์ อง

สัตว์

100,000

100,000

100,000

โรคติดต่อ ทาให้โรคติดต่อในสัตว์ ในเขตสานักงานปลัด
ในสัตว์ได้รับ ในเขตตาบลโพธิท์ อง
การควบคุม ได้รับการควบคุมและ
เพิ่มขึ้น

4 สร้างคอกกักกันสัตว์ เพื่อการ
ฉีดวัคซีนสัตว์
(คอกสามารถเคลื่อนย้ายได้)

20,000

20,000

ป้องกัน

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

สร้างคอกกักกันสัตว์ เพื่อการ

20,000 มีที่ฉีดวัค ทาให้การฉีดวัคซีนสัตว์

ในการฉีดวัคซีนสัตว์

ฉีดวัคซีนสัตว์ ขนาด ยาว 8 ม.

ซีนสัตว์ สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 1 เมตร

เพิ่มขึ้น

สานักงานปลัด

55
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

5 จัดหาเครื่องพ่นหมอกควัน

วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมและป้องกันโรค

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

70,000

70,000

70,000

ไข้เลือดออก

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

โรคไข้เลือด ประชาชนใน ต.โพธิท์ อง

สานักปลัด

ออกได้รับ มีความปลอดภัยในชีวิต
การควบคุม
เพิ่มขึ้น

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลโพธิท์ อง

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน

สนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนิน

70,000

70,000

70,000

ประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึง

สุขภาพตาบลโพธิท์ อง

งานและบริหารจัดการกองทุน

สามารถ บริการสาธารณะสุข

หลักประกันสุขภาพตาบลโพธิท์ อง

เข้าถึง
บริการ
สาธารณะสุข

มากขึ้น

สานักปลัด

56
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 จัดให้มรี ะบบบาบัดน้าเสีย การจัดการขยะและสิ่งปฏิกลู
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ/ถังขยะใน
หมู่บา้ น/เตาเผาขยะในเขตตาบล

2 จัดหารถขนขยะ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

จัดหาแหล่งทิ้งขยะ/ถังขยะใน

โพธิท์ องมีแหล่งกาจัดขยะที่มี

หมู่บา้ น/เตาเผาขยะ ในเขต

ขยะที่ได้ ขยะที่ได้มาตรฐาน

มาตรฐาน

ตาบลโพธิท์ อง จานวน 9 แห่ง

มาตรฐาน

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบลโพธิ์

จัดหารถขนขยะ จานวน 1 คัน

ทองมีการกาจัดขยะที่ได้มาตรฐาน

1,000,000

-

-

มีที่ทิ้ง

ขยะมี

ประชาชนมีแหล่งที่ทิ้ง

ตาบลโพธิท์ องมีการจัด

ปริมาณ การขยะที่ได้มาตรฐาน
ลดลง

สานักปลัด

สานักปลัด

57
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ปลูกป่าชุมชน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปลูกจิตสานึกให้ประชาชน

ปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่ตาบล

หวงแหนผูกพันมีความรักและเห็น

โพธิท์ อง จานวน 3 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชน ปลูกจิตสานึกให้ประชาชน

สานักปลัด

มีจิตสานึก หวงแหนผูกพันมีความรัก

ความสาคัญของทรัพยากรป่าไม้

และใช้ และเห็นความสาคัญของ
ทรัพยากร ทรัพยากรป่าไม้
อย่างคุ้มค่า

2 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์สวนสุขภาพ/
หนองน้าโนนทาเล

เพื่อให้ประชาชนมีสวนสุขภาพ

ปรับปรุงสวนสุขภาพในเขตพื้นที่

เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และ

จานวน 1 แห่ง

ออกกาลังกาย

500,000

500,000

500,000 มีที่สาธารณะ ประชาชนมีสวนสุขภาพ
ที่เป็น

ไว้พกั ผ่อนหย่อนใจและ

ระเบียบ

ใช้ในการออกกาลังกาย

เรียบร้อย
และเป็น
สถานที่ใน
การออก

กาลังกาย

สานักปลัด

58
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ ผู้พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาสทางสังคม
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ปว่ ยเอดส์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้

(ผลผลิตของโครงการ)
ให้การสงเคราะห์ฯร้อยละ100

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,000,000 3,000,000 3,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ คนพิการและ

ป่วยเอดส์ที่ยากจนและขาดผู้ดแู ล

คนพิการ ผู้ปว่ ยเอดส์ได้รับการ

ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้ปว่ ยเอดส์ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

สานักปลัด

ได้รับ
เบี้ยยังชีพ
2 การสงเคราะห์ผู้ยากจน ผู้ดอ้ ย
โอกาส เด็กกาพร้าและสตรี

เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ยากจนฯ

ร้อยละ 50 ของผู้ยากจนฯที่ได้

ในเขตตาบลโพธิท์ องได้อย่างทั่วถึง

รับการสงเคราะห์

200,000

200,000

200,000

ผู้ยากจน ประชาชนผู้ยากจนฯ

สานักปลัด

ผู้ดอ้ ยโอกาส ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ได้รับการ ทั่วถึง
สงเคราะห์

3 สนับสนุนการดาเนินงานของ

เพื่อให้การดาเนินการของศสบ.

ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจา

ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจา

ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่าง

หมู่บา้ น จานวน 7 ศูนย์

หมู่บา้ น(ศสบ.)

ทั่วถึง

140,000

140,000

140,000

ประชาชน ประชาชนในเขตตาบล
ได้รับการ โพธิท์ องได้รับการช่วย
ช่วยเหลือ เหลืออย่างทั่วถึง
อย่างทั่วถึง

สานักปลัด

59
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การป้องกันและบรรเทา

จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆในการ

สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับการช่วย
วัสดุ/

สานักปลัด

เหลือได้อย่างทันท่วงที

อุปกรณ์
เพิ่มขึ้น
2 จัดตั้งด่านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อให้การป้องกันและบรรเทา

จัดตั้งด่านป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ

สาธารณภัย

200,000

200,000

200,000

จานวน ประชาชนได้รับความ

สานักปลัด

ครั้งของ สะดวกสบายในช่วง
การเกิด เทศกาลต่างๆ
อุบตั เิ หตุ
ลดลง

3 เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด
ยาเสพติด

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาด
ยาเสพติดในเขตตาบลโพธิท์ อง

เฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด

100,000

100,000

100,000

ปัญหา ประชาชนเขต ต.โพธิท์ อง
ยาเสพติด มีความปลอดภัยและ
ในพื้นที่ ห่างไกลยาเสพติด
ลดลง

สานักปลัด

60
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 จัดฝึกอบรม/ทบทวน สมาชิก
อปพร.

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้สมาชิก อปพร.มีความรู้

จัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร.

ความสามารถในการป้องกันภัยฯ

และจัดหาชุด

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จานวน สมาชิกอปพร.มีทกั ษะ

สานักปลัด

สมาชิก ในการป้องกันภัยฯ
อปพร. เป็นอย่างดี
และความ
พร้อมใน
การปฏิบตั ิ
งานเพิ่มขึ้น

5 ติดตั้งกล้อง CCTV

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ติดตั้งกล้อง CCTV

ทรัพย์สินของประชาชนในตาบล

ในเขตตาบลโพธิท์ อง

140,000

140,000

140,000 จานวน ประชาชนใน ต.โพธิท์ อง

โพธิท์ อง

กล้อง

ได้รับความปลอดภัย

CCTV

ในชีวิตและทรัพย์สิน

สานักปลัด

เพิ่มขึ้น
6 จัดซื้อรถบรรทุกน้าพร้อม
กระเช้ากู้ภยั

เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั

จัดซื้อรถบรรทุกน้าพร้อม

ประชาชนในตาบลโพธิท์ อง

กระเช้ากู้ภยั จานวน 1 คัน

1,500,000

-

-

มีรถน้า ประชาชนได้รับการช่วย
เพิ่มขึ้น เหลือได้อย่างทันท่วงที

สานักปลัด

61
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 จัดซื้อวิทยุมอื ถือ 5 วัตต์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออานวยความสะดวกในการให้

จัดซื้อวิทยุมอื ถือ 5 วัตต์

บริการประชาชน

จานวน 5 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

60,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จานวน

ประชาชนได้รับความ

วิทยุ

สะดวกในการบริการ

ที่
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

62
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 ส่งเสริมการออกกาลังกาย แข่งขันกีฬา และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
ในเขตตาบลโพธิท์ อง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนได้มสี ถานที่

ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

สาหรับออกกาลังกาย

ในเขตตาบลโพธิท์ อง

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้สถานที่

กองช่าง

ลานกีฬา สาหรับกาลังกาย
ที่เพิ่มขึ้น

2 การจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
ตาบล/อาเภอ/จังหวัด

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ

จัดการแข่งขันกีฬาระดับ

ประชาชนทั่วไปมีความสนใจ

ตาบล/อาเภอ/จังหวัด

400,000

400,000

400,000

ประชาชน ประชาชน เด็กและ

กองการศึกษา

ได้ออก เยาวชนรู้จักการเล่นกีฬา

ในการเล่นกีฬา

กาลังกาย อย่างถูกต้อง
และมี
สุขภาพ
ที่แข็งแรง

3 จัดหาอุปกรณ์กฬี าให้กบั หมู่บา้ น
และชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ

จัดหาอุปกรณ์กฬี าให้กบั หมู่บา้ น

ประชาชนทั่วไปมีความสนใจ

และชุมชน เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ

ในการเล่นกีฬา

วอลเลย์บอล ฯลฯ

100,000

100,000

100,000

จานวน ประชาชน เด็กและ
วัสดุ/

เยาวชนมีความสนใจใน

อุปกรณ์ การเล่นกีฬา
กีฬา
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

63
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 ส่งเสริมการออกกาลังกาย แข่งขันกีฬา และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อสมทบการแข่งขันกีฬาเทศบาล

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ผู้จัดการ

การจัด มีการจัดการแข่งขันกีฬา

สัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัด

การแข่งขัน เทศบาลสัมพันธ์จังหวัด

ร้อยเอ็ด

กีฬาเทศบาล ร้อยเอ็ด

กองการศึกษา

สัมพันธ์
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
5 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
ศรีสมเด็จเกมส์

เพื่อสมทบการแข่งขันกีฬา

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ผู้จัดการ

ศรีสมเด็จเกมส์

แข่งขันกีฬาศรีสมเด็จเกมส์

30,000

30,000

30,000

การจัด มีการจัดการแข่งขันกีฬา
การแข่งขัน ศรีสมเด็จเกมส์
กีฬา
ศรีสมเด็จ
เกมส์

กองการศึกษา

64
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 ส่งเสริมการออกกาลังกาย แข่งขันกีฬา และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

6 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอล"อาเภอศรีสมเด็จ ไทยคัพ"

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

15,000

15,000

15,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ

กองการศึกษา

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและ

ฟุตบอล"อาเภอศรีสมเด็จ ไทยคัพ"

เกิดความ แข็งแรง เกิดความสามัคคี

สร้างความสัมพัน์อนั ดีระหว่างชุมชน

ในเดินมิถุนายน ของทุกปี

สามัคคี ในหมู่คณะและสร้างความ

และหน่วยงานต่าง ๆ ในอาเภอ

และมีความ สัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชน
สัมพันธ์อนั และหน่วยงานต่าง ๆ
ดีระหว่าง ในอาเภอ
ชุมชนและ
หน่วยงาน
ต่าง ๆ
ในอาเภอ

65
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ร่วมมือและเกื้อกูลในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท เพื่อรวมพลังสามัคคีของพสกนิกร

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชน ประชาชนได้ร่วมสักการะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องใน

ทั้งข้าราชการประชาชนตาบล

วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

โพธิท์ องและให้เป็นไปตามแนวทาง

สักการะ กรุณาธิคณ
ุ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

สั่งการถวายเป็นราชสักการะและ

และสานึก

ภูมพิ ลอดุลยเดช

น้อมราลึงถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ

ในพระมหา

5 ธันวามหาราช

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

กรุณา

ภูมพิ ลอดุลยเดช

เพิ่มขึ้น

2 จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ

5 ธันวาคมของทุกปี

ตัวชี้วัด

กองการศึกษา

ได้ร่วม และสานึกในพระมหา

เพื่อรวมพลังสามัคคีของพสกนิกร

จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา

20,000

20,000

20,000

ประชาชน ประชาชนได้ร่วมสักการะ

พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ

ทั้งข้าราชการประชาชนตาบล

12 สิงหาคมของทุกปี

พระบรมราชินนี าถเนื่องในวโรกาส

โพธิท์ องและให้เป็นไปตามแนวทาง

สักการะ กรุณาธิคณ
ุ

เฉลิมพระชนมพรรษา

สั่งการถวายเป็นราชสักการะและ

และสานึก

12 สิงหามหาราชินี

น้อมราลึงถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ

ในพระมหา

ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ

กรุณา

พระบรมราชินนี าถ

เพิ่มขึ้น

ได้ร่วม และสานึกในพระมหา

กองการศึกษา

66
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ร่วมมือและเกื้อกูลในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสมทบโครงการเฉลิมพระเกียรติ อุดหนุนงบประมาณให้ผู้ดาเนินการ

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

20,000 จัดงาน มีการจัดงานเฉลิม

กองการศึกษา

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท

เฉลิม

พระเกียรติพระบาท

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิ ลอดุลยเดช

พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า

พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า

พระบาท ภูมพิ ลอดุลยเดช ณ

อยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช

อยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช

สมเด็จ อาเภอศรีสมเด็จ

5 ธันวามหาราช

5 ธันวามหาราช

พระเจ้า

พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

อยู่หวั
ภูมพิ ล
อดุลยเดช
ณ อาเภอ
ศรีสมเด็จ

67
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ร่วมมือและเกื้อกูลในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

4 ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน

เพื่อให้การดาเนินงานของ อสม.

ร้อยละ 100 ของกลุ่ม อสม.และ

ของ อสม.และกลุ่มองค์กรอื่นๆ

และกลุ่มองค์กรอื่นๆเป็นไปอย่าง

กลุ่มองค์กรอื่นๆที่ได้รับการ

ต่อเนื่องทาให้ประชาชนได้รับ

สนับสนุน

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

อสม.และ ประชาชนได้รับประโยชน์

สานักงานปลัด

กลุ่มองค์กร สูงสุดในการดาเนินงาน
อื่น ๆ ได้ ของ อสม.และกลุ่มองค์กร

ประโยชน์สูงสุด

รับการ อื่น ๆในตาบล
สนับสนุน
เพิ่มขึ้น

5 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนากิจการ
สภาเทศบาลตาบลโพธิท์ อง

เพื่อให้งานกิจการสภาเทศบาลตาบล

พัฒนากิจการสภาเทศบาลตาบล

โพธิท์ องมีการพัฒนา ในทุกๆด้าน

โพธิท์ อง ร้อยละ 100

100,000

100,000

100,000

กิจการ สภาเทศบาล ต.โพธิท์ อง

สานักงานปลัด

สภาได้รับ มีการดาเนินงานที่มี
การพัฒนา ประสิทธิภาพ

6 ส่งเสริมการดาเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล

เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่าง

ร้อยละ 100 ของนโยบายของ

ต่อเนื่องและประชาชนได้รับประโยชน์

รัฐบาลได้รับการสนับสนุน

300,000

300,000

300,000 การดาเนิน ประชาชนได้รับประโยชน์ สานักงานปลัด
งานตาม ในการดาเนินงานตาม
นโยบาย นโยบายของรัฐบาล
รัฐบาล

68
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล

ประชาชนได้รับการอบรมร้อยละ

เกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระ

โพธิท์ องมีความรู้เกี่ยวกับประชา

100 ของประชากรในตาบล

มหากษัตริย์เป็นประมุขและ

ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ดาเนินงานของ ทต.โพธิท์ อง

ประมุขและการดาเนินงานของ

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชน ประชาชนมีความเข้าใจ
ได้รับความ ในการดาเนินงานของ
รู้เกี่ยวกับ ทต.โพธิท์ อง
ประชาธิปไตย

ทต.โพธิท์ อง

เพิ่มขึ้น

2 จัดเวทีประชาคมหมู่บา้ น/ตาบล

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเขตตาบลโพธิท์ อง

ร้อยละ 100

ประชาชนในการพัฒนาตาบล

ในการดาเนิงานของ ทต.ในทุกๆ

พัฒนา

ของ ทต.ในทุก ๆ ด้าน

ด้าน

ท้องถิ่น

100,000

100,000

100,000

ประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมและ
มีส่วนร่วม พัฒนาตาบลให้เจริญ

ของตนเอง
เพิ่มขึ้น
3 สารวจความพึงพอใจในการให้
บริการของเทศบาลตาบลโพธิท์ อง

สานักงานปลัด

เพื่อการบริหารงานของเทศบาล

สารวจความพึงพอใจในการให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริการประชาชน ปีละ 1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

ความพึง สามารถนาผลการสารวจ
พอใจของ ความพึงพอใจมาปรับปรุง
การให้ การบริหารงานให้มี
บริการ ประสิทธิภาพมากขึ้น
เพิ่มขึ้น

สานักงานปลัด

69
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ

ร้อยละ100ของบุคลากรท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/

ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ฯ/

ได้รับการพัฒนา

พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง)

พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

300,000 คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/

สานักปลัด

พนักงาน พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง)
เทศบาล/ ได้รับการพัฒนาความรู้

ให้มปี ระสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น

พนักงานจ้าง ความสามารถ
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น

2 จัดทาแผนที่ภาษี

เพื่อแบ่งเขตพื้นที่สาหรับใช้ในการ

จัดทาแผนที่ภาษี

1,500,000

-

-

จัดเก็บภาษีในเขตตาบลโพธิท์ อง

การจัด

มีความสะดวกในการจัดเก็บ

เก็บภาษี

ภาษีเพื่อเป็นรายได้ในการ

กองคลัง

ที่มปี ระสิทธิ พัฒนาตาบล
ภาพเพิ่ม
มากขึ้น

3 อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานใน

เพื่อให้ผู้นาชุมชน บุคลากรท้องถิ่น

ผู้นาชุมชน และบุคลากรท้องถิ่น

ประเทศและต่างประเทศ(ผู้นา

ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ในการนามา

ร้อยละ100 ที่ได้รับการอบรมฯ

ชุมชน/บุคลากร)

พัฒนาตาบลโพธิท์ อง

300,000

300,000

300,000

ผู้นาชุมชน ผู้นาชุมชนและบุคลากร
และบุคลากร ท้องถิ่นได้รับความรู้ใหม่เพื่อ
ได้รับความ นามาพัฒนาตาบล
รู้เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

70
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มเี ครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ านให้ทนั สมัย สะดวก เอื้ออานวยต่อการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 จัดหาวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์/ อุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน

2 จัดทาวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของ เทศบาลตาบลโพธิท์ อง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้สานักงาน ทต.โพธิท์ อง

ร้อยละ 100 ของพนักงานที่มี

จานวน ทาให้การบริการประชาชน

มีวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์/ อุปกรณ์/ และ

วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์/ อุปกรณ์ เครื่อง

เครื่องใช้ในสานักงาน ไว้ใช้ใน

ใช้สานักงานที่ทนั สมัยเพียงพอ

ครุภณ
ั ฑ์ สะดวกรวดเร็ว

งานราชการ

ต่อการปฎิบตั งิ าน

เพิ่มขึ้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

ร้อยละ 100 ของโครงการที่ได้รับ

งานของ เทศบาลตาบลโพธิท์ อง

การจัดหา

วัสดุ

50,000

50,000

50,000

สานักปลัด

ที่มาติดต่อราชการได้รับความ

ข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

สานักปลัด

ของ ทต. บริหารงาน
ได้รับการ
เผยแพร่
เพิ่มขึ้น

3 ดูแลรักษาสภาพพื้นที่ website.
ของ เทศบาลตาบลโพธิท์ อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

ร้อยละ 100 ของโครงการที่ได้รับ

งานของ เทศบาลตาบลโพธิท์ อง

การจัดหา

100,000

100,000

100,000

ข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ของ ทต. บริหารงาน
ได้รับการ
เผยแพร่
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

71
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มเี ครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั งิ านให้ทนั สมัย สะดวก เอื้ออานวยต่อการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

วัตถุประสงค์
เพื่อมีอาคารสานักงานที่ทนั สมัย

อาคาร สานักงานใน ทต.

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

งบประมาณและที่มา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

อาคาร สานักงานใน ทต.

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

มีอาคาร มีอาคารสานักงานที่ทันสมัย

สานักปลัด

สานักงาน ไว้ใช้ในงานราชการ
ที่ทนั สมัย

5 จัดหาเต็นท์ไว้ในสานักงาน

เพื่อมีเต็นท์ไว้ใช้ในกิจกรรม/งาน
ของ ทต.

จัดหาเต็นท์ไว้ในสานักงาน

100,000

-

-

มีเต็นท์ไว้ใช้ในกิจกรรม/
งานของ ทต.

สานักปลัด

