ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีถนน - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอล ถนนแอสฟัสท์
7,041,000.ติคอนกรีต ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวก
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (ถนนเส้น
รวดเร็ว ปลอดภัย
งบอุดหนุน
เขาศาลา -เขาดินสอ ม.12
รวดเร็ว มี 269 ครัวเรือน
อบจ.
ต.ดอนแสลบ) พร้อมรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.
10,587,000.ถนนแอสฟัสท์ ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอล
งบอุดหนุน
ติคอนกรีต รวดเร็ว มี 231 ครัวเรือน
ฟัลท์ติกคอนกรีตม.ที9่ ต.ห้วยกระเจา
อบจ.
ม. 14 ต.ดอนแสลบ
29,348,000.- ถนนแอสฟัสท์ ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอล
งบอุดหนุน ติคอนกรีต รวดเร็ว มี 276 ครัวเรือน
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13,11
อบจ.
ต.ห้วยกระเจา เชื่อมระหว่าง ม.9
ต.บ่อพลอยกว้าง 6 ม.ยาว 9,000 ม.
3,120,000.- ถนนแอสฟัสท์ ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ต.ห้วยกระเจา
งบท้องถิ่น/ ติคอนกรีต รวดเร็ว มี 213 ครัวเรือน
ถึงหมู่ที่ 12 บ้านเขาแหลม อ.บ่อพลอย
เงินอุดหนุน
3,120,000.ถนนแอสฟัสท์ ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอล
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.20 บ้านทุ่งประดู่
งบท้องถิ่น/
ติคอนกรีต รวดเร็ว มี 168 ครัวเรือน
ต.ห้วยกระเจา - บ้านหนองปล้อง
เงินอุดหนุน
ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน
กว้าง6 ม.ยาว 2,000 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 20,000,000.ถนนแอสฟัสท์ ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
คอนกรีต ม. 4 เชื่อม ม. 2,6
งบอุดหนุน
ติคอนกรีต รวดเร็ว มี 982 ครัวเรือน
ต.ห้วยกระเจา - บ้านหนองตายอด ต.วังไผ่
อบจ.
ถึง ต.หนองประดู่ อ. เลาขวัญ
กว้าง 6 ม.ยาว 5,000 ม.

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม. 11 , 12 ต.ห้วยกระเจา
ถึง ม. 9 บ้านเขาเขียว ต.บ่อพลอย
กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.8 เชื่อม ม.14
กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม. 18 สายบ้านนายยุทธนา สืบดา
ถึงวัดสวนมะม่วง กว้าง 6 ม.ยาว 1,000 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม. 19 สายบ้านนายสมศักดิ์
เชื้อรอด ถึง บ้านนายอาจ นกด้า
กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม. 20 สายสามแยก ถึงบ้าน
นายทวี นิยมสุข กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม. 16 สายบ้านดอน ถึงวัดซ้อง
สาธุกร กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.
2 โครงการก่อสร้างถนนแคปซิลภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนใน ม.1-21 ได้มี
- โครงการก่อสร้างถนนแคปซิลภายใน
ม. 1 - 21
ถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก หมู่บ้าน ม.1 - 21
ตามแบบแปลนที่ ทต. ก้าหนด

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

4,000,000.งบอุดหนุน
อบจ.

-

-

ถนนแอสฟัสท์ ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติคอนกรีต รวดเร็ว มี 296 ครัวเรือน

กองช่าง

2,000,000.-

-

-

ถนนแอสฟัสท์ ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติคอนกรีต รวดเร็ว มี 334 ครัวเรือน

กองช่าง

2,000,000.-

-

-

ถนนแอสฟัสท์ ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติคอนกรีต รวดเร็ว มี 106 ครัวเรือน

กองช่าง

2,000,000.-

-

-

ถนนแอสฟัสท์ ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติคอนกรีต รวดเร็ว มี 74 ครัวเรือน

กองช่าง

2,000,000.-

-

-

ถนนแอสฟัสท์ ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติคอนกรีต รวดเร็ว มี 161 ครัวเรือน

กองช่าง

-

2,000,000.-

-

ถนนแอสฟัสท์ ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
ติคอนกรีต รวดเร็ว มี 146 ครัวเรือน

กองช่าง

-

ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,023 ครัวเรือน

กองช่าง

700,000.- 300,000.งบท้องถิ่น
งบท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแคปซิล
ภายในหมู่บ้าน ม. 1 - 21

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างถนนแคปซิลภายใน
ร.ร.บ้านเขาศาลา หมู่ที่ 7 กว้าง 6 ม.
ยาว 440 ม.ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนแคปซิลสายบ้าน
นายเชียง เชื้อทอง-ดอนแสลบช่องด่าน
ม.18 กว้าง 6 ม.ยาว 800 ม.
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนแคปซิลสายบ้าน
นายสมศักดิ์ เชื้อรอด - นายอาจ นกด้า
ม.19 กว้าง 6 ม.ยาว 2,000 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนแคปซิลภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13,11 (สายกรอกฟ้า –
สธุการ - ทุ่งมังกะหร่า)กว้าง 8 ม.
ยาว 6,000 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนแคปซิลภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 สายข้างโรงเรียนบ้านซ่อง
กว้าง 8 ม. ยาว 1,500 ม.
เพื่อให้ประชาชนใน ม.1-21 ได้มี
- โครงการปรับปรุงถนนแคปซิลภายใน
ถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก หมู่บ้าน ม.1 - 21 ต.ห้วยกระเจา
ตามแบบแปลนที่ ทต. ก้าหนด
- โครงการปรับปรุงถนนแคปซิลสาย
ศาลพ่อปู่ - ถนนอู่ทองบ่อพลอย
ตามแบบแปลนที่ ทต. ก้าหนด

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

572,000.งบท้องถิ่น

-

-

ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 417 ครัวเรือน

กองช่าง

650,000.งบท้องถิ่น

-

-

ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 158 ครัวเรือน

กองช่าง

3,160,000.งบท้องถิ่น

-

-

ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
128 ครัวเรือน

กองช่าง

12,480,000.งบท้องถิ่น/
เงินอุดหนุน

-

-

ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 276 ครัวเรือน

กองช่าง

3,000,000.งบท้องถิ่น

-

-

ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
164 ครัวเรือน

กองช่าง

1,872,000.-

-

-

ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,023 ครัวเรือน

กองช่าง

-

200,000.-

-

ถนนแคปซิล ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 327 ครัวเรือน

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในเขต
ต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 - 21 ได้มี - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
ถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก หมู่บ้าน ม. 1 - 21 ต.ห้วยกระเจา
รวดเร็ว
ตามแบบแปลนที่ ทต. ก้าหนด
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 7
สายบ้านนายเซี้ยม ทวีศรี - ม.9 ไผ่งาม
กว้าง 6 ม. ยาว 2000 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 ม.12 ต.ห้วยกระเจา กว้าง 3 ม.
ยาว 3,500 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.14
สายบ้านนายสมพงษ์ ใคร่ครวญ หนองต่อยอดกว้าง6 ม.ยาว2,000 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.14
สายดอนต้นแหน-วังอีเยี่ยว กว้าง 6 ม.
ยาว 2,000 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.14
สายบ้านนายสมปอง นงลักษณ์ - ม.6
ต.วังไผ่ กว้าง6 ม.ยาว2,000 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
เชื่อมหมู่ที่ 6,14,17 ต.ห้วยกระเจา
บ้านอ่างหิน ต.วังไผ่ ถึงบ้านหนองหมู
ต.หลุมรัง อ. บ่อพลอย
กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2,000.200.-

-

-

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,023 ครัวเรือน

กองช่าง

-

-

500,000

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 269 ครัวเรือน

กองช่าง

-

300,000.-

-

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 196 ครัวเรือน

กองช่าง

-

350,000.-

-

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 263 ครัวเรือน

กองช่าง

-

350,000.-

-

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 251 ครัวเรือน

กองช่าง

-

350,000.-

-

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 251 ครัวเรือน

กองช่าง

8,000,000.งบอุดหนุน
อบจ.

-

-

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 808 ครัวเรือน

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.1 , ม.16
ถึงอ่างเก็บน้้าหนองหญ้ากาด กว้าง 5 ม.
ยาว 2,500 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 20
สายทุ่งประดู่ - พยอมงาม
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.1 , ม.16
สายบ้านซ่อง - ทุ่งละมั่ง กว้าง 5 ม.
ยาว 2,500 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.3 สาย
บ้านนายทองเหมาะ เขียวชอุ่ม กว้าง 5 ม.
ยาว 2,000 เมตร
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 14
ถึง ม. 8 กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 14
สายตกตาผึ้ง - กรอกหว้า กว้าง 6 ม.
ยาว 1,000 ม.
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 - 21 ได้มี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
เขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21
เขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21
ถนนใช้ในการคมนาคม ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
ตามแบบแปลนที่ ทต. ก้าหนด
6 โครงการลงหินคลุกภายในชุมชนภายใน
เพื่อให้ประชาชนต้าบลห้วยกระเจาได้ ลงหินคลุกภายในชุมชนหมู่ที่ 1 - 21
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 21
มีถนนคมนาคมสะดวก ปลอดภัย

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

-

400,000.-

-

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 191 ครัวเรือน

กองช่าง

500.000.-

-

-

กองช่าง

-

400,000.-

-

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 161 ครัวเรือน
ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 191 ครัวเรือน

500,000.-

-

-

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 327 ครัวเรือน

กองช่าง

500,000.-

-

-

กองช่าง

300,000.-

-

-

ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 334 ครัวเรือน
ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 163 ครัวเรือน
ถนนลูกรัง ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,023 ครัวเรือน

กองช่าง

100,000.- 150,000.- 150,000.- ถนนหินคลุก ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว มี 3,023 ครัวเรือน

กองช่าง

355,017.- 355,017.- 355,017.-

กองช่าง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
2558
(บาท)

7 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท1ี่ - 21 ได้มี โครงการก่อสร้างถนนพูนดินภายในหมู่บ้าน
ภายในเขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21 ถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว ภายในเขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21
ตามแบบแปลนที่ ทต. ก้าหนด
- โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 9 ต.ห้วยกระเจาเชื่อมกับ
หมู่ที่ 14 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา
ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 1,500 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 17 ต.ห้วยกระเจาเชื่อมกับ
หมู่ที่ 8 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา
ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 3,100 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 3 สายหนองครก - วังกระจ่า
เชื่อมต้าบลดอนแสลบ
ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 1,500 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 9 ต.ห้วยกระเจาเชื่อมกับ
หมู่ที่ 8 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา
ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 2,000 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 3 สายจากอู่ช่างประเดิม
เชื่อมกับถนนสายหนองครก
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.

2559
(บาท)

700,000.- 300,000.-

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว มี 3,023 ครัวเรือน

กองช่าง

1,000,000.งบอุดหนุน
อบจ.

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว มี 231 ครัวเรือน

กองช่าง

4,286,000.งบอุดหนุน
อบจ.

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว มี 110 ครัวเรือน

กองช่าง

2,000,000.งบอุดหนุน
อบจ.

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว มี 327 ครัวเรือน

กองช่าง

3,000,000.งบอุดหนุน
อบจ.

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว มี 231 ครัวเรือน

กองช่าง

200,000.-

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว มี 327 ครัวเรือน

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.
หมู่ที่ 1 - 21

วัตถุประสงค์

เพื่อระบายน้้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
ท้าให้การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
- โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 5 สายหนองไอหลอด ดงไอช้าง - หนองสะเดา พยอมงาม
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 12 ถึง หมู่ที่ 11
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 15 สายห้วยขัดคอ
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 17 กว้าง 5 ม. ช่วงแรกยาว
1,500 ม. ช่วงที่ 2 ยาว 1,000 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 19 สายทุ่งล้าทรายถึงโป่งอ่าง
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.
ในเขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21
ตามแบบแปลนที่ ทต. ก้าหนด
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าค.ส.ล.
ภายในหมู่ที่ 4
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าค.ส.ล.
ภายในเขตชุมชน หมู่ที่ 2,3,4,6
ก่อสร้างรางระบายน้้า วางท่อ และบ่อพัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1,000,000.-

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว มี 186 ครัวเรือน

กองช่าง

500,000.-

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว มี 196 ครัวเรือน

กองช่าง

250,000.-

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว มี 102 ครัวเรือน

กองช่าง

500,000.-

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว มี 121 ครัวเรือน

กองช่าง

500,000.-

-

-

ถนนพูนดิน ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว มี 197 ครัวเรือน

กองช่าง

800,000.-

-

-

รางระบายน้้า ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมี3,023 ครัวเรือน

กองช่าง

-

-

240,000.-

-

279,000.- รางระบายน้้า ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
-

สะดวกรวดเร็วมี 168 ครัวเรือน
รางระบายน้้า ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมี1,155 ครัวเรือน

กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า
ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 21
10 โครงการวางท่อระบายน้้าค.ส.ล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 21

วัตถุประสงค์
เพื่อระบายน้้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
ท้าให้การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว
เพื่อระบายน้้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
ท้าให้การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ตามแบบแปลนที่ ทต.ห้วยกระเจา
ก้าหนด
ตามแบบแปลนที่ ทต.ห้วยกระเจา
ก้าหนด
- โครงการวางท่อระบายน้้า ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าช่องน้้าล้น
ถึงวัดห้วยกระเจา
- โครงการวางท่อระบายน้้า ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 8 จากบ้านายแดง สืบพัด
ถึงบ้านนายสาลี บุตรพุ่ม
11 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้้า ภายในเขต เพื่อระบายน้้าที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน ตามแบบแปลนที่ ทต.ห้วยกระเจา
เขตเทศบาลต้าบลห้วยกระเจา
ท้าให้การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว ก้าหนด
12 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะประจ้า เพื่อให้แสงสว่างตามท้องถนนและเขต ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 21
ชุมชน,ความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 21
13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโคมไฟฟ้า
เพื่อให้แสงสว่างตามท้องถนนและเขต ปรับปรุงซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ
สาธารณะประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 21
ชุมชน,ความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน ประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 21

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

-

300,000.-

-

240,000.- 240,000.240,000.-

-

240,000.-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

รางระบายน้้า ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมี3,023 ครัวเรือน
843,000 รางระบายน้้า ครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว มี 3,023 ครัวเรือน
รางระบายน้้า ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมี 373 ครัวเรือน
-

รางระบายน้้า ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมี 171 ครัวเรือน

100,000.- 100,000.- 100,000.- ท่อระบายน้้า ครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว มี 3,023 ครัวเรือน
1,317,500.- 306,000
โคมไฟ ครัวเรือนได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิต/ทรัพย์สิน 3,023 ครัวเรือน
70,000.- 70,000.โคมไฟ ครัวเรือนได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
3,023 ครัวเรือน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง
สาธารณะภายในหมู่ที่ 1 - 21
15 โครงการปรับปรุงย่านชุมชนภายในต้าบล
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในต้าบลได้มีภูมิทัศน์ ปรับภูมิทัศน์สองข้างถนน ม.1 - 21

เสริมเหล็ก
18 โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม

19 โครงการจัดท้าลูกระนาด ลดความเร็ว
ภายในหมู่ที่ 1 - 21

2559
(บาท)

200,000.-

-

2560
(บาท)
-

กองช่าง

รวดเร็ว มี 3,023 ครัวเรือน

เพื่อให้การคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย ปรับปรุงย่านชุมชนภายใน
ต้าบลห้วยกระเจา
เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 21
ใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
ตามแบบที่ ทต. ก้าหนด
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีถนน ตามแบบแปลนที่ ทต.ห้วยกระเจา
ใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

จ้านวนถนน ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก

ที่ดีในการคมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย

เหล็ก ม. 6 สายบ้านนายสาด สืบกลัด
ถึงคันอ่าง กว้าง 6 ม. ยาว 70 ม.
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม. 21 สายหน้าร.ร.บ้านซ่องถึง
บ้านนางอิง กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม.
17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต

2558
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000.300,000.-

-

-

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวก

กองช่าง

รวดเร็ว มี 3,023 ครัวเรือน
ถนนคอนกรีต ครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวก

กองช่าง

เสริมเหล็ก
300,000.-

.

-

รวดเร็ว มี 3,023 ครัวเรือน

ถนนคอนกรีต ครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวก
เสริมเหล็ก

กองช่าง

รวดเร็ว มี 373 ครัวเรือน

900,000.-

-

-

ถนนคอนกรีต ครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวก
เสริมเหล็ก รวดเร็ว มี 89 ครัวเรือน

กองช่าง

700,000.-

-

-

ถนนคอนกรีต ครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวก

กองช่าง

ก้าหนด

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีถนน โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 21
ใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
ตามแบบแปลน ที่ ทต.ก้าหนด
เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามีถนน โครงการจัดท้าลูกระนาด ลดความเร็ว
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 21
ใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
ตามแบบแปลน ที่ ทต.ก้าหนด

ครัง้

เสริมเหล็ก

รวดเร็ว มี 3,023 ครัวเรือน

700,000.-

-

-

ท่อลอดเหลี่ยม ครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว มี 3,023 ครัวเรือน

กองช่าง

300,000.-

-

-

ลูกระนาด ครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวก

กองช่าง

รวดเร็ว มี 3,023 ครัวเรือน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
1.2 พัฒนาแหล่งน้้า /ระบบประปา
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงบ่อน้้าตื้น หมู่ที่ 1 – 21
2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ภายในเขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21
3 ก่อสร้างฐานสูบน้้าพร้อมติดตั้งเครือ่ งสูบน้้า
/มอเตอร์ไฟฟ้า
4 จัดซื้อเครือ่ งสูบน้้า/มอเตอร์ไฟฟ้า
ภายในเขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21
5 จัดซื้อสารเคมีในการผลิตน้้าประปา
6 ขุดขยาย/ลอกแหล่งกักเก็บน้้า หมู่ที่ 1 - 21
7 ขุดลอกท่อระบายน้้าภายเขตในต้าบล
ห้วยกระเจา ม.1-21
8 โครงการขุดสระเก็บน้้า ภายในเขตต้าบล
ห้วยกระเจา ม.1 - 21
9 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 – 21
10 ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 – 21
11 โครงการก่อสร้างฝาย ม.1 - ม.21
12 โครงการวางท่อส่งน้้าจากสามแยกหลังอ้าเภอ
ถึงสระน้้าภายในหมู่ที่ 1 - 21

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ราษฎรม. 1 – 21 ได้มีน้าเพื่อ ปรับปรุงบ่อน้้าตื้น
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
เพื่อให้ราษฎร ม. 1 - 21 ได้มีน้า
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านภายใน
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
ต้าบลตามแบบแปลนทต.ก้าหนด
เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการเกษตร ติดตั้งเครือ่ งสูบน้้า/มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้้า
และอุปโภค-บริโภค
เพื่อให้ราษฎร ม. 1 - 21 ได้มีน้าเพื่อ จัดซื้อเครือ่ งสูบน้้า/มอเตอร์ไฟฟ้า
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค
เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการเกษตร สารเคมีในการผลิตน้้าประปา
และอุปโภค-บริโภค
เพื่อให้ราษฎร ม.1 - 21 ได้มีน้า
ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้้า ตามแบบ
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
แปลนที่ ทต.ก้าหนด
เพื่อให้ราษฎร ม. 1-21 ได้มีน้า
ขุดลอกท่อระบายน้้า
เพื่อการอุปโภค-บริโภค
ตามแบบแปลนที่ ทต.ก้าหนด
เพื่อให้ราษฎร ม. 1 - 21 ได้มีน้าเพื่อ ตามแบบแปลนที่ทางทต.ห้วยกระเจา
การเกษตรและ
ก้าหนด
เพื่อให้ราษฎร ม. 1 – 21 ได้มีน้าเพื่อ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค
จ้านวน 21 แห่ง
เพื่อให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภค-บริโปรั
ภคบปรุงระบบประปา จ้านวน 21 แห่ง
เพื่อให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภค-บริโตามแบบแปลนที
ภค
่ทางทต.ห้วยกระเจา
เพื่อให้ราษฎรท้าการเกษตร/อุปโภค-บริโตามแบบแปลนที
ภค
่ทางทต.ห้วยกระเจา

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

400,000.- 400,000.- 400,000.1,000,000.-

-

-

500,000.-

-

-

100,000.- 100,000.- 100,000.500,000.- 500,000.- 500,000.700,000.- 700,000.- 700,000.700,000.-

-

-

300,000.-

-

-

400,000.- 400,000.- 400,000.200,000.- 200,000.- 200,000.300,000.1,000,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

จ้านวนบ่อ ครัวเรือนมีน้าอุปโภค-บริโภค
3,023 ครัวเรือน
แห่ง ครัวเรือนมีน้าอุปโภค-บริโภค
3,023 ครัวเรือน
แห่ง ครัวเรือนมีน้าอุปโภค - บริโภค
3,023 ครัวเรือน
เครือ่ ง ครัวเรือนมีน้าอุปโภค – บริโภค
จ้านวน 3,023 ครัวเรือน
ครัง้
ครัวเรือนมีน้าอุปโภค-บริโภค
3,023 ครัวเรือน
แห่ง ครัวเรือนมีน้าอุปโภค - บริโภค
3,023 ครัวเรือน
ครัง้
ครัวเรือนมีน้าอุปโภค - บริโภค
3,023 ครัวเรือน
แห่ง ครัวเรือนมีน้าอุปโภค – บริโภค
จ้านวน 3,023 ครัวเรือน
แห่ง ครัวเรือนมีน้าอุปโภค-บริโภค
3,023 ครัวเรือน
แห่ง ครัวเรือนมีน้าอุปโภค - บริโภค
แห่ง ครัวเรือนมีน้าอุปโภค - บริโภค
แห่ง ครัวเรือนมีน้าอุปโภค - บริโภค

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง/
หน่วยงานอื่น
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง/
กองช่าง/

ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
1.2 พัฒนาแหล่งน้้า /ระบบประปา
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

13 เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 – 21

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ราษฎรม. 1 – 21 ได้มีน้าเพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
14 จัดหาภาชนะรองรับน้้า
เพื่อให้ราษฎร ม. 1 - 21 ได้มีน้า
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
15 ติดตั้งเครื่องกรองน้้าประจ้าหมู่บ้าน
เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าที่สะอาดส้าหรับ
ภายในเขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21 อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
16 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกรองน้้า
ภายในเขตต้าบลห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21
17 ปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปาประจ้า
หมู่บ้าน ม.1 - ม.21
18 จัดซื้อถังเชมเปญ พร้อมอุปกรณ์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 - 21

100,000.- 100,000.- 100,000.-

แห่ง

จัดหาภาชนะรองรับน้้าไว้ใช้ยามเกิด
ภัยแล้ง
ติดตั้งเครื่องกรองน้้าประจ้าหมู่บ้าน
ภายในเขตต้าบลห้วยกระเจาม.1 - 21

500,000

-

-

แห่ง

-

500,000.-

-

แห่ง

เพื่อให้ราษฎร ม. 1 - 21 มีความรู้ จัดอบรมสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการใช้น้าอย่างปลอดภัยคุ้มค่า เครื่องกรองน้้าแก่ผู้ที่สนใจ
เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการเกษตร จัดซื้ออุปกรณ์ส้าหรับส้าหรับซ่อมแซม
และอุปโภค-บริโภค
จัดซื้อถังเชมเปญ พร้อมอุปกรณ์
เพื่อให้ราษฎร ม.1 - 21 ได้มีน้า
อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
ตามแบบที่ทต.ก้าหนด

100,000.-

-

-

ครั้ง

-

500,000.-

-

ครั้ง

500,000.-

-

-

แห่ง

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ครัวเรือนมีน้าอุปโภค-บริโภค
3,023 ครัวเรือน
ครัวเรือนมีน้าอุปโภค-บริโภค
3,023 ครัวเรือน
ครัวเรือนมีน้าอุปโภค - บริโภค
3,023 ครัวเรือน

กองช่าง

ครัวเรือนมีน้าอุปโภค – บริโภค
จ้านวน 3,023 ครัวเรือน
ครัวเรือนมีน้าอุปโภค-บริโภค
3,023 ครัวเรือน
ครัวเรือนมีน้าอุปโภค - บริโภค
3,023 ครัวเรือน

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
1.3 สาธารณูปโภค ไฟฟ้า โทรศัพท์
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

1 ขยายเขตจ้าหน่ายไฟฟ้าในครัวเรือน
หมู่ที่ 1 – 21
2 ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตต้าบล
ห้วยกระเจา

เพื่อให้ราษฎรได้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ทุกครัวเรือน
เพื่อให้ราษฎรได้มีโทรศัพท์ใช้
สะดวกในการติดต่อสื่อสาร

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตต้าบล
ห้วยกระเจา

เพื่อให้แสงสว่างตามท้องถนนและ ขยายเขตไฟฟ้าในเขตต้าบล
เขตชุมชนและความปลอดภัยในชีวิต ห้วยกระเจา
และทรัพย์สิน
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 – 21 มีไฟฟ้าจัใช้ดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน
มีไฟฟ้าใช้
หมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 – 21
จัดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน
มีไฟฟ้าใช้
หมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 – 21
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้

4 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 – 21
5 ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 – 21
6 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 – 21

ขยายเขตจ้าหน่ายไฟฟ้า
ม. 1 – 21
ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในเขตต้าบลห้วยกระเจา

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

500,000.- 500,000.- 500,000.-

ครั้ง

ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ
องค์การ
องค์การ
องค์การ
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ
จากการ
จากการ
จากการ
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า
50,000.-

แห่ง

ทุกหมู่บ้านมีโทรศัพท์สาธารณะ
ใช้

กองช่าง

ครั้ง

ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

ครั้ง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

แห่ง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

แห่ง

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะ
ใช้

กองช่าง

30,000.-

70,000

-

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ
จากการ
จากการ
จากการ
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
1.4 ผังเมือง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1,000,000.-

-

-

ครั้ง

-

แห่ง

-

แห่ง

1 จัดท้าผังเมืองรวม

จัดท้าผังเมืองรวม

2

แก้ปัญหาน้้าท่วมขังภายในชุมชน
ในเขตต้าบลห้วยกระเจา
ออกเทศบัญญัติต้าบลต่างๆตามภารกิจ

500,000.- 100,000.-

ติดตั้งป้ายชุมชนภายในเขตต้าบล
ห้วยกระเจา หมู่ที่ 1 - 21

200,000.- 200,000.- 200,000.-

แห่ง

รังวัดที่ดินสาธารณะในเขตต้าบล
ห้วยกระเจา

100,000.-

ครั้ง

3
4

5

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังภายในชุมชนในเขต เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ต้าบลห้วยกระเจา
ชุมชน
ออกเทศบัญญัติต้าบล
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน
ติดตั้งป้ายชุมชนภายในเขตต้าบลห้วยกระเจาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
หมู่ที่ 1 - 21
ชุมชนและสามารถส้ารวจข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
รังวัดที่ดินและค่าธรรมเนียมต่างๆในการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
รังวัดที่ดินสาธารณะในเขตต้าบลห้วยกระเจาชุมชน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

-

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
3,023 ครัวเรือน
ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
3,023 ครัวเรือน
ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
3,023 ครัวเรือน
ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
3,023 ครัวเรือน
ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
3,023 ครัวเรือน

กองช่าง
กองช่าง
ส้านักปลัด
กองช่าง

กองช่าง
สนง.ที่ดิน
จ.กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมแปรรูปผลผลิตการเกษตร
2
3
4
5
6
7
8

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ราษฎร 21 หมู่บ้าน
มีอาชีพเสริม
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ลดต้นทุนการผลิต
ส่งเสริมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท้าเกษตร
พอเพียง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จัดอบรมให้ความรูก้ ับเกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรได้รจู้ ักการรวมกลุ่ม
เพิ่มความรูใ้ ห้กับเกษตรกร
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ส่งเสริมให้เกษตรกรตั้งกลุ่มอาชีพ
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่ในการ
ตากพืชผลทางการเกษตร ม.1 - 21
ปรับปรุงลานตากพืชผลทางการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่ในการ
ตากพืชผลทางการเกษตร ม.1 - 21
ก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรูแ้ ก่เกษตรกร
ระดับต้าบล
ภายในต้าบลห้วยกระเจา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรมด้านอาชีพตามความ
สนใจของประชาชน จ้านวน 200 คน
จัดฝึกอบรมท้าปุ๋ยอินทรีย์
จ้านวน 200 คน
จัดฝึกอบรมเกษตรกรที่สนใจและ
จัดท้าแปลงสาธิตจ้านวน 21 แปลง
อบรมกลุ่มเกษตรกรจ้านวน
21 กลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรในเขต ต.ห้วยกระเจา
เกษตรกรภายในต้าบลห้วยกระเจา
ม.1 - 21
เกษตรกรภายในต้าบลห้วยกระเจา
ม.1 - 21
ก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรระดับต้าบล จ้านวน 1 แห่ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครัง้

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครัง้

200,000.- 200,000.- 200,000.-

ครัง้

120,000.- 120,000.- 120,000.-

ครัง้

50,000.- 50,000.- 50,000.150,000.- 150,000.- 150,000.-

ครัง้
แห่ง

80,000.-

80,000.-

80,000.-

แห่ง

300,000.-

-

-

แห่ง

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชน 200 คน มีอาชีพเสริม ส้านักปลัด
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ส้านักปลัด
เกษตรกรมีความเข้าใจตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
เกษตรกร 21 กลุ่ม
มีความรูเ้ พิ่มขึ้น
เกษตรกรมีกลุ่มอาชีพรายได้เพิ่มขึ้น
ผลผลิตทางการเกษตรไม่เกิดความ
เสียหายเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลผลิตทางการเกษตรไม่เกิดความ
เสียหายเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
เกษตรกรมีความรูด้ ้านการเกษตร

ส้านักปลัด
ส้านักปลัด
ส้านักปลัด
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านปศุสตั ว์
งบประมาณและที่มา
ที่
1
2
3
4

โครงการ

วัตถุประสงค์

รณรงค์การป้องกันโรคระบาดสัตว์
จัดตั้งกองทุนยาสัตว์
จัดอบรมให้ความรูเ้ กษตรกรที่เลี้ยงสัตว์
สนับสนุนวัคซีนวัว

เพื่อให้สัตว์เลี้ยงไม่ติดต่อโรค ระบาด
เพื่อให้เกษตรกรมีวัคซีนเพียงพอ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความรูท้ ี่ถูกต้อง
เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคต่าง ๆ
5 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเลี้ยงสัตว์
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
6 ก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรูแ้ ก่เกษตรกร
(ด้านปศุสัตว์) ระดับต้าบล
ภายในต้าบลห้วยกระเจา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร หมู่ที่ 1–21
เกษตรกร หมู่ที่ 1 – 21
อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จา้ นวน 100คน
เกษตรผู้เลี้ยงวัวได้รับวัคซีนป้องกันโรค

400,000.500,000.100,000.200,000.-

400,000.500,000.100,000.200,000.-

400,000.500,000.100,000.200,000.-

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

สัตว์ไม่ติดต่อโรคระบาด
ส้านักปลัด
เกษตรกรมีวัคซีนเพียงพอ
ส้านักปลัด
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความรูท้ ี่ถูกต้องส้านักปลัด
เกษรกรได้รับวัคซีน
ส้านักปลัด

อบรมศึกษาดูงานกลุ่มเลี้ยงสัตว์
ก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(ด้านปศุสัตว์) ระดับต้าบล จ้านวน 1 แห่ง

300,000.300,000.-

-

-

ครัง้
แห่ง

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น
ส้านักปลัด
เกษตรกรมีความรูด้ ้านการเกษตร กองช่าง

2.3 พัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน

2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการ
3 โครงการกิจกรรมฝึกอาชีพกลุ่มสตรี

วัตถุประสงค์
ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

อบรมให้ความรู้ในการพัฒนา
คุณภาพการผลิตให้กับกลุ่ม
อาชีพจ้านวน 100 คน
เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์
ฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์
และคนพิการ มีอาชีพและมีรายได้ ผู้สูงอายุและคนพิการที่สนใจ
เพิ่มขึ้น
จ้านวน 100 คน
เพื่อให้สตรีมีอาชีพ/รายได้เพิ่มขึ้น จัดอบรมกลุ่มสตรีในพื้นที่

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครั้ง

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ
สินค้าคุณภาพ

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครั้ง

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครั้ง

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ส้านักปลัด
และคนพิการ มีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและศาสนา
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรม
วันส้าคัญทางศาสนา
2 ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น
3 ส่งเสริมการจัดงานประเพณี

เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาในวันส้าคัญต่างๆ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

4 จัดงานประเพณีต่าง ๆ

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส้าคัญรัฐพิธีต่างๆ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
6 โครงการจัดกิจกรรมวันส้าคัญในวันรัฐพิธี
ต่างๆ

7 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
8 โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันฯ
9 โครงการส่งเสริมสร้างความสมานฉันท์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมเพื่อให้ส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส้าคัญของศาสนา
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
อุดหนุนให้หมู่บ้านในต้าบล
ห้วยกระเจาจัดงานประเพณี
- วันสงกรานต์
- วันลอยกระทง
-จัดกิจกรรมแห่เทียน
อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันรัฐพิธีต่างๆ

เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี จัดกิจกรรมวันรัฐพิธีต่างๆ เช่น
แก่ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน - วันเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาฯ
- วันปิยะมหาราช
- วันงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาฯ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันส้าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีต่อสถาบัน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักสามัคคี
ของชาติ
ต่อสถาบันของชาติ
เพื่อส่งเสริมสร้างความสมานฉันท์และ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสร้างความสมานฉันท์
ความปรองดองของประชาชน
และความปรองดองของประชาชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครัง้

20,000.-

20,000.-

20,000.-

ครัง้

200,000.- 200,000.- 200,000.-

ครัง้

200,000.100,000.100,000.100,000.-

200,000.100,000.100,000.100,000.-

ครัง้

50,000.- 50,000.- 50,000.20,000.- 20,000.- 20,000.150,000.- 150,000.- 150,000.100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครัง้

200,000.100,000.100,000.100,000.-

ครัง้

ครัง้

50,000

50,000

50,000

ครัง้

50,000

50,000

50,000

ครัง้

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส้าคัญทางศาสนา
ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี

ส้านักปลัด
กองการศึกษา
ส้านักปลัด
กองการศึกษา
ส้านักปลัด
กองการศึกษา
ส้านักปลัด
กองการศึกษา

ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ส้านักปลัด
กองการศึกษา
ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ส้านักปลัด
ร่วมกันถวายพระพร ร้าลึกถึง กองการศึกษา
พระมหากรุณาธิคุณ
ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ประชาชนมีความรักสามัคคี
เทิดทูนก่สถาบันของชาติ
ประชาชนมีความสามัคคีและ
ความปรองดองในชาติ

ส้านักปลัด
กองการศึกษา
ส้านักปลัด
ส้านักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและศาสนา
งบประมาณและที่มา
ที่

10

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนหน่วยงานราชการต่างๆ หรือที่ทาง เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีหรือ อุดหนุนหน่วยงานราชการต่างๆ
กรมส่งเสริมฯ/จ.กาญจนบุร/ี อ้าเภอห้วยกระเจาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ
กรมส่งเสริมฯ/จ.กาญจนบุรี/อ้าเภอ
มีหนังสือสั่งการมา อาทิเช่น
ห้วยกระเจา
- อุดหนุนหน่วยงานราชการจัดงานสัปดาห์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
อุดหนุนแก่ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
สะพานข้ามแม่น้าแควและงานกาชาด
- อุดหนุนกลุ่มกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
อุดหนุนเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี
-อุดหนุนโครงการจัดสร้างสวนสมเด็จพระเจ้า เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง อุดหนุนแก่ส้านักงานจังหวัด
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนรา- สองพระองค์และให้ประชาชนมีสถานที่ กาญจนบุรี
ธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่-สวนลูก)
พักผ่อนหย่อนใจ
- อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ อุดหนุนแก่ส้านักงานจังหวัด
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระองค์
กาญจนบุรี
- อุดหนุนโครงการสร้างหอพระประวัติสมเด็จเพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรมทาง อุดหนุนแก่ส้านักงานพระพุทธศาสนา
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ด้านศาสนา
จังหวัดกาญจนบุรี
- อุดหนุนโครงการเทิดทูนสถาบันของชาติเพื่อเพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีต่อสถาบัน อุดหนุนแก่ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี
เสริมสร้างความสมานฉันท์
ของชาติ
11 โครงการเส้นทางแห่งการเรียนรูม้ ุ่งสู่ความ ส่งเสริมเด็กให้มีความรู้
เด็ก เยาวชน จ้านวน 100 คน
เป็นเลิศแห่งปัญญา

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครัง้

70,000.-

70,000.-

70,000.-

ครัง้

10,000.20,000.-

10,000.20,000.-

10,000.20,000.-

ครัง้
ครัง้

ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

20,000.-

20,000.-

20,000.-

ครัง้

ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรม

กองการศึกษา

105,000.- 105,000.- 105,000.-

ครัง้

กองการศึกษา

20,000.-

20,000.-

ครัง้

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครัง้

ประชาชนมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางด้านศาสนา
ประชาชนมีความรักสามัคคี
เทิดทูนก่สถาบันของชาติ
เด็ก/เยาวชนมีความรูแ้ ละ
มีความรูแ้ ละเสริมสร้างทักษะ
ในเรียนรู้

20,000.-

ข้าราชการในหน่วยงานและ
ประชาชนมีสมานฉันท์ เทิดทูน
สถาบัน
ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรม

ส้านักปลัด
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
4.1 พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานและทันสมัย
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต้าบลห้วยกระเจา
2 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์การศึกษา
4 สนับสนุนจัดซื้อเครือ่ งเล่นประจ้าศูนย์
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เด็กเล็ก
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
(เด็กเล็ก - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6)
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่ศพด.ของทต.
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สนับสนุนจัดซื้อเครือ่ งเล่นส้าหรับเด็กเล็ก
ประจ้าหมู่บ้าน
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มดนตรีแก่เด็กนักเรียน/
เยาวชน
จัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกจิตส้านึกเกี่ยวกับ
ด้านการศึกษา
โครงการจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
หมู่ที่ 1-21
โครงการส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กเล็กมีอาคารเรียน
เพื่อให้เด็กมีศูนย์การเรียนที่ได้
มาตรฐาน
เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์
การศึกษา
เพื่อให้เด็กเล็กมีเครือ่ งเล่น
เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารตาม
หลักโภชนาการ
เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารตาม
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมทุกวัน
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมทุกวัน
เพื่อให้เด็กเล็กมีเครือ่ งเล่น

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างอาคาร จ้านวน 1 หลัง
ตามแบบ ทต.ก้าหนด
ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก จ้านวน
2 ศูนย์
โรงเรียน 7 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก
2 ศูนย์
ศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

1,000,000.-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
แห่ง

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
เด็กเล็ก 120 คน มีอาคารเรียนที่ กองการศึกษา
ได้มาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน
กองการศึกษา

100,000.- 100,000.- 100,000.-

แห่ง

200,000.- 200,000.- 200,000.-

ครัง้

50,000.-

ครัง้

เด็กนักเรียน 7 แห่งเด็กเล็ก 2 ศูนย์กองการศึกษา
ได้รับอุปกรณ์การศึกษา
เด็กเล็ก 2 ศูนย์ 120 คน
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

50,000.-

50,000.-

โรงเรียนจ้านวน 7 แห่ง

2,165,800.- 2,165,800.- 2,165,800.-

แห่ง

มีเครือ่ งเล่น
เด็กนักเรียนได้รับประทาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 2 แห่ง
โรงเรียนจ้านวน 7 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 2 แห่ง
จัดหาเครือ่ งเล่นเด็กเล็ก

312,000.- 312,000.- 312,000.1,166,200.- 1,166,200.- 1,166,200.168,000.- 168,000.- 168,000.50,000.-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
ครัง้

เด็กนักเรียนได้รับประทาน
เด็กนักเรียนได้ดื่มนมทุกวัน
เด็กนักเรียนได้ดื่มนมทุกวัน
เด็กเล็กมีเครือ่ งเล่น

เด็กนักเรียน/เยาวชนมีความรูเ้ รือ่ ง กองการศึกษา
ดนตรีสามารถน้าไปหารายได้
เด็กเล็ก 2 ศูนย์ 120 คน
กองการศึกษา

เพื่อให้เด็กนักเรียน/เยาวชนมีความรู้ จัดหาเครือ่ งดนตรี จ้านวน 1 ชุด
ความสามารถเกี่ยวกับดนตรีไทย
เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความตระหนักรูถ้ ึง จัดกิจกกรมส่งเสริมปลูกจิตส้านึก
ความส้าคัญของการศึกษา
ความส้าคัญของการศึกษา
เพื่อให้เด็ก/เยาวชนมีความรูด้ ้าน
จัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตขุมชน
ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ

50,000.-

-

-

ครัง้

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครัง้

100,000

100,000

100,000

แห่ง

100,000

100,000

100,000

ครัง้

เด็ก/เยาวชนมีความรู้
ข้อมูลข่าวสาร
เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมีความรู้

ส้านักปลัด
ส้านักปลัด

เข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน(AEC)

ความรูค้ วามเข้าเกี่ยวกับอาเซี่ยน(AEC) เกี่ยวกับอาเซี่ยน(AEC)

เกี่ยวกับอาเซี่ยน(AEC)

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
4.2 พัฒนาการด้านกีฬา
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ภายในเขต
ต้าบลห้วยกระเจา
2 สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
3 สนับสนุนกีฬานักเรียน
4 อุดหนุนกีฬานักเรียนและเยาวชนในเขต
ต้าบลห้วยกระเจา
5 สนับสนุนตัวแทนไปแข่งขันในระดับต่าง ๆ
6 สนับสนุนการแข่งขันกีฬา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีสถานที่ออกก้าลังกาย
เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างสนามกีฬาตามแบบแปลน
ที่ ทต. ก้าหนด
สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
หมู่ที่ 1 – 21
อุดหนุนจัดการแข่งขัน
อุดหนุน นักเรียนและเยาวชน

ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเล่นกีฬา
เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนมีพัฒนา
การด้านกีฬา
สนับสนุนตัวแทนไปแข่งขันในระดับต่าง ส่ๆงเข้าแข่งขันระดับอ้าเภอ จังหวัด
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
เล่นกีฬา
7 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ภายใน
เพื่อให้ประชาชนภายในเขตต้าบล
ปรับปรุงลานกีฬาฯภายในเขตต้าบล
เขตต้าบลห้วยกระเจา ม. 1 - 21
ห้วยกระเจามีพัฒนาการด้านกีฬา
ห้วยกระเจาตามแบบแปลน
8 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาประจ้าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนภายในเขตต้าบล
ปรับปรุงลานกีฬาฯภายในเขตต้าบล
ห้วยกระเจามีพัฒนาการด้านกีฬา
ห้วยกระเจาตามแบบแปลน
9 จัดหาอุปกรณ์ออกก้าลังกายประจ้าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนภายในเขตต้าบล
จัดหาอุปกรณ์ออกก้าลังกายประจ้าหมู่บ้าน
ภายในเขตต้าบลห้วยกระเจา ม.1-21
ห้วยกระเจามีสุขภาพแข็งแรง
ตามแบบแปลน ทต ห้วยกระเจา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

แห่ง

ประชาชนมีสถานที่ออกก้าลังกาย

กองช่าง

150,000.- 150,000.- 150,000.-

ครัง้

ส้านักปลัด

100,000.- 100,000.- 100,000.30,000.- 30,000.- 30,000.-

ครัง้
ครัง้

50,000.50,000.-

50,000.50,000.-

ครัง้
ครัง้

100,000.- 100,000.- 100,000.-

แห่ง

200,000.-

-

-

แห่ง

200,000.-

-

-

ครัง้

ประชาชนมีอุปกรณ์ในการ
ออกก้าลังกาย
เด็กนักเรียนรักการเล่นกีฬา
นักเรียนและเยาวชนมีพัฒนาการ
กีฬาห่างไกลยาเสพติด
เด็กนักเรียนรักการเล่นกีฬา
ประชาชนรักการเล่นกีฬาห่าง
ไกลยาเสพติด
ประชาชนมีพัฒนาการด้านกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีพัฒนาการด้านกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2,000,000.-

-

-

50,000.50,000.-

ส้านักปลัด
ส้านักปลัด
ส้านักปลัด
ส้านักปลัด
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
4.3 พัฒนาด้านสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 จัดบริการตรวจสุขภาพ
2 จัดซื้อเครือ่ งพ่นหมอกควัน

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
เพื่อป้องกันไข้เลือดออก

3 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
/โรคอุบัติใหม่
5 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
6 อบรมเสริมสร้างความรูแ้ ก่ อสม. ผู้นา้ ชุมชน
/ แกนน้าสุขภาพ
7 สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน
8
9
10
11

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน หมู่ที่ 1 – 21
จัดซื้อเครือ่ งพ่นหมอกควัน
จ้านวน 3 เครือ่ ง
ด้าเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก
เช่น พ่นหมอกควัน การก้าจัดลูกน้้า
เป็นต้น ภายในเขตต้าบลห้วยกระเจา
ป้องกันและควบคุมการระบาดของ
โรคติดต่อในเขตต้าบลห้วยกระเจา
จัดฉีดวัคซีนสุนัขต.ห้วยกระเจา
อบรม จ้านวน 150 คน

เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อ
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ อสม.
/ผู้นา้ ชุมชนแกนน้าสุขภาพ
เพื่อให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานเข้มแข็ง สนับสนุนงบประมาณศูนย์ละ
10,000 บาท 21 ศูนย์
อุดหนุนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ประชาชน หมู่ที่ 1 – 21
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เพื่ออบรมให้ความรูแ้ ก่สตรี เช่นการ กลุ่มสตรีในเขตต้าบลห้วยกระเจา
ตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก ฯลฯ
โครงการกิจกรรมให้ความรูแ้ ละส่งเสริม
เพื่ออบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนมี กลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยง จ้านวน
สุขภาพแก่ประชาชน
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
50 คน
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ/สุขภาวะ กลุ่มปประชาชนในเขต ทต.
สุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่แข็งแรง
ห้วยกระเจา
(สปสช.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

52,000.200,000.-

52,000.-

52,000.-

ครัง้

150,000.- 150,000.- 150,000.-

ครัง้

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครัง้

20,000.25,000.-

20,000.25,000.-

20,000.25,000.-

ครัง้
ครัง้

210,000.- 210,000.- 210,000.-

ครัง้

100,000.- 100,000.- 100,000.21,000.- 21,000.- 21,000.-

ครัง้
ครัง้

30,000.-

30,000.-

30,000.-

ครัง้

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ครัง้

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ทุกครัวเรือนได้รับการตรวจสุขภาพ ส้านักปลัด
ครัวเรือนไม่เป็นไข้เลือดออก
ส้านักปลัด
2,896 ครัวเรือน
ครัวเรือนไม่เป็นไข้เลือดออก
ส้านักปลัด
2,896 ครัวเรือน
ครัวเรือนได้รับการตรวจสุขภาพ ส้านักปลัด
2,896 ครัวเรือน
สุนัขต้าบลห้วยกระเจาฉีดวัคซีน ส้านักปลัด
อสม. ผู้นา้ ชุมชน แกนน้าสุขภาพ ส้านักปลัด
ได้รับความรูเ้ พิ่มขึ้น
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ส้านักปลัด
21 ศูนย์ เข็มแข็ง
2,896 ครัวเรือน มีสุขภาพที่ดี ส้านักปลัด
กลุ่มสตรีมีความรูเ้ กี่ยวการป้องกัน ส้านักปลัด
โรคต่างๆเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ ส้านักปลัด
แข็งแรง
ประชนมีมีสุขภาพ/สุขภาวะที่ ส้านักปลัด
แข็งแรง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
5.1 ให้บริการสาธารณแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประชากรเพื่อการศึกษาสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ จ้านวน
ผู้สูงอายุ
1,152 คน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ
คนพิการ
จ้านวน 197 คน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์
จ้านวน 5 คน
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแก่กลุ่มผู้สูงอายุ
เพื่อจัดกิจกรรมแก่กลุ่มผู้สูงอายุ
จัดกิจกรรมแก่กลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
จัดหาหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้านหมู่ที่ 1 – 21 ให้ประชาชนได้รับรูข้ ้อมูล ข่าวสาร
จัดหาหนังสือพิมพ์ให้แก่หมู่ที่ 1 – 21
จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรูข้ ้อมูล ข่าวสาร จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 21 ป้าย
อบรมคณะกรรมการหมู่บ้านประชาคม
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะกรรมการ อบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน ประชาคม
ประชาคม จ้านวน 240 คน
จัดกิจกรรมป้องกัน/ต่อต้านยาเสพติด
ด้าเนินกิจกรรมป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติด
อุดหนุนหน่วยงานราชการจัดท้าโครงการ เพื่อให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติด
อุดหนุนหน่วยงานราชการ
เกี่ยวกับยาเสพติด
โครงการ ทต.เคลื่อนที่พบประชาชน
เพื่อรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น
จัด ทต.เคลื่อนที่พบประชาชน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชน หมู่ที่ 1 - 21

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.-

ครัง้

600,000.- 600,000.- 600,000.-

ครัง้

36,000.-

36,000.-

ครัง้

300,000.- 300,000.- 300,000.50,000.- 50,000.- 50,000.-

ครัง้
ครัง้

160,000.- 160,000.- 160,000.120,000.- 120,000.- 120,000.100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครัง้
แห่ง
ครัง้

120,000.- 120,000.- 120,000.100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครัง้
ครัง้

200,000.- 200,000.- 200,000.-

ครัง้

36,000.-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุ 1,152 คน ได้รับ
ส้านักปลัด
สวัสดิการและมีความเป็นที่ดี
คนพิการได้รับสวัสดิการและ
ส้านักปลัด
มีความเป็นอยู่ที่ดี
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการและ ส้านักปลัด
มีความเป็นอยู่ที่ดี
คนชรามีความเป็นอยู่ที่ดี
ส้านักปลัด
กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ส้านักปลัด
มีกิจกรรมร่วมกัน
ทุกครัวเรือนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส้านักปลัด
ทุกครัวเรือนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส้านักปลัด
คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาคม ส้านักปลัด
หมู่บ้าน240 คน ได้รับการอบรม
ชุมชน/หมู่บ้านปลอดยาเสพติด
ส้านักปลัด
ชุมชนเข็มแข็งหมู่บ้านปลอด
ส้านักปลัด
ยาเสพติด
ได้รับทราบปัญหา ข้อคิดเห็น
ส้านักปลัด
ข้อเสนอแนะต่างๆของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
5.1 ให้บริการสาธารณแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประชากรเพื่อการศึกษาสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่มา
ที่
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ขยายเขตเสียงตามสายและหอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนรับรูข้ ้อมูลข่าวสาร ขยายเขตเสียงตามสาย ม.1 - 21
ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวเพื่อให้ประชาชนรับรูข้ ้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 –21
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนรับรูข้ ้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์
สนับสนุนการจัดท้าประชาคม
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูป
จัดท้าประชาคมหมู่ 1 – 21
ประชาคม
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายในเขต
เพื่อให้ประชาชนภายใน ม.1 - 21 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ม. 1- 21
ต้าบลห้วยกระเจา
มีสถานที่ประชุม/แสดงความคิดเห็น ตามแบบแปลนที่ ทต. ก้าหนด
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประชุมและ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ตามแบบ
ภายในเขตต้าบลห้วยกระเจา
แสดงความคิดเห็น
แบบแปลนที่ ทต. ก้าหนด
โครงการส่งเสริมสานสัมพันธ์ครอบครัว
เพื่อส่งเสริมการความสัมพันธ์ในครอบครัจ้วานวนครอบครัว50ครอบครัว
โครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
จัดชุดออกตรวจตามชุมชนต่างๆ ร่วม
ดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนและ ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน กับหน่วยงานราชการ,ผู้นา้ หมู่บ้าน
สถานที่ราชการแบบบูรณาการ
ในเวลากลางคืน
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนของต้าบล
เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่เด็กและเยาวชน
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนของต้าบล
ห้วยกระเจา
ภายในต้าบลห้วยกระเจา
ห้วยกระเจา
ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ
เพื่อตรวจเยี่ยมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พผู้สิกูงารอายุและผู้พิการภายในต้าบล
โดยเป็นการท้างานบูรณาการและเชิงรุก ห้วยกระเจา

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000.- 100,000.- 100,000.100,000.- 100,000.- 100,000.50,000.- 50,000.- 50,000.60,000.- 60,000.- 60,000.-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
ครัง้

200,000.- 200,000.- 200,000.-

แห่ง

100,000.- 100,000.- 100,000.-

แห่ง

50,000.- 50,000.- 50,000.100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครัง้
ครัง้

50,000.-

50,000.-

50,000.-

แห่ง

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครัง้

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนรับรูข้ ่าวสารทันเหตุการณ์
ประชาชนรับรูข้ ่าวสารทันเหตุการณ์
ประชาชนรับรูข้ ่าวสารทันเหตุการณ์
ชุมชนเข็มแข็งมีส่วนร่วมในรูป
ประชาคมหมู่บ้าน
ประชาชนมีสถานที่ประชุม/
แสดงความคิดเห็น
ประชาชนมีสถานที่ประชุม/แสดง
ความคิดเห็น
ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น
ชุมชนมีความปลอดภัยและเข้มแข็ง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
ส้านักปลัด
กองช่าง
กองช่าง
ส้านักปลัด
ส้านักปลัด

เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออกส้านักปลัด
ทางความคิด/กล้าแสดงออก
ผู้สูงอายุและผู้พิการภายในต้าบล ส้านักปลัด
ห้วยกระเจามีสุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
5.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ภายในเขต
ต้าบลห้วยกระเจา

2 จัดหาเครือ่ งยังชีพ ยารักษาโรค
3 จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
4 จัดท้าโครงการช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบภัย
5 ฝึกทบทวนความรูแ้ ก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
6 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ อปพร.ทต.
ห้วยกระเจา
7 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยศูนย์ อปพร.ทต.ห้วยกระเจา

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไข
ปัญหากับผู้ประสบภัย

เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไข
ปัญหากับผู้ประสบภัย
เพื่อทบทวนความรูแ้ ก่ อปพร. ท้าให้
การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้ อปพร. มีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้ อปพร. มีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนในเขตต้าบล
ห้วยกระเจาที่ประสบภัย ดังนี้
- ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
- ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
- ช่วยเหลือผู้ประสบภาวะภัยแล้ง
- ช่วยเหลือผู้ประสบภาวะภัยหนาว
ประชาชน/เยาวชน หมู่ที่ 1 – 21
ประชาชน/เยาวชน หมู่ที่ 1 – 21

ครัง้
500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.-

500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.-

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

ประชาชนหมู่ท1ี่ – 21 ที่ประสบภัย

500,000.- 500,000.- 500,000.-

ครัง้

สมาชิก อปพร.ศูนย์ ทต.ห้วยกระเจา

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครัง้

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ อปพร.ทต.
ห้วยกระเจา
ซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดภัยพิบัติ
ต่างๆ ในเขตต้าบลห้วยกระเจา

70,000.-

70,000.-

ครัง้

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครัง้

500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.500,000.-

70,000.-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
ทันท่วงที

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

ประชาชน/เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส้านักปลัด
ประชาชน/เยาวชนมีคุณภาพชีวิต ส้านักปลัด
ที่ดี
ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ ส้านักปลัด
ทันท่วงที
สมาชิกอปพร.ศูนย์ ทต.ห้วยกระเจา ส้านักปลัด
ปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อปพร. สามารถปฏิบัติหน้าที่
กองช่าง
ทันท่วงที
อปพร. สามารถปฏิบัติหน้าที่
ส้านักปลัด
ทันท่วงที

ยุทธศาสตร์ที่ 5
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5.3 พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 ก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ จัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 - 21
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ปรับปรุงก้าจัดขยะของ
และสิ่งแวดล้อม
ทต.ห้วยกระเจา
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์เก็บขยะ
เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดิน สาธารณะ จัดท้าแนวเขตที่ดิน ม.1 - 21

200,000.- 200,000.- 200,000.-

ครั้ง

150,000.-

ครั้ง

100,000.- 100,000.- 100,000.100,000.- 100,000.- 100,000.-

คัน
แห่ง

5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6 จัดซื้อถังขยะ

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความ จัดกิจกรรมภายในเขตต้าบล
ส้าคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ห้วยกระเจา
เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะในการ
หมูท่ ี่ 1 - 21 ต้าบลห้วยกระเจา
จัดเก็บขยะมูลฝอย

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครั้ง

100,000.-

-

-

ใบ

7 โครงการส่งเสริมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
จัดกิจกรรมภายในเขตต้าบลห้วยกระเจา
ความเป็นอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียหง มู่ที่ 1 - 21 ต้าบลห้วยกระเจา

100,000.-

-

-

ครั้ง

2 ปรับปรุงบ่อก้าจัดขยะ
3 ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์เก็บขยะ
4 จัดท้าแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชน 3,023 ครัวเรือน
มีความเป็นอยู่ที่ดี
บ่อก้าจัดขยะได้มาตรฐาน

ส้านักปลัด

การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ
ที่ดินสาธารณะมีแนวเขตแน่นอน
ไม่มีการบุกรุก
ประชาชนตระหนักถึงทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ
เกิดความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ประชาชน 3,023 ครัวเรือน
มีความเป็นอยู่ที่ดี

กองช่าง
ส้านักปลัด/
กองข่าง
ส้านักปลัด

กองช่าง

กองช่าง

ส้านักปลัด
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6.1 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา ทต .
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 อบรมพัฒนาการเมืองคณะผู้บริหารสมาชิก เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร อบรมคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภา ทต.
สมาชิกสภา ทต.
สภา ทต.

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครั้ง

2 อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลและ เพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงานเทศบาล อบรมพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง
และ พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครั้ง

3 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษี

500,000.-

ครั้ง

4 โครงการอบรมศึกษาดูงาน

5 โครงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชน
6
7
8
9

เพิ่มประสิทธิภาพภายในการจัดเก็บ
ภาษี
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ทต. ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้น้ากลุ่มต่าง ๆ
เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
ได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง
จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชนของทุก
กองราชการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชน พัฒนาสภาพจิตใจให้กับประชาชน อบรมตัวแทนหมู่บ้านจ้านวน 100 คน
โครงการปฏิบัติธรรมของพนักงานเทศบาล เพื่อน้ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ อบรมพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง
งานให้มีประสิทธิภาพ
พนักงานจ้าง
โครงการวันเทศบาลและประกาศเกียรติคุณ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและ พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง
แก่พนักงานและลูกจ้างทต.ห้วยกระเจา ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานและลูกจ้างนวน 41 คน
โครงการสนับสนุนกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานให้พนักงานเทศบาล ทต.ห้วยกระเจา

-

-

300,000.- 300,000.- 300,000.-

ครั้ง

30,000.-

30,000.-

30,000.-

ครั้ง

30,000.50,000.-

30,000.-

30,000.-

ครั้ง
ครั้ง

35,000.-

35,000.-

35,000.-

ครั้ง

260,000.-

-

-

ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

คณะผู้บริหารสมาชิก ทต.ได้รับ ส้านักปลัด
ความรู้และแนวทางในการ
บริหารงาน
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ส้านักปลัด
ได้รับความรู้และแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ กองคลัง
ถูกต้อง รวดเร็ว
น้าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการ
ส้านักปลัด
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส้านักปลัด
และการให้บริการประชาชนของ
ทุกกองราชการ
ประชาชนมีสภาพจิตใจที่ดี
ส้านักปลัด
เพื่อสร้างความสามัคคีแก่
ส้านักปลัด
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง
เพื่อสร้างขวัญก้าลังใจ/ความสามัคคีส้านักปลัด
แก่พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
6.1 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา ทต .
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

10 ค่าตอบแทนต่างๆ

11
12
13
14
15

ค่าประกันสังคม
ค่าช่วยเหลือรักษาพยาบาล
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าเช่าบ้าน
ค่ารับรองและพิธีการ

16 โครงการสนับสนุนสมาคมสันนิบาต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานให้ - เงินเดือนและค่าครองชีพชั่วคราว
เกิดประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมาย พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง
และสร้างขวัญก้าลังใจต่อผู้ปฎิบัติงาน เทศบาลต้าบลห้วยกระเจา
- เงินประจ้าต้าแหน่งและค่าตอบแทน
พิเศษคณะผู้บริหาร พนักงาน/
ประธานสภา รองประธานสภา
- ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร สท.
- ค่าเบี้ยประชุม
- ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
- ค่าตอบแทนอื่นอันเป็นประโยชน์ฯ
ค่าเดินทางไปราชการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
พนักงานจ้าง ทต.ห้วยกระเจา
เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
คณะผู้บริหารและพนักงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
คณะผู้บริหารและพนักงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
พนักงานเทศบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานให้ การจัดรับรองและงานพิธีการ
ประชาชนและรับรองคณะศึกษาดูงาน รับรองประชาชนและคณะศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและสนับสนุนสมาคมเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

5,000,000.-

-

-

ราย

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ทต.
รับบริการ
ห้วยกระเจา

450,000.-

-

-

ราย

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ทต.
รับบริการ
ห้วยกระเจา

2,000,000.10,000.45,000.-

-

-

ราย
ราย
ราย

994,520.550,000.200,000.390,000.30,000.81,000.30,000.336,600.-

-

-

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ครัง้
ครัง้

20,902.-

-

-

ครัง้

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ทต.
เกิดการมีส่วนร่วมในการรับฟัง/ ห้วยกระเจา
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ทต.
รับบริการ
ห้วยกระเจา
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ กองคลัง
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ทต.
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ห้วยกระเจา
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการ
ทต.
ห้วยกระเจา
ท้าให้ทราบข้อมูลในการบริหาร
กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
6.2 การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร การให้ความรู้กับประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ชุมชน/ท้องถิ่น
พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นตนเอง
2 ประชาสัมพันธ์ในการบริหาร ทต.
เพื่อให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการ
ด้าเนินงานของ ทต.
3 สนับสนุนศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิ หน้าที่

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชน ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงานให้
ประชาชนทราบปีละ 1 ครั้ง
อุดหนุนศูนย์ประสานแผน
จัดอบรมประชาชน จ้านวน 100 คน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

30,000.-

30,000.-

30,000.-

ครั้ง

60,000.-

60,000.-

60,000.-

ครั้ง

50,000.40,000.-

50,000.40,000.-

50,000.40,000.-

ครั้ง
ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความตระหนักในการมี ส้านักปลัด
ส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
ประชาชนทราบการด้าเนินงาน ส้านักปลัด
ของ ทต.
การบริหารงานของศูนย์มีประสิทธิภส้าพ
านักปลัด
ประชาชนเข้าใจในสิทธิหน้าที่ ส้านักปลัด
ตามระบอบประชาธิปไตย

6.3 เสริมสร้างความรู้และจิตส้านึกการมีสว่ นร่วมของประชาชนและชุมชนในต้าบล
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ครั้ง

2 จัดกิจกรรมรักษ์ท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักษ์ท้องถิ่นตนเอง
จัดกิจกรรมรักษ์ท้องถิ่น
10,000.- 10,000.- 10,000.3 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุม ให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุม ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมฟัง
20,000.- 20,000.- 20,000.สภา ทต.
สภา ทต.
การประชุมสภา ทต.ทุกครั้ง
4 โครงการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้ทต.มีแผนยุทธศาสตร์การ
จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
100,000.- 100,000.- 100,000.แผนพัฒนาสามปี และแผนการด้าเนินงาน พัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการแผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ประจ้าปีทต.
ด้าเนินงาน ประจ้าปีทต.
ด้าเนินงานประจ้าปี ตามระเบียบ
อ
่
ทราบความพึ
ง
พอใจของผู
ร
้
บ
ั
บริ
ก
าร
ส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของทต. 30,000.- 30,000.- 30,000.5 ส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของทต.เพื

ครั้ง
ครั้ง

1 ส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้านต้าบล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการประชาคม ส่งเสริมการท้าประชาคมหมู่บ้านต้าบล

ครั้ง

ครั้ง

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนเห็นความส้าคัญการ
ส้านักปลัด
ท้าประชาคม
ประชาชนรักษ์ท้องถิ่นตนเอง
ส้านักปลัด
ประชาชนเข้าร่วมฟังการ
ส้านักปลัด
สภา ทต.
ทต.มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปี
ส้านั/ กปลัด
แผนการด้าเนินงานประจ้าปี
ผู้รับบริการมีความความพึงพอใจ ส้านักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี
2 ปรับปรุงส้านักงาน
3 วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ

4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
เพื่อให้ส้านักงานพร้อมให้บริการ
ปรับปรุงอาคารส้านักงาน ทต.
ประชาชน
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส้านักงาน อาทิเช่น
- วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครือ่ งปริน้ เตอร์
- วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
- วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก
- วัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสาร
- จัดซื้อโต๊ะท้างาน/เก้าอี้บุนวมมีล้อเลื่อน
จัดซื้อโต๊ะ/เก้าอี้ห้องประชุมสภา
- จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก/ตู้
เอกสาร บานเปิด/ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ จัดซื้อรถจักรยานยนต์
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ล
แค็ป 4 ประตู , แค็ป 2 ประตู

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครัง้

ประชาชนทราบระบบบริหาร

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครัง้

200,000.- 200,000.- 200,000.-

ชิ้น

150,000.- 150,000.- 15,0000.40,000.- 40,000.- 40,000.250,000.- 250,000.- 250,000.50,000.- 50,000.- 50,000.10,000.- 10,000.- 10,000.50,000.- 50,000.- 50,000.-

เครือ่ ง
เครือ่ ง
ครัง้
ครัง้
ชุด
ครัง้

อาคารสถานที่พร้อมให้บริการ
ไม่ชา้ รุดทรุดโทรม
การบริหารงานมีความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพ

60,000.50,000.30,000.-

50,000.-

50,000.-

ชุด
ชุด
ใบ

100,000.-

-

-

คัน

1,475,000.-

-

-

คัน

การบริหารงานมีความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานมีความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ทต.
ห้วยกระเจา
กองช่าง
ทต.
ห้วยกระเจา
ทต.
ห้วยกระเจา
ทต.
ห้วยกระเจา
ทต.
ห้วยกระเจา
ทต.
ห้วยกระเจา
ทต.
ห้วยกระเจา
ทต.
ห้วยกระเจา
ทต.
ห้วยกระเจา

จัดซื้อรถบรรทุกน้้า

2,300,000.-

-

-

คัน

จัดซื้อรถกระเช้า

2,000,000.-

-

-

คัน

การบริหารงานมีความพร้อมและ
ทต.
มีประสิทธิภาพ
ห้วยกระเจา
การบริหารงานมีความพร้อมและ
ทต.
มีประสิทธิภาพ
ห้วยกระเจา

ยุทธศาสตร์ที่ 6
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

5 วัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ชิ้น

6

200,000.- 200,000.- 200,000.-

ชิ้น

60,000.-

60,000.-

60,000.-

แห่ง

1,000,000.-

-

-

หลัง

20,000,000.-

-

-

หลัง

500,000.-

-

-

หลัง

70,000.-

70,000.-

70,000.-

ครัง้

100,000.- 100,000.- 100,000.-

ครัง้

การบริหารงานมีประสิทธิภาพ

300,000.-

-

-

แห่ง

700,000.-

-

-

102,000.-

-

-

ครัง้
เครือ่ ง

การบริหารงานมีความพร้อมและ กองช่าง
มีประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ กองช่าง/กองคลัง

7
8
9
10
11

12
13
14

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จา้ เป็นในการ
ปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ ทต.
ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ
ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล
ให้พนักงานเทศบาลได้มีบ้านพักใน ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล
พื้นที่ท้างาน
จ้านวน 5 หลัง
ก่อสร้างอาคารส้านักงานทต.
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว ก่อสร้างอาคารส้านักงานทต.
เป็นระเบียบเรียบร้อย
จ้านวน 1 หลัง
ก่อสร้างอาคารจอดรถ
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว ก่อสร้างอาคารจอดรถ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
จ้านวน 1 หลัง
อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ซื้อการจ้างของอปท.ระดับอ้าเภอ
การซื้อการจ้างของอปท.
ระดับอ้าเภอ
โครงการอินเตอร์เน็ตต้าบล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ปรับปรุงโครงการอินเตอร์เน็ต
ต้าบล
จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์เหล็กตะแกรง
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ
โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีทะเบียนฯ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จัดจ้างท้าแผนที่ภาษี

งบประมาณและที่มา

15 จัดซื้อเครือ่ งสูบจ่ายสารเคมี (สารส้ม)

การบริหารงานมีความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครือ่ งสูบจ่ายสารเคมี(สารส้ม)

การบริหารงานมีความพร้อมและ
ทต.
มีประสิทธิภาพ
ห้วยกระเจา
การบริหารงานมีความพร้อมและ
ทต.
มีประสิทธิภาพ
ห้วยกระเจา
การบริหารงานมีความพร้อมและ กองช่าง
มีประสิทธิภาพ
พนักงานเทศบาลมีบ้านพักใน
กองช่าง
ท้องถิ่นที่ท้างาน
การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว
กองช่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย
การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว
กองช่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย
การบริหารงานมีความพร้อมและ กองคลัง
มีประสิทธิภาพ

การบริหารงานมีความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพ

ส้านักปลัด

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 - 2560
6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

16 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริหารงานมีความพร้อมและ
มีประสิทธิภาพ

50,000.-

-

-

ครั้ง

การบริหารงานมีความพร้อมและ ส้านักปลัด
มีประสิทธิภาพ

17 ค่าสาธารณูปโภค

613,000.-

-

-

ครั้ง

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ทต.
รับบริการ
ห้วยกระเจา
เยาวชน/ประชาชนได้มีแหล่ง
กองช่าง
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

18 โครงการก่อสร้างศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน

ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภานในส้านักงานเทศบาล เช่น
การปรับปรุงเว็ปไซต์ของเทศบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานให้จ่ายค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และ
เกิดประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมาย อินเตอร์เน็ต
เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนได้รับความรู้ ก่อสร้างศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
ด้านข้อมูลข่าวสารและเป็นแหล่ง
ค้นคว้าศึกษาหาความรู้

200,000.- 200,000.- 200,000.-

แห่ง
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