
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1.)  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันาการคมนาคมและขนส่ง 57 10,120,000    48 10,320,000   37 8,550,000      142 28,990,000       
1.2  แนวทางการพฒันาการสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน ้า 72 29,060,000    64 28,550,000   25 3,420,000      161 61,030,000       
1.3 แนวทางการพฒันาด้านผังเมอืงและควบคุมอาคาร 12 11,580,000    9 7,580,000    8 7,080,000      29 26,240,000       

รวม 141 50,760,000   121 46,450,000  70 19,050,000   332 116,260,000    
2.)  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสง่เสริมคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
2.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมอาชีพ 11 840,000         11 840,000       9 690,000        31 2,370,000        
2.2 แนวทางการพฒันางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 6 1,438,600      6 1,600,000    6 1,820,000      18 4,858,600        
2.3 แนวทางการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 19 7,566,390      19 5,806,980    19 7,476,980      57 20,850,350       
2.4 แนวทางการพฒันาการสาธารณสุข 43 3,292,500      43 3,292,500    43 3,292,500      129 9,877,500        

2.5 แนวทางการพฒันาการปอ้งกนัแกไ้ขปญัหายาเสพติด 6 400,000         6 400,000       6 400,000        18 1,200,000        
2.6 แนวทางการพฒันาการกฬีาและนนัทนาการ 7 392,000         7 392,000       7 392,000        21 1,176,000        

2.7 แนวทางการพฒันาการส่งเสริมเศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรัชญา ศก.พอเพยีง 2 80,000          2 80,000        2 80,000          6 240,000           

รวม 94 14,009,490   94 12,411,480  92 14,151,480   280 40,572,450     

ส่วนที่  5  บัญชโีครงการพัฒนา
บัญชสีรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

ยุทธศาสตร์
ปี  2560 รวม  3  ปี
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3.)  ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมอยู่เยน็เปน็สขุ
3.1 แนวทางการพฒันาการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่น 6 500,000         6 500,000       6 500,000        18 1,500,000        
3.2 แนวทางการพฒันาการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4 2,400,000      4 2,400,000    4 2,400,000      12 7,200,000        
3.3 แนวทางการพฒันาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิตและ 5 4,980,000      5 3,010,000    5 3,030,000      15 11,020,000       
      ทรัพย์สิน

รวม 15 7,880,000     15 5,910,000   15 5,930,000     45 19,720,000     
4.)  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผนการสง่เสริมการลงทนุ
       พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว
4.1 แนวทางการพฒันาการส่งเสริมการลงทนุ 3 700,000         3 700,000       3 700,000        9 2,100,000        
4.2 แนวทางการพฒันาการอตุสาหกรรม 2 170,000         2 190,000       2 190,000        6 550,000           
4.3 แนวทางการพฒันาการพาณิชยกรรม 3 920,000         3 1,560,000    3 1,560,000      9 4,040,000        

รวม 8 1,790,000     8 2,450,000   8 2,450,000     24 6,690,000       

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน
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5.)  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
       ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แนวทางการพฒันการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครอง 3 240,000         3 240,000       3 240,000        9 720,000           
      ดูแลและบ้ารุงรักษาปา่
5.2 แนวทางการพฒันาการจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพษิต่าง ๆ 5 6,280,000      5 6,030,000    5 6,030,000      15 18,340,000       

รวม 8 6,520,000     8 6,270,000   8 6,270,000     24 19,060,000     
6.)  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
      และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
6.1 แนวทางการพฒันาอนรัุกษแ์ละส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต 6 660,000         6 680,000       6 680,000        18 2,020,000        
      ประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

รวม 6 660,000       6 680,000      6 680,000       18 2,020,000       

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
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7.ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
7.1 แนวทางการพฒันาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมนโดยการบริหารจัดการที่ดี 15 3,391,000      15 2,491,000    15 761,000        45 6,643,000        

7.2  แนวทางการพฒันาศักยภาพและประสิทธิภาพบคุลากรทอ้งถิ่น 6 830,000         5 1,100,000    5 1,100,000      16 3,030,000        

รวม 21 4,221,000     20 3,591,000   20 1,861,000     61 9,673,000       

8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสงัคม

8.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 4 490,000         4 140,000       4 140,000        12 770,000           

       การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ

รวม 4 490,000       4 140,000      4 140,000       12 770,000          

รวมทั้งสิ้น 297 86,330,490   276 77,902,480  223 50,532,480   796 214,765,450    

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน  (1)กอ่สร้างถนนคอนกรีตสาย 100,000        100,000       ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
หมู่ที่ 1 ส าหรับใช้ในการคมนาคม บา้นนางนติยา   พจิารณ์ ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก ถงึบา้นนายฉนัท ์ หนัตุลา
2 โครงการซ่อมแซมถนนค.ส.ล.หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน  (1)ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. 100,000        100,000       100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก

ส าหรับใช้ในการคมนาคม ภายในหมู่ 1 ทกุสาย ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก

3 โครงการยกระดับถนนดินหนิลูกรัง เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน  (1)ก่อสร้างและยกระดับถนน 150,000        100,000       ประชาชนได้รับความสะดวก
หมู่ 1 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ดินหอนลูกรังเส้นสามแยกไร่นายสาย ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก  พิจารณ์ถึงไร่นายบุญช่วย พิจารณ์

4 โครงการกอ่สร้างและยกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน  (1)กอ่สร้างและยกระดับถนน 150,000        150,000       100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 1 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ค.ส.ล.หนา้วัดบา้นโซงหมู่ 1 ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก ถึงโรงเรียนบา้นโซง
5 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน  (1) จากหนา้โรงเรียนถึง 100,000        100,000       100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก

ส าหรับใช้ในการคมนาคม บา้นนายไทย ตาซ่ือ ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก (2)สามแยกบา้นนางนติยา 

พจิารณ์ ถึงไร่นายอรุณ 
สายสีแกว้

600,000       550,000      300,000      

1.  โครงการที่องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง

1.1  หมู่ที่  1  บา้นโซง

รวมหมู่ที่ 1 บา้นโซง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

6 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)ระหว่างโรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 150,000        150,000       ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
หมู่ที่ 2 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ถึงล าห้วยถ่ม ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก (2)ระหว่างบ้านเหล่าโป่ถึงสามแยก

โพนทัน-ทุ่งมน

(3)ระหว่างบ้านนางเดือน แสวงดี 150,000        

ถึง บ้านนางพิกุล  ตาซ่ือ

7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)ระหว่างไร่นายยงยุทธ สายสีแก้ว ถึง 100,000        100,000       ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
หมู่ที่ 2 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ไร่นายบรรจง  สว่างแสง ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก (2)ไร่นางลี  พิจารณ์ ถึง สามแยก

ทุ่งมน-โพนทัน

(3)ระหว่างบ้านนางเดือน แสวงดี ถึง

ที่นานางรอง  สายสีแก้ว

(4)สามแยกหนองโกถึงที่นานายศิริวุฒิ

สายสีแก้ว

(5)ระหว่างไร่นายเที่ยง ตาซ่ือ ถึง

สวนยางนายเจริญ ตาซ่ือ

8 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังยกระดับ เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)ระหว่างไร่นายอนันต์ หันตุลา ถึง 150,000        100,000       ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
หมู่ที่ 2 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ไร่นายสมชาติ สว่างแสง ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก (2)ระหว่างบ้านนายเพียร ตาซ่ือ ถึง

ไร่นางลัดดา ตาซ่ือ

400,000       350,000      

1.2. หมู่ที่  2  บา้นเหลา่โป่

รวม
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

1.2. หมู่ที่  2  บ้านเหล่าโป่
(3)ระหว่างที่นานายเฉวียน พิจารณ์ ถึง 100,000       100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
ที่นานายวิทย์ ตาซ่ือ ในการคมนาคม 

9 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)ระหว่างไร่นายยงยุทธ สายสีแก้ว 100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
หมู่ที่ 2 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ถึงที่นานายวงเดือน ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก (2)ระหว่างที่นานางทองพูน พิบูลย์สังข์

ถึงที่นายนายเหล่ือน คงวัน

(3)ระหว่างที่นานางส าราญ พลศักด์เดช 100,000       

ถึงที่นานางทองพูน ทพิบูลย์สังข์

(4)ระหว่างที่นานายสมชาติ สว่างแสง

ถึงที่นานางจ าเนียร เด่นดวง

(5)ระหว่างที่นานายโ พิจารณ์ ถึง 100,000        
ที่นานายวิไล สว่างแสง

(6)ทางเข้าหนองแวง

(7)ระหว่างไร่นายเหล่ียน พิจารณ์ ถึง

ไร่นายวิทย์  ตาซ่ือ

10 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ซ่อมแซมถนน คสล. ทุกเส้นภาย 200,000       ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ภายในหมู่บา้น หมู่ 2 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ภายในหมู่บ้าน ในการคมนาคม 

100,000       400,000      100,000      รวม
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

11 โครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)ระหว่างบ้านนายไตรภพ  จันทร์เพ็ง 100,000        100,000       100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ที่ 2 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ถึงบ้านนางรอง สายสีแก้ว ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก (2)ระหว่างบ้านนายสมโภช เด่นดวง

ถึงบ้านนายสนั่น สายสีแก้ว

(3)ระหว่างบ้านนายบุญช่วย  แสวงดี

ถึง บ้านนายอาคม ตาซ่ือ

(4)ระหว่างบ้านนายเปล่ียน พิจารณ์

ถึงบ้านนางค ามูล พิจารณ์

(5)ระหว่างบ้านนายเผชิญ  รุ่งเรือง

ถึง บ้านนางสมพร  ไชยศรี

(6)ระหว่างบ้านนายอดุลย์ สลับศรี

ถึงบ้านนายบรรจง พิจารณ์

(7)ระหว่างบ้านนายประภาส ตาซ่ือ

ถึงนางยืน สายสีแก้ว

(8)ระหว่างบ้านนายประสิทธิ์ จันทวัฒนานนท์

ถึง บ้านนายมนูญ  พิจารณ์

950,000       1,450,000    400,000    รวมหมู่ที่ 2 บา้นเหลา่โป่

หน้า 49



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

1.3. หมู่ที่  3  บ้านทุ่งมน
12 โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)หนา้วัดบา้นทุ่งมน ถึง โรงเรียน 100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ 3 ส าหรับใช้ในการคมนาคม บา้นทุ่งมน ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

13 โครงการกอ่สร้าง ถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)จากหลัง อบต.ทุ่งมน ถึง บ้าน 150,000        100,000       100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ 3 ส าหรับใช้ในการคมนาคม นายประวทิย ์แสวงแก้ว ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก (2)เส้นหลังวดัทุ่งมน จากบ้านนายแดง 

สู้ณรงค์ ถึง บ้านนายพรสวรรค์ หงษ์ค า

14 โครงการกอ่สร้างยกระดับถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1) ไร่นายไพโรจน์  พันหาร 100,000        100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ดินลูกรัง หมู่ 3 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ถึง ไร่นายสี ส่งศรี ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

15 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง หมู่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  เส้นโนนหมาแง้ 100,000        100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ส าหรับใช้ในการคมนาคม ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

16 โครงการขยายเขตถนนลูกรัง หมู่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  เส้นโนนหมาแง้ 100,000        100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ส าหรับใช้ในการคมนาคม ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

350,000       100,000      400,000      รวมหมู่ที่ 3 บา้นทุ่งมน

หน้า 50



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

1.4. หมู่ที่  4  บ้านโพนสิม
17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)จากบ้านนายอ้วน สายค าวงษ์ ถึงบ้าน 100,000        100,000       ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ที่ 4 ส าหรับใช้ในการคมนาคม นายค ากอง สีดาจติร ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

18 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  จากบ้านโพนสิมถึงบ่อโจโ้ก้ 100,000        100,000       ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ส าหรับใช้ในการคมนาคม ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

19 โครงการกอ่สร้างถนนดิน หมู่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)ข้างตลาดจากบ้านนายค ากอง สีดาจิตร 150,000        100,000       100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
ส าหรับใช้ในการคมนาคม ถึง สหกรณ์หมู่บ้าน ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก (2)ดอนปู่ตา ถึงที่นาพ่อไสว ค าตา

20 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังกนัไฟ เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ถนนดินรอบป่าบักแน่น ระยะที่ 2 100,000       100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
หมู่ที่ 4 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

21 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)ซ่อมแซม ค.ส.ล. หมู่ 4 บ้าน 150,000        100,000       ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
หมู่ที่ 4 ส าหรับใช้ในการคมนาคม โพนสิม ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

500,000       500,000      200,000      รวม

หน้า 51



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

1.4. หมู่ที่  4  บ้านโพนสิม
22 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  จากบ้านนายเสถียร ขยนัท า ถึง หมู่ 9 150,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

สองข้างทาง หมู่ 4 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก

23 โครงการยกระดับถนน คสล. หมู่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  รอบหมู่บ้าน โพนสิม หมู่ 4 150,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
ส าหรับใช้ในการคมนาคม ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก

24 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก หมู่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  จากบ้านโพนสิมถึงบ่อโจโ้ก้ 100,000        100,000       ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
ส าหรับใช้ในการคมนาคม ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก

25 โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  จากนานายเกษม เด่ือค า ถึง ที่นา 100,000       ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ส าหรับใช้ในการคมนาคม นางบุญทัน ศรีแสงจนัทร์ ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

900,000       700,000      200,000      รวมหมู่ที่ 4  บา้นโพนสมิ

หน้า 52



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

1.5. หมู่ที่  5  บ้านมะพรกิ
26 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)จากโรงเรียนบ้านมะพริกถึงโพนสิม 200,000        150,000       ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ที่ 5 ส าหรับใช้ในการคมนาคม (เส้นใต้) ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก (2)จากบา้นนายดาว สุดแสง ถึงบา้นนางทม

ส่งศรี

(3)บา้นนางส าเร็จ สิงหค์รุธถึงศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กบา้นมะพริก

(4)จากบา้นนายถวิล สีเทาถึงบา้นนายหลาง 

ผายพิมพ์

27 โครงการกอ่สร้างถนนดินยกระดับ เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1) ก่อสร้างถนนดินยกระดับจากนานาง 150,000        100,000       100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ที่ 5 ส าหรับใช้ในการคมนาคม  สีสุด แสงส่อง ถึงนานายสมาน สิงห์ครุธ ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก (2)จากนายนายมณี ผายพิมพ์ ถึง ทีน่านาย

ค าปุน ธานอก

28 โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ขยายไหล่ทางจากโรงเรียนบ้าน 150,000        150,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ส าหรับใช้ในการคมนาคม มะพริกถึงบ้านดู่ 2 ข้างทาง ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

29 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง หมู่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)ก่อสร้างถนนลูกรังจากโรงเรียนบ้าน 150,000        150,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ส าหรับใช้ในการคมนาคม มะพริกดู่โพนสิมถึงอ่างวงัตะเข้น้อย ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก (2)ก่อสร้างถนนลูกรังจากที่นานายอดิศร 100,000       

มิ่งขวญั ถึงที่นานางศรีรด ส่องแสง

650,000       350,000      400,000      รวม

หน้า 53



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

30 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านทุกเส้น 150,000        150,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ 5 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

800,000       350,000      550,000      

1.6. หมู่ที่  6  บ้านดู่
31 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)กอ่สร้างถนน คสล.ทกุเส้น 250,000        200,000       100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ที่ 6 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ภายในหมู่ที่ 6 ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวก (2)จากบ้านดู่ ถึง วดัป่าบ้านดู่

32 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ทุกเส้นภายในบ้านดู่ หมู่ 6 100,000        100,000       100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ส าหรับใช้ในการคมนาคม ในการคมนาคม

33 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง หมู่ที6่ เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  จากวัดป่าบ้านดู่ ถึง ล าห้วยถ่ม 100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ส าหรับใช้ในการคมนาคม ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวก

34 โครงการยกระดับถนนดิน หมู่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)บริเวณรอบล าห้วยถ่ม 150,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ส าหรับใช้ในการคมนาคม (2)รอบป่าดงมะพริก 100,000       ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวก (3ปจากไร่นายประสงค์ ถึง ไร่นายผ่าน 100,000        

600,000       400,000      300,000      

รวมหมู่ที่ 5  บา้นมะพริก

รวม
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

35 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก หมู่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)จากบ้านดู่เชื่อมต าบล.เหล่าไฮ 150,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ส าหรับใช้ในการคมนาคม ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวก

750,000       400,000      300,000      

1.7. หมู่ที่  7 บ้านทุ่งมน
36 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)จากสามแยกรอยต่อถึงสามแยกบ้าน 150,000        100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 ส าหรับใช้ในการคมนาคม นางวรัิตน์ ฉัตรสุวรรณ์ ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก (2)ระหวา่งต าบลทุ่งมนเชื่อมต่อกับ 100,000       

ต าบลดงเจริญ

(3)ระหวา่งต าบลทุ่งมนเชื่อมต่อกับ

บ้านแหล่งหนู

37 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)จากส่ีแยกทุ่งมน 5บ้านนางจนัทร์เพ็ญ 120,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ถึงสามแยก ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก (2)จากถนนทุ่งมนซอย 5 ถึงที่นานายพิมพา 100,000        

กุดเสนา

(3)จากไร่นายแพง เด่นดวง ถึง ป่าบักแน่น 100,000       

38 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังยกระดับ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ จากล าห้วยถ่มถึงสะพานเชื่อมต าบลศรีฐาน 120,000       100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก ในการคมนาคม 

270,000       320,000      300,000      รวม

รวมหมู่ที่ 6  บา้นดู่
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

39 โครงการซ่อมแซมถนนค.ส.ล.หมู่ 7 เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน ส าหรับ (1)ซ่อมแซมถนนค.ส.ล.จากสามแยก 100,000        100,000       ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ใช้ในการคมนาคมได้อยา่งสะดวก บ้านนายบุญรรม พันหาร ถึง ในการคมนาคม 

บ้านนายเกษม  แสวงแก้ว

40 โครงการซ่อมแซมถนนดิน และ เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรัง 100,000        100,000       ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ทุกเส้น ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

41 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ขยายไหล่ทางถนน คสล.ทุกเส้น 250,000        250,000       250,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ 7 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ภายในหมู่ 7 ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

42 โครงการกอ่สร้างสะพาน หมู่ 7 เพือ่ให้ประชาชนใช้ในการ ก่สร้างสะพานข้ามล าห้วยถ่มเชื่องต่อ 1,000,000     1,000,000     ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

คมนาคมได้อยา่งสะดวก ต าบลศรีฐานบริเวณนานายแสวง ชิงชัย ในการคมนาคม 

                                            รวมหมู่ที่ 7   บา้นทุ่งมน 720,000       1,770,000    1,550,000    

1.8. หมู่ที่  8  บ้านโซง
43 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)เส้น อบต.ทม.011(น้ าบู)้ 100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ที่ 8 ส าหรับใช้ในการคมนาคม (2)อบต.ทม.016 จากบ้านนายประสิทธิ์ ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก พิจารณ์ ถึง ไร่นายลี ขาวผิว

(3)เส้น อบต.ทม.014 จากบ้านนางล้าน 100,000       

สวา่งแสง ถึง ไร่นายทองพูล ราษฎรดี

(4)อบต.ทม.010(หนองแข้) 100,000        หน้า 56



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

44 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)ถนน อบต.ทม.011(เส้นน้ าบู)้ 150,000        150,000       ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ 8 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

45 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)หน้าวดับ้านโซง(ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก) 100,000        100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ส าหรับใช้ในการคมนาคม (2)หน้าบ้านนางเสวย โสภาที 100,000       ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก (3)บ้านนางส ารอง สายสีแก้ว

350,000       350,000      200,000      

46 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  (1)จากบ้านนางฉวี สายค าวงษ์ถึงถนน 150,000        150,000       150,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ที่ 9 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ลุมพุก-ศรีฐาน ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

47 โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  จากบา้นนายสกล  สิงหค์รุธ ถึง 150,000        100,000       100,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

หมู่ที่ 9 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ปา่บกัแนน่ ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก

300,000       250,000      250,000      รวมหมู่ที่ 9  บา้นมะพริก

รวมหมู่ที่ 8  บา้นโซง

1.9. หมู่ที่  9  บ้านมะพรกิ
รวมหมู่ที่ 8  บา้นโซง
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

48 โครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. ส าหรับใช้ในการคมนาคม ก่อสร้าง ถนนคสล.กว้าง 5  เมตร 900,000     900,000    900,000     ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
ภายในต าบลทุ่งมนหมู่ที่ 1-9 ได้อย่างสะดวก ยาว 1,000 เมตร ภายในต าบลทุ่งมน ในการคมนาคม 

49 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ก่อสร้างถนนดินลูกรังกว้าง4 เมตร 400,000        400,000       400,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

และยกระดับภายในต าบลทุ่งมน ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,000 เมตร ความหนา ในการคมนาคมในการสัญจร

หมู่ที่ 1-9 ได้อย่างสะดวก เฉล่ีย 0.15 พร้อมเกรดปรับแต่ง

ภายในต าบลทุ่งมน

50 โครงการก่อสร้างถนนดินและยกระดับ เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ก่อสร้างถนนดินกวา้ง 4  เมตร 300,000        300,000       300,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ภายในต าบลทุ่งมน หมู่ที่ 1-9 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,000 เมตร ความสูงเฉล่ีย ในการคมนาคมในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก  0.50 เกรดปรับแต่งภายในต าบลทุ่งมน

51 โครงการก่อสร้างถนนรังและยกระดับ เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ก่อสร้างถนนดินลูกรังกว้าง4 เมตร 400,000        400,000       400,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ภายในต าบลทุ่งมน หมู่ที่ 1-9 ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,000 เมตร ความหนา ในการคมนาคมในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก เฉล่ีย 0.15 พร้อมเกรดปรับแต่ง

ภายในต าบลทุ่งมน

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน 200,000        200,000       200,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ดินภายในต าบลทุ่งมน ส าหรับใช้ในการคมนาคม กวา้ง 4  เมตร ยาว 1,000 เมตร ในการคมนาคมในการสัญจร

หมู่ที่ 1-9 ได้อย่างสะดวก ที่เกิดความเสียหายทุกเส้นภายใน

ต าบลทุ่งมน

53 โครงการซ่อมแซมถนน  ค.ส.ล. ส าหรับใช้ในการคมนาคม ก่อสร้าง ถนนคสล.กวา้ง 5  เมตร 900,000     900,000    900,000     ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
ภายในต าบลทุ่งมนหมู่ที่ 1-9 ได้อย่างสะดวก ยาว 1,000 เมตร ภายในต าบลทุ่งมน ในการคมนาคม 

3,100,000   3,100,000   3,100,000   รวม
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 500,000        500,000       500,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ลาดยางภายในต าบลทุ่งมน ส าหรับใช้ในการคมนาคม กวา้ง 6  เมตร ยาว 1,000 เมตร ในการคมนาคมในการสัญจร

หมู่ที่ 1-9 ได้อย่างสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15  ที่ช ารุดเกิดความ

เสียหายของถนนภายในต าบล

55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 200,000        200,000       200,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ลูกรังภายในต าบลทุ่งมน ส าหรับใช้ในการคมนาคม กวา้ง 4  เมตร ยาว 1,000 เมตร ในการคมนาคมในการสัญจร

หมู่ที่ 1-9 ได้อย่างสะดวก ที่เกิดความเสียหายทุกเส้นภายใน

ต าบลทุ่งมน

56 โครงการขยายไหล่ทางของถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. 300,000        300,000       300,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

คสล.,ถนนดินลูกรัง,ถนนดินภาย ส าหรับใช้ในการคมนาคม ถนนลูกรัง ถนนดิน ภายในต าบล ในการคมนาคมในการสัญจร

ภายในต าบลทุ่งมน หมู่ที่ 1-9 ได้อย่างสะดวก ทุ่งมน

57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนได้มี  ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้าม 300,000        300,000       300,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

สะพานภายในเขตต าบลทุ่งมน สะพานข้ามส าหรับใช้ใน ต่าง ๆภายในพืน้ที่ต าบลทุ่งมน ในการคมนาคมในการสัญจร

หมู่ที่ 1-9 การคมนาคมได้อย่างสะดวก ที่เกิดความเสียหายหรือช ารุดใช้การไม่ได้

1,300,000    1,300,000    1,300,000    

รวมโครงการที่ด าเนินการเองทั้งหมด 10,120,000    10,320,000   8,550,000    

1.  โครงการที่องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งมนขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน

1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ถนนลาดยาง กว้าง  5  เมตร 7,500,000     8,000,000     8,500,000     ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

เชื่อมต าบลระหว่างต าบลทุ่งมน ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว   1,200  เมตร หนาเฉล่ีย ในการคมนาคม

ถึงต าบลเหล่าไฮ ได้อย่างสะดวก   0.15  เมตร พร้อมปา้ยโครงการ

รวมรวม
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อเปน็ถนนในการคมนาคม ถนนลาดยางเชื่อมต าบล 6,000,000     7,000,000     7,000,000     ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

เชื่อมระหว่างต าบลจากทุ่งมนถึง เชื่อมต่อสองต าบลระหว่าง กวา้ง 5  ม. ยาว 1,000 ม. ในการคมนาคม 

ต าบลโพนทนั ต าบลทุ่งมนและโพนทนั พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง

3 โครงการกอ่สร้างถนน ลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ถนนลาดยางกวา้ง   5  เมตร 3,000,000     3,000,000     3,000,000     ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

จากบา้นโซงเชื่อมต าบลตาดทอง ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,500  เมตร หนา 0.15 ในการคมนาคม 

ได้อย่างสะดวก เชื่อมระหวา่งต าบลตาดทอง

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง5 เมตร 900,000        900,000       900,000        ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา

ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ในการคมนาคม 

ได้สะดวก สามแยกศาลาประชาคมถึงถนน

ค าเขื่อนแก้ว

รวมโครงที่ขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 17,400,000    18,900,000   19,400,000    

รวมโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งหมด 27,520,000    29,220,000   27,950,000    
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1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
  1.2   แนวทางการพัฒนาการสาธารณปูโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557(บาท) 2558(บาท) 2559(บาท) รบัผิดชอบ

ด้านรางระบายน้้า

1.1บา้นโซง หมู่ที่ 1
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้า (1)กอ่สร้างรางระบายน้้าจากบา้น 150,000       150,000       100,000    ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา

ค.ส.ล.พร้อมฝาปดิ หมู่ 1 นายแสวง สว่างแสงถึงบา้นนาย
ผดุง  ไชยศรี
(2)จากบา้นนางอญั จันทรวงษ์
ถึงบา้นนายสมจิตร โพสาขา

2 โครงการปรับปรุงรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้า เพื่อปรับปรุงระบายน้้าผ่าซีก 100,000       100,000       100,000    ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา
ผ่าซีก หมู1่ จากบา้นนายอนนัต์  สุรสร

ถึงบา้นนายบญัญัติ  สว่างแสง
1.2 บา้นเหล่าโป ่หมู่ที่ 2

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้า (1)จุดสวนนายสวาท  พิจารณ์ 100,000       ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา
ค.ส.ล.พร้อมฝาปดิภายในหมู่บา้น (2)ระหว่างบา้นนายไตรภพ
หมู่ที่ 2 จันทร์เพ็ง ถึง บา้นนายสนัน่ 

สายสีแกว้
(3)ระหว่างบา้นนายสมโภช เด่นดวง
ถึงบา้นนายมญู พิจารณ์
(4)ระหว่างบา้นนายมนญู พิจารณ์ 100,000       
ถึงบา้นนายอาคม  ตาซ่ือ

(5)ระหว่างบา้นนายบญุช่วย แสวงดี
ถึงบา้นนางนยิม  สุนทรา

แผนพัฒนาสามป(ีพ.ศ. 2557 ถึง  2559)
องค์การบริหารส่วนต้าบลทุง่มน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต้าบลทุ่งมนด้าเนินการเอง
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1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
  1.2   แนวทางการพัฒนาการสาธารณปูโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557(บาท) 2558(บาท) 2559(บาท) รบัผิดชอบ

(6)ระหว่างบา้นนายอาคม ตาซ่ือ 100,000       
ถึงบา้นนายนชุน สายสีแกว้
(7)ระหว่างบา้นนายมนญู พิจารณ์ 100,000    
ถึงบา้นนายประสิทธิ์ จันทวัฒนานนท์
(8)ระหว่างบา้นนายเผชิญ รุ่งเรือง
ถึงบา้นนางสมพร  ไชยศรี
(9)ระหว่างบา้นนายอดุลย์ สลับศรี
ถึงบา้นนายบรรจง พิจารณ์
(10)ระหว่างบา้นนายประภาส ตาซ่ือ
ถึงบา้นนางยืน  สายสีแกว้
(11)ระหว่างบา้นนายบญุช่วย แสวงดี
ถึงบา้นนายอาคม  ตาซ่ือ

4 โครงการขุดลอกรางระบายน้้าและ เพื่อระบายน้้า (1)บา้นนายบรรจง พิจารณ์ ถึง 150,000       ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา
ทอ่ระบายน้้าภายในหมู่บา้นหมู่ 2 บา้นนายมน ูพิจารณ์

(2)บา้นนายอ้านวย วงษรั์กษ ์ถึง
สามแยกโรงเรียนโซงเหล่าโปว่ิทยา
(3)บา้นนางอาจ สายสีแกว้ ถึง
บา้นนายประสิทธิ์ จันทวัฒนานนท์
(4)บา้นนายจรูญ พิจารณ์ ถึงบา้น 100,000       
นายจรูญ แสวงดี
(5)บา้นนายฤทธิเดช สายสีแกว้ถึง
บา้นนายสนัย่ สายสีแกว้
(6)บา้นนายอาคม ตาซ่ือถึงบา้น
นายบญุช่วย แสวงดี

5 โครงการก่อสร้างบล็อค เพื่อระบายน้้า (1)กอ่สร้างบล็อครางระบายน้้า 100,000       100,000       ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา
รางระบายน้้า หมู่ 2 เส้นสามแยกไร่นางนารี  พิจารณ์

งบประมาณและที่มา
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(2)จุดไร่นายเปล่ียน พิจารณ์
1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
  1.2   แนวทางการพัฒนาการสาธารณปูโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2557(บาท) 2558(บาท) 2559(บาท) รบัผิดชอบ

6 โครงการก่อสร้างฝาปดิทอ่ระบายน้้า เพื่อป้องกันเศษวัสดุปิดกั้นทาง (1)ระหว่างบา้นนายอ้านวย วงค์รัก 150,000       100,000       เพื่อป้องกันเศษวัสดุปิดกั้นทาง ส่วนโยธา
ภายในหมู่บา้นหมู่ 2 ไหลของน้้าในรางระบายน้้า ถึงบา้นนายฤทธิเดช สายสีแกว้ ไหลของน้้าในรางระบายน้้า

(2)ระหว่างบา้นนายบรรจง พิจารณ์
ถึงบา้นนางรอง สายสีแกว้

1.3 บา้นทุ่งมน หมู่ที่ 3
7 โครงการก่อสร้างบล็อค เพื่อระบายน้้า จากส่ีแยกหลังวัด ถึง บา้นนาย 150,000       ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา

ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้้า หมู่ 3 พรสวรรค์  หงค้า

1.4 บา้นโพนสิม หมู่ที่ 4
8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้า รอบหมูบ่า้นหมทูี่ 4 150,000       ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา

ค.ส.ล.พร้อมฝาปดิ หมู่ 4
9 โครงการวางทอ่ระบายน้้า หมู่ 4 เพื่อระบายน้้า (1)จากบา้นนายสุรเดช  ค้าตา ถึง 150,000       ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา

เหมอืงหนองหุง่
(2)จากสวนนางเด่น โพนสิม ถึง 100,000       
ดอนปูต่า

10 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวร์ิส เพื่อระบายน้้า บริเวณเหมอืงค้าและเหมอืงผี 150,000       ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา

1.5บา้นมะพรกิ หมู่ที5่
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้า ภายในหมทูี่ 5 150,000       100,000       ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา

ค.ส.ล.พร้อมผาปดิ หมู่ 5

1.6บา้นดู่ หมู่ที่ 6
12 โครงการก่อสร้างร่อระบายน้้า เพื่อระบายน้้า (1)จากบา้นนายส้านวน ยวนยีถึง 150,000       100,000       ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา
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งบประมาณและที่มา

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต้าบลทุ่งมนด้าเนินการเอง



ค.ส.ล.พร้อมฝาปดิ หมู่ 6 นายบญุเลียง ขยันท้า

(2)จากนางวาสนา ยวนยี ถึงบา้น 100,000       100,000       
นายสมหมาย สิงหค์รธ
(3)จากคุ้มประปาถึงบา้นนางกระบวน 100,000    
ถึงแสง

1.7บา้นทุ่งมน หมู่ที่ 7
13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้า (1)ถนนสาย ยส.46-001 จากส่ีแยก 150,000       ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา

แบบตัวยู  หมู่ 7 ถนนทุ่งมนซอย 6 ถึงถนนทุ่งมน 5
(2)ถนนทุ่งมน 4 จากส่ีแยกบา้น 150,000       
นายอภสิิทธิ์ สู้ณรงค์ถึงสามแยก
บา้นนางวิรัตน ์ ฉัตรสุวรรณ์

1.8 บา้นโซง หมู่ที่ 8
14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้า รอบหมูบ่า้นโซงหมู ่8 150,000       100,000       ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา

ค.ส.ล.พร้อมฝาปดิ หมู่ 8
15 โครงการก่อสร้าง บล็อกระบายน้้า เพื่อระบายน้้า (1)หนา้บา้นนายวิเชียร สายสีแกว้ 100,000       100,000       ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา

ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้้า หมู่ 8 (2)หนา้บา้นนายจันลา ตาซ่ือ 100,000    

1.9 บา้นมะพรกิ หมู่ที่ 9

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้า รอบหมูบ่า้นหมู ่9 150,000       150,000       150,000    ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา
คสล.พร้อมฝาปดิ หมู่ 9

17 โครงการขุดลอกร่องระบายน้้า เพื่อระบายน้้า รอบหมูบ่า้นหมู ่9 150,000       150,000       150,000    ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา
หมู่ที่ 9

18 โครงการวางทอ่ระบายน้้าหมู่ 1 ถึง เพื่อระบายน้้า วางท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ภายใน 250,000       250,000       200,000    ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา
หมู่ 9 ต้าบลทุ่งมน

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทอ่ เพื่อระบายน้้า ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้้า 250,000       250,000       200,000    ไม่ใหม้ีน้้าทว่มขัง ส่วนโยธา
ระบายน้้าและรางระบายน้้า คสล. และรางระบายน้้าภายใน
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หมู่ 1-9 ต้าบลทุ่งมน

รวมด้านรางระบายน้้า 2,950,000    2,300,000   1,200,000 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2557(บาท) 2558(บาท) 2559(บาท) รบัผิดชอบ

ด้านไฟฟ้า

1.1 บา้นโซง หมู่ที่ 1
20 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ (1)ติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 450,000       450,000       450,000    ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา

หมู่ 1 ใช้อย่างทั่วถึงทกุพื้นที่ ใหญ่ หมู ่1 การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ้าวัน

21 โครงการขยายเขตสายไฟฟา้หลังเสา เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ จากบา้นนางสวาสด์ิ  หนัตุลา ถึง 10,000         100,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
ไฟฟา้แสงสวา่ง หมู่ 1 ใช้อย่างทั่วถึงทกุพื้นที่ สามแยกบา้นนางโสมหมาย พิจารณ์ การใช้ชีวิตประจ้าวัน

22 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ (1)บริเวณส่ีแยกบา้นนายสมหมาย 250,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
หมู่ 1 ใช้อย่างทั่วถึงทกุพื้นที่ พิจารณ์ ถึงบา้นนางนติยา  พิจารณ์ การใช้ชีวิตประจ้าวัน

(2)จากบข้านนายอดุลย์  สลับศรี 250,000       
ถึงไร่นายวิราช พิจารณ์

23 โครงการขยายสายเมนใหญ่หลัง เพื่อใหม้ีปริมาณไฟฟา้ใช้ (1)จากบา้นนายโสวัตร เกือ้กลู 150,000       
เสาไฟ หมู่ 1 อย่างพอเพยีงและทั่วถึง ถึงบา้นนายบรรทม แกน่ของ

24 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เพิ่มพื้นที่แสงสวา่งและเพิ่ม (1)ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน 100,000       100,000       100,000    ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
หมู่ 1 ความปลอดภยั ภายในหมู ่1 การใช้ชีวิตประจ้าวัน

1.2 บา้นเหล่าโปห่มู่ที่ 2
25 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อ เพือ่ให้มีไฟฟา้ใช้ในการ (1)ระหว่างโรงเรียนโซงเหล่าโป่ 150,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา

การเกษตร หมู่ 2 เกษตรอย่างทั่วถึง วิทยาถึงล้าหว้ยถ่ม การใช้ชีวิตประจ้าวัน

(2)ระหว่างโรงเรียนโซงเหล่าโป่
วิทยาถึงสามแยกโพนทัน-ทุ่งมน
(3)ระหว่างไร่นายยงยุทธ สายสีแกว้ 100,000       
ถึงที่นานายวงษเ์ดือน พิจารณ์
(4)ระหว่างบา้นนางเดือน แสวงดี

งบประมาณและที่มา

หน้า64



ถึงที่นานางรอง สายสีแกว้
(5)ระหว่างสามแยกหนองโกถึง
ที่นานายศิริวุฒิ สายค้าแกว้
(6)ระหว่างไร่นางลี พิจารณ์ ถึง 100,000    

26 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ ระหว่างบา้นนายมนญู พิจารณ์ 400,000       400,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
หมู่ 2 ใช้อย่างทั่วถึงทกุพื้นที่ ถึงบา้นนายอาคม ตาซ่ือ การใช้ชีวิตประจ้าวัน

27 โครงการติดต้ังสายไฟฟา้แสงสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ (1)ระหว่างบา้นนางประนอม พิจารณ์ 100,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
ภายในหมู่บา้น หมู่ 2 ใช้อย่างทั่วถึงทกุพื้นที่ ถึงบา้นนางค้ามลู พิจารณ์ การใช้ชีวิตประจ้าวัน

(2)ระหว่างบา้นนางเดือน แสวงดี 100,000       
ถึงส่ีแยกไร่นายยงยุทธ สายสีแกว้
(3)ระหว่างบา้นนายวิรุทธิ์ สีหนารถ 100,000    
ถึงบา้นนางพิกลุ ตาซ่ือ
(4)สามแยกโรงเรียนโซงเหล่าโปว่ิทยา ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
ถึงสามแยกหนองโก การใช้ชีวิตประจ้าวัน

28 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟา้เพื่อ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ ภายในพื้นที่หมูท่ี่ 2 400,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
ขยายเขตไฟฟา้การเกษตร ใช้อย่างทั่วถึงทกุพื้นที่ การใช้ชีวิตประจ้าวัน

29 โครงการเพิ่มจุดไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ ภายในพื้นที่หมูท่ี่ 2 จ้านวน 15 จุด 50,000      ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
ภายในหมู่ที่ 2 ใช้อย่างทั่วถึงทกุพื้นที่ การใช้ชีวิตประจ้าวัน

30 โครงการซ่อมแซมไฟฟา้แสงสวา่ง เพิ่มพื้นที่แสงสวา่งและเพิ่ม (1)ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน 100,000       100,000    ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 ความปลอดภยั ภายในหมู ่2 การใช้ชีวิตประจ้าวัน

1.3บา้นทุ่งมน หมู่ที่ 3
31 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ จากบา้นนางทองสุข  พากเพียร ถึง 100,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา

หมู่ 3 ใช้อย่างทั่วถึงทกุพื้นที่ บา้นนายส้ารอง พันโนริท การใช้ชีวิตประจ้าวัน

1.4 บา้นโพนสิม หมู่ที่ 4
32 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหม้ีปริมาณไฟฟา้ใช้ จากบา้นนายทองใส สุทธิ ถึง 150,000       150,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา

หน้า 65



 พร้อมสายหลังเสา หมู่ 4 อย่างพอเพยีงและทั่วถึง ดอนปูต่า การใช้ชีวิตประจ้าวัน

33 โครงการเสริมสายไฟฟา้หลังเสา เพื่อใหม้ีปริมาณไฟฟา้ใช้ จากบา้นนายพลอย  ค้าตา ถึง 100,000       100,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
หมู่ที่ 4 อย่างพอเพยีงและทั่วถึง ซุ้มประตู บา้นโพนสิม การใช้ชีวิตประจ้าวัน

1.5บา้นมะพรกิ หมู่ที่ 5 
34 โครงการขยายเขตเสาไฟฟา้ เพื่อใหม้ีปริมาณไฟฟา้ใช้ จากบา้นนางอวดถึงศูนย์พัฒนา 200,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา

 หมู่ 5 อย่างพอเพยีงและทั่วถึง เด็กเล็ก การใช้ชีวิตประจ้าวัน

1.6 บา้นดู่ หมู่ที่ 6
35 โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อใหม้ีปริมาณไฟฟา้ใช้ ภายในหมู ่6 100,000       100,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา

หมู่ 6 อย่างพอเพยีงและทั่วถึง การใช้ชีวิตประจ้าวัน

36 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าหมู6่ เพื่อใหม้ีปริมาณไฟฟา้ใช้ (1)บา้นนายประสงค์ ขยันท้า ถึง 100,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
อย่างพอเพยีงและทั่วถึง ถึงไร่นางหยาดพิรุณ นามวงษา การใช้ชีวิตประจ้าวัน

(2)จากบา้นนายสมบรูณ์ แสงส่องถึง 100,000       
วัดปา่
(3)จากย้านนางหนเูดือน จันทร์ขาว 150,000    
ถึงบา้นนายสมหมาย สิงหค์รุธ

37 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ จากบา้นดู่ ถึง ล้าหว้ยถ่ม 100,000       100,000       100,000    ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
เกษตร หมู่ 6 ใช้อย่างทั่วถึงทกุพื้นที่ การใช้ชีวิตประจ้าวัน

1.7บา้นทุ่งมน หมู่ที่ 7
38 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง เพิ่มพื้นที่แสงสวา่งและเพิ่ม (1)ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน 100,000       100,000       100,000    ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา

หมู่ 7 ความปลอดภยั ภายในหมู ่7 การใช้ชีวิตประจ้าวัน

1.8 บา้นโซง หมู่ที่ 8
39 โครงการติดต้ังหลอดไฟฟา้แสงสวา่ง เพิ่มพื้นที่แสงสวา่งและเพิ่ม (1)ติดต้ังหลอดไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน 100,000       100,000       100,000    ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา

หมู่ 8 ความปลอดภยั ภายในหมู ่8 จ้านวน 10 จุด การใช้ชีวิตประจ้าวัน

40 โครงการขยายเขตไฟฟา้การเกษตร เพือ่ให้มีไฟฟา้ใช้ในการ ถนนสาย013จากแยกบา้นนาย 150,000       150,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
หมู่ 8 เกษตรอย่างทั่วถึง บญุหลาย พิจารณ์ ถึง คลองน้้าบู้ การใช้ชีวิตประจ้าวัน
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41 โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ เพื่อใหม้ีปริมาณไฟฟา้ใช้ ติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้าจ้านวน 1 จุด 300,000       300,000       300,000    ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
หมู่ 8 อย่างพอเพยีงและทั่วถึง บริเวณหนา้บา้นนายบญุหลาย การใช้ชีวิตประจ้าวัน

พิจารณ์
42 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหม้ีปริมาณไฟฟา้ใช้ (1)จากบา้นนางล้าน สว่างแสง ถึง 150,000       150,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา

หมู่ 8 อย่างพอเพยีงและทั่วถึง ไร่ นายทองพูล ราษฎรดี การใช้ชีวิตประจ้าวัน

(2)จากบา้นนายสุพัฒน ์ทองทศ ถึง 100,000       
ล้าหว้ยถ่ม
(3)เส้น อบต.ทม.011(เส้นน้้าบู)้ 100,000    

1.9บา้นมะพรกิหมู่ 9
43 โครงการขยายเขตไฟฟา้การเกษตร เพือ่ให้มีไฟฟา้ใช้ในการ จากบา้นนายสกล สิงหค์รุธถึงปา่ 150,000       150,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา

หมู่ 9 เกษตรอย่างทั่วถึง บกัแนน่ การใช้ชีวิตประจ้าวัน

44 โครงการขยายเขตไฟฟา้ครัวเรือน เพื่อใหม้ีปริมาณไฟฟา้ใช้ (3)จากบา้นนายประชัน สิงหค์รุธถึง 150,000       150,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
หมู่ 9 อย่างพอเพยีงและทั่วถึง บา้นโพนสิมหมู ่4 การใช้ชีวิตประจ้าวัน

45 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหม้ีปริมาณไฟฟา้ใช้ เสาไฟฟ้าพร้อมอปุกรณ์ติดต้ังครบ 250,000       250,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
หมู่ 1ถึง 9 อย่างพอเพยีงและทั่วถึง ภายในต้าบลทุ่งมน การใช้ชีวิตประจ้าวัน

46 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการ เพื่อใหม้ีปริมาณไฟฟา้ใช้ เสาไฟฟ้าพร้อมอปุกรณ์ติดต้ังครบ 250,000       250,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
เกษตร หมู่ 1ถึง 9 ท้าการเกษตรทั่วถึง ภายในต้าบลทุ่งมน การใช้ชีวิตประจ้าวัน

47 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อใหม้ีปริมาณไฟฟา้ใช้ ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างหมูบ่า้นจ้านวน 200,000       200,000       ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
หมู่ 1ถึง 9 อย่างพอเพยีงและทั่วถึง 9 หมูบ่า้นภายในต้าบล การใช้ชีวิตประจ้าวัน

48 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟา้ เพื่อใหม้ีปริมาณไฟฟา้ใช้ ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง 50,000         50,000        20,000      ประชาชนได้รับความสะดวกใน ส่วนโยธา
ส่องสวา่งหมู่ 1ถึง 9 อย่างพอเพยีงและทั่วถึง ที่ช้ารุดภายในต้าบล การใช้ชีวิตประจ้าวัน

รวมด้านไฟฟ้า 4,210,000    4,600,000   1,770,000 
โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557(บาท) 2558(บาท) 2559(บาท) รบัผิดชอบ
ด้านแหล่งน้้า 
1.1บา้นโซง หมู่ที่ 1

49 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพื่อใหม้ีน้้าอุปโภคบริโภค กอ่สร้างระบบประปาพร้อมถังสูง 4,000,000     4,000,000    ผู้บริโภคอุปโภคได้ใช้น้้าที่มี ส่วนโยธา
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ขนาดใหญ่พร้อมถังสูง หมู่ 1 ที่สะอาดและปลอดภยั 1 แหง่ . คุณภาพ 

50 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพื่อใหม้ีน้้าอุปโภคบริโภค กอ่สร้างระบบประปาพร้อมถังสูง 2,000,000     2,000,000    ผู้บริโภคอุปโภคได้ใช้น้้าที่มี ส่วนโยธา
ขนาดกลางดอนปู่ตา หมู่ 1 ที่สะอาดและปลอดภยั 1 แหง่ คุณภาพ 

51 โครงการขุดลอกล้าเหมือง เพื่อใหป้ระชาชนได้มีแหล่งน้้าขุดลอกล้าเหมอืงสาธารณะจาก 200,000       150,000       เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้้า ส่วนโยธา
สาธารณะ หมู่ 1 เพื่อท้าการเกษตร ทางหวงชนบทหมายเลข 2007ถึง เพื่อท้าการเกษตร

บา้นโซง หมู ่1
52 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า หมู่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า ขุดลอกคลองไส้ไกล้่าเหมอืงหว้ยถ่ม 100,000       100,000       100,000    เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ส่วนโยธา

เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง

1.2 บา้นเหล่าโป ่หมู่ที่ 2
53 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพื่อใหม้ีน้้าอุปโภคบริโภค กอ่สร้างระบบประปาพร้อมถังสูง 4,000,000     4,000,000    ผู้บริโภคอุปโภคได้ใช้น้้าที่มี ส่วนโยธา

ขนาดใหญ่พร้อมถังสูง หมู่ 2 ที่สะอาดและปลอดภยั 1 แหง่ คุณภาพ 

54 โครงการขุดลอกทางน้้าทางเข้า เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า ขุดลอกทางน้้าทางเช้าหนองแวง 150,000       เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ส่วนโยธา
หนองสาธารณะ เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง ถึงล้าหว้ยถ่ม เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง

1.3 บา้นทุ่งมน หมู่ที่ 3
55 โครงการขุดลอกหนองบวั เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า ขุดลอกหนองบวั หมู่3 150,000       200,000       150,000    เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ส่วนโยธา

หมู่ 3 เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง ฮ่อมถึงที่นานายเล้ง ตาซ่ือ เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง

1.4บา้นโพนสิม หมู่ที4่
56 โครงการเจาะน้้าบาดาล หมู่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า เจาะบาดาลในหมูท่ี่ 4 250,000       250,000       200,000    เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า ส่วนโยธา

อปุโภคบริโภคและเพื่อท้า อปุโภคบริโภคและเพื่อท้า

การเกษตรอย่างทั่วถึง การเกษตรอย่างทั่วถึง

57 โครงการขยายเขตระบบประปา เพื่อใหม้ีน้้าอุปโภคบริโภค ขยายเขตระบบส่งน้้าประปารอบ 200,000       200,000       ผู้บริโภคอุปโภคได้ใช้น้้าที่มี ส่วนโยธา
หมู่ 4 ที่สะอาดและปลอดภยั หมู่บา้นหมู่ที่ 4 คุณภาพ 

58 โครงการขุดบอ่พกัน้้า หมู่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า บริเวณถนนสายปา่บกัแน่น 100,000       เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า ส่วนโยธา
อปุโภคบริโภคและเพื่อท้า อปุโภคบริโภคและเพื่อท้า

การเกษตรอย่างทั่วถึง การเกษตรอย่างทั่วถึง

59 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า จากหนองแวงถึงหนองหว้ยถ่ม 150,000       150,000       เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ส่วนโยธา
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หมู่ 4 เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง

1.5 บา้นมะพรกิ หมู่ที่ 5
60 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า หมู่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า จากวังฟ้าถึงบา้นโพนสิม 150,000       150,000       เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ส่วนโยธา

เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง

61 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า หนองบวั หมู ่5 250,000       250,000       เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ส่วนโยธา
หมู่ 5 เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง

1.6 บา้นดู่ หมู่ที่ 6
62 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า หมู่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า จากที่นานายปยิะ สิงหค์รุธถึง 150,000       150,000       เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ส่วนโยธา

เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง บา้นโพนสิมหมู ่4 เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง

63 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า จากเลิงเปอืยถึงนานางบวั  ทองที 150,000       150,000       เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ส่วนโยธา
หมู่ 6 เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง

64 โครงการขุดลอกล้าหว้ยถ่ม เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า ล้าหว้ยถ่ม หมู ่6 250,000       250,000       เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ส่วนโยธา
หมู่ 6 เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง

65 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้้าด้วย เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า ล้าหว้ยถ่ม หมู ่6 1,500,000     1,500,000    เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ส่วนโยธา
ไฟฟา้บา้นดู่ หมู่ 6 เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง

1.7 บา้นทุ่งมน หมู่ 7
66 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า อา่งเกบ็น้้าหนองสร้างแข้ หมู่7 250,000       250,000       เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ส่วนโยธา

หมู่ 7 เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง

67 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ เพื่อใหม้ีน้้าอุปโภคบริโภค กอ่สร้างระบบประปาพร้อมถังสูง 4,000,000     4,000,000    ผู้บริโภคอุปโภคได้ใช้น้้าที่มี ส่วนโยธา
หมู่ 7 ที่สะอาดและปลอดภยั 1 แหง่ คุณภาพ 

68 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้้า หมู่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ยถ่มบริเวณ 500,000       500,000       เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ส่วนโยธา
เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง ที่นานายสมาน แสวงดี เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง

1.8 บา้โซง หมู่ที่ 8
69 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ เพื่อใหม้ีน้้าอุปโภคบริโภค ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่จ้านวน 2,500,000     2,500,000    ผู้บริโภคอุปโภคได้ใช้น้้าที่มี ส่วนโยธา

หมู่ 8 ที่สะอาดและปลอดภยั 1 จุด คุณภาพ 

หน้า 69



70 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า จากถนนสาย 2007ถึงเขตอบต.ย่อ 200,000       200,000       เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ส่วนโยธา
หมู่ 8 เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง ล้าหว้ยถ่ม(น้้าบู)้ เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง

1.9บา้นมะพรกิ หมู่ 9
71 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า จากหนองแวงถึงบอ่โจ้โก้ 200,000       200,000       เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ส่วนโยธา

หมู่ 9 เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง

72 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้้า ภายในหมูท่ี่ 9 และรอบหมูบ่า้น 500,000       500,000       เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ส่วนโยธา
หมู่ 9 เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง เพื่อท้าการเกษตรอย่างทั่วถึง

รวมด้านแหล่งน้้า 21,900,000   21,650,000  450,000    
รวมสาธารณปูโภคทั้งหมด 29,060,000   28,550,000  3,420,000  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
1 โครงการวางแผนผังการใช้ เพื่อใช้เปน็แนวทางในการ วางผังเมอืงการใช้ 10,000        10,000          10,000        ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ส่วนโยธา

ประโยชนจ์ากที่ดิน พฒันาและใช้ประโยชน์ ประโยชนจ์ากดิน จากการวางผังเมอืงอย่าง
จากที่ดินสาธารณะ ในเขตพืน้ที่ต าบลทุ่งมน ถูกต้อง

2 การวางผังควบคุมอาคารภายใน เพื่อใหก้ารควบคุมอาคาร ควบคุมอาคารในเขต 20,000        20,000          20,000        ประชาชนได้รับบริการการ ส่วนโยธา

เขตต าบลทุ่งมน ถูกต้องตามระเบยีบกฎ ดูแลขออบต.ทุ่งมน ควบคุมอาคารอย่างได้
หมาย มาตรฐาน

3 โครงการกอ่สร้างศาลา เพื่อใช้เปน็สถานที่ในการ กอ่สร้างศาลาเอนก 250,000      250,000        250,000       ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ส่วนโยธา

เอนกประสงค์ที่สาธารณดอนปู่ตา ประชุมอบรมและประชาคม ประสงค์ใหป้ระชาชน จากศาลาประชาคม

หมู่ที่ 1,8 หมู่บา้น ได้ใช้ประโยชน ์1 หลัง

4 โครงการกอ่สร้างปอ้มต ารวจ เพื่อใช้เปน็สถานที่ในการ กอ่สร้างปอ้มต ารวจ 300,000      300,000        300,000       ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ส่วนโยธา

ชุมชน หมู่ 4 ปฏบิติัหนา้ที่ของต ารวจ 1 หลัง ทางออกบา้น ในด้านการรักษาความปลอดภัย

ชุมชน โพนสิม หมู่ 4.

5 โครงการปรับปรุงศาลาเอนก เพื่อใช้เปน็สถานที่ในการ ปรับปรุงศาลาเอนก 200,000      200,000        200,000       ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ส่วนโยธา

ประสงค์ หมู่ 6 ประชุมอบรมและประชาคม ประสงค์ใหป้ระชาชน จากศาลาประชาคม

หมู่บา้น ได้ใช้ประโยชน ์

  1.3  แนวทางการพัฒนาการผังเมอืงและควบคุมอาคาร
1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
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  1.3  แนวทางการพัฒนาการผังเมอืงและควบคุมอาคาร
1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

6 โครงการกอ่สร้างอาคารที่ท าการ เพื่อใช้เปน็สถานที่ในการ กอ่สร้างที่ท าการ อบต. 3,500,000    ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ส่วนโยธา

องค์การบริหารส่วนต าบล แบบ ใหบ้ริการประชาชนในการ  1 หลัง  2  ชั้น  ในการบริการจากที่ ท าการ

2 ชั้น ติดต่อราชการ และเปน็สถานที่ท างานนา่อยู่
7 โครงการกอ่สร้างอาคารแพทย์ เพื่อจัดบริการแพทย์แผนไทย กอ่สร้างอาคารแพทย์ 400,000      ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ อบต.ทุ่งมน ร่วมกับ

แผนไทย ส่งเสริมการใช้สมนุไพร แผนไทย 1 หลัง ในการบริการจากแพทย์ รพ.สต.โพนสิม

ในชุมชน แผนไทย
8 โครงการกอ่สร้างศูนย์ออกก าลังกาย เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย ก่อสร้างอาคารออกก าลังกาย 100,000      ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ อบต.ทุ่งมน ร่วมกับ

ในสถานบริการ(ส าหรับเคร่ืองเล่น ในชุมชน ในชุมชน 1 หลัง ในการใช้บริการร่วมกนั รพ.สต.โพนสิม

สนาม)
โครงการที่องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งมนขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน (ร่วมกันด าเนินงาน)

9 โครงการกอ่สร้างศูนย์พฒันาเด็ก เพื่อใช้เปน็สถานที่เรียนของ กอ่สร้างศูนย์พฒันาเด็ก 2,500,000    2,500,000      2,500,000    ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ส่วนโยธา

เล็กประจ าต าบลทุ่งมน เด็กเล็กในต าบลทุ่งมน เล็กที่ท าการ อบต. ในการบริการจากที่ ท าการ
จ านวน 1 หลัง และเปน็สถานที่ท างานนา่อยู่

10 โครงการกอ่สร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อใช้เปน็สถานที่เรียนของ กอ่สร้างศูนย์พฒันาเด็ก 3,500,000    3,500,000      3,500,000    ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ส่วนโยธา

หมู่ที3่ เด็กเล็กในหมู่ 3 หมู่ 3 จ านวน 1 หลัง ในการบริการของ อบต.
11 โครงการขยายเขตผังหมู่บา้น เพื่อขยายเขตผังหมู่บา้น ขยายเขตผังหมู่บา้นหมู5่ 300,000      300,000        300,000       ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ส่วนโยธา

หมู่ที5่ หมู่ที่ 5 ในการใช้พื้นที่ร่วมกนั
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

  1.3  แนวทางการพัฒนาการผังเมอืงและควบคุมอาคาร
1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

12 โครงการออกโฉนดที่ดินหมู่ที่ 5 เพื่อออกโฉนดที่ดินใหก้บั ออกโฉนดที่ดินภายใน 500,000      500,000        ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ส่วนโยธา

ประชาชนในหมู่ 5 หมู่ 5 ในการออกโฉนดที่ดิน
11,580,000 7,580,000     7,080,000   

55,580,000 48,590,000   24,600,000  

รวมแนวทางที่ 1.3 

รวมยทุธศาสตร์ที่ 1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน



2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ ทั้ง 9  หมู่ 90,000        90,000      90,000      ประชาชนที่ได้รับการ

กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่มออมทรัพย์ ให้กับกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี ภายในต าบลทุ่งมน ส่งเสริมมีรายได้เพิ่ม ส่วนการศึกษา

กองทุนสวัสดิการต่าง ๆ กลุ่มออมทรัพย์กองทุนสวัสดิการ

ในต าบลทุ่งมน ต่างๆ ในต าบลทุ่งมนให้มีทุนใน

การประกอบการ

2 โครงการจัดหา กล้าพนัธุ ์พนัธุสั์ตว์ เพื่อเกษตรกรได้รับพันธุ์ เกษตรกรในต าบล 50,000        50,000      50,000      เกษตรกรได้รับพันธุ์พืช

 เมล็ดพนัธุพ์ชืชนดิต่างๆ ใหแ้ก่ พืช/สัตวืที่ดีมีคุณภาพในการเพาะ ใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพและ ส่วนส่งเสริมการเกษตร

เกษตรกรพร้อมยาปราบศัตรูพชื ปลูก/เล้ียงและได้รับพันธุ์พืช/สัตว์ใหม่ หลากหลายของพันธุ์พืช

/สัตว์ พร้อมยาปราบศัตรูพืช/สัตว์ให้ พร้อมทั้งยาปราบศัตรูพืช

กลุ่มเกษตรกรในต าบล

3 โครงการคืนก าไรใหผู้้เสียภาษี เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ผู้เสียภาษี 20,000        20,000      20,000      ผู้เสียภาษีตระหนักถึง ส่วนการคลัง

ในชุมชน ผู้เสียภาษมีาเสียภาษตีาม หน้าที่ในการเสียภาษีเงิน

ตามก าหนดเวลา ได้และที่ดิน

4 โครงการจัดหาพนัธุข์้าว จ้าว เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร กองทนุกู้ยืมข้าวใหแ้ก่ 50,000        50,000      50,000      เกษตรกรได้รับพันธุ์ข้าวที่ ส่วนส่งเสริมการเกษตร

ข้าวเหนยีวใหเ้กษตรกรกู้ยืม จัดหาพนัธุข์้าวที่ดีใหแ้ก่ เกษตรกรในชุมชน ดี มีคุณภาพ ร่วมกับเกษตรต าบล

เกษตรกร 6 ตันๆละ 25,000
5 โครงการจัดซ้ือเมล็ดพนัธุถ์ั่วลิสง เพื่อส่งเสิรมอาชีพเกษตรกร กลุ่มอาชีพเกษตรกร 30,000        30,000      30,000      กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ส่วนส่งเสริมการเกษตร

 ใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกรกู้ยืม สร้างรายได้ใหเ้กษตรกร กลุ่มแมบ่า้น มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ร่วมกับเกษตรต าบล

ถั่วลิสง 1 ตันๆละ 30,000 บาท กลุ่มวิสาหกจิชุมชน ตลอดปี

ก.ก.ละ 30 บาท กลุ่มผู้สนใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

งบประมาณและที่มา

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

  2.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิอาชพี

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

6 โครงการฝึกอบรม/บริหารกอง เพื่อฝึกอบรมใหค้วามรู้และ กลุ่มวิสาหกจิชุมชน 20,000        20,000      20,000      เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม ส่วนส่งเสริมการเกษตร

ทนุกลุ่มเกษตรกรชาวทุ่งมน ความเข้าใจในการท าการ กลุ่มผู้สนใจ ให้ความรู้ในการประกอบ ร่วมกับเกษตรต าบล

เกษตรตามความเหมาะสม กลุ่มอาชีพเกษตรกร อาชีพ

7 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้ กลุ่มอาชีพเกษตรกร 30,000        30,000      30,000      กลุ่มอาชีพต่าง ๆในชุมชน ส่วนส่งเสริมการเกษตร

ท างานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆใน และพฒันาอาชีพ มรีายได้ กลุ่มแมบ่า้น,กลุ่มสตรี ได้ฝึกเพิ่มประสิทธิภาพใน ร่วมกับพัฒนาการ

ต าบลทุ่งมน เพิ่มขึ้น กลุ่มวิสาหกจิชุมชน การท างาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว

กลุ่มผู้สนใจ
8 โครงการจัดหาเคร่ืองสูบน้ า เพื่อ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ทกุหมู่บา้น 300,000      300,000     300,000     เกษตรกรมีเคร่ืองสูบน้ าใช้ ส่วนการเษตร

เพื่อสนบัสนนุกลุ่มเกษตรกรยืม เกษตรกรจัดต้ังกองทนุให้ เคร่ืองสูบน้ า 5 แรง ลดต้นทุน

ยืมเคร่ืองสูบน้ าใช้ จ านวน  12  เคร่ือง
9 โครงการสนบัสนนุน้ ามนัเชื้อเพลิง เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ทกุหมู่บา้น 100,000      100,000     เกษตรกรมีน้ ามันเชื้อเพลิง ส่วนการเษตร

เพื่อสนบัสนนุกลุ่มเกษตรกร สร้างรายได้ใหเ้กษตรกร ในการท าการเกษตร

10 โครงการสนบัสนนุงบประมาณ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 5 50,000        50,000      เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ส านักปลัด

ในการซ่อมแซมโรงสีข้าวชุมชน กลุ่มโรงสีข้าวในการซ่อมบ ารุง กลุ่มโรงสีข้าวในการซ่อมบ ารุง

โรงสีของชุมชน โรงสีของชุมชน

11 โครงการศึกษาดูงานกลุ่มสตรี เพื่อใหกลุ่มสตรีมคีวามรู้ หมู่ที8่ 100,000      100,000     100,000     กลุ่มสตรีได้เพิ่มประสิทธิภาพ ส านักปลัด

พร้อมกรรมการ หมู่ 8 และพฒันาอาชีพ มรีายได้ และได้รับความรู้ในการท างาน

เพิ่มขึ้น

840,000     840,000    690,000    รวมแนวทางที่  2.1

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง

  2.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิอาชพี
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งบประมาณและที่มา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานบ

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอ

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเคราะหผู้์สูงอายุ ผู้สูงอายุทั้ง 9  หมู่บา้น 1,043,600    1,160,000  1,380,000  ผู้สูงอายุได้มีสวัสดิการ ส่วนการศึกษา

เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส/เบี้ยยัง เพื่อสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส ผู้พกิารทั้ง 9 หมู่บา้น ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วย และสวัสดิการสังคม

ชีพผู้พกิาร/เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อส่งเสริมและพฒันาอา ผู้ป่วยเอดส์ทั้ง 9 หมู่บ้าน เหลือผู้พิการมีรายได้เพิ่ม

ภายต าบลทุ่งมน ชีพใหก้บัผู้พกิารสามารถ สามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายภายใน

หารายได้ช่วยเหลือตัวเอง ครัวเรือน

ได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายใหก้บั
ครอบครัว

2 โครงการจัดหาเส้ือกนัหนาวผ้า เพื่อบรรเทาภยัหนาวใหก้บั ผู้สูงอายุทั้ง 9 หมู่บา้น 100,000      100,000     100,000     ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วย ส่วนการศึกษาและ

หม่เพื่อบรรเทาภยัหนาว ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสใน ผู้ด้อยโอกาสผู้ยาก ในการบรรเทาภัยหนาว สวัสดิการสังคม

ชุมชนทั้ง 9 หมู่บา้น จนในชุมชน
3 โครงการช่วยเหลือผู้ยากจนใน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนใน ผู้ยากจน 50,000        50,000      50,000      ผู้ที่ยากจนได้รับการช่วยเหลือ ส านักปลัด

สังคม สังคม ในต าบลทุ่งมน จากทางราชการ

4 โครงการสนบัสนนุสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน กองทนุหมู่บา้นใน 90,000        90,000      90,000      กองทุนต่าง ๆในชุมชนมี ส านักปลัด

กองทนุพฒันาหมู่บา้น ในหมู่บา้น ต าบลทุ่งมน ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

5 โครงการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน ผู้ด้อยโอกาสใน 100,000      100,000     100,000     ผู้ด้อยโอกาสได้รับความ ส านักปลัด

หมู่บา้น หมู่บา้น ต าบลทุ่งมน ช่วยเหลือจากทางราชการ

6 โครงการสนบัสนนุสวัสดิการผู้ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุใน ผู้สูงอายุ 100,000      100,000     100,000     ผู้สูงอายุได้รับความ ส านักปลัด

สูงอายุ หมู่บา้น ต าบลทุ่งมน ช่วยเหลือจากทางราชการ

1,483,600   1,600,000 1,820,000 

2,323,600   2,440,000 2,510,000 

งบประมาณและที่มา

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง

รวมแนวทางที่  2.1และ2.2

หน้า 76

รวมแนวทางที่  2.2

  2.2  แนวทางการพัฒนางานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์



2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมพฒันาการของ โรงเรียน ทั้ง 3  แหง่ 936,000      936,000       936,000     เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี ส่วนการศึกษา

เด็กนกัเรียน ใหไ้ด้รับอาหาร ศพด.   4  แหง่ 312,000      312,000       312,000     ร่างกายแข็งแรง ได้รับสาร

ครบทั้ง 5 หมู่ อาหารครบทั้ง 5 หมู่

2 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้ด่ืม โรงเรียน ทั้ง 3  แหง่ 741,312      651,900       651,900     นักเรียนได้ดืมนมที่เป็นประ ส่วนการศึกษา

นม ส่งเสริมพฒันาการของ ศพด.   4  แหง่ 262,080      262,080       262,080     โยชน์ช่วยพัฒนาการของเด็ก

เด็กนกัเรียน ให้เจริญเติบโตสมวยั สุข

3 โครงการส่งเสริมพฒันาการ ส่งเสริมพฒันาการของเด็ก ศพด.   3  แหง่ 300,000      300,000       300,000     เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี ส่วนการศึกษา

ศึกษา นกัเรียน ศพช.   1  แหง่ 100,000      100,000       100,000     ขึ้น

4 โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภณัฑ์ เพื่อใหศู้นย์ดูแลเด็กได้มี ศูนย์เด็กเล็ก 4 แหง่ 100,000      100,000       100,000     ศูนยม์ีประสิทธภิาพต่อการ ส่วนการศึกษา

  -  วัสดุ/ครุภณัฑ์ส านกังาน วัสดุ/ครุภณัฑ์/อปุกรณ์ใช้ เรียนการสอน

  -  วัสดุ/ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
5 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม ศูนย์เด็กเล็ก 4 แหง่ 500,000      500,000       500,000     ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กได้รับการ ส่วนการศึกษา

และต่อเติมอาคาร, ร้ัวก าแพง,มุ้งลวด อาคาร,ร้ัว,หอ้งน้ า,มุ้งลวด ปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้การ

และห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ได้มีประสิทธภิาพ

6 โครงการกอ่สร้างสนามเด็กเล่น เพื่อเด็กมสีนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 500,000      500,000       500,000     เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี ส่วนการศึกษา

ช่วยพัฒนาการสมองของเด็ก ศูนย์ฯในต าบลทุ่งมน ร่างกายแข่งแรง 

7 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน เพื่อแบง่ช่วงชั้นเด็กเล็กตาม ศูนย์เด็กเล็ก  3 ศูนย์ 1,000,000   1,000,000    1,000,000  นักเรียนได้รับพัฒนาการที่ ส่วนการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใหไ้ด้มาตร วัย พฒันาการของเด็กแต่ละ บา้นทุ่งมน บา้นโพนสิม แตกต่างกันตามช่วงอายุ

ฐาน ช่วงอายุ  บา้นมะพริก
4,751,392  4,661,980   4,661,980 

หน้า 77

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

  2.3  แนวทางการพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิการศึกษา

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง



2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

  2.3  แนวทางการพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิการศึกษา

8 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบ เพื่อเปน็แนวเขตปอ้งกนัเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก 4 แหง่ 500,000      500,000       500,000     เป็นร่ัวป้องกันอันตรายให้ ส่วนการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ใหอ้ยู่ในบริเวณศูนย์ เด็กเวลาอยูใ่นโรงเรียน

9 โครงการหอ้งเรียนภมูปิญัญา เพือ่ให้ความส าคัญกับเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก 4 แหง่ 85,000       50,000        40,000       เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมใน ส่วนการศึกษา

ทอ้งถิ่น และเยาวชนในการจดัแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

10 โครงการทศันศึกษานอกสถานที่ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพ ศูนย์เด็กเล็ก 4 แหง่ 30,000       20,000        20,000       เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านการศึกษา ส่วนการศึกษา

ด้านการศึกษาของเด็กนกัเรียน อยา่งมีประสิทธภิาพ

11 โครงการสนบัสนนุทนุการศึกษา เพื่อสมสบทนุใหก้บัเด็ก เด็กนกัเรียน 10,000       10,000        10,000       เด็กยากจนได้รับโอกาสทาง ส่วนการศึกษา

ใหก้บัเด็กนกัเรียนเรียนดี นักเรียนในชุมชนได้ส่งเสริม ประถมศึกษาที่ การศึกษา

แต่ยากจนภายในต าบล การเรียนใหม้อีนาคตที่ดี

12 โครงการบณัฑิตรุ่นเยาว์ เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้ภมูใิจ ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 4 แหง่ 50,000       50,000        50,000       เด็กนักเรียนมีความภาคภูมิใจ ส่วนการศึกษา

ในการศึกษา ในการศึกษา

13 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่นสนาม เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียน ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 4 แหง่ 100,000      100,000       100,000     เด็กเล็กมีพฤติกรรมการออก ส่วนการศึกษา

มสุีขภาพแข็งแรงและพฒันา ก าลังกายได้อยา่งถูกต้อง

ความพร้อมของเด็กทั้ง 4 ด้าน

14 โครงการหนรัูกชุมชน เพื่อให้เด็กนักเรียนตระหนักถึง ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 4 แหง่ 10,000       10,000        10,000       นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ ส่วนการศึกษา

ความส าคัญของสถานที่และ ของสถานที่และชุมชน

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของตนเอง

785,000     740,000      730,000    

หน้า 78

รวม



2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

  2.3  แนวทางการพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิการศึกษา

15 โครงการปรับปรุงภมูทิศันจ์ัดสถาน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง 100,000      100,000       100,000     นักเรียนได้เรียนในสถานที่ ส่วนการศึกษา

พฒันาเด็กปฐมวัยใส่ใจจัดหาส่ือ การเรียนรู้และส่งเสริมการจัด สะอาด ปลอดภัย

การเรียนรู้คู่คุณธรรม ประสบการณ์ให้กับเด็ก

16 โครงการจัดซ้ือที่นอนเบาะหุ้มยาง เพื่อความเปน็ระเบยีบและ ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 4 แหง่ 50,000       50,000        50,000       นักเรียนมีความเป็นระเบียบ ส่วนการศึกษา

และชุดกีฬา เรียบร้อยสวยงาม เรียบร้อยและสวยงาม

17 โครงการพดูเพราะ ยิ้มใส เพื่อให้ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ศูนยเ์ด็กเล็กทั้ว 4 แห่ง 50,000       50,000        50,000       เด็กปฐมวยัได้มีการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ส่วนการศึกษา

ไหว้สวย ได้ฝึกการพูด การไหว้และ

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

18 โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจ เพื่อใหเ้ด็กได้ฝึกนั่งสามธิและ ศูนยเ์ด็กเล็กทั้ว 4 แห่ง 60,000       60,000        60,000       เด็กปฐมวยัมีคุณธรรม จริยธรรม ส่วนการศึกษา

พทุธศาสนา ได้ฝึกคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมในการท าความดี

19 โครงการสนบัสนนุส่ือการเรียน เพื่อปลูกฝังนสัิยการอา่นใหก้บั ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง 20,000       20,000        20,000       เด็กและเยาชนมีความรู้จากการอ่าน ส่วนการศึกษา

การสอน เด็กและเยาวชน โรงเรียนในต าบลทุ่งมน

280,000     280,000      280,000    

5,816,392  5,681,980   5,671,980 

หน้า 79

รวม

รวมโครงการที่องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง



2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

  2.3  แนวทางการพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิการศึกษา

1 โครงการอบรมและพฒันา เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนได้ อบรมนกัเรียน 90,000       90,000        90,000       นักเรียนได้เข้าใจในหลัก โรงเรียนในต าบล

คุณธรรม จริยธรรม ตระหนกัถึงคุณค่าของหลัก จ านวน 3 โรงเรียน ธรรมค าสอนของพุทธศาสนา ทุ่งมน 

ธรรมค าสอนในพทุธศาสนา และสามารถน าไปใช้ในการ

2 โครงการเข้าค่ายภาษาองักฤษ เพื่อพฒันาทกัษะการใช้ นกัเรียนช่วงชั้นที่ 3 50,000       50,000        50,000       นักเรียนได้รับความรู้และ ส่วนการศึกษา

และคณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร จ านวน 3 โรงเรียน ประสบการณ์ตรงสามารถ

ของนกัเรียน น าไปพัฒนาในการเรียนได้

3 โครงการสนบัสนนุศูนย์การเรียน เพื่อจัดหาวัสดุ/ครุภณัฑ์ เด็กนกัเรียน,เยาวชน 50,000       50,000        50,000       ศูนยก์ารเรียนฯได้รับวสัดุ/ครุภัณฑ์ โรงเรียนในต าบล

ชุมชนเฉลิมพระเกยีรติต าบล และส่ือการเรียนการสอน ในต าบลทุ่งมน และส่ือการเรียนการสอน ทุง่มน/กศน.ต าบลทุง่มน 

4 โครงการฝึกอาชีพใหเ้ด็กนกัเรียน เพื่อพฒันาอาชีพ เพื่อฝึก นกัเรียนระดับ 30,000       30,000        30,000       นักเรียนได้รับการฝึกอาชีพ โรงเรียนในต าบล

อาชีพใหน้กัเรียน มธัยมศึกษาปทีี่ 1-3 ทุ่งมน 

5 โครงการบวชชีพรามณ์สามเณร ปลูกฝังในค าสอนของพทุธ เด็กนกัเรียน,เยาวชน 100,000      100,000       100,000     เด็กลเยาวชนได้รับการฝึก ส่วนการศึกษา

ภาคฤดูร้อน ศาสนาของเด็กและเยาวชน ในต าบลทุ่งมน อบรมเกี่ยวกับพุทธศาสนา

6 โครงการเจาะน้ าบาดาลท าระบบ เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์เด็กเล็ก 1 แหง่ 100,000      100,000       100,000     เด็กเล็กได้มีน้ าอุปโภคบริโภค ส่วนการศึกษา

ประปาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มนี้ าอปุโภคบริโภคที่ถูก บา้นทุ่งมน ที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนโยธา

สุขลักษณะ

7 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าศูนย์ เพื่อใหเ้ด็กได้มหีอ้งน้ าที่ใช้ ศูนย์เด็กเล็ก  3 ศูนย์ 200,000      200,000       200,000     เด็กเล็กมีส้วมใช้อยา่งสะอาด ส่วนการศึกษา

พฒันาเด็กเล็ก อย่างสะอาดถูกสุขอนามยั บา้นทุ่งมน บา้นโพนสิม ปราศจากเชื้อโรค น่ามอง ส่วนโยธา

 บา้นมะพริก

หน้า 80

โครงการที่องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งมนอุดหนุนใหห้น่วยงานอ่ืนด าเนินการ



2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

  2.3  แนวทางการพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิการศึกษา

8 โครงการแข่งขันทกัษะทาง เพื่อส่งเสริมทกัษะทางวิชา นกัเรียนระดับประถม 200,000      200,000       200,000     เด็กนักเรียนมีความเป็นเลิศ ส่วนการศึกษา

วิชาการของเด็กนกัเรียนระดับ ของเด็กในการแข่งขันความ ศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน ทักษะทางวชิาการเพือ่วางราก

ชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่ เปน็เลิศทางวิชาการ ฐานในการเข้าศึกษาต่อ

9 โครงการพัฒนานักเรียนด้วยระบบ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ นกัเรียนทั้ง 3 โรงเรียน 150,000      150,000       150,000     นักเรียนมีความสามารถและ ส่วนการศึกษา

ICT ทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

10 โครงการแข่งขันกฬีาภายในและ เพื่อใหน้กัเรียนได้รู้จักการเล่น นกัเรียนทั้ง 3 โรงเรียน 30,000       30,000        30,000       นักเรียนได้รู้ทักษะการเล่นกีฬาที่ ส่วนการศึกษา

ภายนอกโรงเรียน กฬีาที่ถูกต้อง รู้แพ ้รู้ชนะ ต้อง มีน้ าใจเป็นนักกีฬา

และอภยั

11 โครงการกอ่สร้างสนามเด็กเล่น เพื่อเด็กมสีนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 500,000      500,000       500,000     เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี ส่วนการศึกษา

ช่วยพัฒนาการสมองของเด็ก โรงเรียนบา้นมะพริกดู่ ร่างกายแข็งแรง 

โพนสิม

12 โครงการวันส าคัญ (เช่น วัน เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนได้ นกัเรียนระดับประถม 50,000       50,000        50,000       นักเรียนได้ตระหนักถึงวนั ส่วนการศึกษา

แม,่วันเด็ก,วันต่อต้านยาเสพติด ตระหนกัถึงวันส าคัญต่าง ๆ ศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน ส าคัญต่าง ๆ 

วันสัญทางพระพทุธศาสนาฯลฯ)

13 อดุหนนุโรงเรียนสพฐ.ในเขต เพื่ออดุหนนุโรงเรียนในเขต อดุหนนุ 120,000      120,000       120,000     เด็กนักเรียนได้รับการ ส่วนการศึกษา

พื้นที่รับผิดชอบของต าบลทุ่งมน พื้นที่ต าบลทุ่งมน 3โรงเรียน ทั้ง   3 โรงเรียน ส่งเสริมในทางด้านการศึกษา

ด้านการศึกษาระดับต่าง ๆ

1,670,000  1,670,000   1,670,000 

7,486,392  5,681,980   7,341,980 

หน้า 81รวมแนวทางที่  2.3
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง ลานกฬีาเอนกประสงค์ 900,000     900,000       900,000       เป็นลานออกก าลังกายประจ า ส่วนโยธา

เอนกประสงค์ กายของประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้นในต าบล ต าบลส่งเสริมสุขภาพที่ดี

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง  เคร่ืองออกก าลังกาย 135,000     135,000       135,000       เป็นเคร่ืองมือในการ ส่วนโยธา

กลางแจ้ง(เคร่ืองเล่นสนาม) กายของประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้นในต าบล การออกก าลังกายในต าบล รพ.สต.โพนสิม

3 โครงการสาธารณสุขมลูฐาน เพื่อส่งเสริมกจิกรรมอสม. อสม.ประจ าหมู่บา้น 90,000      90,000        90,000        สร้างขวัญและก าลังใจให้ ส่วนสาธารณสุขและ

อสม.ประจ าหมู่บา้น ประจ าหมู่บา้น แก่อสม.ประจ าหมู่บ้านเป็น ส่ิงแวดล้อม

4 โครงการหมู่บา้นปรับเปล่ียน เพื่อลดอตัราการปว่ยโรค ประชาชนในต าบลทุ่งมน 50,000      50,000        50,000        ประชาชนได้รับการตรวจ ส่วนสาธารณสุขฯ

พฤติกรรมลดเส่ียง ลดโรค ความดันโลหติสูงและเบาหวาน คัดกรองความเส่ียงโรคเบาหวาน ร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งมน

และความดันโลหิตสูง

5 โครงการหมู่บา้นส่งเสริมออก เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ ประชาชนในต าบลทุ่งมน 50,000      50,000        50,000        ประชาชนมีการออกก าลังกาย ส่วนสาธารณสุขฯ

ก าลังกายแบบแอโรบกิ ออกก าลังกายแบบแอโรบกิ แบบแอโรบิคอย่างต่อเนื่องใน ร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งมน

เพิม่ขึ้นในทุกช่วงวยั ทุกช่วงอายุ

6 โครงการปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ เพื่อปอ้งกนัโรคพษิสุนขั ทกุหมู่บา้น 50,000      50,000        50,000        ชุมชนปลอดภัยจากโรคพิษ ส่วนสาธารณสุข

ประจ าปทีกุหมู่บา้น บา้ภายในชุมชน สุนัขบ้า ปศุสัตวอ์ าเภอ

7 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ เพื่อใหป้ระชาชนและหนว่ย ประกวดแข่งขัน 50,000      50,000        50,000        ประชาชน , บุคลากรภาครัฐ อบต.ทุ่งมน ร่วมกับ

การแข่งขันการออกก าลังกาย งานภาครัฐและเอกชนภาย การเต้นแอโรบคิ และเอกชน,ชมรมแอโรบิค สถานีอนามัยใน

แอโรบคิประจ าต าบล ในชุมชนได้แข่งขันการ ประกอบจังหวะภายใน ต.ทุ่งมน

ออกก าลังกายแอโรบคิ ต าบล 1 คร้ัง
รวม 1,325,000 1,325,000   1,325,000   

  2.4  แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง

หน้า 82



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

  2.4  แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

8 โครงกาพัฒนาศักยภาพบริการแพทย์ เพื่อจัดบริการแพทย์แผนไทย บคุลากรการใหบ้ริการ 48,000      48,000        48,000        บคุลากรการใหบ้ริการ อบต.ทุ่งมน ร่วมกับ

แผนไทยและส่งเสริมการใช้สมุนไพร ใน รพ.สต.โพนสิมและใช้ แพทย์แผนไทยใน แพทย์แผนไทยใน รพ.สต.โพนสิม

ในชุมชน สมนุไพรโดยในชุมชน รพ.สต.โพนสิม 1 คน รพ.สต.โพนสิม 1 คน

9 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรค เพื่อปอ้งกนัและควบคุมการ เด็ก 0-5 ขวบและ 10,000      10,000        10,000        ประชาชนปลอดภัยจากโรค อบต.ทุ่งมน ร่วมกับ

ที่ติดต่อได้ด้วยวัคซีน ระบาดของโรคที่ปอ้งกนัได้ ประชาชนในต าบลทุ่งมน ติดต่อต่างๆ รพ.สต.ทุ่งมน

ด้วยวัคซีน
10 โครงการต าบลทุ่งมนนา่อยู่ เพื่อดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม หมู่บา้นนา่อยู่เปน็ 90,000      90,000        90,000        ชุมชนมีความสะอาดถูกสุข อบต.ทุ่งมน ร่วมกับ

ครอบครัวปลอดภยัจากโรค ในต าบลทุ่งมนนา่อยู่ หมู่บา้นต้นแบบ ลักษณะ สร้างชุมชนน่าอยู่ รพ.สต.โพนสิม

ประชาชนไมม่ปีจัจัยเส่ียง ห่างไกลโรค รพ.สต.ทุ่งมน

ต่อโรค
11 โครงการควบคุมและปอ้งกนัโรค เพือ่ป้องกันโรคไข้เลือดออก วัสดุวิทยาศาสตร์ 100,000     100,000       100,000       ไม่มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือด อบต.ทุ่งมน ร่วมกับ

ไข้เลือดออก ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ภายในชุมชนต าบลทุ่งมน ชุมชนไมม่ผู้ีปว่ย ออกภายในชุมชนในต าบล รพ.สต.ใน

ไข้เลือดออก ทุ่งมน ต.ทุ่งมน

12 โครงการควบคุมและปอ้งกนัโรค เพื่อปอ้งกนัและควบคุมโรค ประชาชนมพีฤติกรรม 9,000        9,000          9,000          มีการจัดต้องกองทุนร้องเท้า อบต.ทุ่งมน ร่วมกับ

เลปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หน)ู เลปโตสไปโรซีส ที่ถูกต้องในการสวม บู๊ท ตระหนัก  ในการออกก า รพ.สต.ใน

ร้องเทา้บทูเพื่อปอ้งกนั ลังกาย ไม่มีโรคเลปโตสไป ต.ทุ่งมน

โรคเลปโตสไปโรซีส โรซีส

รวม 257,000    257,000      257,000      

หนา้ 83



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

  2.4  แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

13 โครงการควบคุมและปอ้งกนัโรค เพื่อปอ้งกนัและควบคุมโรค จัดหาวัสดุ อปุกรณ์ 40,000      40,000        40,000        ป้องกันและควบคุมโรคติด อบต.ทุ่งมน ร่วมกับ

ติดต่อต่าง ๆภายในต าบลทุ่งมน ติดต่อชนดิต่าง ๆภายในชุม ต่าง ๆที่ใช้ควบคุมหรือ ติดต่อต่าง ๆภายในชุมชน รพ.สต.ใน

เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ ชนต าบลทุ่งมน ปอ้งกนัโรคติดต่อ ต.ทุ่งมน

14 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า เพือ่ป้องกันแหล่งเพราะเชื้อโรค จ านวน 2 เคร่ือง 10,000      10,000        10,000        ชุมชนได้รับการพัฒนา ส่วนสาธารณสุข

ในชุมชน ลดปัญหาชุมชน และส่ิงแวดล้อม

15 โครงการจัดท าซองเหล็กฉีดวัค เพื่อปอ้งกนัโรคที่เกดิกบั ซองฉีดสัตว์ 40,000      50,000        50,000        เกษตรกรผู้เล้ียงโค/กระบือมี ส่วนสาธารณสุข

ซีนปอ้งกนัโรคใหก้บัโค/กระบอื โค/กระบอื ทกุหมู่บา้น โค/กระบือที่ปลอดจากโรค ปศุสัตวอ์ าเภอ

ประจ าหมู่บา้น มีความมั่นใจ

16 โครงการต าบลทุ่งมนไร้พงุ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชน15ปีขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 50,000      50,000        50,000        พัฒนาศักยภาพบุคคลต้นแบบ ส่วนสาธารณสุข

มุ่งสู่สุขภาพดี ออกก าลังกาย กินอาหารถูกหลัก คนไทยไร้พุงรอยละ 70 สุขภาพ รพ.สต.โพนสิม

17 โครงการต าบลทุ่งมนต าบลนมแม่ เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถึง ประชาชนในต าบลทุ่งมน 25,000      25,000        25,000        เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถึง ส่วนสาธารณสุข

สายใยรัก สายใยครอบครัว ความส าคัญในการเล้ียงลูก ความส าคัญในการเล้ียงลูก รพ.สต.ทุ่งมน

สายใยชุมชน ด้วยนมแม่ ด้วยนมแม่

18 โครงการพฒันาศักยภาพชมรม เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมกีาร  4 ชมรม 20,000      20,000        20,000        พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ส่วนสาธารณสุข

ผู้สูงอายุต าบลทุ่งมน ด าเนนิกจิกรรมและอายุยืนยาว มีสุขภาพดี ร่วมกับ

รพ.สต.โพนสิม

19 โครงการควบคุมและปอ้งกนัโรค เพื่อจัดหาสารเคมีและน้ ายา จัดหาวัสดุ อปุกรณ์ 100,000     100,000       100,000       ป้องกันและควบคุมโรคติด อบต.ทุ่งมน ร่วมกับ

ไข้เลือกออกต าบลทุ่งมน ในการป้องกันและควบคุม ต่าง ๆที่ใช้ควบคุมหรือ ติดต่อต่าง ๆภายในชุมชน รพ.สต.ใน

โรคไข้เลือดออกต าบลทุ่งมน ปอ้งกนัโรคติดต่อ ต.ทุ่งมน

รวม 285,000    295,000      295,000      

หน้า 84



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

  2.4  แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

20 โครงการต าบลทุ่งมนควบคุมโรค เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม SRRT ทมี SRRT ในต าบล 40,000      40,000        40,000        ทีมSRRTต าบลทุ่งมนมี ส่วนสาธารณสุข

เข้มแข็ง ต าบลทุ่งมนในการตอบโต้ ทุ่งมน  20 คน ศักยภาพในการควบคุมโรค รพ.สต.โพนสิม

เหตุการณ์ทางสาธารณสุข รพ.สต.ทุ่งมน

21 โครงการขยายเครือข่ายผลิตภณัฑ์ เพือ่ให้ประชาชนได้รับประทาน ประชาชนในต าบลทุ่งมน 30,000      30,000        30,000        เพื่อให้ประชาชนได้รับประทาน ส่วนสาธารณสุข

เกลือเสริมไอโอดีนประจ าหมู่บา้น เกลือไอโอดีนผ่านเครือข่ายกลุ่ม เกลือไอโอดีน รพ.สต.โพนสิม

ผลิตภัณฑ์เกลือไอโอดีนในชุมชน รพ.สต.ทุ่งมน

22 โครงการหมู่บา้นสายใยรัก เพื่อใหแ้มแ่ละบคุคลใน ประชาชนในต าบลทุ่งมน 10,000      10,000        10,000        เด็ก0-5ปีรับการประเมินEQ ส่วนสาธารณสุข

แหง่ครอบครัว ครอบครัวมีความรู้พัฒนาการ Iqผ่านเกณฑ์ทุกราย รพ.สต.โพนสิม

เด็กตามวัยและส่งเสริมการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม ่6 เดือน

23 โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ .เพื่อพฒันาประสิทธิภาพของ อ.ส.ม.ในต าบลทุ่งมน 250,000     250,000       250,000       บุคลากรมีการพัฒนาอย่างมี ส านักปลัด

อ.ส.ม. อ.ส.ม. ในต าบลทุ่งมน ประสิทธิภาพ รพ.สต.ทุ่งมน

24 โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลเอดส์ เพื่อใหเ้ยาวชนเกดิความรู้ เยาวชนในต าบลทุ่งมน 30,000      30,000        30,000        เยาวชนเกิดความรู้ ส่วนสาธารณสุข

เข้าใจเพศศึกษา ปอ้งกนัการ ความเข้าใจรู้ถึงภยัของโรค 3 โรงเรียน ความเข้าใจรู้ถึงภัยของโรค รพ.สต.ทุ่งมน

ต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร เอดส์และเพื่อปอ้งกนัการ เอดส์และเพื่อป้องกันการ

(stop teen mom) ต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร

25 โครงการซ่อมแซมเคร่ืองพน่ เพื่อซ่อมแซมเคร่ืองพ่นป้องกัน 2 เคร่ือง 20,000      20,000        20,000        ซ่อมแซมเคร่ืองพ่นที่ช ารุด ส่วนสาธารณสุข

หมอกควันควบคุมโรคติดต่อแมลง และควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง ขณะปฏิบัติงาน รพ.สต.โพนสิม

รวม 380,000    380,000      380,000      

หนา้ 85



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

  2.4  แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

26 โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก ศพด.ในต าบลทุ่งมน 10,000      10,000        10,000        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ ส่วนสาธารณสุข

พฒันาการสมวัย ผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กปลอดโรค ศูนย์เด็กปลอดโรคและชุมชน รพ.สต.ทุ่งมน

ส่งเสริมใหชุ้มชนมส่ีวนร่วม มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม

ในการสร้างเสริมพฒันาการ พัฒนาการเด็กและส่งเสริม

เด็กและส่งเสริมทนัฯตกรรม ในศูนย์พัฒนาเด็เล็ก

27 โครงการแกนน าพี่เล้ียงนมแม่ ส่งเสริมและสนับสนุนแกนน า แกนน าในต าบลทุ่งมน 7,500        7,500          7,500          แกนน ามีความรู้สามารถเป็น ส่วนสาธารณสุข

ให้ความรู้ด้านนมแม่ในชุมชน พี่เล้ียงด้านนมแม่ในชุมชนได้ รพ.สต.ทุ่งมน

เพือ่ให้ความรู้แก่หญิงหลังคลอด

28 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน เพื่อใหค้วามรู้ความปลอดภยั ประชาชนในต าบลทุ่งมน 8,000        8,000          8,000          ประชาชนมีความปลอดภัย ส่วนสาธารณสุข

ชีวอนามยัในการท างาน ในการประกอบอาชีพของ ในการท างาน รพ.สต.โพนสิม

ประชาชน
29 โครงการพฒันาศักยภาพชมรม เพือ่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายใุห้มีการ ชมรมผู้สูงอายุใน 25,000      25,000        25,000        มีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ ส่วนสาธารณสุข

ผู้สูงอายุต าบลทุ่งมน ออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวยั ต าบลทุ่งมน รพ.สต.โพนสิม

การด าเนินกิจกรรมและอายยุนืยาว

และได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพตามเกณฑ์

30 โครงการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เพือ่ให้มารดาและทารกแรกคลอด ประชาชนในต าบลทุ่งมน 15,000      15,000        15,000        มารดาและทารกหลังคลอดด ส่วนสาธารณสุข

อย่างเดียวจนครบ  6 เดือน ได้รับชุดของขวญัเยีย่มคลอด ได้รับขุดของขวัญเยี่ยมคลอด รพ.สต.ทุ่งมน

ทุกรายและท าพันธะสัญญาการ ทุกรายและท าพันธะสัญญาการ

เล้ียงลูกด้วยนมแม่อยา่งเดียว เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว

นาน 6 เดือน นาน 6 เดือน ทุกราย

รวม 65,500     65,500       65,500       

หน้า 86



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

  2.4  แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

31 โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจ เพือ่ส่งเสริมทักษะในการแปรงฟัน ศพด.ในต าบลทุ่งมน 15,000      15,000        15,000        เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม ส่วนสาธารณสุข

สุขภาพฟนั ในเด็กปฐมวยั แลเด็กทุกคนได้รับ ความรู้ทักษะการแปรงฟันที่ รพ.สต.ทุ่งมน

การตรวจและแก้ปัญหาสุขภาพ ถูกวิธีและได้รับการตรวจ

ฟันจากบุคลากรทันตสาธารณสุข และแก้ไขปัญหาทันตกรรม

จากบุคลากรทันตสาธารณสุข

32 โครงการจัดหาถังขยะและที่ทิ้ง เพื่อดูแลความสะอาดใหก้บั ถังขยะ 1,000  ถัง 100,000     100,000       100,000       หมู่บ้านมีความสะอาด ส านักปลัด

ขยะ ชุมชนและมภีารชนะรองรับ ปลอดภัยไร้มลพิษ ส่วนสาธารณสุข

33 โครงการจัดต้ังธนาคารขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในครัว จัดต้ังธนาคารขยะ 200,000     200,000       200,000       หมู่บ้านมีความสะอาดลดราย ส่วนสาธารณสุข

พร้อมปรับแต่งบริเวณที่ทิ้งขยะ ภายในชุมชนต าบลทุ่งมน พร้อมทั้งปรับที่บริเวณ จ่ายเพิ่มรายได้ภายในชุมชน

ในชุมชน (บา้นดู่) หมู่ที่ 6 และเพิ่มรายได้ในชุมชน ที่ทิ้งขยะประจ าชุมชน ปราศจากโรคในชุมชน

34 โครงการสนบัสนนุงบประมาณ เพื่อดูแลความสะอาดใหก้บั ถนนทุกเส้นภายในหมู่บ้าน 100,000     100,000       100,000       หมู่บ้านมีความสะอาด ส านักปลัด

การท าความสะอาดถนนและข้าง ชุมชน ต าบลทุ่งมน ปลอดภัยไร้มลพิษ ส่วนสาธารณสุข

ถนนภายในหมู่บา้น
35 โครงการพฒันามาตรฐานสุขภาพ เพือ่ประเมินมาตรฐานสุขภาพ ผู้สูงอายุ 5 หมู่บา้น 15,000      15,000        15,000        ผู้สูงอายไุด้รับการประเมินสุขภาพ ส่วนสาธารณสุข

อนามยัผู้สูงอายุ อนามัยผู้สูงอายแุละสนบัสนนุ และมีกจิกรรมสันาการต่างๆ รพ.สต.ทุ่งมน

ใหผู้้สูงอายไุด้มีกจิกรรมสันทนาการต่าง ๆ

36 โครงการก าจัดขยะในชุมชน เพื่อดูแลความสะอาดใหก้บั ภายในหมู่ 5 150,000     150,000       หมู่บ้านมีความสะอาด ส านักปลัด

หมู่ 5 ชุมชน ปลอดภัยไร้มลพิษ ส่วนสาธารณสุข

580,000    580,000      430,000      รวม

หนา้ 87



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

  2.4  แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

37 โครงการต าบลทุ่งมน น่าอยู่ เพือ่จดัสภาพแวดล้อมที่อยูอ่าศัย ประชาชนในต าบลทุ่งมน 50,000      50,000        50,000        หมู่บ้านมีความสะอาด ส่วนสาธารณสุข

หมู่บา้นสะอาด หนา้บา้น นา่มอง ให้ถูกสุขลักษณะ และรณรงค์ให้ ปลอดภัยไร้มลพิษ รพ.สต.ทุ่งมน

ชุมชนรักษาความสะอาดก าจดั

แหล่งรังโรคติดต่อ

38 โครงการส ารวจความเส่ียงของ เพือ่ให้เกษตรกรกุล่มเส่ียงในพืน้ที่ ประชาชนในต าบลทุ่งมน 25,000      25,000        250,000       เพือ่ให้เกษตรกรกุล่มเส่ียงในพืน้ที่ ส่วนสาธารณสุข

เกษตรกรจากการใช้สารเคมี ได้รับการตรวจสารเคมีตกค้าง ได้รับการตรวจสารเคมีตกค้าง รพ.สต.ทุ่งมน

ก าจัดศัตรูพชื ในเลือดและให้ความรู้แก่เกษตรกร ในเลือดและให้ความรู้แก่เกษตรกร

ในการใช้สารเคมี ในการใช้สารเคมี

39 โครงการคัดกรองกลุ่มเส่ียงมะเร็ง เพือ่คัดกรองและค้นหากลุ่มเส่ียง ประชาชนในต าบลทุ่งมน 25,000      25,000        250,000       เพือ่ให้เกษตรกรกุล่มเส่ียงในพืน้ที่ ส่วนสาธารณสุข

ตับและทอ่น้ าดี มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดีและ ได้รับการตรวจคัดกรอง รพ.สต.ทุ่งมน

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงใน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงใน

ประชาชน 40 ปีขึ้นไป ประชาชน 40 ปีขึ้นไป

40 โครงการค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพือ่ให้กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและ ประชาชนในต าบลทุ่งมน 50,000      50,000        50,000        เพือ่ให้เกษตรกรกุล่มเส่ียงในพืน้ที่ ส่วนสาธารณสุข

กลุ่มเส่ียงเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงเข้าค่ายปรับเปล่ียน ได้รับการตรวจคัดกรอง รพ.สต.ทุ่งมน

พฤติกรรมลดเส่ียงลดโรคและ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพที่

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสม

เหมาะสม

150,000    150,000      600,000      รวม

หน้า 88



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

  2.4  แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก

41 โครงการเสริมสร้างแกนน าปอ้งกนั เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีบทบาท เยาวชนและแกนน าในชุมชน 25,000      25,000        25,000        ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีบทบาท ส านักปลัดฯ

ยาเสพติดและ TO BE NUMBER 1 ในการป้องกันยาเสพติดและ ในการป่องกันยาเสพติดและ รพ.สต.ทุ่งมน

ต าบลทุ่งมน ลดกลุ่มผู้เสพรายใหม่ไม่ให้เพิม่ขึ้น ลดกลุ่มผู้เสพรายใหม่ไม่ให้เพิม่ขึ้น

และส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่ม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่ม
ที่ได้รับการบ าบัด สร้างเครือข่าย ที่ได้รับการบ าบัด สร้างเครือข่าย

การป้องกันยาเสพติดเชื่อมโยงกับ การป้องกันยาเสพติดเชื่อมโยงกับ

ส่วนกลาง ส่วนกลาง

42 โครงการดูแลสุขภาพกาย เพือ่ให้ผู้พิการได้รับการดูแลด้าน ผู้พกิารในต าบลทุ่งมน 25,000      25,000        25,000        ผู้พิการได้รับการดูแลด้าน ส่วนการศึกษาฯ

 สุขภาพใจ ผู้พกิาร สุขภาพกาย ใจ และส่งเสริม สุขภาพกาย ใจ และส่งเสริม รพ.สต.ทุ่งมน

อาชีพผู้พิการในชุมชน อาชีพผู้พิการในชุมชน

43 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพน่ยุง เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพ่นยุงป้องกัน 2 เคร่ือง 200,000     200,000       200,000       จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยุงป้องกัน ส่วนสาธารณสุข

และควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง และควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง

250,000    250,000      250,000      
3,292,500 3,302,500   3,602,500   

หนา้ 89

รวม
รวมแนวทางที่ 2.5



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560(บาท) ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญั เยาวชนทั้ง 9 หมู่บา้น 80,000     80,000      80,000      เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ส านักปลัด

ติดของเยาวชนโดยการจัดการ หายาเสพติด สร้างความสา รู้เท่าทันยาเสพติดและไม่

แข่งขันกฬีาและกฬีาพื้นบา้น มคัคีในเครือข่ายเยาวชนและ ให้ยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม

ต้านยาเสพติด เชื่อมความสัมพนัธ์ให้
เยาวชน

2 โครงการจัดกจิกรรมต้านยา เพื่อจัดกจิกรรมต่อต้านยา ในชุมชนต าบลทุ่งมน 30,000     30,000      30,000      ชุมชนตระหนักถึงอันตราย ส านักปลัด

เสพติด เช่นเดินรณรงค์  ประชา เสพติดและปอ้งกนัยาเสพ ของยาเสพติดสร้างจิตส านึก

สัมพนัธ์ในชุมชน เปน็ต้น ฯลฯ ติดในชุมชน ในชุมชน

3 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา เพื่อจัดการแข่งขันกฬีาพื้น ในชุมชนต าบลทุ่งมน 40,000     40,000      40,000      เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ส านักปลัด

พื้นบา้นประเภทต่าง ๆเพื่อ บา้นต่อต้านยาเสพติดภาย รู้เท่าทันยาเสพติดและไม่

ลดปญัหายาเสพติดในกลุ่มเส่ียง ในกลุ่มเส่ียงต่าง ๆภายใน ให้ยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม

ต่าง ๆ ชุมชน
150,000   150,000    150,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

รวม

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก
  2.5   แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพตดิ

หนา้ 90

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560(บาท) ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก
  2.5   แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพตดิ

4 โครงการอดุหนนุที่ท าการปก เพื่ออดุหนนุที่ท าการปก ที่ท าการปกครอง 50,000     50,000      50,000      อุดหนุนส่วนราชการอื่น ส านักปลัด

ครอง ตามโครงการต่าง ๆ ครองอ าเภอค าเขื่อนแกว้ อ าเภอค าเขื่อนแกว้ ที่ท าการปกครอง

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว

5 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิรอบ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญั ภายในต าบลจุดที่ส าคัญ 100,000    100,000     100,000     เพื่อให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน ส านักปลัด

หมู่บา้น หายาเสพติด และล่อแหลม ปลอดยาเสพติด สถานีต ารวจภูธร

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว

6 โครงการอบรมแกนน าเยาวชน เพื่อใหเ้ยาวชนมคีวามรู้ 9  หมู่บา้น 30,000     30,000      30,000      เยาวชนมีความรู้ถึงโทษภัย สถานีต ารวจภูธร

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา ความเข้าใจถึงโทษของยา ของยาเสพติด อ าเภอค าเขื่อนแก้ว

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                เสพติดและปอ้งกนัยาเสพ และสามารถน าไปใช้ในการ

ติดไมใ่หก้ลับคืนชุมชน ด ารงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย

400,000   400,000    400,000    

550,000   550,000    550,000    

รวม

หนา้ 91

รวมแนวทางที่ 2.5

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560(บาท) ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก
  2.5   แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพตดิ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
1 โครงการสนบัสนนุอปุกรณ์การ เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง   จ านวน  9  หมู่บา้น 72,000     72,000      72,000      ประชาชนมีอุปกรณ์การออก ส านักปลัด

กฬีาหมู่บา้น กายของประชาชนในชุมชน ก าลังกาย

2 โครงการแข่งขันกฬีาสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 1 คร้ัง/ปี 50,000     50,000      50,000      บุคลากรในอปท.ได้มี ส านักปลัด

ทอ้งถิ่นอ าเภอค าเขื่อนแกว้ กาย และเชื่อมสัมพนัธ์ที่ดี การติดต่อสัมพันธ์กันและ

ในองค์กรปกครองส่วนทอ้ง ส่งเสริมการออกก าลังกาย

ถิ่นในเขตอ.ค าเขื่อนแกว้ พร้อมกับรณรงค์ต่อต้านยา

3 โครงการอดุหนนุเงินเพื่อจัดกฬีา เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 1  คร้ัง/ปี 20,000     20,000      20,000      ประชาชนมีการออกก าลังกาย ส านักปลัด

ระดับจังหวัด กายของประชาชน

4 โครงการแข่งขันกฬีเยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 1  คร้ัง/ปี 50,000     50,000      50,000      เยาวชนในเขตรับผิดชอบได้มี ส านักปลัด

ภายในเขตพื้นที่ต าบลทุ่งมน กาย และเชื่อมสัมพนัธ์ที่ดี การติดต่อสัมพันธ์กันและ

ใหก้บัเยาวชนของโรงเรียน ส่งเสริมการออกก าลังกาย

สพฐ.ภายในเขต อบต.ทุ่งมน พร้อมกับรณรงค์ต่อต้านยา

5 โครงการแข่งขันกฬีาภายในหมู่ เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง ภายในต าบลทุ่งมน 100,000    100,000     100,000     ประชาชนในเขตรับผิดชอบได้มสี านักปลัด

บา้น กาย และเชื่อมสัมพันธ์ที่ดี การติดต่อสัมพันธ์กันและ

ของประชาชนในหมู่บ้าน ส่งเสริมการออกก าลังกาย

รวม 292,000   292,000    292,000    

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก
  2.6   แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

หน้า 92



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก
  2.6   แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

6 โครงการประกวดแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 9 หมู่บา้น 50,000     50,000      50,000      เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง ส านักปลัด

แอโรบคิ กาย และเชื่อมสัมพนัธ์ที่ดี กาย และเชื่อมสัมพันธ์ที่ดี

ของประชาชนในหมู่บา้น ของประชาชนในหมู่บ้าน

7 โครงการสนบัสนนุเคร่ืองเสียง เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 9 หมู่บา้น 50,000     50,000      50,000      เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง ส านักปลัด

ชมรมแอโรบคิ กาย และเชื่อมสัมพนัธ์ที่ดี กาย และเชื่อมสัมพันธ์ที่ดี

ของประชาชนในหมู่บา้น ของประชาชนในหมู่บ้าน

100,000   100,000    100,000    

392,000   392,000    392,000    

หน้า 93

รวม
รวมแนวทางที่ 2.6



2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานราก
  2.7   แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานบ

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอ

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
1 โครงการสนบัสนนุการเกษตร เพื่ออนรัุกษฟ์ื้นฟทูรัพยากร การจัดต้ังกลุ่ม 50,000          50,000         50,000         ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณ ส านักปลัด

แบบยั่งยืนตามแนวทฤษฎใีหม่ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สมาชิกเกษตรกร ภาพได้มาตรฐานและสินค้า ส่วนส่งเสริมการเกษตร

แบบเศรษฐกจิพอเพยีงและ ลดการใช้สารเคม ีต้นทนุ จ านวน  9  กลุ่ม ทางการเกษตรขายได้ราคาดี เกษตรต าบล

การเกษตรอนิทรีย์ ในการผลิตต่ าลง ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ า

2 โครงการสนบัสนนุกลุ่มเกษตร เพื่อเพิ่มทกัษะในการเพิ่ม สนบัสนนุกลุ่มเกษตร 30,000          30,000         30,000         ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณ ส านักปลัด

ในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการท างานของ เศรษฐกจิพอเพยีง ภาพได้มาตรฐานและสินค้า ส่วนส่งเสริมการเกษตร

ตามแนวทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง กลุ่มเกษตรกรตามแนว ประจ าต าบล ทางการเกษตรขายได้ราคาดี เกษตรต าบล

เศรษฐกจิพอเพยีง ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ า

80,000         80,000        80,000        

14,708,492   11,845,480  12,290,480  รวมยทุธศาสตร์ที่  2

รวมแนวทางที่ 2.7

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

หน้า 94



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมอยูเ่ย็นเป็นสุข
  3.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
1 โครงการประเมนิและติดตาม เพื่อประเมนิผลการปฏบิติั อบต.ทุ่งมน 60,000      60,000       60,000       ประชาชนมีความรู้ในเร่ือง ส านักปลัด

ผลการปฏบิติังานในรอบปี งาน อบต.ในรอบปี ประชาธปิไตย มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาต าบลทุ่งมน

2 โครงการประชาคมหมู่บา้น/ต าบล เพื่อเปน็แนวทางในการ ทั้ง 9 หมู่บา้น/ต าบล 50,000      50,000       50,000       ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัด

พฒันาชุมชน พัฒนาท้องถิ่น

3 โครงการอ าเภอตรวจเยี่ยม อบต. เพื่อใหท้ราบปญัหาความ อบต.ทุ่งมน 30,000      30,000       30,000       ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัด

และประชาชน ต้องการและตอบข้อราชการ ก านนั / ผู้ใหญ่บา้น พัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างอ าเภอฯและ อบต. ประชาชน
4 โครงการอบรมการจัดท าแผนชุม เพื่อใหม้แีผนชุมชนในการ ทั้ง 9 หมู่บา้น 10,000      10,000       10,000       เกษตรกรมีชีวติอยูอ่ยา่งพอ ส านักปลัด

ชนเพื่อแกไ้ขปญัหาความยากจน วางแผนเปน็ฐานข้อมลู เพียง

หมู่ที่ 1-9 ปญัหาความต้องการ
5 โครงการ อบต.ทุ่งมน เคล่ือนที่ เพื่อ อบต.ออกพบปะประชา ต าบลทุ่งมน 50,000      50,000       50,000       ประชาชนได้เสนอปัญหา ส านักปลัด

พบประชาชน ชนรับฟังปัญหาความต้องการ ความต้องการ

6 โครงการขยายเขตการปกครอง เพื่อแบง่แยกหมู่บา้นจากการ ขยายเขตการปกครองจาก 300,000    300,000     300,000     ลดความแออัดของประชากร ส านักปลัด

ที่ประชากรเพิ่มมากขึ้น หมู่ที่ 7เปน็หมู่ที่ 10 ในพืน้ที่หมู่ 7

500,000   500,000    500,000    

หนา้ 95
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

งบประมาณและที่มา

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

รวมแนวทางที่ 3.1



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมอยูเ่ย็นเป็นสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

  3.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
1 โครงการอบรมอาสาสมคัรปอ้ง เพื่อให ้อปพร.มคีวามรู้ อปพร. 100,000    100,000     100,000     อปพร. มีความรู้ความเข้าใจ ส านักปลัด

กนัภยัผ่ายพลเรือน/ทบทวน เข้าใจในการปฏบิติังาน ในอ านาจหน้าที่ความรับผิด

ชอบ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

2 ค่าตอบแทนอาสาสมคัรปอ้งกนั เพื่อเปน็ค่าตอบแทนอาสา อปพร.ในชุมชน 70,000      80,000       90,000       สร้างขวญัและก าลังใจใน ส านักปลัด

ภยัฝ่ายพลเรือน สมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายผล การปฏิบัติหน้าที่ของ

เรือนในการอยู่เวรยาม อปพร.ในชุมชน

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร เพื่อใหป้า่ไมค้งสภาพที่สม สร้างแนวกนัไฟปา่ 30,000      30,000       30,000       มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ส านักปลัด

รู้รักพทิกัษป์า่ชุมชนดงมะพริก บรูณ์  ปอ้งกนัไฟปา่ และเฝ้าระวังไฟปา่ รักษาป่าธรรมชาติให้คง

สภาพสมบูรณ์ต่อไป

4 โครงการจัดหารถดับเพลิง เพื่อดูแลความปลอดภยั  1 คัน 2,000,000  2,000,000   2,000,000   อปพร.ในชุมชนมีเคร่ืองแบบ ส านักปลัด

ใหก้บัประชาชน ที่ถูกต้องตามระเบียบ

5 โครงการจัดหาเคร่ืองแบบใหก้บั เพื่อจัดหาเคร่ืองแบบใหก้บั อปพร.ในชุมชน 150,000    170,000     180,000     อปพร.ในชุมชนมีเคร่ืองแบบ ส านักปลัด

อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพล อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่าย ที่ถูกต้องตามระเบียบ

เรือน พลเรือน

6 โครงการจัดท าแผนปอ้งกนัและ เพื่อด าเนินการจัดท าแผนซ้อม ประชาชนในต าบล 50,000      50,000       50,000       
บรรเทาสาธารณภยั เช่น แผน แผนปอ้งกนัและบรรเทา ทุ่งมน
ปอ้งกนัไฟไหม้,น้ าทว่ม ฯลฯ สาธารณภยั

2,400,000 2,430,000  2,450,000  

งบประมาณและที่มา

รวมแนวทางที่ 3.2

หน้า 96



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมอยูเ่ย็นเป็นสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

  3.3 แนวทางการพัฒนาการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชวีิตและทรพัย์สิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
1 โครงการอบรมการขับขี่รถยนต์ เพื่อใหเ้กดิความรู้กฎ 9  หมู่บา้น 30,000      30,000       30,000       ประชาชนมีความรู้ความเข้า ส านักปลัด

รถจักรยานยนต์ ใหถู้กกฎจราจร ระเบยีบในการขับขี่อย่าง ใจในการใช้รถใช้ถนนให้

และการใช้รถจักรยาน ปลอดภยัในชีวิตและทรัยพ์ ปลอดภัย

สิน
2 โครงการอยู่เวรรักษาการณ์ช่วง เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั 9  หมู่บา้น 200,000    200,000     200,000     ประชาชนที่ได้ความปลอดภัย ส านักปลัด

เทศกาลปใีหมแ่ละเทศกาลสง ในชีวิตและทรัพย์สินของ ในชีวติและทรัพยสิ์น

กรานต์หรือวันหยุดติดต่อกนั ผู้ใช้รถใช้ถนน
หลายวัน

3 โครงการติดปา้ยจราจรและกระจก เพื่อความปลอดภยัในการ ทั้ง 9 หมู่บา้น 50,000      50,000       50,000       มีป้ายบอกสัญญาณจราจร ส านักปลัด

จราจรตามส่ีแยก คมนาคม เพือ่ความปลอดภัยในการ

คมนาคม

4 โครงการจัดซ้ือรถกระเช้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟา้และตัด 9  หมู่บา้น 2,000,000  2,000,000   2,000,000   ประชาชนที่ได้ความปลอดภัย ส านักปลัด

กิ่งไมภ้ายในต าบลทุ่งมน ในชีวติและทรัพยสิ์น

5 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุน้ า เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั 9 หมู่บา้น 2,000,000  เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั ส านักปลัด

ในชีวิตและทรัพย์สินของ ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ประชาชน
รวมแนวทางที่ 3.3 4,280,000 2,280,000  2,280,000  

7,180,000 5,210,000  5,230,000  

งบประมาณและที่มา

หน้า 97รวมยทุธศาสตร์ที่  3



4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว
 4.1   แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิการลงทุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
1 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย เพื่อใหป้ระชาชนในต าบล 3 กลุ่ม 100,000      100,000      100,000          เกษตรกรมีชีวติอยูอ่ยา่งพอ ส านักปลัด

เกษตรอนิทรีย์ ในหมู่บา้น ลดการใช้สารเคมเีพื่อการ เพียง ลดรายจา่ยเพิม่รายได้

เกษตรและเพิ่มปริมาณการ ให้กับเกษตรกร 

ใช้ผลิตภณัฑ์จากการท า
เกษตรอนิทรีย์เพิ่มขึ้น

2 โครงการสนบัสนนุกลุ่มจักรสาน เพื่อใหป้ระชาชนในต าบล 1  กลุ่ม 100,000      100,000      100,000          เกษตรกรมีชีวติอยูอ่ยา่งพอ ส านักปลัด

เคร่ืองใช้จากพลาสติก ได้รู้จักน าวัสดุพลาสติกมา เพียง ลดรายจา่ยเพิม่รายได้

ผลิดของใช้ใหไ้ด้ผลิต ให้กับเกษตรกร 

ต าบล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

หน้า 98



4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

 4.1   แนวทางการพัฒนาการส่งเสรมิการลงทุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

3 โครงการโรงสีข้าวชุมชน  - เพื่อใหชุ้มชนมเีคร่ืองสี โรงสีข้าว 500,000      500,000      500,000           ประชาชนจะมีรายได้จาก ส่วนโยธา

พร้อมทั้งดูแลผลิตภณัฑ์สินค้า ข้าวที่ได้มาตรฐานและมโีรง ขนาดมาตรฐาน การขายผลพลอยได้จากการสี

ข้าวกล้อง ข้าวเกษตรอนิทรีย์ เรือนที่คงทนถาวรเปน็ของ จ านวน  2  โรง ข้าว 

ตนเอง การบรรจุหบีหอ่  ลดการเสียดุลการค้าจากราคา

 - เพื่อใหเ้กษตรกรมอี านาจ การคัดสรร ข้าวตกต่ าและการเอารัดเอา

ต่อรอง ราคาข้าวและเปน็ผู้ ใหไ้ด้มาตราฐาน เปรียบจากพ่อค้าคนกลาง

ก าหนดราคาข้าวเอง อตุสาหกรรม  เกษตรกรในชุมชนมีความ

 - เพื่อสร้างรายได้และลดต้น อยูดี่กินดี 

ทุนจากการท านา สร้างอาชีพ   เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รวม

ใหเ้กษตรกรในชุมชน กลุ่มแปรรูปข้าวเปลือกเป็น

 - เพื่อใหค้นในหมู่บา้น ข้าวสารและท าตลาดข้าวสาร

สามารถสีข้าวเอาไว้กนิเอง ที่ปลอดสารพิษในท้องถิ่น

มผีลิตภณัฑ์ที่ได้มาตราฐาน
700,000     700,000     700,000         รวมแนวทางที่ 4.1

งบประมาณและที่มา

หน้า 99



4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

 4.2   แนวทางการพัฒนาการอุตสาหกรรม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
1 โครงการส่งเสริมศูนย์บริการถ่าย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน คณะกรรมการศูนย์ฯ 20,000       40,000       40,000            เกษตรกรสร้างตราสินค้า ส านักปลัด

ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า ของศูนย์ฯเปน็ค่าตอบแทน จ านวน  16  คน เป็นของตนเอง เพิม่รายได้ เกษตรต าบล

ต าบลทุ่งมน ในการประชุมประจ าเดือน วัสดุอปุกรณ์ จากการจ าหน่ายสินค้า

เพื่อเปน็ค่าวัสดุอปุกรณ์ศูนย์
เพื่ออบรมใหค้วามรู้กบัเกี่ยว
กบัการเกษตร

2 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ เพื่อผลิตหรือแปรสภาพวัตถุ กอ่ต้ังกลุ่มอตุสาหกรรม 150,000      150,000      150,000          ประชาชนสามารถท่อผ้าใช้ ส านักปลัด

อตุสาหกรรมในครัวเรือน ดิบในครัวเรือนใหเ้กดิ ในครัวเรือนในชุมชน ผลิตข้าวกล้อง และข้าวส้อม

ประโยชน ์ ทกุประเภท มือทานเพือ่สุขภาพ

170,000   190,000   190,000      

หน้า 100

งบประมาณและที่มา

รวมแนวทางที่  4.2



4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

 4.3   แนวทางการพัฒนาการพาณชิยกรรม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
1 โครงการศึกษาดูงานผลิตภณัฑ์ เพื่อใหป้ระชาชนได้มแีนว กลุ่มแมบ่า้น 100,000      100,000      100,000          ประชาชนได้มีแนวคิดใหม่ๆ ส านักปลัด

สินค้า  OTOP คิดที่จะผลิตสินค้าออกมา กลุ่มอาชีพ ในการผลิตสินค้าออกส่ง

อย่างมปีระสิทธิภาพ กลุ่ม อสม.ในชุมชน ตลาด

2 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ เพื่อส่งเสริมสินค้าในครัว ผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน 20,000       20,000       20,000            สินค้าในชุมชนได้เป็นที่รู้จกั ส านักปลัด

ผลิตภณัฑ์จากกลุ่ม/ครัวเรือน เรือน ใหม้แีหล่งส่งขาย กลุ่มจักรสานไมไ้ผ่ มีแหล่งส่งออก

กลุ่มเย็บจักร กลุ่มผลิต
ข้าวเกษตรอนิทรีย์

3 จัดหาจักรอตุสาหกรรมใหก้บั เพื่อส่งเสริมอปุกรณ์เคร่ือง กลุ่มเย็บจักรภายในชุม 50,000       50,000       50,000            มีอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือ ส านักปลัด

กลุ่มเย็บจักรเช่ารายเดือน มอืส่งเสริมอาชีพประชาชน ชน ในการประกอบอาชีพลด

ต้นทุนในการผลิตน ามาซ่ึง

ก าไรให้กับประชาชน

170,000     170,000     170,000         

1,040,000  1,060,000  1,060,000      

หนา้ 101รวมยทุธศาสตร์ที่  4

รวมแนวทางที่  4.3

งบประมาณและที่มา



5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
  5.1   แนวทางการพัฒนาการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิการคุ้มครองดแูล และบ ารงุรกัษาป่า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
1 โครงการปา่ตามแนวพระราช เพื่ออนรัุกษป์า่ ปลูกปา่ทด ปา่ดงมะพริก 50,000        50,000      50,000      ป่าไม้ได้รับการดูแล ประชา ส านักปลัด

เสาวนยี์วันแมแ่หง่ชาติ,วันพอ่ แทน เฝ้าระวังรักษาปา่ไมใ้ห้ และที่สาธารณะ ชนให้ความส าคัญกับป่าไม้

แหง่ชาติ/หนึ่งต้น หนึ่งฝน คงสภาพสมบรูณ์ มากขึ้น

2 โครงการสอบเขตที่สาธารณะ เพื่อรักษาหนา้ที่ทรุดโทรม ดอนปู่ตา 10,000        10,000      10,000      ที่ดินสาธารณะได้รับการ ส านักปลัด

ประโยชนใ์นชุมชน เส่ือมสะภาพใหค้วามรู้แก่ โนนต้นโพธิ์ ป้องกันแนวเขตไม่ให้บุกรุก

เกษตรกร ปา่ช้า
3 โครงการลงดินถมที่สาธารณ เพื่อปรับปรุงภมูทิศันท์ี่ ดอนปู่ตาบา้นโซง หมู่ 180,000      180,000    180,000    ที่ดินสาธารณะได้รับการปรับ ส่วนโยธา

ประโยชนใ์นชุมชน สาธารณประโยชนด์อนปู่ตา 1 หมทูี่ 8 ปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็น

หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 1 การอนุรักษ์สถานที่

4 โครงการปรับปรุงภมูทิศันร์อบ เพื่อปรับปรุงภมูทิศัน์ หนองบวั หมู่ 5 200,000      200,000    ที่ดินสาธารณะได้รับการปรับ ส่วนโยธา

หนองบวั หมู่ 5 หนองบวั  หมู่ที่ 5 ปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็น

 การอนุรักษ์สถานที่

440,000     440,000   240,000   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

หนา้ 102

งบประมาณและที่มา

รวมแนวทางที่  5.1



5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

  5.2   แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษตา่ง ๆ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
1 โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหนา้ เพื่อรักษาหนา้ดินใหอ้ดุม พื้นที่ตามแหล่งน้ า 30,000        30,000      30,000      ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านักปลัด

ดินและสกดักั้นสารพษิที่ใหลมา สมบรูณ์เพื่อปอ้งกนั ในต าบลทุ่งมน ในทางตรงและทางอ้อม

กบัน้ า สารพษิใหลลงสู่แมน่้ า
2 โครงการปรับปรุงภมูทิศันด์อน เพื่อปรัปปรุงภมูทิศันใ์หเ้ปน็ ที่สาธารณะดอนปู่ตา 250,000      250,000    250,000    ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านักปลัด

ปู่ตาและหนองสร้างแข้ แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ บา้นโซง หมู่ 1,7,8 ในทางตรงและทางอ้อม

ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการปรับปรุงภมูทิศันเ์ริง เพือ่ปรับปรุงเริงเปือยให้เป็น ปรัปปรุงภมูทิศัน์ 2,000,000    2,000,000  2,000,000  ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านักปลัด

เปอืยใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ อนรัุกษส่ิ์งแวดล้อมเชิง ในทางตรงและทางอ้อม

เชิงอนรัุกษป์ระจ าต าบล ส่ิงแวดล้อมประจ าต าบล นเิวศของเริงเปอืย
4 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ เพือ่ปรับปรุงล าห้วยถ่มให้เป็น ปรัปปรุงภมูทิศัน์ 2,000,000    2,000,000  2,000,000  ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านักปลัด

ล าหว้ยถ่มใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ อนรัุกษส่ิ์งแวดล้อมเชิง ในทางตรงและทางอ้อม

เชิงอนรัุกษป์ระจ าต าบล ส่ิงแวดล้อมประจ าต าบล นเิวศนข์องล าหว้ยถ่ม
5 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ เพือ่ปรับปรุงหนองสร้างแข้ให้เป็น ปรัปปรุงภมูทิศัน์ 2,000,000    2,000,000  2,000,000  ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านักปลัด

หนองสร้างแข้ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยวแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ อนรัุกษส่ิ์งแวดล้อมเชิง ในทางตรงและทางอ้อม

เชิงอนรัุกษป์ระจ าต าบล ส่ิงแวดล้อมประจ าต าบล นเิวศนข์องหนองสร้างแข้

6,280,000   6,030,000 6,030,000 

6,720,000   6,470,000 6,270,000 

หนา้ 103

งบประมาณและที่มา

รวมแนวทางที่  5.2

รวมยทุธศาสตร์ที่ 5



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน



6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศิลปะวัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน
  6.1   แนวทางการพัฒนาอนุรกัษ์และส่งเสรมิวัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
1 โครงการส่งเสริมบญุประเพณี เพื่อส่งเสริมบญุประเพณี ทั้ง  9  หมู่บา้น 300,000    300,000     300,000     ประชาชนมีการสืบสานวัฒน ส่วนการศึกษา

สืบสานวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ต่าง ๆของทอ้งถิ่น ใหสื้บ ธรรมประเพณีท้องถิ่น อย่าง

ทอดต่อไป ต่อเนื่อง อนุรักษ์ให้คงเดิม

2 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เพื่อใหค้วามส าคัญกบัผู้ ผู้สูงอายุ 90,000     90,000      90,000      ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ทั้งร่าง ส่วนการศึกษา

และส่งเสริมการใช้ประสบการ สูงอายุ และเปน็แหล่ง กายและจิตใจ ไม่เหงาอยู่

ของผู้สูงอายุ จัดรวบรวมเปน็ ระดมทนุทางสมอง คนเดียว

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่นสืบทอดต่อไป เพื่อใหผู้้สูงอายุได้พบปะ
ยังชนรุ่นหลัง(มดัหมี่ผ้าไหม) สมาคมถ่ายทอดภมูปิญัญา

3 โครงการอนรัุกษว์ัฒนธรรม เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม จารีต รวบรวมและบนัทกึ 20,000      20,000      มีประวัติและเป็นแหล่งรวบ ส่วนการศึกษา

จารีตประเพณีและภมูปิญัญาทอ้ง ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้ง จัดท าประวัติ วัฒนธรรม รวมความรู้ประจ าต าบล

ถิ่นประจ าต าบล ถิ่น ภมูปิญัญาต่าง ๆ

4 โครงการอดุหนนุที่ท าการปก เพื่ออดุหนนุที่ท าการปก ที่ท าการปกครอง 200,000    200,000     200,000     อุดหนุนส่วนราชการอื่น ส านักปลัด

ครอง ตามโครงการต่าง ๆ ครองอ าเภอค าเขื่อนแกว้ อ าเภอค าเขื่อนแกว้

5 โครงการจัดงานพธิีต่างในต าบล เพื่อส่งเสริมความรักความ ต าบลทุ่งมน 50,000     50,000      50,000      สร้างเสริมวัฒนธรรมสืบ ส านักปลัด

สามคัคีในหนว่ยงานราชการ ต่อไป

กบัชุมชนใหเ้ปน็หนึ่งเดียว

หน้า 104

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา



6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศิลปะวัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน
  6.1   แนวทางการพัฒนาอนุรกัษ์และส่งเสรมิวัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560 (บาท) ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

6 ฝึกอบรมความรู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อด ารงไว้ซ่ึงภมูปิญัญา กลุ่มต่าง ๆที่สน 20,000     20,000      20,000      ภูมิปัญญาที่คงไว้ซ่ึงลูกหลาน ส่วนการศึกษา

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่นใหก้บัผู้สนใจ ทอ้งถิ่นใหค้งสืบต่อไว้ ใจในภมูปิญัญาทอ้งถิ่น มีการสืบทอดไว้ให้คงเดิม

660,000   680,000    680,000    

หนา้ 105

รวมยทุธศาสตร์ที่  6



7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  7.1   แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการบรหิารจัดการที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
1 โครงการหนงัสือพมิพห์มู่บา้น เพื่อส่งเสริมการรับรู้ข้อมลู 9 หมู่บา้น 36,000        36,000      36,000      ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูล ส านักปลัด

และโรงเรียน ข่าวสารของประชาชน และหอ้งสมดุโรงเรียน ข่าวสาร 

2 โครงการปรับปรุงที่อา่นหนงัสือ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ข้อมลู จ านวน 4  แหง่ 75,000        75,000      75,000      ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูล ส านักปลัด

ประจ าหมู่บา้น ข่าวสารของประชาชน ข่าวสาร

3 โครงการกอ่สร้างหอ้งเกบ็เอก เพื่อเปน็สถานที่เกบ็เอกสาร เอกสารส านกังาน 400,000      400,000    บุคลากรมีสถานที่เก็บเอกสาร ส่วนโยธา

สารส านกังาน ส านกังานอย่างเหมาะสม เป็นหมวดหมู่ 

4 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพื่อรองรับการขยายตัวของ อาคารส านกังาน 150,000      150,000    อาคารส านักงารนได้รับการ ส่วนโยธา

ส านกังาน/อปพร. พนกังานเจ้าหนา้ที่เพิ่มขึ้น อบต.ทุ่งมน บ ารุงรักษาต่อเติมให้คง

5 โครงการปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ เพื่อปรับปรังภมูทิศันใ์ห้ สถานที่ท าการ 100,000      100,000    100,000    บริเวณสถานที่ท างานได้รับ ส่วนโยธา

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต า ความสวยงาน อบต.ทุ่งมน การตกแต่งสวยงาน

บลทุ่งมน
6 โครงการศูนย์ข้อมลูข่าวสาร เพื่อเปน็แหง่ข้อมลูข่าวสาร ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร 40,000        40,000      40,000      เป็นศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส านักปลัด

ประจ าต าบล ประจ าต าบล ประจ าต าบลทุ่งมน ประจ าต าบล

7 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสีย 9 หมู่บา้นในต าบลทุ่งมน 20,000        20,000      20,000      เก็บภาษีได้ตามก าหนด ส่วนการคลัง

ใหช้ าระภาษี ภาษมีาช าระภาษี
8 โครงการจัดเกบ็ภาษเีคล่ือนที่ เพื่อเกบ็ภาษไีด้ตรงตาม 9 หมู่บา้นในต าบลทุ่งมน 30,000        30,000      30,000      เก็บภาษีได้ตามก าหนดและ ส่วนการคลัง

ก าหนดและครบถ้วน ครบถ้วน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

หน้า 106



7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  7.1   แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการบรหิารจัดการที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

9 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตูหมู่บา้น เพื่อกอ่สร้างซุ้มประตูหมู่บา้น บา้นโซงหมู่ที่ 1,8,3 150,000      150,000    มีป้ายชื่อที่บ่งบอกถึงชื่อหมู่บ้าน ส านักปลัด

บา้นโซง หมู่ที่ 1,8,3 บา้นโซง,บา้นทุ่งมน
10 โครงการกอ่สร้างปา้ยที่ท าการ เพื่อจัดท าปา้ชื่อที่ท าการ สถานที่ท าการ 200,000      200,000    200,000    มีป้ายชื่อที่ท าการที่บ่งบอก ส่วนโยธา

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน องค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทุ่งมน ถึงสถานที่ราชการของชุมชน

1  ปา้ย

11 โครงการกอ่สร้างและซ่อมแซม เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ 9 หมู่บา้นในต าบลทุ่งมน 250,000      250,000    250,000    ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร ส่วนโยธา

หอกระจายข่าว ข่าวสารต่าง ๆ อยา่งทั่วถึง

12 โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้ เพื่อกอ่สร้างบา้นเทดิไท้ 9 หมู่บา้นในต าบลทุ่งมน 90,000        เพือ่ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อย ส่วนโยธา

องค์ราชัน องค์ราชัน โอกาสให้มีที่อยูอ่าศัยและเป็น

การเทิดพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ

13 โครงการจัดหาที่ดินพร้อมกอ่สร้าง เพื่อใช้ในการประชุมประชาคมบา้นโซงหมู่ที่ 1 1,000,000    1,000,000  เพือ่ประชาชนได้มีสถานที่ในการ ส่วนโยธา

ศาลาประชาคม หมู่ที่1 ของหมู่บา้น ประชุมประชาคมของหมู่บ้าน

14 โครงการกอ่สร้างฐานจุดบั้งไฟแสน เพื่อส่งเสริมบญุประเพณี  หมู่ที่ 4,5,6,9 100,000      100,000    ประชาชนมีการสืบสานวัฒน ส่วนการศึกษา

ต่าง ๆของทอ้งถิ่น ใหสื้บ ธรรมประเพณีท้องถิ่น อย่าง

ทอดต่อไป ต่อเนื่อง อนุรักษ์ให้คงเดิม

หนา้ 107



7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  7.1   แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการบรหิารจัดการที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

15 โครงการอ านวยการศูนย์รวม เพื่ออดุหนนุเทศบาล เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 10,000        10,000      10,000      อุดหนุนส่วนราชการอื่น ส านักปลัด

ฃ่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง ต าบลค าเขื่อนแกว้
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นอ าเภอค าเขื่อนแกว้

2,651,000   2,561,000 761,000   

หนา้ 108

รวมแนวทางที่  7.1



7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  7.2   แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
1 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพฒันาประสิทธิภาพ บคุลากรของ 200,000      200,000      200,000       บุคลากรในองค์กรมีการ ส านักปลัด

ของบคุลากร อบต.ทุ่งมน พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อการ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพ บคุลากรของ 200,000      200,000      200,000       บุคลากรในองค์กรมีการ ส านักปลัด

พฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น ของบคุลากร อบต.ทุ่งมน พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

3 โครงการสนบัสนนุทนุการศึกษา เพื่อพฒันาประสิทธิภาพ บคุลากรของ 130,000      200,000      200,000       บุคลากรในองค์กรมีการ ส านักปลัด

ต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญา ของบคุลากร อบต.ทุ่งมน พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

โทของเจ้าหนา้ที่ในอบต.ทุ่งมน
4 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ต่างๆเช่น เพื่อใหม้วีัสดุครุภณัฑ์ที่ ครุภณัฑ์ต่างๆ 300,000      300,000      300,000       การบริหารงานภายใน อบต. ส านักปลัด

  - ครุภณัฑ์ส านกังาน เช่น โต๊ะ เพยีงพอ ในส านกังาน มีประสิทธิภาพ

เกา้อี้ เปน็ต้น ฯลฯ
  - ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เช่น 
แบบต้ังโต๊ะ โต๊ะ  เกา้อี้  คอมฯ  

โครงการจัดหาครุภณัฑ์ต่างๆเช่น
  - ครุภณัฑ์อื่นๆที่จ าเปน็ เช่น
เสาธง เคร่ืองท าน้ าเย็น ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

หน้า 109



7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  7.2   แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

5 โครงการจัดสร้างหอ้งอนิเตอร์เนต็ เพื่อเปน็หอ้งอนิเตอร์เนต็ หอ้งปฏบิติัการ 200,000      200,000       ใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด

เพื่อประชาชนต าบลทุ่งมน ประจ าต าบลใหป้ระชาชน คอมพวิเตอร์ ต่ออินเตอร์เน็ตใช้ประชาชน

ใช้บริการ ใช้บริการ

830,000     1,100,000   1,100,000   
2,081,000   2,351,000   1,871,000   

รวมแนวทางที่  7.2
รวมยทุธศาสตร์ที่  7
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7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  7.2   แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน



8.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
  8.1   แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละการมีส่วนรว่มทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

โครงการที่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนด าเนินการเอง
1 โครงการออกประชามติ เพื่อสร้างความเข้าใจระ 9  หมู่บ้าน 30,000      60,000       60,000      สร้างความเข้าใจระหวา่ง ส านกัปลัด

ตามโครงการที่มีผลกระทบต่อ หว่าง อบต.กับ ชุมชน  และ อบต.กบัทางประชาชนอยา่ง

ประชาชน รับทราบปัญหาความต้อง ประชาธปิไตย

การของประชาชน
2 โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม 9  หมู่บ้าน 30,000      30,000       30,000      อบต.ได้รับทราบปญัหาและ ส านกัปลัด

การมีส่วนร่วมในการเสนอแนว ในการเสนอความคิดเห็น ความต้องการ เปน็แนวทาง

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่น การพฒันา

3 โครงการส่งเสริมและให้การ เพื่ออบรมให้ความรู้ความ คัดเลือก ตัวแทน จาก 30,000      50,000       50,000      ประชาชนเกดิความรู้ความ ส านกัปลัด

ศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ เข้าใจในระบอบประชาธิป 9 หมู่บ้าน อบรม เข้าใจในระบอบการปกครอง

พัฒนาการเมืองและการปกครอง ไตย โดยประชาชนมีส่วน จัดท าแผ่นผับความรู้ ระบอบประชาธปิไตยอนัมี

ระบอบประชาธิปไตยอันมี ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รณรงค์ให้ความรู้ พระมหากษตัริยท์รงเปน็

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดฝึกอบรม ประมุข

4 โครงการจัดการเลือกต้ังกรณี เพื่อจัดการเลือกต้ังในการ 9  หมู่บ้าน 400,000     400,000     400,000    ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

ครบวาระของผู้บริหารองค์การ เลือกต้ังผู้บริหารสมาชิก การเลือกต้ังด้วยระบอบ ส านกัปลัด

บริหารส่วนต าบลและสมาชิก อบต. กรณีครบวาระหรือ ประชาธปิไตยในการเลือกต้ัง

องค์การบริหารส่วนต าบล กรณีที่มีต าแหน่ง ว่าง ผู้บริหารสมาชิกอบต.ทุ่งมน

490,000    540,000     540,000   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

รวมยุทธศาสตร์ที่  8
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8.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
  8.1   แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละการมีส่วนรว่มทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา



8.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
  8.1   แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละการมีส่วนรว่มทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558(บาท) 2559(บาท) 2560(บาท) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 ถึง  2560)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน

งบประมาณและที่มา

หน้า 109


