( 21 )

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้มีปริ มาณเพียงพอประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก
งบประมาณและที่มา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2551
2552
2553
1. โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ในเขตตาบลบางยาง
5,000,000
ถนนลาดยางสายหลัก
ความสะดวกปลอดภัยใน
โครงข่ายทางหลวงชนบท
การสัญจรไปมา
หมู่ที่ 1,4,6,7,8,9,10,11,13
2. โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป- กว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร 170,000
คอนกรี ตหมู่ 1
มาได้สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
3. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็กหมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป- กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร
มาได้สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร

4. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็กหมู่ 6

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป- กว้าง 4 เมตร ยาว 700
มาได้สะดวกปลอดภัย
เมตร หนา 0.15 เมตร

300,000

700,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมทางหลวง
ชนบท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ส่ วนโยธา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ส่ วนโยธา

ส่ วนโยธา

( 22 )
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้มีปริ มาณเพียงพอประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก
งบประมาณและที่มา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2551
2552
2553
5. โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป- กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400
2,500,000
คอนกรี ตเสริ มเหล็กจากบ้าน มาได้สะดวกปลอดภัย
เมตร หนา 0.15 เมตร
นายสัมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ หมู่ที่
ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร
10 เชื่อมตาบลบางกระเจ็ด
6. โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป- กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200
2,000,000
คอนกรี ตเสริ มเหล็กจากบ้าน มาได้สะดวกปลอดภัย
เมตร ไล่ทางข้างละ 0.5
นายพินิจ ละมัง่ ทอง หมู่ที่ 10
เมตร
เชื่อมตาบลบางขาม
7. โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป- กว้าง 4 เมตร ยาว 880 เมตร 900,000
คอนกรี ตเสริ มเหล็กถนนสาย มาได้สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
กลางหมู่บา้ นหมู่ 12
8. โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000
1,700,000
คอนกรี ตเสริ มเหล็กหมู่ 8
ความสะดวกปลอดภัยใน เมตร หนา 0.15 เมตร
เชื่อมหมู่ 4 ตาบลบางยาง
การสัญจรไป-มา
9. โครงการก่อสร้างถนนดิน
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,800
500,000
พร้อมลงลูกรังหมู่ 1
ความสะดวกปลอดภัยใน เมตร
การสัญจรไป-มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่ วนโยธา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

อบจ.ปราจีนบุรี

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ส่ วนโยธา

ส่ วนโยธา

ส่ วนโยธา

( 23 )
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้มีปริ มาณเพียงพอประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก
งบประมาณและที่มา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2551
2552
2553
10. โครงการเสริ มดินพร้อมลง เพื่อใช้ในการขนถ่าย
กว้าง 3 เมตร ยาว 3,000 500,000
ลูกรังคันกั้นน้ า หมู่ที่ 1 – 13 ผลผลิตทางการเกษตร
เมตร
ตาบลบางยาง
11. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน เพื่อการป้ องกันดินพังทลาย
1 แห่ง
1,000,000
พังทลายวัดใหม่โพธิ์ เย็น
12. โครงการเสริ มถนนดินหมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร 300,000
ตาบลบางยาง
มาสะดวก
13. โครงการลงลูกรังทางเข้าซอย เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
หมู่ที่ 6 ตาบลบางยาง
มาสะดวก

1 สาย

14. โครงการเสริ มขยายถนนดินผิว เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000
จราจรลูกรังจากหน้าโรงเรี ยน มาสะดวก
เมตร
คลองเฆ่ไปหมู่ 4 บ้านบางไซร์

200,000

500,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่ วนโยธา

ชลประทาน
จังหวัดปราจีนบุรี
ส่ วนโยธา

ส่ วนโยธา

ส่ วนโยธา

( 24 )
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้มีปริ มาณเพียงพอประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก
งบประมาณและที่มา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2551
2552
2553
15. เสริ มขยายถนนผิวจราจร
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป กว้าง 3 เมตร ยาว 750 เมตร 300,000
ลูกรังจากหมู่ 9 บางยางเชื่อม มาได้สะดวกปลอดภัย
หมู่ 2 บางขาม
16. โครงการสร้างสะพานไม้จาก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป สะพานไม้กว้าง 3 เมตร
150,000
หมู่ 4 เชื่อมหมู่ 5 บางเตย
มาได้สะดวก
ยาว 24 เมตร
17. โครงการเสริ มขยายถนนเส้น เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ระยะทาง 2,000 เมตร
ชายคลองบางไซร์
มาได้สะดวก

2,000,000

18. โครงการก่อสร้างศาลาพัก
รอรถโดยสาร
19 โครงการจัดทาป้ ายจราจร
และป้ ายบอกอาณาเขต,ป้ าย
ชื่อหมู่บา้ นและอื่นๆ
20 โครงการก่อสร้างสะพานท่า
น้ าหน้าวัดอินทาราม

3 แห่ง

150,000

ในเขตตาบลบางยาง

100,000

1 แห่ง

200,000

เพื่อใช้เป็ นสถานที่รอรถ
โดยสาร
บอกเส้นทางประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง
เพื่อให้เด็กนักเรี ยนและ
ประชาชนใช้เป็ นท่าขึ้น-ลง
แม่น้ า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่ วนโยธา

ชลประทานโคกะ
จะ จ.ปราจีนบุรี
ส่ วนโยธาและ
ชลประทานโคก
กะจะ จ.ปราจีนบุรี

ส่ วนโยธาและ
อบจ.ปราจีนบุรี
ส่ วนโยธา

กรมเจ้าท่า

( 25 )
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้มีปริ มาณเพียงพอประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก
งบประมาณและที่มา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2551
2552
2553
21. โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้เด็กนักเรี ยนสัญจร
1 สาย
150,000
คอนกรี ตเสริ มเหล็กทางเข้า ไปมาโรงเรี ยนสะดวก
โรงเรี ยนวัดอินทาราม

22. โครงการเสริ มขยายถนนสาย เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
เส้นทางซอยหมู่ที่ 1 – 13
มาได้สะดวก
ตาบลบางยาง
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก
23 โครงการลงลูกรังหมู่ 10
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
เชื่อมหมู่ 9 บางแตนและหมู่ มาได้สะดวก
2 บางกระเจ็ด
24 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
คลองหมู่ที่ 11
มาได้สะดวก

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนและนักเรี ยน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด
ปราจีนบุรี

ในเขตตาบลบางยาง
1 สาย

500,000

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ส่ วนโยธา

1 สาย

300,000

ส่ วนโยธา

1 แห่ง

1,000,000

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กรมชลประทาน
จังหวัดปราจีนบุรี

( 26 )
แนวทางที่ 1.2 ปรับปรุ ง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมที่มีอยูเ่ ดิมให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1. โครงการซ่อมแซม
เพื่อให้ถนนลาดยางเดิมที่มี
ในเขตตาบลบางยาง
ถนนลาดยางถนนในเขต
อยูส่ ามารถใช้งานได้
พื้นที่ตาบลบางยาง
ประชาชนสัญจรไป-มาได้
สะดวกปลอดภัย
2. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อใช้ถนนเดิมสามารถใช้
ในเขตตาบลบางยาง
ลูกรัง หมู่ที่ 1-13
งานได้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
200,000

300,000

300,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนสามารถ
เดินทางไปมาได้สะดวก

300,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่ วนโยธา

ส่ วนโยธา

( 27 )
แนวทางที่ 1.3 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริ โภค และระบบสาธารณูปการให้มีความเหมาะสมเพียงพอ
งบประมาณและที่มา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2551
2552
2553
1. โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 2 เพื่อไว้ใช้ดา้ นการเกษตร
1 แห่ง
200,000
และใช้อุปโภคยามแล้ง
2. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 1 เพื่อใช้ในด้านการเกษตร
และใช้อุปโภคยามที่เกิด
ภัยแล้ง
3. โครงการขุดลอกคลองชวด เพื่อเก็บน้ าไว้ใช้ในด้าน
บังลาน หมู่ 6
เกษตรและแก้ปัญหา
ภัยแล้ง

1 แห่ง

4. โครงการทาประตูปิด-เปิ ด
หมู่ 7 ตาบลบางยาง

1 แห่ง

5. โครงการซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าด้วยพลังงานไฟฟ้ า

เพื่อเก็บน้ าไว้ใช้ดา้ น
การเกษตรและแก้ปัญหา
ภัยแล้ง
เพื่อมีน้ าไว้ใช้ดา้ นการ
เกษตรกร

1 แห่ง

3 แห่ง

300,000

300,000

500,000

50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริ โภคและใช้
ในการเกษตร
ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริ โภคและใช้
ในการเกษตร
ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริ โภคและใช้
ในการเกษตร
ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร
ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่ วนโยธา

ส่ วนโยธา

ส่ วนโยธา

ชลประทานโคก
กะจะ
จ.ปราจีนบุรี
ส่ วนโยธา

( 28 )
แนวทางที่ 1.3 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริ โภค และระบบสาธารณูปการให้มีความเหมาะสมเพียงพอ
งบประมาณและที่มา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2551
2552
2553
6. โครงการวางท่อระบายน้ า
เพื่อใช้ในด้านการเกษตร
1 แห่ง
200,000
เส้นแยกชวดตลาด

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

7. โครงการขุดลอกคลองบางวิก เพื่อใช้ในด้านการเกษตร
หมู่ 9

1 แห่ง

500,000

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ชลประทานโคก
กะจะ จังหวัด
ปราจีนบุรี
ชลประทาน
จังหวัดปราจีนบุรี

8. โครงการขุดสระน้ าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้
สาธารณประโยชน์
อุปโภคช่วงฤดูแล้ง

5 แห่ง

750,000

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

ส่ วนโยธาและ
ทรัพยากรน้ าภาค

9. โครงการลงลูกรังชวดกุด
เพลิง หมู่ที่ 11
10. โครงการประปาหมู่ 7 , หมู่
13 ตาบลบางยาง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง
เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว้อุปโภค-บริ โภค

1 แห่ง

500,000

ชลประทาน
จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห่ง

6,000,000

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร
ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้
ใช้ในการอุปโภคบริ โภค

11. โครงการทาประตูปิด- เปิ ดน้ า เพื่อเก็บน้ าใช้ในการเกษตร
หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 10 ต.บางยาง

2 แห่ง

1,000,000

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

ชลประทาน
จังหวัดปราจีนบุรี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทรัพยากรน้ าฯ
สานักบริ หาร
จัดการน้ าจังหวัด
ชลบุรี

( 29 )
แนวทางที่ 1.3 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริ โภค และระบบสาธารณูปการให้มีความเหมาะสมเพียงพอ
งบประมาณและที่มา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2551
2552
2553
12. โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้ า เพื่อใช้เก็บน้ าดื่ม-น้ าใช้และ
5 แห่ง
50,000
กลางของหมู่บา้ น
แก้ปัญหาภัยแล้ง
13. โครงการก่อสร้าง ฝ 99

เพื่อใช้เก็บน้ าดื่ม น้ าใช้และ
แก้ปัญหาภัยแล้ง

14. โครงการขยายเขตประปา หมู่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้
ที่ 12 ต่อจากประปาบ้านวัด ใช้อุปโภค-บริ โภค
หมู่ที่ 5
15. โครงการติดไฟฟ้ าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
16. โครงการก่อสร้างที่ทดน้ าหมู่ เพื่อเก็บไว้ใช้การเกษตรและ
ที่ 12 ตาบลบางยาง
แก้ปัญหาภัยแล้ง
17. โครงการขยายเขตประปาต่อ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้
จากหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 13
ใช้อุปโภค-บริ โภค

3 แห่ง

500,000

1 แห่ง

500,000

13 หมู่บา้ น

200,000

1 แห่ง

300,000

ในเขตตาบลบางยาง

500,000

500,000

200,000

200,000

1,000,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่ วนโยธา

มีแหล่งน้ าที่ไว้ใช้
อุปโภค-บริ โภค
แก้ปัญหาภัยแล้ง
มีแหล่งน้ าที่ไว้ใช้
ส่ วนโยธา
อุปโภค-บริ โภค
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ ทรัพยากรน้ า
อุปโภค-บริ โภค
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในเวลากลางวัน
ประชาชนมีน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรและแก้ปัญหา
ภัยแล้ง
ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้
ใช้อุปโภค- บริ โภค

ส่ วนโยธา
ชลประทาน
จังหวัดปราจีนบุรี
ส่ วนโยธา

( 30 )

2. ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2.1 พัฒนาส่ งเสริ มอาชีพ กิจการพานิชให้แก่ประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1. โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง เพื่อส่ งเสริ มด้านอาชีพ
กลุ่มอาชีพ
ให้กบั ประชาชน
2. โครงการสนับสนุนให้
เพือ่ เป็ นอาชีพเสริ มและ
ประชาชนปลูกพืชหมุนเวียน สร้างรายได้
นอกฤดูกาล
3. โครงการก่อสร้างโรงเก็บปุ๋ ย
ชีวภาพ หมู่ 13

เพื่อใช้เป็ นสถานที่เก็บปุ๋ ย
ชีวภาพ

4 อุดหนุ นหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อส่ งเสริ มด้านอาชีพ
โครงการส่ งเสริ มด้านอาชีพ ให้กบั ประชาชน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5 กลุ่ม

13 หมู่บา้ น

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
200,000 200,000 200,000

20,000

1 แห่ง

1 แห่ง

20,000

20,000

200,000

20,000

20,000

20,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีรายได้เสริ ม
จากอาชีพหลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ประชาชนมีรายได้เสริ ม
จากอาชีพหลัก

สานักปลัดฯ

ประชาชนมีที่เก็บปุ๋ ย

ส่ วนโยธา

ประชาชนมีรายได้เสริ ม
จากอาชีพหลัก

สานักปลัดฯ

( 31 )
แนวทางที่ 2.2 สนับสนุนการฝึ กอบรมอาชีพให้กบั ประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2551
2552
2553
โครงการ)
1. โครงการฝึ กอบรมอาชีพ
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
1 ครั้ง
10,000
10,000
10,000
ให้กบั ประชาชน หมู่ 1-13 ด้านการประกอบอาชีพ
2. โครงการศึกษาดูงานกลุ่ม
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
1 ครั้ง
300,000
300,000
300,000
อาชีพต่างๆ
การประกอบอาชีพ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความรู้ในการทา สานักงานปลัดฯ
อาชีพ มีรายได้เพิม่ มากขึ้น
ประชาชนมีความรู้ในการทา สานักงานปลัดฯ
อาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

( 32 )

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แนวทางที่ 3.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1. โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
เพื่อพัฒนาด้านชีวิตความ ผูส้ ู งอายุ คนพิการ 13
ผูส้ ู งอายุ,คนพิการ
เป็ นอยูผ่ สู ้ ู งอายุ คนพิการ หมู่บา้ นในเขตตาบล
ให้ดีข้ ึน
2. โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
เพื่อพัฒนาด้านชีวิตความ ผูป้ ่ วยเอดส์ในเขตตาบล
ผูป้ ่ วยโรคเอดส์
เป็ นอยูผ่ ปู ้ ่ วยโรคเอดส์ให้ดี บางยาง
ขึ้น
3. โครงการส่ งเสริ มการจัดตั้ง เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการ
1 กลุ่ม
กลุ่มผูส้ ู งอายุ คนพิการ ผูป้ ่ วย รวมกลุ่มช่วยเหลือกัน
โรคเอดส์ คนด้อยโอกาส
ฯลฯ
4. โครงการก่อสร้างบ้านเอื้อ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
2 หลัง
ประชา
ด้านที่อยูอ่ าศัย
5. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
ช่วยเหลือประชาชน

1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
900,000 900,000 900,000

12,000

12,000

12,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัดฯ

ผูส้ ู งอายุและคนพิการ
ได้รับการดูแลมีความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
ผูป้ ่ วยเอดส์ได้รับการ
สานักงานปลัดฯ
ดูแลมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน

50,000

มีการรวมกลุ่มร่ วม
กิจกรรมช่วยเหลือซึ่ ง
และกัน

สานักงานปลัดฯ

160,000

ประชาชนมีที่อยูอ่ าศัย
เป็ นของตนเอง

ส่ วนโยธา

10,000

มีขอ้ มูลที่ใช้ในการ
ดาเนินงาน

สานักงานปลัดฯ

( 33 )
แนวทางที่ 3.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามความเหมาะสม

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
100,000 100,000 100,000

1. โครงการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนอนามัยตาบลบางยาง
จานวน 2 แห่งตามโครงการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพและ
ควบคุมป้ องกันโรคติดต่อ
2. โครงการสนับสนุนอาเภอ
บ้านสร้างควบคุมและป้ องกัน
โรคติดต่อ

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
กายและสุ ขใจปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย
และลดการแพร่ ระบาดของ
โรคติดต่อ

ตามความเหมาะสม

50,000

3. โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ควบคุมและ
ป้ องกันโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ดีปลอดภัยจากโรคติดต่อ

ตลอดปี

10,000

10,000

10,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่ างกายที่แข็งแรง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัดฯ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและมีสุขภาพ
แข็งแรง

สานักงานปลัดฯ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและมีสุขภาพ
แข็งแรง

สานักงานปลัดฯ

( 34 )

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แนวทางที่ 4.1 สนับสนุนโรงเรี ยนในเขตพื้นที่ในด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จาเป็ นในการศึกษา
งบประมาณและที่มา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2551
2552
2553
เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กได้มี
5 แห่ง
100,000 100,000 100,000
1. โครงการสนับสนุนวัสดุ

2.

3.

4.
5.

6.

อุปกรณ์ การศึกษา ศูนย์พฒั นา
เด็ก 3 ขวบ
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน
โรงเรี ยนในการส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ของเด็กนักเรี ยนในเขต
ตาบล
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็ก 3 ขวบ วัดอินทา
ราม
โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม
อาคารศูนย์พฒั นาเด็ก 3 ขวบ
โครงการสนับสนุนนักเรี ยน
ทัศนะศึกษาดูงาน และทา
กิจกรรมในช่วงปิ ดภาคเทอม
โครงการสนับสนุนนม อาหาร
เสริ มแก่เด็กนักเรี ยน

อุปกรณ์การศึกษา
เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

เพื่อใช้เป็ นอาคารเรี ยนของ
เด็กเล็ก
เพื่อความปลอดภัยและใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนให้นกั เรี ยนมี
ความรู ้ความสามารถ
เพื่อให้เด็กนักเรี ยนมีสุขภาพ
แข็งแรง

โรงเรี ยนในเขตตาบลบางยาง 50,000

1 แห่ง

850,000

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 3 ขวบใน 50,000
เขตตาบลบางยาง
1 ครั้ง
20,000

ตลอดปี

100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรี ยนมีอุปกรณ์
สานักงานปลัดฯ
การศึกษาเพียงพอมีความรู ้
และพัฒนาการที่ดีข้ ึน
นักเรี ยนมีความรู ้และ
สานักงานปลัดฯ
พัฒนาการที่ข้ ึน

50,000

50,000

-

-

มีอาคารเรี ยนไว้สาหรับใช้ ส่ วนโยธา
ในการเรี ยนการสอน

50,000

50,000

20,000

20,000

มีอาคารเรี ยนไว้สาหรับใช้ ส่ วนโยธา
ในการเรี ยนการสอน
นักเรี ยนมีความรู ้เพิ่มมาก สานักงานปลัดฯ
ขึ้น

100,000

100,000

นักเรี ยนมีการโภชนาการที่ สานักงานปลัดฯ
ดีสุขภาพแข็งแรง

( 35 )
แนวทางที่ 4.1 สนับสนุนโรงเรี ยนในเขตพื้นที่ในด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จาเป็ นในการศึกษา
งบประมาณและที่มา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2551
2552
2553
10 คน
50,000
50,000
50,000
7. โครงการจ้างนักเรี ยน นักศึกษา เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษามี
ทางานภาคปิ ดเทอม

รายได้ช่วงปิ ดเทอม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรี ยน นักศึกษามีงาน
ทางานในช่วงปิ ดเทอม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัดฯ

( 36 )
แนวทางที่ 4.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานรัฐพิธี
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1. โครงการจัดกิจกรรมสาคัญ เพื่ออนุรักษ์และสื บสาน
ตามจานวนเงิน
ทางศาสนาและงานประเพณี วัฒนธรรมและประเพณี
และรัฐพิธีต่างๆ เช่น งานวัน ของไทย
ขึ้นปี ใหม่งานวันสงกรานต์
งานประเพณี แห่พระทางน้ า
ฯลฯ เป็ นต้น
2. โครงการสนับสนุนอาเภอ
เพื่อส่ งเสริ มให้มีการ
บ้านสร้างและหน่วยงานอื่นๆ อนุรักษ์วฒั นาธรรม
ในการจัดงานวันสาคัญทาง ประเพณี ของไทยให้สืบไป
ศาสนา งานประเพณี และ
งานรัฐพิธีอื่นๆ

1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
200,000 200,000 200,000

50,000

50,000

50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีส่วนร่ วมทา
กิจกรรมและร่ วมกัน
อนุรักษ์วฒั นธรรมและ
ประเพณี ไทย

เพื่อสนับสนุนการ
อนุรักษ์วฒั นธรรมและ
ประเพณี ของไทย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัดฯ

สานักงานปลัดฯ

( 37 )

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
5.1 จัดให้มีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพให้แก่ คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
2551
2552
2553
1. โครงการสงเสริ มการส่ ง
เพือ่ เพิ่มประสิ ทธิ์ ภาพและ
ตามความเหมาะสม
300,000 300,000 300,000 บุคลากรที่เข้ารับการ
สานักงานปลัดฯ
บุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรม ประสิ ทธิ์ ผลในการทางาน
ฝึ กอบรมนาความรู้ที่ได้
และทัศนะศึกษาดูงาน
เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการ
ทางาน
2. โครงการส่ งเสริ มการศึกษา เพื่อให้มีความรู้เพิม่ ขึ้น เพิม่
ตามความเหมาะสม
200,000 200,000 200,000 บุคลากรที่เข้ารับการ
สานักงานปลัดฯ
ต่อของผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา ประสิ ทธิภาพและ
ฝึ กอบรมนาความรู้ที่ได้
ท้องถิ่นและพนักงาน
ประสิ ทธิผลในการทางาน
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ทางาน

( 38 )
แนวทางที่ 5.2 จัดหาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอแก่การปฏิบตั ิงาน
งบประมาณและที่มา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2551
2552
2553
1. โครงการจัดหาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ เพื่อให้มีวสั ดุ ครุ ภณั ฑ์
ตามจานวนวัสดุครุ ภณั ฑ์ที่ 300,000 300,000 300,000
สานักงาน
เพียงพอแก่การปฏิบตั ิงาน จัดหา
2. โครงการจัดซื้ อรถบรรทุกน้ า เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
1 คัน
1,600,000
3. โครางการติดตั้งระบบแรนส์
ภายในสานักงาน
4. โครงการจัดซื้ อรถหน้าตัก
หลังขุด
5. โครงการจัดทาเว็บไซด์ของ
อบต.

เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน
เพื่อบริ การประชาชน

6. โครงการจัดทาแผนที่ภาษี

100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัดฯ

มีวสั ดุครุ ภณั ฑ์เพียงพอ
แก่การใช้งาน
มีรถบรรทุกไว้แก้ปัญหา สานักงานปลัดฯ
ภัยแล้ง
เพื่ออานวยความสะดวก สานักงานปลัดฯ
ในการทางาน
สานักงานปลัดฯ

1 คัน

2,200,000

เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานและบริ การ
ประชาชน

1 แห่ง

50,000

บริ การประชาชนและ
ประชาสัมพันธ์ อบต.

สานักงานปลัดฯ

เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานและบริ การ
ประชาชน

1 แห่ง

500,000

มีประสิ ทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

ส่ วนการคลัง

( 39 )
แนวทางที่ 5.3 พัฒนาปรับปรุ ง การปฏิบตั ิงานบริ การประชาชน
ที่

โครงการ

1. โครงการซ่อมแซมวัสดุ
ครุ ภณั ฑ์และทรัพย์สินอื่น
ของ อบต.
2. โครงการติดตั้งไฟฟ้ าและ
ประปาที่ทาการอบต. แห่ง
ใหม่
3. โครงการซื้ อที่ดินที่ทาการ
อบต. เพิ่มจากเดิม

วัตถุประสงค์
เพื่อวัสดุครุ ภณั ฑ์อยูใ่ น
สภาพที่ใช้งานได้
เพื่อให้ที่ทาการ อบต.มี
ไฟฟ้ าและประปาใช้งาน
บริ การประชาชน
เพื่อขยายบริ เวณ อบต.ให้มี
พื้นที่ใช้งานมากขึ้น

4. โครงการถมที่ที่ทาการ อบต. เพื่อให้มีพ้นื ที่เพียงพอใน
การปฏิบตั ิงาน
5. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
เพื่อให้มีความสวยงามใน
บริ เวณที่ทาการ อบต.
บริ เวณ อบต.
6. โครงการสารวจสอบเขตที่
เพื่อป้ องกันการบุกรุ กที่
สาธารณะประโยชน์
สาธารณะประโยชน์
7. โครงการก่อสร้างกาแพง
เพื่อป้ องกันการพังทลาย
อบต.บางยาง
ของดิน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามความเหมาะสม

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
50,000
50,000
50,000

1 แห่ง

300,000

2 งาน

200,000

1 แห่ง

200,000

1 แห่ง

200,000

13 หมู่บา้ น

100,000

240 เมตร

120,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
การปฏิบตั ิงานเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย
ที่ทาการ อบต.มีไฟฟ้ า
และประปาใช้งานบริ การ
ประชาชน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการมาติดต่อ
ราชการ
มีพ้นื ที่เพียงพอในการ
ปฏิบตั ิงาน
มีความสวยงามใน
บริ เวณ อบต.
มีพ้นื ที่ไว้ใช้เพื่อ
สาธารณะประโยชน์
ป้ องกันการพังทลายของ
ดิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัดฯ
,ส่ วนการคลัง
,ส่ วนโยธา
ส่ วนโยธา

ส่ วนโยธา

ส่ วนโยธา
ส่ วนโยธา
ส่ วนโยธา
ส่ วนโยธา
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แนวทางที่ 5.3 พัฒนาปรับปรุ ง การปฏิบตั ิงานบริ การประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
30,000

8. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ
หน้า อบต.บางยางแห่งใหม่

เพื่อแสดงถึงความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์

9. ป้ ายชื่อที่ทาการองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางยาง

บอกถึงสถานที่ราชการ

1 ป้ าย

100,000

10. โครงการอินเทอร์ เน็ตตาบล
บางยาง

เพื่อให้บริ การประชาชน

1 แห่ง

50,000

50,000

50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
แสดงความถึงความรัก
ชาติศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ
ประชาชาได้รับข้อมูล
ข่าวสาร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่ วนโยธา

ส่ วนโยธา

สานักงานปลัดฯ

( 41 )
แนวทางที่ 5.4 ส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย สร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชน ส่ งเสริ มการบริ หารงานที่โปร่ งใสตรวจสอบได้
งบประมาณและที่มา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2551
2552
2553
1. โครงการออกประชาคม
เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วม
1 ครั้ง
10,000
10,000
10,000
หมู่บา้ น
ของประชาชน
2. โครงการจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูล
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ตลอดปี
10,000
10,000
10,000
ข่าวสารและจัดทาป้ าย
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
ของ อบต.
3. โครงการจัดซื้ อหนังสื อพิมพ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
5 แห่ง
15,000
15,000
15,000
ให้กบั หมู่บา้ น
ข้อมูลข่าวสาร
4. โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่บา้ น

เพื่อเป็ นสถานที่จดั กิจกรรม

2 แห่ง

200,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงาน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการขอรับ
ข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัดฯ
สานักงานปลัดฯ

ประชาชนได้รับข่าวสาร สานักงานปลัดฯ
ได้ทนั เหตุการณ์
มีสถานที่ไว้ใช้จดั
ส่ วนโยธา
กิจกรรมและการประชุม
ต่างๆ

( 42 )
แนวทางที่ 5.5 ส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์ การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1. โครงการจัดทาป้ าย
เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ตลอดปี
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานของ อบต.
ดาเนินงานของ อบต.

2. โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร

13 แห่ง

3. โครงการก่อสร้างหอกระจาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข่าวแบบไร้สาย
ข้อมูลข่าวสาร

13 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
50,000
20,000
20,000

20,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร มีส่วนร่ วมใน
การตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่ วนโยธา

ประชาชนได้รับข่าวสาร ส่ วนโยธา
ได้ทนั เหตุการณ์
300,000

ประชาชนได้รับข่าวสาร ส่ วนโยธา
ได้ทนั เหตุการณ์
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6. ยุทธศาสตร์ ด้านความสงบเรียบร้ อย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน
แนวทางที่ 6.1 จัดให้มีและส่ งเสริ มความปลอดภัยและรักษาความสงบเรี ยบร้อย
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1. โครงการสนับสนุนการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการทางาน
1 ครั้ง
ดาเนินกิจกรรมของสมาชิก ช่วยเหลือประชาชน
อปพร.เช่นฝึ กอบรมจัดซื้ อ
วัสดุที่ใช้ในการทางาน
2. โครงการจัดตั้ง หนึ่งตาบล
เพื่อรับส่ งผูป้ ่ วยในกรณี
1 ทีม
หนึ่งทีมกูภ้ ยั
ฉุกเฉิน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
100,000 100,000 100,000

700,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
อปพรมีศกั ยภาพในการ
ทางานช่วยเหลือ
ประชาชนมากขึ้น
ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือทันท่วงที

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัดฯ

สานักงานปลัดฯ
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แนวทางที่ 6.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
100,000 100,000 100,000

1. โครงการจัดแข่งกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด

เพื่อให้ประชาชนห่างไกล
จากยาเสพติด

2. โครงการฝึ กอบรมการ
ป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติด
3. โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพ
ติด

เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติด

1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติด

ตลอดปี

10,000

10,000

10,000

4. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด

เพื่อให้ประชาชนมีที่ออก
กาลังกายมีความห่างไกล
จากยาเสพติด

3 แห่ง

150,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงห่างไกลจากยา
เสพติด
ประชาชนมีความรู้เรื่ อง
ยาเสพติดเพิม่ มากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัดฯ

สานักงานปลัดฯ

ประชาชนตระหนักถึง สานักงานปลัดฯ
พิษภัยของยาเสพติดลด
การแพร่ ระบาดของยา
เสพติด
ประชาชนมีสถานที่ออก สานักงานปลัดฯ
กาลังกายเพียงพอ มี
สุ ขภาพแข็งแรงห่างไกล
จากยาเสพติด
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7. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 7.1 ส่ งเสริ มสนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชน มีจิตสานึกตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
งบประมาณและที่มา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2551
2552
2553
1. โครงการฝึ กอบรมอนุรักษ์
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
1 ครั้ง
20,000
20,000
20,000
สิ่ งแวดล้อม
ในด้านสิ่ งแวดล้อม
2. โครงการรณรงค์และ
เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
1 ครั้ง
10,000
10,000
10,000
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ และมีส่วนร่ วมอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. โครงการเตาเผาขยะหมู่บา้ น

เพื่อให้มีการกาจัดขยะ

65 ชุด

4. โครงการจัดซื้ อถังขยะประจา เพื่อให้มีภาชนะรองรับขยะ
หมู่บา้ น

130

5. โครงการจัดซื้ อรถขนขยะ

1 คัน

เพื่อให้มีพาหนะในการ
กาจัดขยะ

200,000
50,000

600,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัดฯ

ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การรักษาสิ่ งแวดล้อม
ประชาชนส่ วนร่ วมใน สานักงานปลัดฯ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
มีแหล่งกาจัดขยะ
สานักงานปลัดฯ
มีที่รองรับขยะ

สานักงานปลัดฯ

มีรถไว้ขนขยะ

สานักงานปลัดฯ

