




















































































ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมอาชีพ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการฝกอบรมเพื่อ  - เพื่อประชาชนมีอาชีพ  -แรงงานผูเขารวมอบรม 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - แรงงานมีฝมือเปนที่

พัฒนาฝมือแรงงานใหเปน เสริมมีรายไดเพิ่ม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ยอมรับได

แรงงานฝมือ ลดปญหาการวางงาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  -โครงการฝกอบรมกลุม  - เพื่อประชาชนมีอาชีพ  - กลุมไดรับการพัฒนา 60,000 60,000 60,000 จํานวนผูเขา  - ผลิตภัณฑสินคาที่ไดมี

แมบานทอผาพื้นเมือง เสริมมีรายไดเพิ่ม พัฒนา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม เปนที่ยอมรับ

ตําบลสามแยก ความรูความสามารถ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ผลิตภัณฑที่ไดเปนยอมรับ

3   - โครงการสงเสริมการ  - เพื่อประชาชนมีขาว   -เกษตรกรไดรับการพัฒนา 60,000 60,000 60,000 จํานวนผูเขา   -ผลผลิตที่มีคุณภาพดี  สํานักปลัด

ปลูกขาวปลอดสารพิษ ปลอดสารพิษไวรับประทาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม  ไมมีสารพิษตกคาง

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี่/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมอาชีพ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่
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(บาท) บาท บาท
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ทุกหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เกิดความปลอดภัยตอ

ผูบริโภค

4  - โครงการกลุมเลี้ยง  -เกษตรกรไดรับรูวิธีการ   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - เพื่อการเจริญเติบโต สํานักปลัด

โค - กระบือ  หมูที่ 4  ดูแล รักษา สัตวเลี้ยง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม การดํารงไวซึ่งเผาพัน

 - ลดปญหาการวางงาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

5  โครงการสงเสริมเลี้ยงไก  - เพื่อประชาชนมี   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - มีไขไกสดไวรับประทาน สํานักปลัด

พันธไข หมูที่  3 , 6, 9   อาชีพเสริมมีรายไดเพิ่ม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  รวมโครงการ ทุกวัน  เพิ่มรายได
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,10,11 ,12 ,14 และ 15  - ลดปญหาการวางงาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

 

6 โครงการสงเสริมกลุม  - เพื่อประชาชนมี กลุมไดรับการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - มีไขนกกระทาไวรับ

อาชีพการเลี้ยงนกกระทาอาชีพเสริมมีรายไดเพิ่ม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  รวมโครงการ ประทาน ทุกวันและ

ตําบลสามแยก  - ลดปญหาการวางงาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เพิ่มรายได

7 โครงการฝกอบรมการ  เพื่อใหกลุมอาชีพมีความ  -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา   ผูรับบริการยอมรับใน สํานักปลัด

นวดแผนไทย สืบสาน รู พัฒนาความสามารถ  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ฝมือ

ภูมิปญญาทองถิ่น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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งบประมาณและที่ผานมา
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8  - โครงการปลูกผัก  - สงเสริมใหประชาชน  - ประชาชนในหมูบาน 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  -ผลผลิตผักที่มีคุณภาพดี  สํานักปลัด

สวนครัวปลอดสารพิษ ปลูกผักสวนครัวกินเอง ทุกหลังคาเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม  ไมมีสารพิษตกคาง

หมูที่ 4 , 6 หมูที่  15 ปลอดภัยไรสารพิษ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เกิดความปลอดภัยตอ

 - เพื่อเปนแหลงอาหาร ผูบริโภค

9  - โครงการสนับสนุน  - เพื่อประชาชนมี   -กลุมไดรับการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีรายไดเพิ่ม  สํานักปลัด

กลุมเพาะเห็ด  5, 10 อาชีพเสริมมีรายไดเพิ่ม  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม  - มีแหลงอาหารภายใน

หมูที่  15  - เพื่อเพิ่มผลผลิตและ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หมูบาน

สรางแหลงอาหาร

10  - โครงการสงเสริม  - เพื่อเกษตรกรไดมี  - เกษตรผูเขารวมโครงการ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีลดรายจาย  สํานักปลัด
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การเลี้ยงปลาในนาขาว ประโยชนจากมูลปลา ประชาคนทุกครัวเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ  - มีอาหารไวรับประทาน

ทุกหมูบาน  -เพื่อเกษตรกรมีอาหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

11  - โครงการสนับสนุน  - เพื่อประชาชนมี   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีรายไดเพิ่ม  สํานักปลัด

การทําขนม  ขาวโปง อาชีพเสริมมีรายไดเพิ่ม  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม  - มีการผลิตสินคาที่คุณ

หมูที่  5 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ภาพ ตามความตองการ

ของผูบริโภค

12  - โครงการสงเสริมกลุม  - เพื่อประชาชนมี   -กลุมไดรับการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีรายไดเพิ่ม  สํานักปลัด

ทอผา หมูที่  5  หมูที่  6 อาชีพเสริมมีรายไดเพิ่ม  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม  - มีการผลิตสินคาที่คุณ
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หมูที่  8  หมูที่ 15 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ภาพ ตามความตองการ

ของผูบริโภค

13  - โครงการสนับสนุน  - เพื่อพัฒนาการผลิต   -กลุมไดรับการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีรายไดเพิ่ม  สํานักปลัด

กลุมตะกราเถาววัลย ภัณฑตะกราเถาววัลย  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม  -มีการผลิตสินคาที่คุณ

หมูที่ 4 หมูที่ 7  ทันสมัย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ภาพตามความตองการ

ของตลาด

14  - โครงการเลี้ยงปลาดุก  - เพื่อประชาชนมีไวเพื่อ   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีรายได สํานักปลัด

ในถังพลาสติก  หมูที่ 6 การบริโภค  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม  -ประชาชนมีเพื่อการ

 - เพื่อเปนกิจกรรมใน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) บริโภค
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี่/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

ครอบครัว เพิ่มรายได

15  - โครงการสงเสริมการ  -เพื่อสงเสริมใหประชาชน  -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -มีความรูเรื่องพืชสมุนไพ สํานักปลัด

ปลูกพืชสมุนไพรหมูที่ 8 รูคุณคาของพืชสมุนไพร  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม  -สามารถใชพืชสมุนไพร

 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประกอบอาหาร

16  - โครงการพัฒนาเพิ่ม  - เพื่อประชาชนมีความรู  -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีรายไดเพิ่ม  สํานักปลัด

ทักษะกลุมทอเสื่อกก ความสามารถในการผลิต  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม  -มีการผลิตสินคาที่คุณ

หมูที่  8 สินคา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ภาพตามความตองการ

ของตลาด

17  - โครงการเลี้ยงจิ้งหรีด  - เพื่อประชาชนมีรายได   -กลุมไดรับการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีรายไดเพิ่ม  สํานักปลัด
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(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี่/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

หมูที่  9 หมูที่  14 ตลอดป  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม  - ไดรับสาร อาหาร

 -เพื่อไดสารอาหารที่มี หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  ประโยชนตอรางกาย

ประโยชนตอรางกาย  -มีแหลงอาหาร

18  - โครงการสงเสริมกลุม  - เพื่อเกษตรกรมีพันธุ   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000  เกษตรกรที่  - มีแหลงผลิตพันธุขาว  สํานักปลัด

ผลิตขาวหอมมะลิ ขาวหอมมะลิแท  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ   เขารวม  - มีพันธุขาวหอมมะลิแท

 - เพื่อเปนแหลงขาวหอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)   โครงการ รักษาไวซึ่งพันธุขาว

มะลิที่มีคุณภาพ

20  - โครงการสงเสริมการ  - เพื่อใหกลุมมีความรู   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ไดสินคาที่มีคุณภาพดี สํานักปลัด

จําหนายผลิตภัณฑและ ความสามารถในการผลิต  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ใชไดนาน
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(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี่/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

การแขงขันผลิตสินคา สินคา รูปแบบใหม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - รูปแบบผลิตภัณฑใหม

OTOP

21  - โครงการจัดซื้อถัง  - เพื่อมีอุปกรณในการ  - อุปกรณ จํานวน 1 ชุด 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีรายไดเพิ่ม  สํานักปลัด

เตา เพาะเชื้อเห็ด ทําอาชีพ  -เกษตรไดรับการพัฒนา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม  - พัฒนาการการผลิต

 - เพื่อพัฒนาอาชีพ คุณภาพ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

22  - โครงการสงเสริมกลุม  - เพื่อเกษรตรมีความรู  -เกษตรไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีรายไดเพิ่ม  สํานักปลัด

เลี้ยงสุกร  หมูที่ 15 ความสมารถ คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม  - ผลผลิตมีคุณภาพสู

 -เพื่อเพิ่มผลผลิตสูตลาด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ตลาด
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ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

1  - กอสรางถนนคอนกรีต   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 6  เมตร. 276,900 276,900 276,900 276,900 จํานวนถนน  ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

บานเลขที่  91 -20 หมูที่ 2 สะดวก  ปลอดภัย ยาว  71  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

บานหวยกอย-วังโพน หนา  0.15 เมตร ประชากร

2  - กอสรางถนนคอนกรีตจาก   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง  4    เมตร. 390,000 390,000 390,000 390,000 จํานวนถนน  ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ถนนขางวัดหวยกอยถึงเจดีย สะดวก  ปลอดภัย ยาว   150  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน ( งบ อบต. หรือ

หมูที่ 2 บานหวยกอย-วังโพน หนา  0.15 เมตร ประชากร  หนวยงานอื่น )

3  - กอสรางถนนคอนกรีตจาก   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง  5    เมตร. 32,500 32,500 32,500 32,500 จํานวนถนน  ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

นายประพันธ จันทิบุตร สะดวก  ปลอดภัย ยาว   10  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

หมูที่ 3 บานนาขาม หนา  0.15 เมตร ประชากร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา
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ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

4  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5.00  เมตร. 487,500 487,500 487,500 487,500 จํานวนถนน ประชาขนไดรับประโยชน กองชาง

อ.วิรัตน - นางผาง พระคุณเลิศ สะดวก  ปลอดภัย ยาว  150 เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

บานหนองแฝก  หมูที่ 4 หนา  0.15 เมตร ประชากร

5  - กอสรางถนน  คสล. จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 5.00 เมตร. 172,250        172,250        172,250        172,250        จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

นายรักชาติ -นายเภา เหมวัน สัญจรไปมาสะดวก ยาว 53 เมตร หนา    คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

บานหนองแฝก  หมูที่ 4  เมตร ประชากร

6  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง    5  เมตร. 39,000 39,000 39,000 39,000 จํานวนถนน  ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

นายบุญเพ็ง - นายทองศรี สุริยะ สะดวก  ปลอดภัย ยาว  12 เมตร หนา คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

บุตร  บานหนองแฝก  หมูที่ 4 0.15 เมตร ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

7  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง   6  เมตร. 187,200 187,200 187,200 187,200 จํานวนถนน  ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

นายบัณดิษฐ - นางลา กระจาง สะดวก  ปลอดภัย ยาว 48 ม. หนา0.15   คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

จิตร บานหนองแฝก  หมูที่ 4 เมตร ประชากร

8  -กอสรางถนน คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5 เมตร. 211,250 211,250 211,250 211,250 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

นายจินดา - แยกบานนางอร สัญจรไปมาสะดวก ยาว  65   เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 60 ของจํานวน

(พรอมวางทอ) หมูที่ 5 และปลอดภัย หนา  0.15     เมตร ประชากร

9  -กอสรางถนน คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5  เมตร. 214,500 214,500 214,500 214,500 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

นางกาน เดชะบุญ  - ถนนเสน สัญจรไปมาสะดวก ยาว  66   เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 80  ของจํานวน

ไปหนองสิมบานโปง  หมูที่ 5 และปลอดภัย หนา   0.15    เมตร ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

10  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง   5  เมตร. 299,000 299,000 299,000 299,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

นางอร สมคะเณย - คอนกรีต สัญจรไปมาสะดวก ยาว  92   เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 60 ของจํานวน

 หมูที่  5 หนา  0.15 เมตร ประชากร

11  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5  เมตร. 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

นายจักรี - โรงสีชุมชน หมูที่  5 สัญจรไปมาสะดวก ยาว  100  เมตร หนา คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 30 ของจํานวน

 0.15 เมตร พรอมยกคัน ประชากร

ดิน และวางทอ

12  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  2 เมตร. 58,500 58,500 58,500 58,500 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

นางดอก - บานนางใหม สัญจรไปมาสะดวก ยาว  40  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

หมูที่  5 หนา  0.15 เมตร ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

13   -กอสรางถนน  คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 5.00  เมตร. 130,000 130,000 130,000 130,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

นางสถิตย -นางสนอง บานดาน สัญจรไปมาสะดวก ยาว  40  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 90 ของจํานวน

 หมูที่  6 หนา  0.15 เมตร ประชากร

14  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5  เมตร. 650,000 650,000 650,000 650,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

นายบุญสม- เสาสัญญาณTrue สัญจรไปมาสะดวก ยาว  200 เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 70 ของจํานวน

   บานดาน หมูที่  6 หนา  0.15 เมตร ประชากร

15  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5  เมตร. 650,000 650,000 650,000 650,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

นายอําพร- คุณสุรีพันธ สัญจรไปมาสะดวก ยาว  200 เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 70 ของจํานวน

   บานดาน หมูที่  6 หนา  0.15 เมตร ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

16  - กอสรางถนน คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5   เมตร. 195,000 195,000 195,000 195,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

เลขที่ 155 - บอน้ําตนมะมวง สัญจรไปมาสะดวก ยาว  60  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 60 ของจํานวน

หมูบานหนองสิม  หมูที่ 7 หนา  0.15 เมตร ประชากร

17  - กอสรางถนน คสล.จากขาง  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5 เมตร. 195,000 195,000 195,000 195,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

บานนายกฤษภา   เพ็ชรจิตร สัญจรไปมาสะดวก ยาว  60  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 30  ของจํานวน

หมูบานหนองสิม  หมูที่ 7 หนา  0.15 เมตร ประชากร

18  - กอสรางถนน คสล.จากถนน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 5   เมตร. 133,250 133,250 133,250 133,250 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

สิทธิพร ถึงหนาลานมันขางอูสม สัญจรไปมาสะดวก ยาว   41  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 60  ของจํานวน

ควร  บานคึมชาด หมูที่ 8 หนา  0.15 เมตร ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

19  - กอสรางถนน  คสล.  จาก  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง   4  เมตร. 288,600 288,600 288,600 288,600 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

บานนายสลับ- นายสันต สัญจรไปมาสะดวก ยาว  111   เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ   50ของจํานวน

 บานคึมชาด หมูที่ 8 หนา  0.15 เมตร ประชากร

20  - กอสรางถนน  คสล.  จาก  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  4    เมตร. 780,000 780,000 780,000 780,000 จํานวนถนน  - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

บานนายสมาน - นางสาวิตรี สัญจรไปมาสะดวก ยาว 300  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

 บานคึมชาด หมูที่ 8 หนา  0.15 เมตร ประชากร

21  - กอสรางถนน  คสล.จากนาย  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5  เมตร. 650,000 650,000 650,000 650,000 จํานวนถนน  - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

สําราญ -นายจรูญ( เสนไผลอม ) สัญจรไปมาสะดวก ยาว  200  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

ใต) บานศรีสมพร หมูที่  9 หนา  0.15 เมตร ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

22  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5  เมตร. 422,500 422,500 422,500 422,500 จํานวนถนน  - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

นายจรูญ - นายโอกาส สัญจรไปมาสะดวก ยาว  130  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

บานศรีสมพร หมูที่  9 หนา  0.15 เมตร ประชากร

23  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5  เมตร. 757,250 757,250 757,250 757,250 จํานวนถนน  - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

นายบุญพรอม - นายเดนชัย สัญจรไปมาสะดวก ยาว  233  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

บานศรีสมพร หมูที่  9 หนา  0.15 เมตร ประชากร

24  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  3  เมตร. 83,850 83,850 83,850 83,850 จํานวนถนน  - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

เลขที7่9 - เชื่อถนนลูกรัง สัญจรไปมาสะดวก ยาว  43  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

บานโคกสวาง  หมูที่  10 หนา  0.15 เมตร ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

25  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5  เมตร. 497,250 497,250 497,250 497,250 จํานวนถนน  - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

เลขที่ 11 - เชื่อถนนลูกรัง สัญจรไปมาสะดวก ยาว  153  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

บานโคกสวาง  หมูที่  10 หนา  0.15 เมตร ประชากร

26  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5  เมตร. 195,000 195,000 195,000 195,000 จํานวนถนน  - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

เลขที่ 9 - เชื่อถนนลูกรัง สัญจรไปมาสะดวก ยาว  60  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 10 ของจํานวน

บานโคกสวาง  หมูที่  10 หนา  0.15 เมตร ประชากร

27  - กอสรางถนน คสล.ทางเขา  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5  เมตร. 630,000 630,000 630,000 630,000 จํานวนถนน  - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

 คุมทรัพยสมบูรณ - ถนน คสล, สัญจรไปมาสะดวก ยาว  180  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 10 ของจํานวน

บานพรสวรรค  หมูที1่1 หนา  0.15 เมตร ประชากร

ยกคันดิน



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

28  - กอสรางถนน  คสล.  จาก  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5  เมตร. 325,000 325,000 325,000 325,000 จํานวนถนน  - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

บานเลขที่  26- บานนางคําผุ สัญจรไปมาสะดวก ยาว  100  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 30 ของจํานวน

บานพรสวรรค  หมูที1่1 หนา  0.15 เมตร ประชากร

29  - กอสรางถนน  คสล.  จาก  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5  เมตร. 672,750 672,750 672,750 672,750 จํานวนถนน  - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

รานคา - บานนายแอด สัญจรไปมาสะดวก ยาว  207  เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

บานพรสวรรค  หมูที1่1 หนา  0.15 เมตร ประชากร

30  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง   5 เมตร. 243,750 243,750 243,750 243,750 จํานวนถนน  - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ผอ.เฉลิมพร - ถนนตัดใหม สัญจรไปมาสะดวก ยาว 75 เมตร ยกคัน คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

บานภูดิน หมูที่  12 ทางดินสูง 0.15 ม. ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

31  - กอสรางถนน  คสล.เสนทาง  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง   5 เมตร. 325,000 325,000 325,000 325,000 จํานวนถนน  - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

จากบานภูดิน ไปบานมวงกาชัง สัญจรไปมาสะดวก ยาว 100 เมตร ยกคัน คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

บานภูดิน หมูที่  12 ทางดินสูง 0.15 ม. ประชากร

32  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง   5 เมตร. 650,000 650,000 650,000 650,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

เลขที่ 9 - โรงสีชุมชน สัญจรไปมาสะดวก ยาว 200 เมตร ยกคัน คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

บานตาลบก หมูที่ 14 ทางดินสูง 0.15 ม. ประชากร

33  - กอสรางถนน  คสล.จากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง   5 เมตร. 650,000 650,000 650,000 650,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

เลขที่ 74 - บานเลขที่ 100 สัญจรไปมาสะดวก ยาว 200 เมตร ยกคัน คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

บานตาลบก หมูที่ 14 ทางดินสูง 0.15 ม. ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

34  - กอสรางถนน  คสล.จากหลัง  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง   5 เมตร. 422,500 422,500 422,500 422,500 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

โรงสีชุมชน - ถนนลาดยาง สัญจรไปมาสะดวก ยาว 130 เมตร ยกคัน คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

บานดานใต  หมูที่ 15 ทางดินสูง 0.15 ม. ประชากร

35  - กอสรางถนน คสล.จากถนน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง   5 เมตร. 420,000 420,000 420,000 390,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

บานดานใต - ถนนเสนไปดง สัญจรไปมาสะดวก ยาว 120 เมตร คสล.ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

หนองแสง บานดานใต หมูที่ 15 หนา   0.15 ม.ยกคัน ประชากร

ดินสูง 

36  - กอสรางถนนลูกรังจากนา  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

นางหวัน - นานายไพโรจน สัญจรไปมาสะดวก  500 ม. ยกคันทางดิน ลูกรังที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

  หมูที่  3 สูง.และ หนา0.15 ม. ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

37  - กอสรางถนนลูกรังจากนา  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

นางหวัน - นานายถวิล สัญจรไปมาสะดวก  800 ม. ยกคันทางดิน ลูกรังที่เพิ่มขึ้น รอยละ 50 ของจํานวน

  หมูที่  3 สูง.และ หนา0.15 ม. ประชากร

38  -กอสรางถนนลูกรังจากแยก  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 เมตร.ยาว 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

ทางแยกปาชา -  ปาชุมชน สัญจรไปมาสะดวก 1,200 เมตร ยกคันทาง รอยละ 40 ของจํานวน

ดอนบานเกา บานโปง  หมูที่  5 ดินสูง0.50 ม.หนา0.15ม.

39  -กอสรางถนนลูกรังจากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

นางอร-ฝายน้ําลนหวยโปง สัญจรไปมาสะดวก 600 เมตรยกคันทางดิน รอยละ 40 ของจํานวน

   หมูที่  5 บานโปง สูง0.50 ม.หนา0.15ม. ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

40  -กอสรางถนนลูกรัง บอน้ําตน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  6 เมตร. 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

มะมวง - หนองกุดเปง สัญจรไปมาสะดวก ยาว 950เมตร ยกคันดิน ลูกรังที่เพิ่มขน รอยละ 50 ของจํานวน

 บานหนองสิม   หมูที่  7 สูง 0.50 ม.หนา 0.15 ม. ประชากร

41  - กอสรางถนนลูกรัง จากถนน  - เพื่อใหประชาชนมี ขนาดกวาง  4 เมตร. 600,000 600,000 ปรับปรุง 600,000 จํานวนถนน  -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

เลิงนกทาดอนตาล -ถนนนาอุดม  ความปลอดภัยในชีวิต ยาว  1,500 เมตร ลูกรังที่เพิ่มขน รอยละ 40 ของจํานวน

บานคึมชาด  หมูที่ 8 สูง 0.50 ม.หนา 0.15 ม.

42  -กอสรางถนนลูกรัง จากถนน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6   เมตร. 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนถนน  -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

นานางหนูสิน - ชลประทาน สัญจรไปมาสะดวก ยาว   500    เมตร ลูกรังที่เพิ่มขน รอยละ 40 ของจํานวน

บานคึมชาด  หมูที่ 8 ยกคันทางดินสูง 0.50 ม.

หนา 0.15 ม.



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

43  - กอสรางถนนลูกรัง จากนา  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5 เมตร.ยาว 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

นายถาวร - นานายบุญฤทธิ(์ลํา สัญจรไปมาสะดวก  700 ม.ยกคันทางดิน ลูกรังที่เพิ่มขน รอยละ 40 ของจํานวน

หวยยาง)บานศรีสมพร หมูที่ 9 สูง 0.50ม.หนา0.15ม. ประชากร

44  - กอสรางถนนลูกรัง จากนา  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 5 เมตร.ยาว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนถนน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

นางบุญโฮม -นานายสาลี อบรม สัญจรไปมาสะดวก 2,500 ม. ยกคันทางดิน ลูกรังที่เพิ่มขน รอยละ 40 ของจํานวน

บานศรีสมพร หมูที่ 9 สูง 0.50 ม.หนา 0.15 ม. ประชากร

45  - กอสรางถนนลูกรังจากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  6 เมตร. 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนลูกรัง  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

เลขที่ 77 - ปาชาชุมชนโคกคึม สัญจรไปมาสะดวก ยาว 710 เมตร ลูกรังที่เพิ่มขน รอยละ 50 ของจํานวน

มวง  บานโคกสวาง  หมูที่  10 ยกคันทางดินสูง ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

46  -กอสรางถนนดินลูกรังจากที่พัก  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  6 เมตร. 180,000 180,000 180,000 180,000 ถนนลูกรัง  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

สงฆ -สวนยางนางลัดดา มูลธาร สัญจรไปมาสะดวก ยาว   300  เมตร ลูกรังที่เพิ่มขน รอยละ 40 ของจํานวน

 บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 11 ยกคันทางดินสูง 0.50ม. ประชากร

47  -กอสรางถนนดินลูกรังขาง รร.  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5 เมตร. 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนลูกรัง  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

เลิงนกทา (มีถนนเดิมอยู สัญจรไปมาสะดวก ยาว   500  เมตร ลูกรังที่เพิ่มขน รอยละ 20 ของจํานวน

แลว) บานภูดิน หมูที่ 12 ยกคันทางดินสูง 0.50ม. ประชากร

48  - กอสรางถนนลูกรังจากบาน  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  5 เมตร. 700,000 700,000 700,000 700,000 ถนนลูกรัง  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

เลขที่ 52 - วัดตาดแมแลง สัญจรไปมาสะดวก ยาว1,000เมตรยกคัน ลูกรังที่เพิ่มขน รอยละ 40 ของจํานวน

บานตาลบก  หมูที่  14 ทางดินสูง 0.50ม. ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

49  - กอสรางถนนลูกรังจากโรงสี  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง  6 เมตร. 900,000 900,000 900,000 900,000 ถนนลูกรัง  - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

SMLบานตาลบก หมูที่ 14 ถึง สัญจรไปมาสะดวก ยาว1,500 เมตรยกคัน ลูกรังที่เพิ่มขน รอยละ 50 ของจํานวน

หนาวัดบานศรีสมพรหมูที่ 9 ทางดินสูง 0.50  ม. ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

54  - กอสรางถนนลูกรัง  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

บานโคกสวาง  หมูที่ 10 สัญจรไปมาสะดวก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

55  - ยกระดับถนนดิน  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

บานโคกสวาง หมูที่ 10 - สัญจรไปมาสะดวก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

บานภูดิน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

56  - ยกระดับถนนดิน  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

บานโคกสวาง หมูที่ 10 - สัญจรไปมาสะดวก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

บานโคกคึมมวง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

57  - กอสรางถนนดิน  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

โคกปาหวาย  บานโคกสวาง สัญจรไปมาสะดวก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

หมูที่  10 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

58  - กอสรางถนนดิน  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

บานโคกสวาง  หมูที่  10 สัญจรไปมาสะดวก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

59  - กอสรางถนน  คสล.  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

บานเลขที่   51  -  172 สัญจรไปมาสะดวก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

หมูที่  11 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

60  - กอสรางถนนลูกรัง  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

จากมุมสวนยาง - เสนรอบวัดสัญจรไปมาสะดวก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

บานพรสวรรค  หมูที่  11 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

61  - กอสรางถนนลูกรัง  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

จากมุมหัววัด - ถนนลาดยาง สัญจรไปมาสะดวก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

บานพรสวรรค  หมูที่  11 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

62  - กอสรางถนนลูกรัง  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

จากมุมหัววัด - ถนนลาดยาง สัญจรไปมาสะดวก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

บานพรสวรรค  หมูที่  11 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

63  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวางตาม  - เพื่อประชาชนมีควา - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

บริเวณถนนและจุดแยกตางๆปลอดภัยในการสัญจรบริเวรถนน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

หมูที่  11 บนทองถนน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

64  - กอสรางถนนลูกรัง  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

บานภูดิน  หมูที่  12 สัญจรไปมาสะดวก #REF! (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

66

67



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  .......................................................

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ........................................

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2558 - 2556)



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

68  - กอสรางถนน  คสล.  จาก  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

บานเลขที่ 99 - 12 สัญจรไปมาสะดวก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

นานตาลบก  หมูที่  14 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

69  - กอสรางถนน  คสล.  จาก  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

บานเลขที่  52  - สัญจรไปมาสะดวก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

วัดตาดแมแลง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

นานตาลบก  หมูที่  14

70  - กอสรางถนนลูกรัง  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

บานตาลบก  หมูที่  14 สัญจรไปมาสะดวก หนวยงานอื่น) (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2558 - 2556)



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

71  - กอสรางถนนดินรอบ  - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง   - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

สระน้ําสาธารณะ สัญจรไปมาสะดวก รอยละ 10 ของจํานวน

บานตาลบก  หมูที่  14 ประชากร

72

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

73

ผ.01                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2558 - 2556)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  .......................................................

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  ........................................

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

74  - กอสรางถนน  คสล.  จาก  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

บานแมผาสาท -ถนนลาดยางสัญจรไปมาสะดวก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

บานดานใต  หมูที่  15 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

75  - กอสรางถนนลูกรัง  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

จากบานนายสมาน    - สัญจรไปมาสะดวก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

ดงสวาง    หมูที่  15 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

76  - กอสรางบล็อคคอนเวิสร  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

จากนานายธงชัย - หวยใหญ สัญจรไปมาสะดวก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

บานดานใต  หมูที่  15 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

8  - กอสรางถนนลูกรัง  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

จากบานนายคําใส - สัญจรไปมาสะดวก 0 (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

บานนายเภา  เหมวัน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

บานหนองฝก  หมูที่  4

9  - กอสรางถนนลูกรัง  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง
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 - ซอมแซมถนนคอนกรีต  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

จากบานเลขที่  107 - สัญจรไปมาสะดวก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

บานหนองสิม  (หมูที่ 5) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

 - กอสรางถนนลูกรัง  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

จากบานเลขที่  93 - ฝาย สัญจรไปมาสะดวก #REF! (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

น้ําลน  บานโปง  หมูที่ 5 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

 - กอสรางถนนลูกรัง  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง

จากแยกนานางสวาท - สัญจรไปมาสะดวก #REF! (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รอยละ 10 ของจํานวน

เซหลง  บานโปง  หมูที่ 5 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชากร

 - กอสรางถนนลูกรัง  - เพื่อใหประชาชน  - ประชาไดรับประโยชน กองชาง
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ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800

456,800 1,427,500

1,427,500 228,400

142,750 142,750

142,750 4,761,000

6,290,227 2,070,000



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800

4,761,000 12,282,000

2,070,000 11,040,000

11,040,000 315,000

327,600 252,000



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800

17,181,647        



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



    ขนสง  59 ขนสง 60

5,710,000              

68,520 999,250

171,300 513,000

228,400 428,250

228,400                571,000                

513,000 1,142,000

110,000 2,284,000

571,000 456,800



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

1  -กอสรางรางระบายน้ําแบบ  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 300,000 300,000 300,000 300,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

ฝาปดจากบานเลขที่ 15 - เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดี  

ถนน ชยางกูร บานหวยกอย ไมทวมขัง ยาว   100  เมตร มีสภาพแวดลอมที่ดี

วังโพน  หมูที่ 2

2  -กอสรางรางระบายน้ําแบบ  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 300,000 300,000 300,000 300,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

ฝาปดเชื่อมบานนาขาม หมูที่ เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดี  

3-นายถะโหนง โทบุดดี ม.6 ไมทวมขัง ยาว   100  เมตร มีสภาพแวดลอมที่สะอาด 

3  -กอสรางรางระบายน้ําแบบ  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 330,000        330,000        330,000      330,000           รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

ฝาปดจากบานนายไชยา เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดี  

โคตรหา -นางคํากอง หมูที่ 3 ไมทวมขัง ยาว   210  เมตร มีสภาพแวดลอมที่สะอาด 

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

4  -กอสรางรางระบายน้ําแบบ  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 330,000        330,000        330,000      330,000           รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

ฝาปดจากบานนายพรมมี เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดี  

จันทะมาลี-นายสุรเชิดหมูที่ 3 ไมทวมขัง ยาว   210  เมตร มีสภาพแวดลอมที่สะอาด 

5  -กอสรางรางระบายน้ําแบบ  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 300,000 300,000 300,000 300,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

ฝาปดจากบานนายคําสิงห เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดี  

ไกยนาม - บานนางประดิษฐ ไมทวมขัง ยาว   100  เมตร มีสภาพแวดลอมที่สะอาด 

 ไกยนาม  หมูที3่

6  -กอสรางรางระบายน้ําแบบ  - เพื่อเปนการระบายน้ํา รางระบายน้ําแบบฝาปด 300,000 300,000 300,000 300,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

ฝาปดจากบานนายชัยนิยม เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดี  

นารีรัตน- บานนางฮู บุญขาว ไมทวมขัง ยาว   100  เมตร มีสภาพแวดลอมที่สะอาด 



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

  หมูที3่

7  - กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อเปนการระบายน้ํา รางระบายน้ําแบบฝาปด 369,000 369,000 369,000 369,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบการ กองชาง

แบบฝาปด จากบานนายวีระ เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร แบบฝาปด 1 เสน ระบายน้ําที่ดีมีสภาพแวด

พันธศรี -นางวิมล ศิริ ไมทวมขัง ยาว  132    เมตร ลอมที่สะอาด รอยละ10

บานหนองแฝก หมูที่ 4 ของครัวเรือนทั้งหมด

8  - กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 600,000 600,000 600,000 600,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบการ กองชาง

แบบฝาปด จากบานนาย เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร แบบฝาปด 1 เสน ระบายน้ําที่ดีมีสภาพ

นายประนอม -นายทองศรี ไมทวมขัง ยาว  200    เมตร แวดลอมที่สะอาด รอยละ

บานหนองแฝก หมูที่ 4 10 ของครัวเรือนทั้งหมด



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

9  - กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 180,000 180,000 180,000 180,000     รางระบายน้ํา  -ครัวเรือนมีระบบการ กองชาง

แบบฝาปด จากบานเลข เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร แบบฝาปด 1 เสน ระบายน้ําที่ดีมีสภาพแวด 

 103 -แยกบานนายจินดา ไมทวมขัง ยาว    60     เมตร ลอมที่สะอาดรอยละ 10

บานโปง   หมูที่ 5 ของครัวเรือนทั้งหมด

10  - กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 435,000 435,000 435,000 435,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบการ กองชาง

แบบฝาปด  จากสนามกีฬา เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร แบบฝาปด 1 เสน ระบายน้ําที่ดีมีสภาพแวด

  -ลําหวยโปง บานโปงหมูที่ 5  ไมทวมขัง ยาว    145     เมตร ลอมที่สะอาด รอยละ10



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

11  - กอสรางรางระบายน้ําแบบ  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 735,000 735,000 735,000 735,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบการ กองชาง

ฝาปด จากบานพอใหญสวน เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ระบายน้ําที่ดีมีสภาพแวด

  -นายเพลิน บุญจู หมูที่ 5 ไมทวมขัง ยาว    245     เมตร ลอมที่สะอาด รอยละ10

12  - กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 300,000 300,000 300,000 300,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

แบบฝาปดจากบานแมสํารวย เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดี  

 -วัดสุมังคลาราม พรอมเท ไมทวมขัง ยาว    100  เมตร มีสภาพแวดลอม

 คสล.ขยายขางหมูที่ 6 ที่สะอาด รอยละ  10

13  - กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 630,000 630,000 630,000 630,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

แบบฝาปดจากบานนายไชยา เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดีมีสภาพ



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

โคตรหา-บานนางกองคํา ไมทวมขัง ยาว    210     เมตร แวดลอมที่สะอาด รอยละ

ผายพันธ  หมูที่ 6

14  - กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 600,000 600,000 600,000 600,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

แบบฝาปดจากบานนายลับ เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดีมีสภาพ

นามปญญา-บอน้ําตนมะมวง ไมทวมขัง ยาว    200     เมตร แวดลอมที่สะอาด รอยละ

 บานหนองสิม หมูที่ 7 10ของครัวเรือนทั้งหมด

15  - กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 300,000 300,000 300,000 300,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

แบบฝาปด ในหมูบานหนอง เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดีมีสภาพ

สิม  หมูที่ 7 ยาว   100      เมตร แวดลอมที่สะอาด รอยละ



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

10ของครัวเรือนทั้งหมด

16  - กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 435,000 435,000 435,000 435,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

แบบฝาซีก จากบานเลขที่ เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดี  

44- 35 บานโคกสวาง ไมทวมขัง ยาว   145  เมตร

หมูที่ 10

17  - กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 234,000 234,000 234,000 234,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

แบบฝาซีก จากบานเลขที่ เปนไปอยางสะดวกน้ํา ยาว   78  เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดี  

44- 14 บานโคกสวางหมูที่ 10ไมทวมขัง



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

18  -กอสรางรางระบายน้ําแบบ  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 201,100 201,100 201,100 201,100     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

ฝาปดจากบานเลขที่ 18 -1 เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดี  

บานโคกสวาง หมูที่ 10 ไมทวมขัง ยาว   67   เมตร

19  - กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 600,000 600,000 600,000 600,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

แบบฝาปด  จากทางเขา เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดี  

คุมทรัพยสมบูรณ ไมทวมขัง ยาว  200 เมตร มีสภาพแวดลอม

บานพรสวรรค  หมูที่ 11 ที่สะอาด รอยละ  50



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

20  - กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 600,000 600,000 600,000 600,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบการ กองชาง

แบบฝาปดจากซอยเศรษฐกิจ เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร แบบฝาปด 1 เสน ระบายน้ําที่ดี  มีสภาพ

บานภูดิน  หมูที่ 12 ไมทวมขัง ยาว  200 เมตร แวดลอมที่สะอาด รอยละ

40ของครัวเรือนทั้งหมด

21  - กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 600,000 600,000 600,000 600,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบการ กองชาง

แบบฝาปดจากซอยรานขีด เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร แบบฝาปด 1 เสน ระบายน้ําที่ดี มีสภาพแวด

เขียน บานภูดิน  หมูที่ 12 ไมทวมขัง ยาว  200 เมตร ลอมที่สะอาด รอยละ  30

ของครัวเรือนทั้งหมด

22  - กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 390,000 390,000 390,000 390,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

แบบฝาปดจากบานนาย เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดี  

ประเทือง- นางนิตยา  ไมทวมขัง ยาว  130 เมตร มีสภาพแวดลอม

บานดานใต  หมูที่ 15 ที่สะอาด รอยละ  50



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

23  - กอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อเปนการระบายน้ํา   รางระบายน้ําแบบฝาปด 690,000 690,000 690,000 690,000     รางระบายน้ํา  - ครัวเรือนมีระบบ กองชาง

แบบฝาปดจากบาน เปนไปอยางสะดวกน้ํา  ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร แบบฝาปด 1 เสน การระบายน้ําที่ดี  

นายคําวาน -ศาลาประชาคม ไมทวมขัง ยาว  230 เมตร มีสภาพแวดลอม

บานดานใต  หมูที่ 15 ที่สะอาด รอยละ  50

24    ขยายเขตประปาทุก  - เพื่อใหประชาชนมีน้ํา  - ประชาชนมีน้ําประปาใช 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูไดรับ  ประชาชนมีน้ําสะอาด กองชาง

หลังคาเรือน สะอาดสําหรับอุปโภค ทุกหลังคาเรือน ประโยชน ใชรอยละ  80 ของ

( ทุกหมูบาน ) บริโภค จํานวนครัวเรือนทั้งหมด



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

25  - ขยายเขตไฟฟาทุกครัว  -เพื่อใหประชาชนมี  - ประชาชนมีไฟฟาใช 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  - ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

เรือน ( ทุกหมูบาน ) ไฟฟาใชอยางทั่วถึง ทุกหลังคาเรือน ประโยชน ใชรอยละ  80 ของ

จํานวนครัวเรือนทั้งหมด

26  - ขยายเขตไฟฟาสายดับทุก  -เพื่อใหประชาชนมี  - ประชาชนมีไฟฟาใช 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูไดรับ  - ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูบาน ไฟฟาใชอยางทั่วถึง ทุกหลังคาเรือน ประโยชน ใชรอยละ  80 ของ

จํานวนครัวเรือน

ทั้งหมด



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

27    ขยายเขตประปาทุก  - เพื่อใหประชาชนมีน้ํา  - ประชาชนมีน้ําประปาใช 200,000 200,000 200,000 200,000       จํานวนผูไดรับ  ประชาชนมีน้ําสะอาด กองชาง

หลังคาเรือน สะอาดสําหรับอุปโภค ทุกหลังคาเรือน ประโยชน ใชรอยละ  80 ของ

( ทุกหมูบาน ) บริโภค จํานวนครัวเรือนทั้งหมด



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

1  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อการ  -เพื่อใหประชาชนมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูไดรับ  ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

เกษตรทุกหมูบาน ไฟฟาใชอยางทั่วถึง ประโยชน

2    -โครงการขุดน้ําสระเพิ่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมีแหลง   มีน้ํากักเก็บไวใชในฤดูแลง 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูไดรับ  -มีน้ําใชเพื่อการเกษตร กองชาง

การเกษตรที่สาธารณะ น้ําไวใชเพื่อการเกษตร ประโยชน ในฤดูแลง

ในฤดูแลง

3  -โครงการขุดลอกลําหวย  -เพื่อใหเกษตรกรมีแหลง   มีน้ํากักเก็บไวใชในฤดูแลง 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูไดรับ  -มีน้ําใชเพื่อการเกษตร กองชาง

สาธารณะ น้ําไวใชเพื่อการเกษตร ประโยชน ในฤดูแลง



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ในฤดูแลงอุปโภคบริโภค   -มีน้ําอุปโภคบริโภค

4    -โครงการกอสรางทอ  -เพื่อมีระบายน้ําที่ดี   ระบายน้ําไดดี 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูไดรับ  -มีระบายน้ําไดไมทวม กองชาง

เหลี่ยม ประโยชน

5   - โครงการซอมแซมฝาย  -เพื่อใหเกษตรกรมีแหลง   มีน้ํากักเก็บไวใชในฤดูแลง 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนฝายน้ําลน  -มีน้ําใชเพื่อการเกษตร กองชาง

น้ําลนสาธารณธะ น้ําไวใชเพื่อการเกษตร ที่เสียหาย ในฤดูแลง

ในฤดูแลง   -มีน้ําอุปโภคบริโภค

6  -โครงการจัดทําแนวเขต  - เพื่อมีที่สาธารณะไวใช  มีที่สาธารณะใชประโยชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000      ที่สาธารณะที่   -ประชาชนไดใชประโยชน กองชาง

ที่สาธารณะประโยชน ประโยชนรวมกัน ประโยชนรวมกันปองกันการ ไดรับการบุกรุก ในที่สาธารณะรวมกัน

ที่ไดรับการบุกรุก  -ที่สาธารณะไดรับการดูแล

7 โครงการสงเสริมสนับสนุน  -เพื่อสงเสริมสนับสนุน เปนแหลงสํารองเมล็ดพันธุ 50,000 50,000 50,000 50,000   จํานวนเมล็ดพันธ  การกระจายเมล็ดพันธุดีแก สํานักปลัด

พันธขาวและเกษตรอินทรีย ยุทธศาสตรจังหวัด ดีในชุมชนและใหบริการเมล็ด ขาวและผูรับบริการ สมาชิกในชุมชน

ศูนยสงเสริมเมล็ดขาว และ  -เพื่อใหมีแหลงเมล็ด พันธุดีแกสมาชิกในชุมชน  การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ 
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ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

เกษตรอินทรีย พันธุขาวคุณภาพดี
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา,แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
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เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก
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(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

1  -โครงการจัดทําแนวเขต  - เพื่อมีที่สาธารณะไวใช  - มีที่สาธารณะใชประโยชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ที่สาธารณะที่  - ประชาชนไดใชประโยชน กองชาง

ที่สาธารณะประโยชน ประโยชนรวมกัน ประโยชนรวมกันปองกันการ ไดรับการบุก ในที่สาธารณะรวมกัน

ที่ไดรับการบุกรุก รุก  - ที่สาธารณะไดรับการดูแล

2  - โครงการปรับปรุง  - เพื่อเปนแหลงพักผอน  -สถานที่พักผอนหยอนใจ 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ภูมิทัศนสวนสาธารณะ หยอนใจและเปนแหลง ประโยชน พักผอนหยอนใจ 

ในตําบลสามแยก ทองเที่ยวของผูสัญจรไปมา  

3   โครงการทําปายชื่อถนน  - เพื่อทราบชื่อถนนและ  ผูสัญจร รูเสนทางและ 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดใชประโยชน กองชาง

ปายบอกทาง  ปายอาณา การสัญจรสะดวก อาณาเขตของ  อบต. ประโยชน

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

เขต ปายหมูบาน

4  โครงการฝกอบรม  เพื่อเจาหนาผูปฏิบัติงานมี   เจาหนาผูปฏิบัติงานมี 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูรับ  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรับ กองชาง

เจาหนาที่รวมจัดทําผัง ความรู ความสามารถใน ความรูความสามารถใน ประโยชน ความรู    ความสามารถใน

เมืองรวม การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเรื่องผังเมือง

5  - ปรับปรุงซอมแซมถนน  - เพื่อใหประชาชน  - ปรับปรุงซอมแซม 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนที่ชํารุด  - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ราดยาง สัญจรไปมาสะดวก ถนนราดยาง  ที่ชํารุด รอยละ 50  ของจํานวน

ในเขต  อบต. ประชากร

6  - ปรับปรุงซอมแซมถนน  - เพื่อใหประชาชน  - ปรับปรุงซอมแซม 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนถนน  - ประชาชนไดรับประโยชน

ลูกรัง สัญจรไปมาสะดวก ลูกรังที่ชํารุด ปรับปรุง รอยละ 50 ของจํานวน กองชาง

ประชากร

7  - ปรับปรุงซอมแซมถนน  - เพื่อใหประชาชน  - ปรับปรุงซอมแซม 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนที่  - ประชาชนไดรับประโยชน



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

คอนกรีต สัญจรไปมาสะดวก ถนนคอนกรีต  ที่ชํารุด ที่ชํารุด รอยละ 50 ของจํานวน กองชาง

ในเขต  อบต. ประชากร

8  - ปรับปรุงซอมแซมสะพาน  - เพื่อใหประชาชน    ปรับปรุงซอมแซม 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนสะพาน  - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

สัญจรไปมาสะดวก สะพาน ที่ชํารุด รอยละ 30 ของจํานวนประชากร

9    -ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 จุดเสี่ยงภัย  ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ปลอดภัยในชีวิตและ ตามจุดเสี่ยง หรือสี่แยก ในชีวิตและทรัพยสิน

ทรัพยสิน

10  -ปรับปรุงซอมแซมสัญญาณ เพื่อใหประชาชนมีความ ปรับปรุงซอมแซมสัญญาณ 100,000 100,000 100,000 100,000    2 แหง  -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ไฟจราจร ปลอดภัยในชีวิตและ ไฟจราจร จากสัญญาณไฟจราจรมีความ

ทรัพยสิน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

11  -ปรับปรุงซอมแซมบอน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ําพอใช  -ปรับปรุงซอมแซมบอน้ํา 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนที่ชํารุด   -ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค กองชาง



ผ.01

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอปท.  สงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

บาดาลทุกหมูบาน ในอุปโภค บาดาลทุกหมูบานที่ชํารุด เสียหาย

เสียหาย



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการอบรมสงเสริม - เพื่อพัฒนาศักยภาพ สมาชิกกลุมศูนยถายทอด 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - มีการถายทอดเทคโนโลยี สํานักปลัด

สนับสนุนศูนยสงเสริม พันธุขาวปลูก ใหมี เมล็ดพันธขาวปลูก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม การเกษตรที่ทันสมัยและ

เมล็ดพันธุขาวและเกษตรคุณภาพมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึงแกประชาชน

อินทรีย        -ประชาชนมีความรูดาน

เมล็ดพันธุขาว

2  - โครงการจัดเวที  - เพื่อใหประชาชนมี  - ประชาชนในทุกหมูบาน 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูที่  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

ประชาคมจัดทําแผน ความรูความเขาใจใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขาประชาคมความเขาใจในการพัฒนา

พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการของศูนย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) มีแผนพัฒนาการเกษตรไว

ทองถิ่น(ดานการเกษตร ถายทอดเทคโนโลยี เปนแนวทางในการพัฒนา

และแหลงน้ํา) การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3 โครงการสราง  - เพื่อใหประชามีน้ําใช  มีน้ํากักเก็บไวในชวงฤดูแลง 1,000,000 1,000,000 1,000,000   6  แหง  - มีน้ําใชในการในฤดูแลง สวนโยธา

ฝายน้ําลน ในการเกษตรตลอดทั้งป (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ในชวงที่ขาดแคลน

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

4  - โครงการจัดซื้อ  - เพื่อมีอุปกรณในการ  -เกษตรไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนถัง  -ผลผลิตเพิ่มขึ้น  สํานักปลัด

ถังหมักชีวภาพ ทําอาชีพ คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หมัก  -ประหยัดจากการซื้อปุย

 -เพื่อใหมีน้ําหมักชีวภาพ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เคมี

ใชเพื่อการเกษตร



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการสนับสนุน  - เพื่อใหประชาชน  -เกษตรไดรับการพัฒนา 50,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีการดําเนิน สํานักปลัด

เมล็ดพันธพืชเพื่อการ ประกอบอาชีพตามแนว คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ชีวิตแบบพอเพียง 

เกษตร  หมูที่  6 ทางเศรษกิจพอเพียง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

6  - โครงการพัฒนา  - เพื่อประชาชนมีน้ําใช  - ประชาชนในหมูบาน 500,000 500,000 500,000 สระน้ํา  - ประชาชนมีน้ําใชในฤดู สวนโยธา

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สาธารณะ แลง

ทุกหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) 1 แหง

7  -โครงการสงเสริม  - เพื่อใหประชาชน  -เกษตรไดรับการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีการดําเนิน สํานักปลัด

การผลิตปุยอินทรีย ประกอบอาชีพตาม คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ชีวิตแบบพอเพียงรอยละ 

หมูที่  3,  4,   9,   15 แนวทางเศรษกิจพอเพียง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

8  -โครงการสนับสนุนเมล็ด  -เพื่อพัฒนาและเพิ่ม  - ศูนยขาวชุมชนไดพัฒนา 40,000 40,000 40,000   2 แหง  -เมล็ดพันธขาวที่มีคุณภาพ สํานักปลัด

พันธขาวตามยุทธศาสตร ศักยภาพศูนยขาวชุมชน และมีประสิทธิภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ในศูนยขาวชุมชนและเพื่อ

จังหวัด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนาเมล็ดพัฯธขาว

9  - โครงการกวดหมูบาน  - เพื่อใหประชาชน  -ทุกหมูบานไดรับการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 จํานวนหมูที่  - ประชาชนมีการดําเนิน สํานักปลัด

พัฒนาดีเดน ประกอบอาชีพ ตามแนว (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ชีวิตแบบพอเพียง 

ทางเศรษกิจพอเพียง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - หมูบานไดรับการพัฒนา

10  - โครงการขุดลอก  - เพื่อใหประชามีน้ําใช  -หมูบานไดรับการพัฒนา 500,000 500,000 500,000  1  แหง  - ประชาชนมีน้ําใชในการ สวนโยธา

ลําหวยหิ้งปลา หมูที่ 11 ในการเกษตรตลอดทั้งป (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกษตรรอยละ  20 ของ

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จํานวนครัวเรือนประชากร



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

11  - โครงการกอสรางบอ  - เพื่อใหประชามีน้ําใช     เกษตรกรมีการพัฒนา 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูรวม  - ประชาชนมีน้ําใชในการ สวนโยธา

บาดาลเพื่อการเกษตร ในการเกษตรตลอดทั้งป ผลผลิตนอกฤดูกาล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ เกษตร

ภายในตําบลสามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

12  - โครงการปลูกมะนาว  - เพื่อใหเกษตรกรมีความรู     เกษตรกรมีการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรผู  - ประชาชนมีการดําเนิน

นอกฤดูกาล ทุกหมูบาน ในการปลูกมะนาวนอก ผลผลิตนอกฤดูกาล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ ชีวิตแบบพอเพียง 

ในตําบลสามแยก ฤดูกาล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - มีรายไดเพิ่มและมีมะนาว

 - เพื่อใหเกษตรมีรายได รับประทานนอกฤดู



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

13  - โครงการประกวดหมู  - เพื่อสงเสริมใหเกษตร     เกษตรกรมีการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรผู  - ประชาชนมีการดําเนิน

บานเศรษฐกิจพอเพียง กรมีการเรียนรูแนวทาง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ ชีวิตแบบพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

14  - โครงการกอสรางฝาย  - เพื่อใหประชามีน้ําใช  -ฝายน้ําลนที่ไดรับการพัฒนา 500,000 500,000 500,000  1  แหง  - ประชาชนมีน้ําใชในการ สวนโยธา

ลนหวยหินลับตอนลาง ในการเกษตรตลอดทั้งป (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกษตรรอยละ  20 ของ

หมูที่ 15,หวยบง,ลําเซบาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จํานวนครัวเรือนประชากร

15  โครงการขุดลอกลําหวย  - เพื่อใหประชามีน้ําใช  -ลําหวยไดรับการพัฒนา 500,000 500,000 500,000  1  แหง  - ประชาชนมีน้ําใชในการ สวนโยธา

สาธารณะ หวยปอ, ในการเกษตรตลอดทั้งป (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกษตรรอยละ  20 ของ

หวยกอย,หวยโจทย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จํานวนครัวเรือนประชากร

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

15 โครงการ  - เพื่อใหประชามีน้ําใช  -ลําหวยไดรับการพัฒนา 500,000 500,000 500,000  1  แหง  - ประชาชนมีน้ําใชในการ สวนโยธา

สาธารณะ หวยปอ, ในการเกษตรตลอดทั้งป (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกษตรรอยละ  20 ของ

หวยกอย,หวยโจทย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จํานวนครัวเรือนประชากร



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - สงเสริมสหกรณกลุม  - เพื่อพัฒนาการบริหาร  - จํานวนสหกรณกลุมออม 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุมที่  - ประชาชนในหมูบาน

ออมทรัพย ในชุมชน จัดการสหกรณไดอยางมี ทรัพยทุกหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขวรวม สามารถพึ่งตนเองไดอยาง

ประสิทธิภาพ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ยั่งยืน รอยละ 10 ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

2  - โครงการเบี้ยยังชีพ  - เพื่อสนับสนุนเบี้ย  - ผูสูงอายุ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวนผูสูง  - ผูสูงอายุมีรายไดเพิ่ม

ผูสูงอายุ ยังชีพผูสูงอายุ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อายุ รอยละ  90  ของจํานวน

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ผูสูงอายุในเขต  อบต.

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3 โครงการเบี้ยยังชีพ  - เพื่อสนับสนุนเบี้ย  - คนพิการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000  จํานวนคน  - ผูพิการทุกคนมีรายได

คนพิการ ยังชีพคนพิการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ   พิการ เพิ่มมีกําลังใจที่จะตอสู

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ชีวิตตอไป

4 โครงการเบี้ยยังชีพ  - เพื่อสนับสนุนเบี้ย  - ผูปวยโรคเอดส 60,000 60,000 60000     10  คน  - ผูปวยเอดสทุกคน มี

ผูปวยโรคเอดส ยังชีพผูปวยโรคเอดส (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ กําลังใจที่จะตอสูชีวิตตอไป

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการสํารวจขอมูล  - เพื่อจัดเก็บขอมูลใน  - ทุกครัวเรือนในเขต อบต. 40,000 40,000 40000 1,700  - รูถึงสภาพความเปนอยู

ความจําเปนพื้นฐาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ครัวเรือน และไดขอมูลเปนแนวทาง

ประชาชนในเขตองคการ ของประชาชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนาคุณภาพชีวิต

บริหารตําบลสามแยก ของประชาชน

6  - โครงการกอสราง  - เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 100,000 100,000 100,000  1 หลัง  - รูถึงสภาพความเปนอยู สวนโยธา

บานคนดีศรีเมืองยศ ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ และไดขอมูลเปนแนวทาง

เนื่องในวโรกาสวันพอ ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

แหงชาติ

ของประชาชน

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  - โครงการกอสรางสิ่ง  - เพื่อกอสรางสิ่งอํานวย  - ผูพิการไดรับความสะดวก 100,000 100,000 จํานวนสิ่ง  - รูถึงสภาพความเปนอยู สวนโยธา

อํานวยความสะดวก ความสะดวกสําหรับ ในการติดตอราชการใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อํานวยความ และไดขอมูลเปนแนวทาง

สําหรับผูพิการ ผูพิการ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สะดวก การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

8  - โครงการพัฒนา  - เพื่อใหผูสูงอายุ และ  - ผูสูงอายุและผูพิการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - รูถึงสภาพความเปนอยู

เครือขายผูสูงอายุ และ ผูพิการ มีคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมเครือขาย และไดขอมูลเปนแนวทาง

ผูพิการ  ที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

9  - สนับสนุนกองทุน  - เพื่อใหการสนับสนุน  - จํานวนสมาชิกที่เขารวม 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเปน  ประชาชนตําบลสามแยก

สวัสดิการชุมชนตําบล  กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สมาชิก ไดรับสวัสดิการ

สามแยก  ตําบลสามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

10  - โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อเปดโอกาสให  - อาสาสมัครแรงงานกับ 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด

แรงงานตําบลสามแยก อาสาสมัครแรงงาน   องคการบริหารสวน ตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

รวมใจประสานพัฒนา กับองคการบริหารสวน   สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบล

บานเกิด ตําบลสามแยก รวมกัน บําเพ็ญประโยชนเพื่อ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ สาธารณะ

สาธารณะ 

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพื่อเสริมสรางและยก  -กลุมสตรีตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนกลุม กลุมสตรีมีอาชีพเสริมเพิ่ม

สตรีชุมชนสตรีชุมชน ระดับคุณภาพชีวิตใหกลุมความรูดานอาชีพเพื่อมากขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อาชึพเขา มากยิ่งขึ้น

เขมแข็งตําบลสามแยก สตรี หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) อบรม

7,660,000

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการจัดหาวัสดุ  - เพื่อสงเสริสนับสนุน  - ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ 200,000 200,000 200,000  2  แหง  - เด็กมีการพัฒนาที่ สวนการศึกษา

อุปกรณ ศูนยพัฒนา สื่อการเรียนการสอน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวดเร็ว รอยละ  20 

เด็กกอนเกณฑ ใหทันสมัย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  ของจํานวน เด็กกอน

เกณฑทั้งหมด

2  - โครงการจัดหาวัสดุ  - เพื่อสงเสริสนับสนุน  - โรงเรียนในเขต อบต. 100,000 100,000 100,000 3 แหง  - นักเรียน นักศึกษา สวนการศึกษา

อุปกรณทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอนให (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น  

ใหกับโรงเรียนในเขต  ทันสมัย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ 20 ของจํานวนเด็ก

อบต.

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

3  - โครงการอาหารเสริม   - เพื่อสงเสริมสุขภาพ  - โรงเรียนในเขต อบต. 1,000,000 1,000,000 1,000,000    5 แหง  - เด็กและเยาวชนมีสุขภาสวนการศึกษา

(นม) ของเด็กและเยาวชน  และศูนยเด็กกอนเกณฑ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ แข็งแรงไดรับสารอาหาร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ครบถวน รอยละ 80 

4  - โครงการสนับสนุน  - เพื่อสงเสริมสุขภาพ  - โรงเรียนในเขต อบต. 1,000,000 1,000,000 1000000   5  แหง  - เด็กและเยาวชนมีสุขภาสวนการศึกษา

อาหารกลางวัน ของเด็กและเยาวชน และศูนยเด็กกอนเกณฑ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ แข็งแรงไดรับสารอาหาร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ครบถวน รอยละ 80 

ของจํานวนเด็ก



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

5  - โครงการฝกอบรม  - เพื่อพัฒนาความรูของ  - บุคลากรทางการศึกษา 40,000 40,000 40,000   20  คน  - บุคลากรทางการศึกษา สวนการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรและเพิ่ม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ มีความรูความเขาใจในการ

ศักยภาพทางการศึกษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) พัฒนาดานการศึกษา

เพิ่มขึ้น  รอยละ  20

6  - โครงการศึกษาดูงาน  - เพื่อพัฒนาความรูของ  - คณะผูบริหาร,พนักงาน 100,000 100,000 100000    40  คน  - มีการเพิ่มศักยภาพในการ สวนการศึกษา

ศูนยพัฒนา บุคลากรและเพิ่ม พนักงานจางศูนยเด็กเล็ก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริหารจัดการศูนยพัฒนา

เด็กกอนเกณฑ ศักยภาพในการบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เด็กเล็กเพิ่มขึ้น  รอยละ 20

จัดการศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

7  - โครงการจัดสรร  -เพื่อเพิ่มสวัสดิการให  -เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก 2,000 2,000 2,000     2  แหง  -เด็กและผูปกครองไดรับ สวนการศึกษา

คาพาหนะนําเด็กสง แกเด็กและผูปกครอง กอนเกณฑทั้ง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สวัสดิการเพิ่มขึ้น  

โรงพยาบาล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

8  - โครงการปฐมนิเทศ  - เพื่อพัฒนาความรู  - ผูปกครองเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000         200  คน  - ผูปกครองเด็เล็กมีความสวนการศึกษา

ผูปกครองเด็กเล็ก ความเขาใจในการบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ   รูความเขาใจในการ

จัดการศูนยพัฒนาเด็ก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  บริหารงานของศูนยฯ  

กอนเกณฑแกผูปกครอง



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

9  - โครงการสงเสริม  -เพื่อใหผูนําหมูบาน   - หมูบาน 200,000 200,000 200,000          13 หมูบาน  -ผูนําหมูบานมีการพัฒนาสวนการศึกษา

สนับสนุนเครือขาย ประชาชน ไดรับรูขอมูล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ งานดาน เอกสารและ

อินเตอรเนตหมูบาน ขาวสารที่ทันสมัยและ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาชนไดรับทราบ 

บริการประชาชน พัฒนาความรู ขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว 

  -เพื่อประโยชนของ ทันสมัย  

นักเรียนในการคนควา  -นักเรียน นักศึกษา

ไดรับรูขอมูลขาวสาร



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

10  - โครงการกอสราง  -เพื่อใหผูนําหมูบาน  - ทุกหมูบานมีหองสมุด 200,000 200,000 200,000 13  หมูบาน  -ผูนําหมูบาน มีการพัฒน สวนการศึกษา

หองสมุดประจําหมูบาน  ประชาชนไดรับรูขอมูล ใชประจําหมูบาน  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ งานดาน เอกสารและ

หรือศูนยการเรียนรู ขาวสารที่ทันสมัยและ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาชนไดรับทราบ 

ชุมชน พัฒนาความรูดาน ขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว 

การคนควา ทันสมัยรอยละ  20  

ของจํานวนประชากร



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

11  -โครงการเสริมสราง  -เพื่อใหใชเวลาวางเปน  - เยาวชน  ประชาชน 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  -ใชเวลาวางเปนเกิด สวนการศึกษา

สุนทรีย ดนตรี  ศิลปะ ประโยชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ประโยชน

 -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -เด็กเยาวชนมีกิจกรรม

เกิดการรวมกลุม นันทนาการ

12  - โครงการฝกอาชึพ  -เพื่อเปนการสงเสริม  - เด็กนักเรียนสามารถตัด 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา  -บริการตัดผมได สวนการศึกษา

ระหวางเรียน(ตัดผมชาย)การหารายไดจากอาชีพ ผมได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ  -มีกลุมอาชีพระหวาเรียน

โรงเรียนคึมชาดตาดบก ตัดผมและใชเวลาวางให หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ศรีสมพร เปนประโยชน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

13  -โครงการเลี้ยงปลา  -เพื่อใหใชเวลาวางเปน  - นักเรียน 22,500 22,500 22,500 จํานวนผูเขา  -ใชเวลาวางเปนเกิด สวนการศึกษา

ประโยชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ประโยชน

 -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีอาหารกลางวัน

เกิดการรวมกลุม

14  -โครงการทํานาเพื่อ  เพื่อใหเด็กเยาวชนฝกทักษะ   -นักเรียน 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขา  -ใชเวลาวางเปนเกิด สวนการศึกษา

อาหารกลางวัน  -เพื่อใหเด็กเยาวชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ประโยชน

เกิดการรวมกลุม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีอาหารกลางวัน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

15  - โครงการสงเสริมการ  -เพื่อใหเด็กเยาวชน  - เด็กนักเรียนสื่อความหมาย 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  -สื่อสารภาษาอาเชี่ยนได สวนการศึกษา

เรียนรูภาษาอาเชี่ยน เกิดการรวมกลุม ภาษาอาเชี่ยนได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ  -ใชเวลาวางเปนเกิด

 -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประโยชน

การแสดงออกดานภาษา

16  -โครงการคัดแยกขยะ  -เพื่อใหใชเวลาวางเปน  - นักเรียน แยกขยะ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -มีกลูมธนาคารขยะ สวนการศึกษา

ประโยชน ประเภทตางได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ เพิ่มรายได

 -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -สามารถแยกขยะได

เกิดการรวมกลุม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

17   -โครงการแขงขันทักษะ  -เพื่อใหเด็กเยาวชน   -นักเรียน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  -ใชเวลาวางเปนเกิด สวนการศึกษา

เกิดการรวมกลุมเสริม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ประโยชน

สรางทักษะวิชาการ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีทักษะวิชาการเพิ่ม

18  - โครงการสงเสริมการ  -เพื่อใหเด็กเยาวชน  -เด็กนักเรียนสื่อความหมาย 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -สื่อสารภาษาอาเชี่ยนได สวนการศึกษา

เรียนรูภาษาอาเชี่ยน เกิดการรวมกลุม ภาษาอาเชี่ยนได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ  -ใชเวลาวางเปนเกิด

 -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประโยชน

การแสดงออกดานภาษา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

19  - โครงการสงเสริมการ  -เพื่อใหเด็กเยาวชน  - เด็กนักเรียนสื่อความหมาย 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา  -ทราบความหมาย สวนการศึกษา

เรียนรูหลักคานิยม 12 เกิดการรวมกลุม ของเรียนรูหลักคานิยม 12 (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ คานิยม 12 ประการและ

ประการและหนาที่  -เพื่อใหเด็กเยาวชน ประการและหนาที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนาที่พลเมือง

พลเมือง เรียนรูหลักคานิยม 12 พลเมือง  -ใชเวลาวางเปนเกิด

ประการและหนาที่ ประโยชน

พลเมือง

20   - กิจกรรมวันเด็ก  -เพื่อใหเด็กเยาวชนีการ  -เด็กเยาวชนตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -เด็กเยาวชนมีกิจกรรม สวนการศึกษา

พัฒนาทั้งดานรางกาย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ นันทนาการ

และจิตใจ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

3,309,500



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการอบรม  - เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง  - ผูนําชุมชน,อาสาสมัคร 30,000 30,000 30,000    150  คน  - ประชาชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

อาสาสมัครปองกันและ ปราศจากยาเสพติด ประชาชนทั่วไป (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หางไกลยาเสพติด 

ปราบปรามยาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - โครงการกีฬาตาน  - เพื่อใหเยาวชน  - เยาวชน ,ประชาชน 250,000 250,000 200,000  13 หมูบาน  - เยาวชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ยาเสพติด หางไกลยาเสพติด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หางไกลยาเสพติด  รอยละ 

 -เพื่อใหการมีสวนรวม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) 80 ของเยาวชนในเขตอบต.

ของประชาชนในตําบล  -ประชาชนมีความรัก

สามัคคี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการจัดกิจกรรม  - เพื่อสรางเครือขาย  - เยาวชน, กลุมพลัง 3,000 3,000 3,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

รณรงตวันตอตาน ในการปองกันและแกไข ประชาชน,สวนราชการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ หางไกลยาเสพติด 

ยาเสพติดโลก ปญหายาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีเครือขายรวม สรางจิต

สํานีกปองกันยาเสพติด

4  - โครงการสนับสนุน  - เพื่อเปนการปองกัน  - ชุดอุปกรณตรวจหาสาร 20,000 20,000 20,000 จํานวนชุด  - ประชาชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

อุปกรณตรวจหา และปราบปราม เสพติด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชุดอุปกรณ หางไกลยาเสพติด รอยละ

สารเสพติดในรางกาย ยาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  5 ของประชากรทั้งหมด



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการเพิ่มประสิทธิ  - เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง  - ผูประสานพลังแผนดิน 10,000 10,000 10,000   25 คน  - ประชาชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ภาพผูประสานพลัง ปราศจากยาเสพติด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หางไกลยาเสพติด 

แผนดิน(25 ตาสัปรด)  - เพื่อดูแล สอดสอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ใหขอมูลเกี่ยวกับ

ดานการขาวยาเสพติด ยาเสพติดในหมูบาน

6  - โครงการชุดปฏิบัติการ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพดาน  -ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบ 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา  -ประชาชนไดรับขอมูล สํานักปลัด

ประสานพลังเอาชนะ ดานการขาว สังคม ,ชุดปฏิบัติการประ- (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ดานขาวสารเกี่ยวยาเสพติด

ยาเสพติดอยางยั่งยืน  - เพื่อเพิ่มศักยภาพดาน ชาคม,คนควา/คัดกรองผู หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) อยางทั่วถึงรอยละ  80

ของบุคลากร เสพมติดตามฟนฟูผูเสพ  -บุคลากรมีประสิทธิภาพ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  - โครงการกอสราง  - เพื่อเปนลานกีฬา  - ลานกีฬาเอนกประสงค 1,500,000 1,500,000 1,500.00     2 แหง  - ประชาชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ลานกีฬาเอนกประสงค เอนกประสงคตาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หางไกลยาเสพติด รอยละ

ยาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  10 ของประชากรทั้งหมด

8  -โครงการฝกอรมเยาวชน  - เพื่อเยาวชนในชุมชน  - เยาวชนนอกสถานศึกษา 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขา  - เยาชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

กลุมเสื่ยงนอกสถาน เขมแข็งปราศจาก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด 

ศึกษา ยาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

9  - โครงการการศึกษา  - เพื่อนักเรียนไดทราบ  -นักเรียน 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขา  - นักเรียน มีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ตอตานการใชสารเสพติด โทษยาเสพติด กฎหมาย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด 

ในนักเรียน วาดวยการกระทําของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)   - นักเรียนมีความรูเรื่อง

ยาเสพติด ยาเสพติดมากขึ้น

10  - โครงการอบรม  - เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง  - นักเรียน เยาวชน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  -  นักเรียน เยาวชนมีความ สํานักปลัด

กลุมเยาวชนอาสาสมัคร ปราศจากยาเสพติด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติด 

 -.เพื่อความสามัคคี หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - มีความรักสามัคคี 

 -เพื่อให.ใชเวลาวางให มีสวนรวม

เกิดประโยชน  -.ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

11 โครงการเด็กและเยาวชน  -เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - นักเรียน เยาวชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียน เยาวชนมีความ

พัฒนาชุมชน"ถนนคนเดิน" เยาวชนมีกิจกรรมใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติด 

ตําบลสามแยก เวลาวาง และหางไกล  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) -มีความรักความสามัคคี

ยาเสพติด มีสวนรวม

  -.ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน

1,988,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.1  แนวทางการพัฒนาการสาธารสุขมูลฐาน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - อุดหนุนสาธารณสุข  - เพื่อใหประชาชนมี  - ประชาชนที่เขารวม 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

มูลฐานชุมชน,กองทุน สวนรวมในการบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม ในการบริหารจัดการ

 เกลือไอโอดีน จัดการสาธารณสุขมูลฐาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

2  - โครงการพัฒนา  - เพื่อพัฒนาความรู  - อสม. 100,000 100,000 100,000  120 คน  - อสม.  มีความรู สํานักปลัด

ศักยภาพอาสาสมัคร ความสามารถของ  อสม. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความสามารถเพิ่มขึ้น  

สาธารณสุขประจํา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80 ของผูเขา

หมูบาน รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.1  แนวทางการพัฒนาการสาธารสุขมูลฐาน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการมหกรรม  - เพื่อใหประชาชนมี  - ประชาชนเขารวม 60,000 60,000 60,000     13 หมูบาน  - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

สรางสุขภาพ สุขภาพรางกายที่แข็งแรง โครงการไมนอยกวา  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รางกายที่แข็งแรง  

300  คน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ

20  ของผูเขารวม

โครงการ

4  - โครงการบานสะอาด  - เพื่อใหบานสะอาดนาอยู  - ประชาชนหมูที่ 8 30,000 30,000 จํานวนครัว  - ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

ถูกสุขลักษณะ นาอยู (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน ในการบริหารจัดการ

ตําบลสามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.1  แนวทางการพัฒนาการสาธารสุขมูลฐาน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการคนไทยไรพุง  - เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ  - ประชาชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

รางกายที่แข็งแรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวม รางกายที่แข็งแรง  

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ 

 20  ของผูเขารวม

โครงการ

6  - จัดซื้ออุปกรณออก  - เพื่อใหประชาชนมี  - อุปกรณออกกําลังกาย 100,000 100,000 100,000   อุปกรณออก  - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

กําลังกายในหมูบาน สุขภาพรางกายที่แขงแรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ กําลังกาย รางกายที่แข็งแรง 

(หมูบานที่ขาดเคลื่อง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ ยิ่งขึ้น รอยละ

ออกกําลังกาย) 60 ของประชาชนใน

หมูบาน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.1  แนวทางการพัฒนาการสาธารสุขมูลฐาน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  - โครงการสนับสนุน  - เพื่อลดปญหาขอเขาเสื่อม  - ผูสูงอายุทีไดคัดเลือก 10,000 10,000 10,000  จํานวนทีไดรับ  - ประชาชนมีสวนรวม

สวมนั้งราบ ผูสูงอายุ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ คัดเลือก ในการบริหารจัดการ

ในตําบลสามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

8  -โครงการหมอนวดนอย  - เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ  -เยาวชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -สามารถชวยเหลือ

และคนในครอบครับได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวม ผูสูงอายุได

 - ใหบริการแกนักทองเที่ยว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ใชเวลาวาเปนใหเปน

ประโยชน

9  -  โครงการพัฒนาศูนย  - เพื่อใหประชาชนมี ศูนยการบริการสาธารณสุข 50,000 50,000 50,000  จํานวนที่ไดรับ  - มีการพัฒนา สวนรวม สํานักปลัด

การบริการสาธารณสุข สวนรวมในการบริหาร ระดับหมูบาน  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ คัดเลือก ในการบริหารจัดการ งานสาธารณสุข

ระดับหมูบาน  จัดการสาธารณสุขมูลฐาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.1  แนวทางการพัฒนาการสาธารสุขมูลฐาน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

10  - โครงการยุว อสม.  - เพื่อใหเยาวชนมีความรู  - เยาวชน 20,000 20,000 20,000  - เยาวชนมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

 เรื่องสุขภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สุขภาพ

 - เพื่อใหเยาวชนสามารถ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - ใหคําแนะนําเบื้องตน

คนในครอบครัวได เรื่องสุขภาพได

11  -สมทบกองทันหลัก  -เพื่อจัดบริการทางดาน  -ประชาชนไดรับบริการ 250,000 250,000 250,000 ประชาชนใน  -ประชาชนไดรับบริการ

ประกันสุขภาพระดับทองสาธารณสุขแกประชาชน ดานสาธารณสุข (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยก ดานสาธารณสุขอยาง

ถิ่นหรือพื้นที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึง

12  -โครงการจิตอาสา  - เพื่อใหประชาชน ประชาชนในตําบลสามแยก 25,000 25,000 25,000  จํานวนที่ไดรับ จํานวนผู ลด ละเลิก สํานักปลัด

รณรงค ลด ละเลิกยาสูบ สวนรวมในการบริหาร ที่เขารวม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ คัดเลือก เพิ่มขึ้น 

เหลาและอบายมุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.1  แนวทางการพัฒนาการสาธารสุขมูลฐาน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

13  - โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อใหบานเมืองสะอาด  - เยาวชน ประชาชน 25,000 25,000 25,000  - เยาวชนมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

ปนจักรยานจัดการขยะ นาอยู ในตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ การจัดการขยะ งานสาธารณสุข

ชุมชน  - เพื่อใหเยาวชนมีสวนรวม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ในการบริหารจัดการขยะ

14   -โครงการเด็กและ  -เพื่อจัดบริการทางดาน  -ประชาชนไดรับบริการ 25,000 25,000 25,000 ประชาชนใน  -ประชาชนไดรับบริการ

เยาวชนพัฒนาครอบครัว ดานสาธารณสุข (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยก ดานสาธารณสุขอยาง

ผาสุก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึง

810,000

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.1  แนวทางการพัฒนาการสาธารสุขมูลฐาน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.2  แนวทางการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  -โครงการรณรงคปองกัน -เพื่อปองกันและควบคุม - ประชาชน 30,000 30,000 30,000    2 ครั้ง  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรัง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สําคัญเกี่ยวกับการปอง งานสาธารณสุข

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

2  - โครงการควบคุม  - เพื่อปองกันการระบาด  -ทุกหมูบานในเขต  อบต. 30,000 30,000 30,000       3 ครั้ง  - ประชาชนมีความ สํานักปลัด

ปองกันโรคไขเลือดออก ของโรคไขเลือดออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ปลอดภัยในการปองกัน งานสาธารณสุข

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรคไขเลือดออก 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.2  แนวทางการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการพัฒนา  -เพื่อปองกันและควบคุม -ผูใหญบาน  ส.อบต. 30,000 30,000 30,000    70  คน  -ผูเขารวมโครงการมี สํานักปลัด

เครือขายเฝาระวังและ โรคระบาด และ  อสม. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความเขาใจในการปองกัน งานสาธารณสุข

ควบคุมโรค หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และเปนแกนนําในการเฝา

ภาคประชาชน ระวังโรคระบาด

4  - โครงการตรวจสุขภาพ  - เพื่อใหประชาชนทุก  - ทุกหมูบานในเขต  อบต. 50,000 50,000 50,000      2  ครั้ง  - ประชาชนทุกคนมีสุขภ สํานักปลัด

ประจําป คนมีสุขภาพอนามัยที่ดี (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อนามัยที่ดียิ่งขึ้น งานสาธารณสุข

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.2  แนวทางการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการแกไขปญหา  - เพื่อปองกันการขาด  - เด็กที่ขาดสารอาหาร 15,000 15,000 15,000     15  คน  - เด็กที่ขาดสารอาหาร สํานักปลัด

เด็กขาดสารอาหาร สารอาหารของเด็ก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ไดรับสารอาหารครบถวนงานสาธารณสุข

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

6  - โครงการเด็กยุคใหม  - เพื่อใหเด็กและเยาวชน - เด็กและเยาวชน 15,000 15,000 15,000     100  คน  - เด็กและเยาวชนมีสุขภ สํานักปลัด

ยิ้มใสฟนสวย มีสุขภาพฟนที่แข็งแรง  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ฟนที่แข็งแรงสวยงาม งานสาธารณสุข

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  10  ของจํานวน

ผูเขาอบรม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.2  แนวทางการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  -โครงการสงเสริม  - เพื่อใหความรูแก  -หญิงมีครรภและคูสมรส 30,000 30,000 30,000  จํานวนผูเขา  - เด็กในครรภมีสุขภาพ สํานักปลัด

สุขภาพหญิงตั้งครรภ หญิงมีครรภและรักษา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม แข็งแรงไดรับสารอาหาร งานสาธารณสุข

และคูสมรส สุขภาพเด็กในครรภ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ครบถวนรอยละ 10 

 -เพื่อใหคูสมรสดูแลรักษา ของผูเขารวมโครงการ

สุขภาพ ใสใจคนในครอบ

8  - โครงการสตรีตําบล  - เพื่อใหความรูความ  - สตรีอายุ 30 ปขึ้นไป  . 30,000 30,000 30,000  จํานวนผูเขา  - สตรีทุกคนมีความรู สํานักปลัด

สามแยกรูเทาทันมะเร็ง เขาใจแกสตรีทุกคนใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ความเขาใจเรื่องโรคมะเร็ง งานสาธารณสุข

เตานมและมะเร็งปาก เรื่องโรคมะเร็ง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  20  ของ

มดลูก ผูเขารวมอบรม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.2  แนวทางการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

9  - โครงการดูแลและ  - เพื่อใหผูสูงอายุมี  - ผูสูงอายุทุกคน  ในเขต 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูสูงอายุ  - ผูสูงอายุทุกคนมีสุขภาพ สํานักปลัด

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ สุขภาพกาย ใจที่แข็งแรง  อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ กาย  ใจที่ดี  แข็งแรง งานสาธารณสุข

ผูพิการ ผูดอยโอกาส สมบูรณ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ 

10  ของจํานวนผูเขา

รวมโครงการ

11  - โครงการจัดซื้อวัคซีน  - เพื่อปองกันพิษสุนัขบา  - วัคซีนปองกันพิษสุนัขบา 30,000 30,000 30,000 จํานวนวัคชีน  - ประชาชนมีความ สํานักปลัด

ปองกันพิษสุนัขบา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ปลอดภัยในการปองกัน งานสาธารณสุข

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรคพิษสุนัขบรอยละ 10 

ของจํานวนประชากร



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.2  แนวทางการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

12 โครงการจัดซื้อ วัสดุ  -เพื่อปองกันและควบคุม -ทรายอะเบท  น้ํายา 90,000 90,000 90,000    1  ครั้ง  - ประชาชนมีความ สํานักปลัด

 วิทยาศาสตร โรคไขเลือดออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ปลอดภัยในการปองกัน

ทรายอะเบท  น้ํายา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรคไขเลือดออกรอยละ

60 ของจํานวนประชากร

13  - โครงการรณรงคปอง  -เพื่อปองกันและควบคุม -ประชาชน อสม.ผูนําชุมชน 100,000 100,000 100,000      2 ครั้ง  - ประชาชนมีความ สํานักปลัด

กันควบคุมโรคติดตอ โรคติดตอ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ปลอดภัยในการปองกัน

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ควบคุมโรคติดตอ

490,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - เผยแพรประชาสัมพันธ  - เพื่อสงเสริม  - ดําเนินการประชา 10,000 10,000 10,000    24 ครั้ง  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

ประชาธิปไตยผานเสียง ประชาธิปไตยในเขต  สัมพันธผานเสียงตามสาย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความเขาใจระบอบ

ตามสาย อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาธิปไตย

2  - โครงการจัดทํา  - เพื่อประชาสัมพันธ  - ประชาชนรับทราบขอมูล 100,000 100,000 100,000      5 แหง  - ประชาชนทราบขอมูล  สํานักปลัด

ปายประชาสัมพันธ ขาวสารงาน อบต. ขาวสารงาน   อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ขาวสาร อบต.และ

งานอบต.  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาสัมพันธงานที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการรณรงค  - เพื่อสงเสริม  - ดําเนินการประชาสัมพันธ 30,000 30,000 30,000  จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

การมีสวนรวมใน ประชาธิปไตยในเขต  ตามสื่อตางๆ  ทุกครั้งที่มีการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมการอบรมความเขาใจระบอบ

การเลือกตั้งทุกระดับ อบต. เลือกตั้งทุกระดับ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาธิปไตยรอยละ 

10 ของจํานวน

ประชากร

4  -โครงการขยายผลการ  - เพื่อเปนอบรมให  -ประชาชน,ผูนําชุมชน 10,000 10,000 10,000     13 คน  -มีความรูเรื่อง สํานักปลัด

สงเสริมวิธีชีวิตแบบ เกี่ยวการสงเสริมวิธีชีวิต (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประชาธิปไตยอันมี

ประชาธิปไตยอันมี แบบประชาธิปไตยอันมี หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

พระมหากษัตริยทรงเปน พระมหากษัตริย

ประมุข ทรงเปนประมุข



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการสงเสริมสนับ  - เพื่อเปนกรอบและ  - ดําเนินการจัดทําแผน 30,000 30,000 30,000  13 หมูบาน  - ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สนุนการจัดทําแผน ทิศทางในการวางแผน พัฒนาหมูบานทุกหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ในการพัฒนาหมูบาน

พัฒนาระดับหมูบาน พัฒนาหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

6  - โครงการสงเสริมสนับ  - เพื่อพิจารณาปรับ  -ประชุม การจัดทําแผน 20,000 20,000 20,000  จํานวนผูเขา  - แผนพัฒนาผาน สํานักปลัด

สนุนการประชาคมจัดทํา ทิศทางในการวางแผน พัฒนาระดับตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมประชุม การมีสวนรมโดยผาน

แผนพัฒนาตําบล พัฒนาสามป หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การประชาคมระดับ

 - เพื่อเปนกรอบและ ตําบล

ทิศทางในการวาง

แผนพัฒนาตําบล



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  -  โครงการอํานวยการ  - เพื่อใหบริการดาน  -  ศูนยรวมขาวการจัดซื้อ 8,000 8,000 8,000       1 แหง  - ไดรับบริการดาน สํานักปลัด

ศูนยรวมขาวการจัดซื้อ การจัดซื้อจัดจางของ จัดจาง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ขอมูลขาวสาร  

จัดจาง อปท.ทุกแหง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

 - เพื่อใหเปนไป 

พรบ.ขอมูลขาวสาร 

 พ.ศ. 2540

8  -สงเสริมการแผนชุมชน  -เพื่อใหผูนําชุมชนผูนํา   -ประชุมประชาคมใน 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขา  -ชุมชน /หมูบาน สํานักปลัด

กลุมและสวนราชการ หมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมประชาคมมีแผนชุมชนเพื่อใชเปน

ที่เกี่ยวของไดดําเนินการ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แนวทางในทางการ

จัดทําแผนชุมชนสําหรับ พัฒนา

กําหนดการพัฒนาในชุมชน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

9  - โครงการขยายผลการสง - เพื่อประชาชนรัก  - ประชาชน ในตําบล 10,000 10,000 10,000 จํานวนผู  - มีความรักสามัคคีกัน สํานักปลัด

เสริมวิธีแบบประชาธิปไตยสามัคคี ไมเกิดความ สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ในหมูบานและสังคม

เพื่อสรางความปรองดอง แตกแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สมานฉันท

10  - โครงการกอสรางและ  - เพื่อสงเสริมประชาธิป  - หอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 จํานวน  - ประชาชนมีความรู สวนโยธา

ปรับปรุงหอกระจายขาว ไตย  ในเขต  อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หมูบานที่ได ความเขาใจระบอบ

ประจําหมูบานในตําบล  - เพื่อประชาสัมพันธขาว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รับการคัด ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

สามแยก ขอราชการตางๆ เลือก  - ประชาชนดรับทราบ

ขาว ขอราชการตางๆ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

11  - โครงการอบรมความรู  - เพื่อใชในชีวิตประจํา  -ประชาชนในตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนไดความรู สํานักปลัด

ดานกฎหมายในชีวิต  - เพื่อใหเกิดความเปน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม และนํามาปฏิบัติในชีวิต

ประจําวันใหกับ  ธรรม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประจําวัน

12  - โครงการจัดทําสื่อ  -เพื่อประชาสัมพันธ   เวปไซด อบต. สามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

ประชาสัมพันธ อบต. งาน อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมเวปไซด ในการรับรูขอมูลขาว

(ชองทางการติดตอสื่อสาร  -เพื่อเปนชองทางติดตอ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สารผานทางเวปไซด

หรือเว็ปไซด) สารระหวางผูรับบริการ

และผูใหบริการ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

13  - โครงการตอเติม  - เพื่อรวมกิจกรรมใน  - ศาลาประชาคม 300,000 300,000 300,000 4 แหง  - ประชาชนมีสวนรวม สวนโยธา

ศาลาประชาคม หมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ในการเขารวมกิจกรรม

 หมูที่  2,6,11,14 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในหมูบาน

14  - โครงการอํานวยการ   -เพื่ออํานวยความสะดวก  -   ศูนยรวมขอมูลขาวสารฯ 20,000 20,000 20,000 1  - ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

ศูนยรวมขอมูลขาวสาร ศูนยรวมขอมูลขาวสาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  ศูนยรวมฯ ขาวสารอยางชัดเจน

การจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดจาง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การจัดซื้อจัดจาง



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.2  แนวทางการพัฒนาการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการฝกอบรมทบ  -เพื่อทบทวนความรูของ    -ชุดรักษาความปลอด 20,000 20,000 20,000  จํานวน  -มีความปลอดภัยในชีวิต สํานักปลัด

ทวนชุดรักษาความ ชุด  ชรบ. ภัยหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม และทรัพยสิน

ปลอดภัย  -เพื่อความปลอดภัยใน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

ชีวิตและทรัพย

2  -โครงการปองกัน  - เพื่อบรรเทาทุกขแก  - ผูประสบภัยในเขต  อบต. 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูประสบ - ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

บรรเทาความเดือดรอน ผูประสบภัยเบื้องตนใน ทุกคน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ภัย ชวยเหลือทันทวงที

 ของประชาชนที่เกิดจาก ระดับตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80  ของผู

สาธารณภัยตางๆ ประสบภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.2  แนวทางการพัฒนาการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3   -โครงการมิสเตอร  -เพื่อทําหนาที่ประสาน   -อาสาสมัครปองกันภัย 20,000 20,000 20,000       10 คน  - มีการประสานงานได สํานักปลัด

เตือนภัย งาน เฝาติดตามสถาน ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ แจงเตือนปฏิบัติไดรวด

การณภัยแจงเตือนปฏิบัติ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เร็ว  เฝาระวังเมื่อมี

ตามแผนอพยพประชาชน  สถานการณภัย

จากพื้นที่เสี่ยงภัย

4  - โครงการซอมแผน  -  เพื่อเปนการเตรียม  -อาสาสมัครปองกันภัย 50,000 50,000 50,000  50  คน  -มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด

อุบัติภัย พรอมรับมือและเพิ่ม ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูป

(แผนปองกันภัยฝาย ปทักษะการชวยเหลือผูที่  -เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แบบตางๆ สามารถชวย

พลเรือน) ไดรับบาดเจ็บจาก เหลือในการปองกันและ

อุบัติภัย บรรเทาสาธารณภัยได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.2  แนวทางการพัฒนาการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5   -โครงการอบรมจัดการ  -เพื่อทําหนาที่การบําบัด   -อาสาสมัครปองกันภัย 20,000 20,000 20,000 10 คน  - สามารถทําหนาที่การ สํานักปลัด

ดําเนินงานและบริหารจัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน

การระบบฉุกเฉิน กอนสง โรงพยาบาล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ได 

 -เพื่อปองกันการเจ็บปวย  - สามารถรักษาการเจ็บ

ที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน ปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน

6  -โครงการรณรงคการใช  -เพื่อเปนการรณรงค  - เจาหนาที่ตํารวจ, 40,000 40,000 40,000   กฎหมาย  -มีความถูกกฏหมาย สํานักปลัด

และใหบริการ ณ สถาน เขารับบริการ ณ สถาน   อปพร.,เจาหนาที่ อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ   ควบคุม  -มีความปลอดภัย

บริการ  บริการ สะอาด   รวมตรวจสอบ, หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีความสะอาด

 -เพื่อใหความปลอดภัย   รพ.สต.สามแยก



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการฝกอบรม  - เพื่อเปนทบทวนความ  -อาสาสมัครปองกันภัย 50,000 50,000 50,000  150  คน  -มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด

ทบทวนความพรอมงาน พรอมของ อาสาสมัคร ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูป

ปองกันและบรรเทา ปองกันภัยฝายพลเรือน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แบบตางๆ สามารถชวย

สาธารณภัย  ใหมีความเขาในบทบาท เหลือในการปองกันและ

หนาที่ สามารถชวยเหลือ บรรเทาสาธารณภัยได

ปองกันและบรรเทา อยางถูกตอง

สาธารณภัยแกประชาชน ใหเกิดเครือขายความรวม

เมื่อประสบภัย มือที่เขมแข็ง

ความปลอดภัยในชีวิต ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ 5 ของประชากร

ทั้งหมด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

2  - โครงการอยูเวรบริการ  - เพื่อใหประชาชนมี  - อปพร,เจาหนาที่ตํารวจ, 50,000 50,000 50,000  150  คน  - ประชาชนมีความ สํานักปลัด

ประชาชนชวงเทศกาล สวนรวมในการรักษา พนักงาน,ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขมแข็งมีความปลอดภัย

สงกรานต ความปลอดภัยในชีวิต หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ 10 ของ

ประชากรทั้งหมด

3  - โครงการอยูเวรบริการ  - เพื่อใหประชาชนมี  - อปพร,เจาหนาที่ตํารวจ, 50,000 50,000 50,000  150  คน  - ประชาชนมีความ สํานักปลัด

ประชาชนชวงเทศกาล สวนรวมในการรักษา พนักงาน,ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขมแข็งมีความปลอดภัย

ปใหม ความปลอดภัยในชีวิต หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ10 ของประชากร

ทั้งหมด



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

4  -โครงการสงเสริมสนับ  -เพื่อใหประชาชนมีสวน  - ประชาชน  ,อปพร , 20,000 20,000 20000 จํานวนผูรวม  - กํานัน ผูใหญบานใน สํานักปลัด

สนุนตั้งดานตรวจภายใน รวมในการรักษาความ ส.อบต.และผูใหญบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ตําบลมีความตั้งใจใน

หมูบาน ปลอดภัยในชีวิตและ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่

ทรัพยสิน

5  - โครงการสงเสริม  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  -ชมรม อปพร. 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูรวม  - สมาชิก อปพร. มีความ สํานักปลัด

สนับสนุนศูนย ของสมาชิก  อปพร.  ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมรม เขมแข็งมีความตั้งใจใน

อาสาสมัครปองกันภัย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่รอยละ 

ฝายพลเรือน อปพร. 90 ของ  จํานวนสมาชิก

อปพร.ตําบลสามแยก



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

6  - โครงการสงเสริม  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  - ลูกเสือชาวบานในตําบล 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรวม  - มีความตั้งใจการทํางาน สํานักปลัด

สนับสนุนลูกเสืออาสา ลูกเสืออาสา สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ชวยเหลือสังคม

ชวยเหลือสังคม  -เพื่อสรางเครือขาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

จิตสาธารณะชวยเหลือ

สังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการสํารวจแหลงน้ํา  - เพื่อการพัฒนาแหลงน้ําแหลงน้ําในตําบลสามแยก 300,000 300,000 300,000 จํานวนครัวเรือน  -มีแหลงนําไวอุปโภค สํานักปลัด

เพื่อการผลิตเปนน้ําดื่ม   -เพื่อใหมีน้ําเพียงพอ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ยังไมมีน้ําใช บริโภคตลอดป

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2   สงเสริมการจดทะเบียน  -เพื่อสงเสริมการจด  -กลุมอาชีพที่ยังไมไดจด 100,000 50,000 50000 จํานวนกลุมที่ -กลุมวิสาหกิจชุมชน กองสวัสดิการ

กลุมวิสาหกิจชุมชน ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ทะเบียน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ มารับทะเบียน ไดรับการจดทะเบียน และสังคม

ของกลุมตางๆ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) วิสาหกิจ มีความเขมแข็ง 

 -เพื่อสนับสนุนให สามารถมีรายไดและ

วิสาหกิจชุมชนสรางงาน พึ่งพาตนเองได

สรางรายได

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  -โครงการสงเสริมการใช  -เพื่อใหประชาชนเรียนรู  -นักเรียน ประชาชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม  -พึ่งพาตนเอง กองสวัสดิการ

พลังงานทางเลือก พลังงานทางเลือก เชน ผูนําหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม   -ลดการใชกาชหัน และสังคม

พลังงานลม พลังงานน้ํา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ 60 มาใหพลังทดแทน

4  - โครงการเศรษฐกิจ  - เพื่อพัฒนาการบริหาร   -กลุมไดรับการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุมที่  - ประชาชนมีทุน กองสวัสดิการ

ชุมชน จัดการทรัพยากรไดอยาง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขวรวม ในการประกอบ และสังคม

มีประสิทธิภาพ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการสงเสริมอาชีพ  - เพื่อใหประชาชนมี  -กลุมไดรับการพัฒนา 200,000 200,000 200,000 จํานวนกลุมที่  - มีการแปรรูปสินคา กองสวัสดิการ

และมีการสงเสริมการ ความรูในการผลิตสินคา  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขวรวม ที่ผลิต และสังคม

ลงทุน เชน  การแปรรูป เพื่อจําหนาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ไดบรรจุภัณฑใหมๆ

บรรจุภัณฑ  และชองทาง  -เพื่อชองทางการตลาด

การเพิ่มทางการตลาด

6 ปรับปรุงซอมแซมบอ เพื่อใหประชาคมมีน้ําใช ประชาชนมีน้ําใชเพียงพอ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูไดใช ประชาชนมีน้ําใช สวนโยธา

บาดาลในหมูบานทุก เพียงพอตอความตองการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ น้ํา เพียงพอ

หมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  -โครงการฝกอบรมสตรี  - เพื่อใหประชาชนมี  -กลุมไดรับการพัฒนา 30,000 30,000 30,000 จํานวนกลุมที่  - มีการแปรรูปสินคา กองสวัสดิการ

ผลิตภัณฑสมุนไพร สินคา ความรูในการผลิตสินคา  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขวรวม ที่ผลิต และสังคม

โอทอป อนุรักษภูมิปญญา เพื่อจําหนาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ไดบรรจุภัณฑใหมๆ

ทองถิ่น  -เพื่อชองทางการตลาด  -แหลงจําหนาย

สินคา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.2  แนวทางการพัฒนาการอุตสาหกรรม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการการจัดการ  -เพื่อให มีสถานที่สําหรับ - โรงงานพลังงานทดแทน 10,000,000 10,000,000 10,000,000   1  แหง  - มีสะภาพแวดลอมที่ดี  สํานักปลัด

ระบบสรางความเปนเลิศ การเรียนรูเรื่องพลังงาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สะอาด

ทางชีวะมวล ทดแทน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - ไดมีพลังงานทดแทน

ไวใช

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.3  แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหประชาชนใน  - สวนสาธารณะหนองแฝก 10,000,000 10,000,000 10,000,000      1 แหง  - มีแหลงทองเที่ยว สวนโยธา

ภูมิทัศนอางหนองแฝก พื้นที่และผูที่สัญจรไปมา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สภาพแวดลอมที่ดี

ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)   -สถานที่พักผอนหยอนใจ

2  - โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหประชาชนใน  - สวนสาธารณะหนอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000    1 แหง  - มีแหลงทองเที่ยว สวนโยธา

ภูมิทัศนหนองสองหอง พื้นที่และผูที่สัญจรไปมา สองหอง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สภาพแวดลอมที่ดี

ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -สถานที่พักผอนหยอนใจ

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.3  แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการสงเสริมการ  -เพื่อเปนการสรางรายได -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 กลุมนักทอง  -เกษตรมีรายได สํานักปลัด

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เที่ยว  -ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด

(โฮมสเตย)  -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประโยชนดวยภูมิปญญา

ชาวบานในการทําเกษตร  

4  - โครงการตลาด  -เพื่อเปนการสรางรายได -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรที่  -เกษตรมีรายได

ประชารัฐ เกษตรอินทรีย ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตองการขาย  -ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด

พัฒนาคุณภาพชีวิตตําบล -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ผักปลอด ประโยชนดวยภูมิปญญา

สามแยก ชาวบานในการทําเกษตร สารพิษ  

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการลงทุนพานิชยกรรมและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.4  แนวทางการพัฒนาการพานิชกรรม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการสงเสริม  - เพื่อเพิ่มรายไดแก  - กลุมทอผาพื้นเมือง 100,000 100,000 100,000 คุณภาพของ  - ประชาชนมีรายไดเพิ่ม สํานักปลัด

สนับสนุนผลผลิตกลุม ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผาทอ

ทอผาพื้นเมือง  -เพื่อผลิตผาที่เปน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

เปนเอกลักษณ

2  - โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อใหสมาชิกกลุม  - สมาชิกกลุม OTOP 50,000 50,000 50,000 จํานวนกลุม  - ประชาชนมีความคิด สํานักปลัด

การบริหารกลุม  OTOP OTOP ไดเรียนรู (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่เขารวม ริเริ่ม สรางสรรค สรางงาน

ทุกหมูบาน การบริหารจัดการกลุม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สรางรายได

3  -โครงการการจัดแสดง  - เพื่อเพิ่มชองทางการ  -กลุมอาชีพในตําบลสามแยก 500,000 500,000 500,000 จํานวนกลุม  - กลุมอาชีพแสดงสินคาที่มี สวนโยธา

สินคาผลิตภัณฑ  OTOP การจําหนายสินคา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่เขารวม ความริเริ่มสรางสรรค   

 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - มีรายได

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการเรารักตนไม  - เพื่อสรางเครือขายใน  -ประชาชนในพื้นที่ 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนเกิด สํานักปลัด

การอนุรักษทรัพยากร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการความรักและหวงแหน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ธรรมชาติ  

2  - โครงการปลูกปาถาวร  -  เพื่อนอมรําลึกใน  - ประชาชนในพื้นที่ 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา   - นอมรําลึกใน สํานักปลัด

เฉลิมพพระเกียรติ พระมหากรุณาธิคุณ  - ตนไม 2,000 ตน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการพระมหากรุณาธิคุณ 

 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ปลูกฝงจิตสํานึก

ประชาชนในทองถิ่น

รักปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการปลูกปาในที่  - เพื่อสรางเครือขายใน  - ประชาชนในพื้นที่ 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนเกิด สํานักปลัด

สาธารณะทุกหมูบาน การอนุรักษทรัพยากร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการความรักและหวงแหน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ธรรมชาติ  

4  - โครงการจัดตั้งอาสา  - เพื่อสรางเครือขายใน  - อาสาสมัครรักษปา 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  - มีเครือขายอาสาฯ สํานักปลัด

สมัครรักษปา การอนุรักษปา ทรัพยากร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ดูแลรักษาปา

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทรัพยากรธรรมชาติ

 -เพื่อรักษาตนไมที่มีอยู และสิ่งแวดลอม

ใหคงเดิม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการปนลดคารบอน  - เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม   - ประชาชนในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนเกิด สํานักปลัด

 - ลดมลพิษ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ความรักและหวงแหน

 - ประหยัดพลังงาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ธรรมชาติ 

 -เพื่อรณรงคการใชพลัง  -การปนจักรยานยัง

งาน ประหยัดพลังงานมาก

กวาการเดินถึงสามเทา

ในระยะทางเทาๆ กัน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.2  แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการรณรงคสราง  - เพื่อสรางจิตสํานึกใน  - ประชาชนที่ไดรับความรู 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา  - มีสิ่งแวดลอมที่ดีในหมู สํานักปลัด

จิตสํานึกในการรักษาสิ่ง การรักษาสิ่งแวดลอม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ บาน

แวดลอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - โครงการจัดตั้งอาสา  - เพื่อสรางเครือขายใน  - อาสาสมัครจัดการขยะ 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  - มีหมูบานที่สะอาด สํานักปลัด

สมัครจัดการขยะชุมชน การรักษาความสะอาด ชุมชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ นาอยูอาศัย

ภายในหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.2  แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

4  - โครงการปด/ปรับปรุง  - มีสถานที่ฝงกลบขยะ  - มีการฝงกลบขยะอยางถูก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การกําจัดมูล  - ประชากรที่ไดมีการนํา สํานักปลัด

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามแบบ ตอง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ฝอยอยางถูก ไปกําจัด ณ สถานที่กําจัด งานสาธารณสุข

เดิมพรอมปรับปรุง  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) มูลฝอยกําจัดขยะไดรวดเร็ว

ภูมิทัศน

5  - โครงการจัดหาถังขยะ  - เพื่อรักษาความสะอาด  - ถังขยะชนิดแยกประเภท 500,000 500,000 500,000 จํานวนถัง  - ครัวเรือนมีสภาพ สํานักปลัด

ภายในหมูบานและ ภายในหมูบาน โรงเรียน  - ถังขยะทั่วไป (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ขยะแบบถัง แวดลอมที่ดี  สะอาด งานสาธารณสุข

โรงเรียนสถานที่ราชการ และสถานที่ราชการ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แยก  - โรงเรียนแยกขยะได

6   - โครงการสนับสนุน   - เพื่อการบริหารจัด  - ประชาชนตําบลสามแยก 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูเขา   -มีความรูการจัดการขยะ สํานักปลัด

ทางวิชาการ องคความรู ขยะไดถูกวิธี และสวนราชการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ อยางวิธี งานสาธารณสุข

การจัดการขยะ   - เพื่อสามารถคัดแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

ขยะได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.2  แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  - โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อใหรูวิธีการคัดขยะ   - ประชาชนที่ไดรับความรู 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - แยกขยะไดถูกวิธี สํานักปลัด

ไดถูกตอง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ  -มีรายไดจากการขายขยะ งานสาธารณสุข

  - เพื่อสามารถคัดแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ขยะได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - สนับสนุนประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - ประเพณีบุญบั้งไฟ 260,000 260,000 260,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชนมีการอนุรักษ สวนการศึกษา

บุญบั้งไฟและประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น  - ประเพณีประจําหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถิ่นของทุกหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

2  - โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันลอย 200,000 200,000 200,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชนมีการอนุรักษ สวนการศึกษา

ประเพณีวันลอยกระทง และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

3  -โครงการสงเสริมภูมิ  -เพื่อรักษาความรูภูมิ   -เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ลูกหลานเกิดการเรียนรู สํานักปลัด

ปญญาทองถิ่น ปญญาทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูรวมโครงการรักษาไวภูมิปญญาทองถิ่น

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหคงอยู

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการประกวดสินคา  - เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม   - ผลิตภัณฑพื้นบาน 30,000 30,000 30,000   13 หมูบาน  - ประชาชนมีการอนุรักษ 

ผลิตภัณฑพื้นบาน " จารีต ประเพณีและ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

"หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ภูมิปญญาทองถิ่น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ภูมิปญญาทองถิ่น

5  - โครงการบรรพชา  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ผูเขารวมโครงการ 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน  เยาวชนมี สวนการศึกษา

สามเณรภาคฤดูรอน ศาสนาและจริยธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จิตสํานึกทางศาสนาและ

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จริยธรรมรอยละ 5 ของ

จํานวนประชากร

6  -โครงการเชิดชูภูมิ  - เพื่อสงเสริมวัฒนาธรรม  - ผูมีความรูภูมิปญญา 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน เด็กเยาวชน สวนการศึกษา

ปญญาทองถิ่น  -ยกยองเชิดชูภูมิปญญา ทองถิ่น เชน หมอลํา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รูจักผูมีความรูภูมิปญญา

ทองถิ่น หมอบายศรี งานฝมือตางๆ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7  - โครงการการอนุรักษ  - เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม  - ปราชญชาวบาน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีการอนุรักษ สวนการศึกษา

วัฒนธรรมพื้นบานและ  จารีต ประเพณี  และ  - เยาวชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี

ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และภูมิปญญาทองถิ่น

เชน  หมอลํา รอยละ 5 ของจํานวน

ประชากร

8  - สงเสริมสนับสนุน  - เพื่อสนับสนุนการเรียน  - อุปกรณการเรียนการสอน 50,000 50,000 50,000 จํานวน  - เยาวชนมีอุปกรณการ สวนการศึกษา

อุปกรณการศึกษา การสอนทางศาสนาและ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อุปกรณ เรียนใช

และสื่อการเรียนการสอนจริยธรรม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

โรงเรียนพระปริยัติธรรม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9  - สนับสนุนประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - ประเพณีบุญบั้งไฟ 15,000 15,000 15,000 รอยละของ  - ประชาชนมีการอนุรักษ สวนการศึกษา

บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร และ  วัฒนธรรมทองถิ่น จังหวัดยโสธร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

  -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

เทียว

10  - โครงการจัดงานรัฐพิธี  - เพื่อประชาชนทุกคน  - ประชาชนทุกคน 20,000 20,000 20,000 ประชาชน  - ประชาชนทุกคนมีความ อําเภอ

ถวายราชสดุดีเฉลิม รวมเฉลิมพระเกียรติ  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จงรักภักดี  ตอราชวงศ เลิงนกทา

วโรกาสมหามงคลเฉลิม พรอมแสดงความ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) กษัตริยไทย สวนการศึกษา

พระชนมพรรษาพระบาทจงรักภักดี  ตอราชวงศ

สมเด็จพระเจาอยูหัว กษัตริยไทย

และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11  - โครงการจัดมหกรรม  - เพื่อประชาชนทุกคน  - ประชาชนทุกคนเขารวม 5,000 5,000 5,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนทุกคนมีความ อําเภอ

บริจาคโลหิต  เพื่อถวาย รวมเฉลิมพระเกียรติ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมบริจาค จงรักภักดี  ตอราชวงศ เลิงนกทา

เปนพระราชกุศลแด  พรอมแสดงความ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) กษัตริยไทย 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จงรักภักดี  ตอราชวงศ

พระบรมราชินีนาถ กษัตริยไทย

 เนื่องในวโรกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

12  สิงหาคม

12  - โครงการจัดงานรัฐพิธี   - เพื่อการจัดงานรัฐพิธี  - ประชาชนทุกคนเขารวม 10,000 10,000 10,000 ประชาชน  - ประชาชนทุกคนไดเขารว อําเภอ

ในโอกาสวันสําคัญตางๆ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ วันสําคัญตางๆ เลิงนกทา

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

13  - โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันสงกรานต 100,000 100,000 100,000     1 ครั้ง  -มีการรักษาวัฒนธรรมที่ดั สวนการศึกษา

ประเพณีวันสงกรานต และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -ครอบครัว มีความสุข

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

14  - โครงการจัดงาน  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - งานประเพณีวันเขา 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  - ประชาชนมีการอนุรักษ สวนการศึกษา

ประเพณีเขาพรรษา และศาสนาและจริยธรรม พรรษา  และประเพณีออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณีออกพรรษา พรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น

15  โครงการอบรมจริยธรรม - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ประชาชน เยาวชน 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -มีสํานึกดี จิตใจดี สวนการศึกษา

และคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรม  ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -มีจริยธรรมและคุณธรรม

 -เพื่อใหมีสํานึกดี จิตใจ ส.อบต.และคณะผูบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในการใชชีวิตประจํา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

16 โครงการ ตอเติม  - เพื่อปรับปรุงสถานที่  - ศูนยปราชญมีสภาพที่ดีขึ้น 200,000 200,000 200,000 1 หลัง  - กลุมอาชีพ ไดเขาไป

ปรับปรุง ศูนยปราชญ ใหเปนแหลงพัฒนาเรียน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการกิจกรรมตางๆ

ชุมชนตําบลสามแยก รู ดานศิลปวัฒนธรรม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เชน เปนแหลงเรียนรูดาน

ประเพณี และเปนแหลง วัฒนธรรม ดานศิลป

เรียนรูดานอาชีพ ดานอาชีพตางๆ และเปน

ศูนยจําหนายสินคาโอทอป

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการจัดซื้อโตะ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อํานวยความสะดวก 500,000 500,000 500,000 จํานวนที่จัด  - อบต. มีการพัฒนาศักยภาพ สํานักปลัด

เตนท เกาอี้ ทุกหมูบาน การบริหารจัดการที่ดีของ หมูบานและประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ซื้อ การบริหารจัดการที่ดี เพิ่มขึ้น

และ ที่ทําการ อบต. หมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - โครงการประกวด  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อบต.  เขารวมโครงการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - อบต. มีการพัฒนาศักยภาพ สํานักปลัด

องคกรปกครองดี การบริหารจัดการที่ดีของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ การบริหารจัดการที่ดี

สวนทองถิ่นที่มีการ อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

บริหารจัดการที่ดี

3  - โครงการเปดทําการ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ชวงเวลา 12.00-13.00น. 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนสะดวกตอการ สวนการคลัง

นอกเวลาทําการ การบริหารจัดการที่ดีของ  - ชวงเวลา 16.30-18.00น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ติดตดราชการ  

 อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

4  - โครงการ  อบต.  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อบต.  สัญจร  50,000 50,000 50,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนสะดวกตอการ สํานักปลัด

สัญจร การบริหารจัดการที่ดีของ จํานวน  13  หมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ติดตดราชการ  

 อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

5  - โครงการจัดเก็บ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนสะดวกตอการ สวนการคลัง

ภาษีเคลื่อนที่ การบริหารจัดการที่ดี  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ บริการรวดเร็ว

ของอบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

6  -โครงการประเมินความ  -เพื่อใหทราบคุณภาพ  - เจาหนาที่ พนักงาน 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

พึงพอใจในการใหบริการ ของการบริการประชาชน ผูบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ประสิทธิภาพการทํางาน

ประชาชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  - โครงการอบรมพัฒนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - บุคลากรใน อบต. 100,000 100,000 100,000  บุคลากร  - ประชาชนไดรับการบริการ สํานักปลัด

บุคลากร และประสิทธิภาพของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ทุกคน ที่สะดวก  รวดเร็ว

บุคลากรใน  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - บุคลากรมีความรู

8  - โครงการเผยแพร  - เพื่อใหประชาชน  - ดําเนินการประชาสัมพันธ 40,000 40,000 40,000    24 ครั้ง  - ประชาชนรับทราบขอมูล สํานักปลัด

ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ รับทราบขอมูลขาวสาร ผานสื่อตางๆไมนอยกวา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ขาวสารของ  อบต.

การบริหารจัดการของ ของ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

อบต.

9  -โครงการอบรมภาษา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ภาษาอังกฤษ 100,000 100,000 100,000 การบริการ  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

ตางประเทศ การบริหารจัดการที่ดีของ  - ภาษาอาเชียน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประสิทธิภาพการทํางาน

อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - สื่อสารกับชาวตางชาติได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

10  - โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ผูเขารวมโครงการ 20,000 20,000 20,000  จํานวนผู  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

คานิยมสรางสรรคของ ของเจาหนาที่ของรัฐใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ประสิทธิภาพการทํางาน

เจาหนาที่ของรัฐ การปฏิบัติงาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และมีวิศัยทัศนที่กวางไกล

11  - โครงการศึกษาดูงาน  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - คณะผูบริหาร พนักงาน 300,000 300,000 300,000 การบริหาร  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

การบริหารจัดการที่ดีของ เจาหนาที่  ส.อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ งาน ประสิทธิภาพการทํางาน

อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และมีวิศัยทัศนที่กวางไกล

12  - โครงการศึกษาดูงาน   - เพื่อเพิ่มความรู  - คณะกรรมการกลุม 100,000 100,000 100,000  จํานวนผู  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

ของ  อบต.ของคณะกรรมความสามารถ และนํา /สมาชิก ของกลุมผลิต (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ประสิทธิภาพการทํางาน

การกลุม/สมาชิกของกลุมความรูที่ไดรับไปพัฒนา สินคา OTOP ในหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ

สินคา OTOP ในหมูบาน สินคา OTOP ในหมูบาน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

13  โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อรองรับผูพิการมารับ หองน้ําคนพิการตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ประชาชน  ผูมารับบริการไดใชบริการหองน้ํา

สําหรับผูพิการ บริการ ในสํานักงานอบต. มาตรฐานฯ ที่สะดวก  ไดมาตรฐาน

สามแยก เพื่อใหมีหองน้ํา

และสิ่งอํานวยความ  - สวนโยธา

สะดวกผูพิการ

14   - โครงการตอเติมอาคาร  -เพื่อจัดเก็บสิ่งของ หองครัวและหองอาหาร 150,000 150,000 150,000 จํานวนผูรับ มีหองครัวและหองอาหาร และเปน สวนโยธา

หองครัว อุปกรณหองครัวพรอม อบต.สามแยก  เปนสัดสวน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ หองเก็บอุปกรณรับรองแขก

หองรับรองแขก

15  -โครงการโรงจอดรถ  -การปองกันน้ําฝน โรงจอดรถ 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ สวนโยธา

สําหรับผูรับบริการ และการปองกันความรอน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

สําหรับจอดรถ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

16  -ติดตั้งกันสาดสํานักงาน  -เพื่อปองกันแดด ปองกัน  อาคารสํานักงาน 15,000 15,000 15,000 จํานวนที่ติดตั้ง  ปองกันแสงแดด ปองกันฝนสาดได สํานักปลัด

อบต. ฝนสาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

17  -โครงการกอสรางตอเติม  - เพื่อเพิ่มพื้นที่การให อาคารสํานักสวนการคลัง 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ สวนโยธา

อาคารสํานักสวนการคลัง บริการประชาชน อบต.สามแยก ขนาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

อบต.สามแยก 4 X 8 เมตร กวางขวาง

18 ตกแตงสถานที่จัดเก็บเอก  - เพื่อเพิ่มพื้นที่การให อาคารสํานักสวนการคลัง 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ สวนโยธา

สารภายในหองเก็บเอกสาร บริการประชาชน อบต.สามแยก ขนาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

สวนการคลัง 4 X 8 เมตร กวางขวาง



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

19 จัดซื้อชุดเกาอี้รองรับ  -รองรับผูมาใชบริการ มุมรับแขกและประชาชน 30,000 30,000 30,000 จํานวน 3 ชุด รองรับประชาชนไดรับการบริการ สวนการคลัง

ผูมารรับบริการ  -เพื่อความสะดวกและ ที่มาใชบริการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

รวดเร็วในการบริการ

20 จัดทําเคาทเตอรบริการ  -เพื่อความสะดวกและ 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ สวนการคลัง

ประชาชนดานการ รวดเร็วในการบริการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

จัดเก็บภาษี ประชาชนและจัดเก็บภาษี กวางขวาง

21 ปรับปรุงรถยนตสวน  -เพื่อประชาสัมพันธขาว รถหนวยเคลื่อนที่บริการจัด 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ สวนการคลัง

กลาง เพื่อเปนรถโมบาย สาร อบต.สามแยก เก็บภาษี และประชาสัมพันธ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว และสามารถรับ

ประชาสัมพันธขาวสาร  -เพื่อปนรถออกหนวยจัด ขาวสาร อบต.สามแยก ทราบขาวสารไดรวดเร็ว และเขาถึง

อบต.สามแยก เก็บภาษี ประชาชน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

22 ปรับปรุงอาคารสํานัก  -เพื่อใหเกิดความสวยงามอาคารสํานักงานมีสภาพที่ดี 50,000 50,000 50,000 1 หลัง อาคารสํานักงาน มีสภาพที่ดี สวนโยธา

งาน อบต.สามแยก และเปนระเบียบเรียบรอยขึ้น รองรับการบริการดาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

(ทาสีอาคารสํานักงาน) สาธารณะ

23 ปรับปรุงอาคาร  -ปรับปรุงใหมีสภาพดีขึ้น หอประชุม อบต. มีสภาพที่ดี 100,000 100,000 100,000 1 หลัง หอประชุมมีสภาพที่ดีขึ้นพรอม สวนโยธา

หอประชุม อบต. พรอมใช และปรับปรุง ขึ้นและพรอมใชงานรองรับ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใชงานและรองรับใหบริการ

แกไขในสวนที่ชํารุด การใหบริการดานสาธารณะ ดานสาธารณะ

24 จัดซื้อรถยนตสวนกลาง  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รถบรรทุก(ดีเซล) แบบ 896,000 896,000 896,000 1 คัน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ สํานักปลัด

ดานการใหบริการและ ดับเบิ้ลแค็บ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ราชการและการใหบริการดาน งานปองกันฯ

สาธารณะประโยชน สาธารณะประโยชน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

25 ติดตั้งกลองวงจรปดCCTV -เพื่อปองกันและรักษา จุดรักษาความปลอดภัย 500,000 500,000 500,000 จํานวน  -ความปลอดภัยดานทรัพยสิน สํานักปลัด

ภายในสํานักงาน อบต. ความปลอดภัยในชีวิตและจํานวน 10 จุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 10  จุด และของมีคาของราชการปลอดภัย งานปองกันฯ

ทรัพยสินราชการ  -เพื่อเฝาระวังและเปนมาตรการ

ในการปองกันทรัพยสินราชการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



           ผ.02

                                   บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

                                                 โดยองคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                       ตามที่กรอบการประสานที่ (กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด)

ลําดับ                                         งบประมาณ  หนวยงานที่

   ที่           ชื่อโครงการ/กิจกรรม ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตขางวัด 5,710,000 5,710,000 5,710,000 17,130,000 อบต.

หวยกอย หมูที่ 2 - บานศรีสมพร อบจ.

กรมสงเสริมฯ

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เสนยุพา 999,250 999,250 999,250 2,997,750 อบต.

ลาบเปด  หมูที่ 2 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต จากถนน 1,427,500 1,427,500 1,427,500 4,282,500 อบต.

ชยางกูร - บานเลขที่ 55 บานดาน อบจ.

หมูที่ 6 กรมสงเสริมฯ

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต จาก 776,560 776,560 776,560 2,329,680 อบต.

บานเลขที่ 58 - 156 บานคึมชาด อบจ.

หมูที่ 8 กรมสงเสริมฯ

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต จาก 1,427,500 1,427,500 1,427,500 4,282,500 อบต.

 ถนนขาง รร.เลิงนกทา หมูที่ 12 - อบจ.

ไปบานมวงกาชัง กรมสงเสริมฯ

6 โครงการกอสรางถนนลูกรังจาก 756,000 756,000 756,000 2,268,000 อบต.

นายสมาน  หมูที่ 15 - ไปบานดงสวาง อบจ.

กรมสงเสริมฯ

7 โครงการกอสรางถนนลาดยางเอสฟลติก 6,290,227 6,290,227 6,290,227 18,870,681 อบต.

คอนกรีต(AC)จากบานศรีสมพร หมูที่ 9 อบจ.

  ไปบานโนนสวรรค กรมสงเสริมฯ

8 โครงการกอสรางถนนลาดยางเอสฟลติก 12,282,000 12,282,000 12,282,000 36,846,000 อบต.

คอนกรีต(AC)จากบานคึมชาด - นาอุดม อบจ.



กรมสงเสริมฯ

9  - กอสรางรางระบายน้ําแบบฝาปด  1,551,200 1,551,200 1,551,200 4,653,600 อบต.

จากหนาลานมัน - วัดเกาะแกว หมูที่ 8 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

10  - กอสรางรางระบายน้ําแบบฝาปด  1,108,000 1,108,000 1,108,000 3,324,000 อบต.

จากบานนายคําวาน - โรงน้ํา OS อบจ.

หมูที1่5 กรมสงเสริมฯ

11  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 800,000 800,000 800,000 2,400,000 อบต.

หมูที่  6 บานดาน  หนองแสง อบจ.

แรงต่ํา กรมสงเสริมฯ

อบต.

12  -ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรหมูที่ 8 600,000 600,000 600,000 1,800,000 อบจ.

 ไปถึง บานหวยกอย กรมสงเสริมฯ

13  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร หมูที่  400,000 400,000 400,000 1,200,000 อบต.

 12 โรงเรียนเลิงนกทาไปถึงสวนเกษตร อบจ.

แรงต่ํา  3 เฟส กรมสงเสริมฯ

14  -ขยายเขตไฟฟาจากบานนายทองเสี้ยน 400,000 400,000 400,000 1,200,000 อบต.

 ไปนาอุดม  หมูที่ 14 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

15  -ขยายเขตไฟฟาจากสวนยางทายบาน 400,000 400,000 400,000 1,200,000 อบต.

  หมูที่ 10 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

16  -โครงการกอสรางทอเหลี่ยมทุกหมูบาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 อบต.

ที่ไดรับความเดือดรอน 1-15 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

35,928,237 35,928,237 35,928,237 107,784,711รวมทั้งสินจํานวน       โครงการ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2  แนวทางการพัฒนาสารณูปโภค

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 800,000 800,000 800,000 จํานวนผูไดรับ  เกตรกรมีไฟฟาใชเพื่อ สวนโยธา

การเกษตรหมูที่  6, ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   2,000   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน การเกษตร

บานดาน  หนองแสง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 600,000 600,000 600,000 จํานวนผูไดรับ  เกตรกรมีไฟฟาใชเพื่อ สวนโยธา

การเกษตรหมูที่  8  ไปถึง ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   1,500   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน การเกษตร

บานหวยกอย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

3  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 3 เฟ 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

การเกษตรหมูที่ 12 ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   1,000   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

โรงเรียนเลิงนกทาไปถึง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค



สวนเกษตร

ผ.01

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

4  -ขยายเขตไฟฟาจากบาน  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

นายทองเสี้ยน ไปนาอุดม ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง  1,000  เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

หมูที่ 14 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

5  -ขยายเขตไฟฟาจากสวน  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

ยางทายบาน  หมูที่ 10 ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง  1,000  เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

6  -โครงการกอสรางทอ  - เพื่อเปนการระบาย  -ทอเหลี่ยมตามแบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูไดรับ การระบายน้ําที่ดี  สวนโยธา

เหลี่ยมทุกหมูบานที่ไดรับ น้ําไมใหน้ําทวมขัง องคการบริหารสวนตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน ถนนไมชํารุด

ความเดือดรอน 1-15 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 5,710,000 5,710,000 5,710,000 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตขางวัดหวยกอย สะดวก  ปลอดภัย ยาว  2,000 เมตร ประโยชน ประโยชน จํานวน

หมูที่ 2 - บานศรีสมพร หนา  0.15 เมตร  4 หมู

2 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 999,250 999,250 999,250 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตเสนยุพาลาบเปด สะดวก  ปลอดภัย ยาว  350 เมตร ประโยชน ประโยชน จํานวน

 หมูที่ 2 หนา  0.15 เมตร  4 หมู

3 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 1,427,500 1,427,500 1,427,500 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



คอนกรีตจากถนนชยางกูร  สะดวก  ปลอดภัย ยาว  400 เมตร ประโยชน ประโยชน สัญจรไป

ถึงบานเลขที่ 55 หมูที่ 6 หนา  0.15 เมตร  มาสะดวก
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

4  - โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 776,560 776,560 776,560 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตจากบานเลขที5่8สะดวก  ปลอดภัย ยาว  340 เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

 - 156 หมูที่ 8 หนา  0.15 เมตร ปลอดภัย

5 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 1,427,500 1,427,500 1,427,500 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตขางรร.เลิงนกทา สะดวก  ปลอดภัย ยาว  500 เมตร ประโยชน ประโยชนสัญจรไปมา

หมูที1่2 -ไปบานมวงกาชัง หนา  0.15 เมตร  สะดวก ปลอดภัย

6 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 776,560 776,560 776,560 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ลูกรัง จากนายสมาน สะดวก  ปลอดภัย ยาว  3,000 เมตร ประโยชน ประโยชน สัญจรไป

หมูที1่5  - [บานดงสวาง หนา  0.15 เมตร  มาสะดวก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)



7 โครงการกอสรางถนนลาด  เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 6,290,227 6,290,227 6,290,227 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ยางเอสฟลติกคอนกรีต สะดวก  ปลอดภัย ยาว  3,650 เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

(AC)จากบานศรีสมพร หนา  4 ซม. ปลอดภัย

หมูที่ 9ไปบานโนนสวรรค

ผ.01

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

8 โครงการกอสรางเสริมผิว   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 8  เมตร. 12,282,000 12,282,000 12,282,000 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ถนนเอสฟลทติกคอนกรีต สะดวก  ปลอดภัย ยาว  4,450  เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

(AC)จากบายคึมชาด-นาอุดม หนา  0.04 เมตร ปลอดภัย

                

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันลอย 200,000 200,000 200,000 200,000   ปละ 1ครั้ง ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

วันลอยกระทง และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

2 โครงการบรรพชา  -เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  -ผูเขารวมโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน  เยาวชนมี กองการศึกษา

สามเณรภาคฤดูรอน ศาสนาและจริยธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จิตสํานึกทางศาสนาและ

บวชชีพรหมณ ในวัน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จริยธรรมรอยละ 5 ของ

สําคัญของพระทุทธศาสนา จํานวนประชากร

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการสงเสริมภูมิ  -เพื่อรักษาความรูภูมิ   -เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ลูกหลานเกิดการเรียนรู กองการศึกษา

ปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ปญญาทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูรวมโครงการ รักษาไวภูมิปญญาทองถิ่น

วัฒนธรรมพื้นบาน เชน  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหคงอยู

พิธีกรรมทางศาสนาใหเปน

แนวปฏิบัติเดียวกัน 

หมอลําพื้นบาน หมอแคน

ปราชญชาวบาน ฯลฯ

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการบุญคูณลาน  -เพื่ออนุรักษประเพณี  -ประเพณีบุณคูณลาน 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

(ฮีดสิบสองครองสิบสี่) และวัฒนธรรมทองถิ่น ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

 -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

เทียว

5 โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันสงกรานต 100,000 100,000 100,000 100,000     1 ครั้ง  -มีการรักษาวัฒนธรรม กองการศึกษา

ประเพณีวันสงกรานต และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ดี

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ครอบครัว มีความสุข

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการจัดงาน  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - งานประเพณีวันเขา 100,000 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

ประเพณีเขาพรรษา และ ศาสนาและจริยธรรม พรรษา  และประเพณีออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณีออกพรรษา พรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น

7 โครงการอบรมจริยธรรม  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ประชาชน เยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -มีสํานึกดี จิตใจดี กองการศึกษา

และคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรม ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -มีจริยธรรมและคุณธรร

 -เพื่อใหมีสํานึกดี จิตใจ ส.อบต.และคณะผูบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในการใชชีวิตประจํา

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการสงเสริมการ  -เพื่อเปนการสรางรายได  -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมนักทอง  -เกษตรมีรายได สํานักปลัด

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เที่ยว  -ใชทรัพยากรที่มีอยู

(โฮมสเตย)  -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหเกิดประโยชนดวย

ชาวบานในการทําเกษตร ภูมิปญญา

กอง

สวัสดิการ

สังคม



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

830,000



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมเพื่อ  - เพื่อประชาชนมีอาชีพ  -แรงงานผูเขารวมอบรม 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - แรงงานมีฝมือเปนที่

พัฒนาฝมือแรงงานใหเปน เสริมมีรายไดเพิ่ม (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ อบรม ยอมรับได

แรงงานฝมือ เชน ทอผา ลดปญหาการวางงาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

พื้นเมือง นวดแผนไทย

2 สงเสริมสนับสนุนกลุม  - เพื่อประชาชนมีอาชีพ  - กลุมไดรับการพัฒนา 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนผูเขา  - ผลิตภัณฑสินคาและ

สตรี หรือกลุมอาชีพใน เสริมมีรายไดเพิ่ม พัฒนา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ผลผลิต เปนที่ยอมรับ

ตําบลสามแยก เชน ความรูความสามารถ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

กลุมเลี้ยงโค-กระบือ ผลิตภัณฑที่ไดเปนยอมรับ

กลุมเพาะเห็ด,เลี้ยงไก ฯลฯ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

3 โครงการอบรมและ  - เพื่อใหกลุมมีความรู   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ไดสินคาที่มีคุณภาพดี สํานักปลัด

สงเสริมการผลิตภัณฑ ความสามารถในการผลิต  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ใชไดนาน

สินคาโอท็อปและการแขง สินคา รูปแบบใหม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - รูปแบบผลิตภัณฑใหม

ขันผลิตสินคา OTOP 

ตําบลสามแยก 

4 สงเสริมสหกรณกลุมออม เพื่อสงเสริมสนับสนุน กลุมที่รับการการสนับ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุม กลุมอาชีพในตําบล

ทรัพย กองทุนสวัสดิการ กลุมอาชีพในตําบล สนุน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่สนับสนุน สามแยก ไดรับสนับสนุน

ชุมชน ฯลฯ ในตําบล สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

5 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สงเสริมคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย 8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ผูพิการฯ ไดรับ

ผูพิการ ผูปวยเอดสและ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย เอดสและยากไร ในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ไดรับเบี้ย การดูแลตามนโยบายของ

ผูยากไร เอดสและผูยากไร สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รัฐบาล

6 โครงการสํารวจขอมูล เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน ทุกครัวเรือนในตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครัว ทราบจํานวนที่ผานและ

ความจําเปนพื้นฐาน ในตําบลสามแยก สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือนที่สํารวจ ไมผานเกณฑ จปฐ.

ประชาชนใน ต. สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และจัดเก็บ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

7 โครงการกอสราง เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 100,000 100,000 100,000 100,000  1 หลัง  - รูถึงสภาพความเปนอยู

บานคนดีศรีเมืองยศ ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ และไดขอมูลเปนแนวทาง

เนื่องในวโรกาสวันพอ ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

แหงชาติ ของประชาชน

8 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 50,000 50,000 50,000 50,000  1 หลัง ผูยากจน ผูดอยโอกาส

ที่อยูอาศัยผูดอยโอกาส ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ไดรับการชวยเหลือและมี

ผูยากจนและผูยากไร ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กอง

สวัสดิการ

สังคม

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

9 โครงการพัฒนา  - เพื่อใหผูสูงอายุ และ  - ผูสูงอายุและผูพิการ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  -รูถึงสภาพความเปนอยู

เครือขายผูสูงอายุ และ ผูพิการ มีคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมเครือขาย และไดขอมูลเปนแนวทาง

ผูพิการ  ที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

10 โครงการกอสรางสิ่ง  - เพื่อกอสรางสิ่งอํานวย  - ผูพิการไดรับความสะดวก 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนสิ่ง  - รูถึงสภาพความเปนอยู

อํานวยความสะดวก ความสะดวกสําหรับ ในการติดตอราชการใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อํานวยความ และไดขอมูลเปนแนวทาง

สําหรับผูพิการ ผูพิการ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สะดวก การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

11 โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อเปดโอกาสให  - อาสาสมัครแรงงานกับ 30,000 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด

แรงงานตําบลสามแยก อาสาสมัครแรงงาน   องคการบริหารสวน ตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

รวมใจประสานพัฒนา กับองคการบริหารสวน   สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบล

บานเกิด ตําบลสามแยก รวมกัน บําเพ็ญประโยชนเพื่อ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ สาธารณะ

สาธารณะ 

12 โครงการดูแลและสงเสริม สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 30,000 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน

สุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

ผูดอยโอกาส ฯลฯ ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวน

สามแยก ตําบลบําเพ็ญประโยชน

กองสวัสดิการ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

13 โครงการตอเติม ปรัปปรุง สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 50,000 50,000 50,000 50,000  กิจกรรมที่ ผูยากไร ผูดอยโอกาศ

ศูนยปราชญชุมชนตําบล ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามแยก ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

14 สงเสริมสนับสนุนการมี เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนที่เขารวม 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สวนรวมของประชาชนใน สวนรวมในการบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม ในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ จัดการสาธารณสุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณสุขมูลฐาน มูลฐาน

กองสวัสดิการ

,กองชาง

แผนงาน

สาธารณสุข
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องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

15 โครงการแกนนํา อสม เพื่อพัฒนาความรู อสม. ตําบลสามแยก 100,000 100,000 100,000 100,000  120 คน  - อสม.  มีความรู สํานักปลัด

รวมใจลดโรคลดเสี่ยงดวย ความสามารถของ  อสม. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความสามารถเพิ่มขึ้น  

การปรับเปลี่ยน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80 ของผูเขา

พฤติกรรมสุขภาพ รวมโครงการ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนเขารวม 60,000 60,000 60,000 60,000     13 หมูบาน  - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

และสรางสุขภาพชมรม สุขภาพรางกายที่แข็งแรง โครงการไมนอยกวา  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รางกายที่แข็งแรง  

ผูสูงอายุตําบลสามแยก 300  คน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ

20  ของผูเขารวม

โครงการ

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรภูมิปญญาทองถิ่น  วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

9,155,000



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรภูมิปญญาทองถิ่น  วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรภูมิปญญาทองถิ่น  วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรภูมิปญญาทองถิ่น  วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรภูมิปญญาทองถิ่น  วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรภูมิปญญาทองถิ่น  วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรภูมิปญญาทองถิ่น  วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรภูมิปญญาทองถิ่น  วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบานเรือน เพื่อใหบานสะอาดนาอยู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สะอาดนาอยู ปลอดภัย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน ในการบริหารจัดการ

และไรขยะ และสงเสริม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สนับสนุนอาสาสมัครปน

จักรยานจัดการขยะชุมชน

2 โครงการรณรงคและ เพื่อใหประชาชนมีความรู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

ควบคุมโรคติดตอ ความเขาใจในโรค (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน สําคัญเกี่ยวกับการปอง

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อใหผูประกอบการราน ผูประกอบการรานอาหาร 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัด

อาหาร ประชาชนทั่วไป และประชาชนในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ภัยดานอาหารเพื่อบริโภค

มีความรูความเขาใจ สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และถูกหลักอนามัย

ในอาหารปลอดภัย

4 โครงการคนไทยไรพุง เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

รางกายที่แข็งแรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ รางกายที่แข็งแรง  

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ 

 20  ของผูเขารวม

โครงการ

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการพัฒนาเครือ  -เพื่อใหเยาวชนมีความรู เยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  -เยาวชนมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

ขายโรงเรียนสงเสริมสุข เรื่องสุขภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ สุขภาพ

ภาพและเด็กไทยทําได  -เพื่อใหเยาวชนสามารถ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ใหคําแนะนําเบื้องตน

ยุว อสม. (หมอนวดนอย) คนในครอบครัวได เรื่องสุขภาพได

6 สมทบกองทันหลัก  -เพื่อจัดบริการทางดาน  -ประชาชนไดรับบริการ 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนใน  -ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัด

ประกันสุขภาพระดับทอง สาธารณสุขแกประชาชน ดานสาธารณสุข (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยก ดานสาธารณสุขอยาง

ถิ่นหรือพื้นที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการจิตอาสา  - เพื่อใหประชาชน ประชาชนในตําบลสามแยก 25,000 25,000 25,000 25,000  จํานวนที่ไดรับ จํานวนผู ลด ละเลิก สํานักปลัด

รณรงค ลด ละเลิกยาสูบ สวนรวมในการบริหาร ที่เขารวม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ คัดเลือก เพิ่มขึ้น 

เหลาและอบายมุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ผาสุก

8 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  -เพื่อรองรับการบรรทุกขยะ  -ทุกหมูบานในตําบล 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนขยะที่  -การจัดเก็บขยะได สํานักปลัด

ชนิด 6 ลอ ที่มีจํานวนมากขึ้น สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บรรทุกไดมาก ปริมาณมากขึ้น

 - เพื่อใหบานเมืองสะอาด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ขึ้น

นาอยู

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการดูแลและ  -เพื่อปองกันและควบคุม  - ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000    2 ครั้ง  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

รณรงคปองกันโรคเรื้อรัง โรคเรื้อรัง โรคไขเลือด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สําคัญเกี่ยวกับการปอง

แบบองครวมระดับตําบล ออก โรคซา หรือโรคตาม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

 -ไขเลือกออก ประกาศ ก.สาธารณสุข

 -โรคซา

 -โรคมือ เทา ปาก

 -โรคติดตอตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2,765,000



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมจริยธรรม  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ประชาชน เยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -มีสํานึกดี จิตใจดี กองการศึกษา

และคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรม ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -มีจริยธรรมและคุณธรร

 -เพื่อใหมีสํานึกดี จิตใจ ส.อบต.และคณะผูบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในการใชชีวิตประจํา

2 โครงการสงเสริมการ  -เพื่อเปนการสรางรายได  -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมนักทอง  -เกษตรมีรายได สํานักปลัด

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เที่ยว  -ใชทรัพยากรที่มีอยู

(โฮมสเตย)  -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหเกิดประโยชนดวย

ชาวบานในการทําเกษตร ภูมิปญญา

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

กอง

สวัสดิการ

สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการการศึกษา เพื่อนักเรียนไดทราบ  -นักเรียน โรงเรียนในเขต 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขา นักเรียน มีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ตอตานการใชสารเสพติด โทษยาเสพติด กฎหมาย ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด 

ในนักเรียน วาดวยการกระทําของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) นักเรียนมีความรูเรื่อง

ยาเสพติด ยาเสพติดมากขึ้น

4 โครงการเด็กและเยาวชน  -เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - นักเรียน เยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียน เยาวชนมีควา สํานักปลัด

พัฒนาชุมชน"ถนนคนเดิน" เยาวชนมีกิจกรรมใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติด 

ตําบลสามแยก เวลาวาง และหางไกล  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) -มีความรักความสามัคคี

ยาเสพติด มีสวนรวม

งาน

สวัสดิการ

สังคม

แผนงาน

ปองกันฯ



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

330,000
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ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การทองเที่ยว

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

แผนงาน จํานวนเงิน

สังคมสงเคราะห 9,155,000

สาธารณสุข 2,765,000

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 830,000

สรางความเขมแข็งชุมชน 330,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการอบรมสงเสริม - เพื่อพัฒนาศักยภาพ สมาชิกกลุมศูนยถายทอด 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - มีการถายทอดเทคโนโลยี สํานักปลัด

สนับสนุนศูนยสงเสริม พันธุขาวปลูก ใหมี เมล็ดพันธขาวปลูก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม การเกษตรที่ทันสมัยและ

เมล็ดพันธุขาวและเกษตรคุณภาพมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึงแกประชาชน

อินทรีย        -ประชาชนมีความรูดาน

เมล็ดพันธุขาว

2  - โครงการจัดเวที  - เพื่อใหประชาชนมี  - ประชาชนในทุกหมูบาน 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูที่  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

ประชาคมจัดทําแผน ความรูความเขาใจใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขาประชาคมความเขาใจในการพัฒนา

พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการของศูนย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) มีแผนพัฒนาการเกษตรไว

ทองถิ่น(ดานการเกษตร ถายทอดเทคโนโลยี เปนแนวทางในการพัฒนา

และแหลงน้ํา) การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  -โครงการสนับสนุนเมล็ด  -เพื่อพัฒนาและเพิ่ม  - ศูนยขาวชุมชนไดพัฒนา 40,000 40,000 40,000   2 แหง  -เมล็ดพันธขาวที่มีคุณภาพ สํานักปลัด

พันธขาวตามยุทธศาสตร ศักยภาพศูนยขาวชุมชน และมีประสิทธิภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ในศูนยขาวชุมชนและเพื่อ

จังหวัด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนาเมล็ดพัฯธขาว

4  -โครงการสงเสริม  - เพื่อใหประชาชน  -เกษตรไดรับการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีการดําเนิน สํานักปลัด

การผลิตปุยอินทรีย ประกอบอาชีพตาม คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ชีวิตแบบพอเพียงรอยละ 

ตําบลสามแยก แนวทางเศรษกิจพอเพียง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

5  - โครงการปลูกมะนาว  - เพื่อใหเกษตรกรมีความรู     เกษตรกรมีการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรผู  - ประชาชนมีการดําเนิน กองสวัสดิการ

นอกฤดูกาล ทุกหมูบาน ในการปลูกมะนาวนอก ผลผลิตนอกฤดูกาล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ ชีวิตแบบพอเพียง สังคม

ในตําบลสามแยก ฤดูกาล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - มีรายไดเพิ่มและมีมะนาว

 - เพื่อใหเกษตรมีรายได รับประทานนอกฤดู



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

6  -โครงการกอสรางฝาย  - เพื่อใหประชามีน้ําใช  -ลําหวยไดรับการพัฒนาเพื่อกัก 500,000 500,000 500,000  1  แหง  - ประชาชนมีน้ําใชในการ กองชาง

น้ําลนหวยหินลับตอนลาง ในการเกษตรตลอดทั้งป เก็บน้ําใชเพื่อการเกษตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกษตรรอยละ  20 ของ

หวยบง ลําเซบาย หวยโปง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จํานวนครัวเรือนประชากร

ฯลฯ

7  โครงการขุดลอกลําหวย  - เพื่อใหประชามีน้ําใช  -ลําหวยในตําบลสามแยกได 500,000 500,000 500,000  1  แหง  - ประชาชนมีน้ําใชในการ กองชาง

สาธารณะ หวยปอ, ในการเกษตรตลอดทั้งป ไดรับการพัฒนา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกษตรรอยละ  20 ของ

หวยกอย,หวยโจทย ฯลฯ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จํานวนครัวเรือนประชากร

หรือลําน้ําสาธารณะใน

ตําบลสามแยก



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

1,320,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - สงเสริมสหกรณกลุม  - เพื่อพัฒนาการบริหาร  - จํานวนสหกรณกลุมออม 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุมที่  - ประชาชนในหมูบาน

ออมทรัพย ในชุมชน จัดการสหกรณไดอยางมี ทรัพยทุกหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขวรวม สามารถพึ่งตนเองไดอยาง

ประสิทธิภาพ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ยั่งยืน รอยละ 10 ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

2  - โครงการเบี้ยยังชีพ  - เพื่อสนับสนุนเบี้ย  - ผูสูงอายุ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 จํานวนผูสูง  - ผูสูงอายุมีรายไดเพิ่ม

ผูสูงอายุ ยังชีพผูสูงอายุ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อายุ รอยละ  90  ของจํานวน

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ผูสูงอายุในเขต  อบต.

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3 โครงการเบี้ยยังชีพ  - เพื่อสนับสนุนเบี้ย  - คนพิการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000  จํานวนคน  - ผูพิการทุกคนมีรายได

คนพิการ ยังชีพคนพิการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ   พิการ เพิ่มมีกําลังใจที่จะตอสู

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ชีวิตตอไป

4 โครงการเบี้ยยังชีพ  - เพื่อสนับสนุนเบี้ย  - ผูปวยโรคเอดส 60,000 60,000 60,000     10  คน  - ผูปวยเอดสทุกคน มี

ผูปวยโรคเอดส ยังชีพผูปวยโรคเอดส (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ กําลังใจที่จะตอสูชีวิตตอไป

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการสํารวจขอมูล  - เพื่อจัดเก็บขอมูลใน  - ทุกครัวเรือนในเขต อบต. 40,000 40,000 40,000 1,700  - รูถึงสภาพความเปนอยู

ความจําเปนพื้นฐาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ครัวเรือน และไดขอมูลเปนแนวทาง

ประชาชนในเขตองคการ ของประชาชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนาคุณภาพชีวิต

บริหารตําบลสามแยก ของประชาชน

6  - โครงการกอสราง  - เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 100,000 100,000 100,000  1 หลัง  - รูถึงสภาพความเปนอยู กองชาง

บานคนดีศรีเมืองยศ ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ และไดขอมูลเปนแนวทาง

เนื่องในวโรกาสวันพอ ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

แหงชาติ

ของประชาชน

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  - โครงการกอสรางสิ่ง  - เพื่อกอสรางสิ่งอํานวย  - ผูพิการไดรับความสะดวก 100,000 100,000 100,000 จํานวนสิ่ง  - รูถึงสภาพความเปนอยู กองชาง

อํานวยความสะดวก ความสะดวกสําหรับ ในการติดตอราชการใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อํานวยความ และไดขอมูลเปนแนวทาง

สําหรับผูพิการ ผูพิการ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สะดวก การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

8  - โครงการพัฒนา  - เพื่อใหผูสูงอายุ และ  - ผูสูงอายุและผูพิการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - รูถึงสภาพความเปนอยู

เครือขายผูสูงอายุ และ ผูพิการ มีคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมเครือขาย และไดขอมูลเปนแนวทาง

ผูพิการ  ที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

9  - สนับสนุนกองทุน  - เพื่อใหการสนับสนุน  - จํานวนสมาชิกที่เขารวม 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเปน  ประชาชนตําบลสามแยก

สวัสดิการชุมชนตําบล  กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สมาชิก ไดรับสวัสดิการ

สามแยก  ตําบลสามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

10  - โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อเปดโอกาสให  - อาสาสมัครแรงงานกับ 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด

แรงงานตําบลสามแยก อาสาสมัครแรงงาน   องคการบริหารสวน ตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

รวมใจประสานพัฒนา กับองคการบริหารสวน   สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบล

บานเกิด ตําบลสามแยก รวมกัน บําเพ็ญประโยชนเพื่อ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ สาธารณะ

สาธารณะ 

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพื่อเสริมสรางและยก  -กลุมสตรีตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนกลุม กลุมสตรีมีอาชีพเสริมเพิ่ม

สตรีชุมชนสตรีชุมชน ระดับคุณภาพชีวิตใหกลุมความรูดานอาชีพเพื่อมากขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อาชึพเขา มากยิ่งขึ้น

เขมแข็งตําบลสามแยก สตรี หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) อบรม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

9,660,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการจัดหาวัสดุ  - เพื่อสงเสริสนับสนุน  - ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ 200,000 200,000 200,000  2  แหง  - เด็กมีการพัฒนาที่ กองการศึกษา

อุปกรณ ศูนยพัฒนา สื่อการเรียนการสอน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวดเร็ว รอยละ  20 

เด็กกอนเกณฑ ใหทันสมัย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  ของจํานวน เด็กกอน

เกณฑทั้งหมด

2  - โครงการจัดหาวัสดุ  - เพื่อสงเสริสนับสนุน  - โรงเรียนในเขต อบต. 100,000 100,000 100,000 3 แหง  - นักเรียน นักศึกษา กองการศึกษา

อุปกรณทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอนให (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น  

ใหกับโรงเรียนในเขต  ทันสมัย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ 20 ของจํานวนเด็ก

อบต.

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

3  - โครงการอาหารเสริม   - เพื่อสงเสริมสุขภาพ  - โรงเรียนในเขต อบต. 1,000,000 1,000,000 1,000,000    5 แหง  - เด็กและเยาวชนมีสุขภา กองการศึกษา

(นม) ของเด็กและเยาวชน  และศูนยเด็กกอนเกณฑ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ แข็งแรงไดรับสารอาหาร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ครบถวน รอยละ 80 

4  - โครงการสนับสนุน  - เพื่อสงเสริมสุขภาพ  - โรงเรียนในเขต อบต. 1,300,000 1,300,000 1,300,000   5  แหง  - เด็กและเยาวชนมีสุขภา กองการศึกษา

อาหารกลางวัน ของเด็กและเยาวชน และศูนยเด็กกอนเกณฑ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ แข็งแรงไดรับสารอาหาร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ครบถวน รอยละ 80 

ของจํานวนเด็ก
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

5  - โครงการฝกอบรม  - เพื่อพัฒนาความรูของ  - บุคลากรทางการศึกษา 40,000 40,000 40,000   20  คน  - บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรและเพิ่ม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ มีความรูความเขาใจในการ

ศักยภาพทางการศึกษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) พัฒนาดานการศึกษา

เพิ่มขึ้น  รอยละ  20

6  - โครงการศึกษาดูงาน  - เพื่อพัฒนาความรูของ  - คณะผูบริหาร,พนักงาน 100,000 100,000 100,000    40  คน  - มีการเพิ่มศักยภาพในการ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนา บุคลากรและเพิ่ม พนักงานจางศูนยเด็กเล็ก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริหารจัดการศูนยพัฒนา

เด็กกอนเกณฑ ศักยภาพในการบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เด็กเล็กเพิ่มขึ้น  รอยละ 20

จัดการศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก
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2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

7  - โครงการจัดสรร  -เพื่อเพิ่มสวัสดิการให  -เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก 2,000 2,000 2,000     2  แหง  -เด็กและผูปกครองไดรับ กองการศึกษา

คาพาหนะนําเด็กสง แกเด็กและผูปกครอง กอนเกณฑทั้ง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สวัสดิการเพิ่มขึ้น  

โรงพยาบาล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

8  - โครงการปฐมนิเทศ  - เพื่อพัฒนาความรู  - ผูปกครองเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 200  คน  -ผูปกครองเด็กเล็ก กองการศึกษา

ผูปกครองเด็กเล็ก ความเขาใจในการบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ มีความรูความเขาใจในการ

จัดการศูนยพัฒนาเด็ก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) บริหารงานของศูนยฯ  

กอนเกณฑแกผูปกครอง
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2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

9  - โครงการสงเสริม  -เพื่อใหผูนําหมูบาน   - ประชาชนในหมูบานไดรับ 200,000 200,000 200,000          13 หมูบาน  -ผูนําหมูบานมีการพัฒนากองการศึกษา

สนับสนุนเครือขาย ประชาชน ไดรับรูขอมูล ขอมูลขาวสารที่ทันสมัย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ งานดาน เอกสารและ

อินเตอรเนตหมูบาน ขาวสารที่ทันสมัยและ และรวดเร็ว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาชนไดรับทราบ 

บริการประชาชน พัฒนาความรู ขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว 

  -เพื่อประโยชนของ ทันสมัย  

นักเรียนในการคนควา  -นักเรียน นักศึกษา

ไดรับรูขอมูลขาวสาร
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

10  -โครงการเสริมสราง  -เพื่อใหใชเวลาวางเปน  - เยาวชน  ประชาชน 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  -ใชเวลาวางเปนเกิด กองการศึกษา

สุนทรีย ดนตรี  ศิลปะ ประโยชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ประโยชน

 -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -เด็กเยาวชนมีกิจกรรม

เกิดการรวมกลุม นันทนาการ

11  - โครงการฝกอาชึพ  -เพื่อเปนการสงเสริม  - เด็กนักเรียนสามารถตัด 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา  -บริการตัดผมได กองการศึกษา

ระหวางเรียน(ตัดผมชาย)การหารายไดจากอาชีพ ผมได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ  -มีกลุมอาชีพระหวาเรียน

โรงเรียนคึมชาดตาดบก ตัดผมและใชเวลาวางให หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ศรีสมพร เปนประโยชน
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2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

12  -โครงการทํานาเพื่อ  เพื่อใหเด็กเยาวชนฝกทักษะ   -นักเรียน 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขา  -ใชเวลาวางเปนเกิด กองการศึกษา

อาหารกลางวัน  -เพื่อใหเด็กเยาวชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ประโยชน

เกิดการรวมกลุม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีอาหารกลางวัน

13  - โครงการสงเสริมการ  -เพื่อใหเด็กเยาวชน  - เด็กนักเรียนสื่อความหมาย 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา  -ทราบความหมาย กองการศึกษา

เรียนรูหลักคานิยม 12 เกิดการรวมกลุม ของเรียนรูหลักคานิยม 12 (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ คานิยม 12 ประการและ

ประการและหนาที่  -เพื่อใหเด็กเยาวชน ประการและหนาที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนาที่พลเมือง

พลเมือง เรียนรูหลักคานิยม 12 พลเมือง  -ใชเวลาวางเปนเกิด

ประการและหนาที่ ประโยชน

พลเมือง
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14   - กิจกรรมวันเด็ก  -เพื่อใหเด็กเยาวชนีการ  -เด็กเยาวชนตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -เด็กเยาวชนมีกิจกรรม กองการศึกษา

พัฒนาทั้งดานรางกาย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ นันทนาการ

และจิตใจ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

15  - โครงการสงเสริมทักษะ -เพื่อใหเด็กเยาวชน  - เด็กนักเรียนสื่อความหมาย 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  -สื่อสารภาษาอาเชี่ยนได กองการศึกษา

ชีวิตและการอยูรวมกัน เกิดการรวมกลุม ภาษาอาเชี่ยนได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ  -ใชเวลาวางเปนเกิด

กับผูอื่น (เด็กและเยาวชน)  -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประโยชน

การแสดงออกดานภาษา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

16  -โครงการสรางความรู  -เพื่อใหเด็กเรียนรูและ  -เด็กนักเรียนในโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียนมีความรูในสื่อ กองการศึกษา

ความเขาใจในเด็ก เชน สรางความเขาใจในเด็ก ในเขต อบต.สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ ที่นําเสนอ และนําไปใช

 -โรคเอดส  -เกิดกระบวนการเรียนรู หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตประจําวันได

 -การใชสื่อออนไลนฯ และสรางแรงจูงใจในการ

 -เสริมสรางความรูและ เรียน

 -จิตสํานึกดานวัฒนธรรม

ชุมชนทองถิ่น

 -สงเสริมการเรียนรู

วิถีอีสาน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

3,317,000

16  -โครงการคัดแยกขยะ  -เพื่อใหใชเวลาวางเปน  - นักเรียน แยกขยะ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -มีกลูมธนาคารขยะ กองการศึกษา

ประโยชน ประเภทตางได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ เพิ่มรายได

 -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -สามารถแยกขยะได

เกิดการรวมกลุม

17   -โครงการแขงขันทักษะ  -เพื่อใหเด็กเยาวชน   -นักเรียน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  -ใชเวลาวางเปนเกิด กองการศึกษา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

เกิดการรวมกลุมเสริม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ประโยชน

สรางทักษะวิชาการ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีทักษะวิชาการเพิ่ม

18  - โครงการสงเสริมการ  -เพื่อใหเด็กเยาวชน  -เด็กนักเรียนสื่อความหมาย 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -สื่อสารภาษาอาเชี่ยนได กองการศึกษา

เรียนรูภาษาอาเชี่ยน เกิดการรวมกลุม ภาษาอาเชี่ยนได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ  -ใชเวลาวางเปนเกิด

 -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประโยชน

การแสดงออกดานภาษา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

6,754,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการอบรม  - เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง  - ผูนําชุมชน,อาสาสมัคร 30,000 30,000 30,000    150  คน  - ประชาชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

อาสาสมัครปองกันและ ปราศจากยาเสพติด ประชาชนทั่วไป (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หางไกลยาเสพติด 

ปราบปรามยาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - โครงการกีฬาตาน  - เพื่อใหเยาวชน  - เยาวชน ,ประชาชน 300,000 300,000 300,000  13 หมูบาน  - เยาวชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ยาเสพติด หางไกลยาเสพติด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หางไกลยาเสพติด  รอยละ 

 -เพื่อใหการมีสวนรวม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) 80 ของเยาวชนในเขตอบต.

ของประชาชนในตําบล  -ประชาชนมีความรัก

สามัคคี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการจัดกิจกรรม  - เพื่อสรางเครือขาย  - เยาวชน, กลุมพลัง 3,000 3,000 3,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

รณรงตวันตอตาน ในการปองกันและแกไข ประชาชน,สวนราชการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ หางไกลยาเสพติด 

ยาเสพติดโลก ปญหายาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีเครือขายรวม สรางจิต

สํานีกปองกันยาเสพติด

4  - โครงการเพิ่มประสิทธิ  - เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง  - ผูประสานพลังแผนดิน 10,000 10,000 10,000   25 คน  - ประชาชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ภาพผูประสานพลัง ปราศจากยาเสพติด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หางไกลยาเสพติด 

แผนดิน(25 ตาสัปรด)  - เพื่อดูแล สอดสอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ใหขอมูลเกี่ยวกับ

ดานการขาวยาเสพติด ยาเสพติดในหมูบาน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการชุดปฏิบัติการ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพดาน  -ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบ 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา  -ประชาชนไดรับขอมูล สํานักปลัด

ประสานพลังเอาชนะ ดานการขาว สังคม ,ชุดปฏิบัติการประ- (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ดานขาวสารเกี่ยวยาเสพติด

ยาเสพติดอยางยั่งยืน  - เพื่อเพิ่มศักยภาพดาน ชาคม,คนควา/คัดกรองผู หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) อยางทั่วถึงรอยละ  80

ของบุคลากร เสพมติดตามฟนฟูผูเสพ  -บุคลากรมีประสิทธิภาพ

6  - โครงการกอสราง  - เพื่อเปนลานกีฬา  - ลานกีฬาเอนกประสงค 1,500,000 1,500,000 1,500.00     2 แหง  - ประชาชนมีความเขมแข็ง สวนโยธา

ลานกีฬาเอนกประสงค เอนกประสงคตาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หางไกลยาเสพติด รอยละ

ยาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  10 ของประชากรทั้งหมด



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  -โครงการเยาวชนรุนใหม  - เพื่อเยาวชนในชุมชน  -เยาวชนในตําบลสามแยก 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขา  - เยาชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

รวมใจตานภัยยาเสพติด เขมแข็งปราศจาก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด งานปองกันฯ

ยาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

8  - โครงการการศึกษา  - เพื่อนักเรียนไดทราบ  -นักเรียน 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขา  - นักเรียน มีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ตอตานการใชสารเสพติด โทษยาเสพติด กฎหมาย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด 

ในนักเรียน วาดวยการกระทําของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)   - นักเรียนมีความรูเรื่อง

ยาเสพติด ยาเสพติดมากขึ้น
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

9  - โครงการอบรม  - เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง  - นักเรียน เยาวชน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  -  นักเรียน เยาวชนมีความ สํานักปลัด

กลุมเยาวชนอาสาสมัคร ปราศจากยาเสพติด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติด งานปองกัน

 -.เพื่อความสามัคคี หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - มีความรักสามัคคี 

 -เพื่อให.ใชเวลาวางให มีสวนรวม

เกิดประโยชน  -.ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน

10 โครงการเด็กและเยาวชน  -เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - นักเรียน เยาวชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียน เยาวชนมีความ สํานักปลัด

พัฒนาชุมชน"ถนนคนเดิน" เยาวชนมีกิจกรรมใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติด งานปองกัน

ตําบลสามแยก เวลาวาง และหางไกล  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) -มีความรักความสามัคคี

ยาเสพติด มีสวนรวม
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2,018,000
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

โครงการประกวด  -เพื่อพัฒนาศักยภาพ  -อบต. เขารวมโครงการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - อบต. มีการพัฒนา สํานักปลัด

องคกรปกครองดี การบริหารจัดการที่ดีของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ศักยภาพการบริหาร

สวนทองถิ่นที่มีการ อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จัดการที่ดี

บริหารจัดการที่ดี

3  - โครงการเปดทําการ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  -ชวงเวลา12.00-13.00น. 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  -ประชาชนสะดวกตอ สํานักปลัด

นอกเวลาทําการ การบริหารจัดการที่ดีของ  -ชวงเวลา16.30-18.00น. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ การติดตดราชการ  

 อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

4 โครงการ  อบต.  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อบต.  สัญจร  50,000 50,000 50,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนสะดวกตอก สํานักปลัด

สัญจร การบริหารจัดการที่ดีของ จํานวน  13  หมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ติดตดราชการ  

 อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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5 โครงการประเมินความ  -เพื่อใหทราบคุณภาพ  -เจาหนาที่ พนักงาน 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

พึงพอใจในการใหบริการ ของการบริการประชาชน ผูบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ประสิทธิภาพการ

ประชาชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทํางาน

6 โครงการอบรมพัฒนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  -บุคลากรใน อบต. 100,000 100,000 100,000  บุคลากร  - ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด

บุคลากร และศึกษาดูงานและประสิทธิภาพของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ทุกคน บริการที่สะดวกรวดเร็ว

บุคลากรใน  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - บุคลากรมีความรู

10  - โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ผูเขารวมโครงการ 20,000 20,000 20,000  จํานวนผู  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

คานิยมสรางสรรคของ ของเจาหนาที่ของรัฐใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ประสิทธิภาพการทํางาน

เจาหนาที่ของรัฐ การปฏิบัติงาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และมีวิศัยทัศนที่

กวางไกล
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12  โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อรองรับผูพิการมารับ หองน้ําคนพิการตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ประชาชน  ผูมารับบริการไดใชบริการ

สําหรับผูพิการ บริการ ในสํานักงานอบต. มาตรฐานฯ ที่สะดวก  ไดมาตรฐาน

สามแยก เพื่อใหมีหองน้ํา

และสิ่งอํานวยความ กองชาง

สะดวกผูพิการ

12 โครงการกอสรางอาคาร  เพื่อรองรับผูมารับบริการ หองน้ําคนพิการตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ประชาชน  ผูมารับบริการไดใชบริการ

เอนกประสงค ในสํานักงานอบต. สามแยก มาตรฐานฯ ที่สะดวก  ไดมาตรฐาน

(สํานักปลัด) และรองรับการ

กองชาง

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

1  -สงเสริมสนับสนุนการมี  - เพื่อใหประชาชนมี  - ประชาชนที่เขารวม 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สวนรวมของประชาชนในสวนรวมในการบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม ในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ จัดการสาธารณสุขมูลฐาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณสุขมูลฐาน

2  -โครงการแกนนํา อสม  - เพื่อพัฒนาความรู  - อสม. 100,000 100,000 100,000  120 คน  - อสม.  มีความรู สํานักปลัด

รวมใจลดโรคลดเสี่ยงดวยความสามารถของ  อสม. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความสามารถเพิ่มขึ้น  

การปรับเปลี่ยน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80 ของผูเขา

พฤติกรรมสุขภาพ รวมโครงการ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

3  - โครงการพัฒนาศักย  - เพื่อใหประชาชนมี  - ประชาชนเขารวม 60,000 60,000 60,000     13 หมูบาน  - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

ภาพและสรางสุขภาพ สุขภาพรางกายที่แข็งแรง โครงการไมนอยกวา  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รางกายที่แข็งแรง  

ชมรมผูสูงอายุตําบล 300  คน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ

สามแยก 20  ของผูเขารวม

โครงการ

4  - โครงการบานเรือน  - เพื่อใหบานสะอาดนาอยู  -ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 จํานวนครัว  - ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สะอาดนาอยู ปลอดภัย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน ในการบริหารจัดการ

และไรขยะ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

5  - โครงการคนไทยไรพุง  - เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ  - ประชาชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

รางกายที่แข็งแรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวม รางกายที่แข็งแรง  งานสาธารณสุข

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ 

 20  ของผูเขารวม

โครงการ

6  -โครงการหมอนวดนอย  - เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ  -เยาวชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -สามารถชวยเหลือ

และคนในครอบครับได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวม ผูสูงอายุได

 - ใหบริการแกนักทองเที่ยว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ใชเวลาวาเปนใหเปน

ประโยชน

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

7  -  โครงการพัฒนาศูนย  - เพื่อใหประชาชนมี ศูนยการบริการสาธารณสุข 50,000 50,000 50,000  จํานวนที่ไดรับ  - มีการพัฒนา สวนรวม สํานักปลัด

การบริการสาธารณสุข สวนรวมในการบริหาร ระดับหมูบาน  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ คัดเลือก ในการบริหารจัดการ งานสาธารณสุข

ระดับหมูบาน  จัดการสาธารณสุขมูลฐาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

8  - โครงการพัฒนาเครือ  - เพื่อใหเยาวชนมีความรู  - เยาวชน 20,000 20,000 20,000  - เยาวชนมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

ขายโรงเรียนสงเสริมสุข เรื่องสุขภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สุขภาพ

ภาพและเด็กไทยทําได  - เพื่อใหเยาวชนสามารถ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - ใหคําแนะนําเบื้องตน

(ยุว อสม.) คนในครอบครัวได เรื่องสุขภาพได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

9  -สมทบกองทันหลัก  -เพื่อจัดบริการทางดาน  -ประชาชนไดรับบริการ 250,000 250,000 250,000 ประชาชนใน  -ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัด

ประกันสุขภาพระดับทองสาธารณสุขแกประชาชน ดานสาธารณสุข (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยก ดานสาธารณสุขอยาง งานสาธารณสุข

ถิ่นหรือพื้นที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึง

10  -โครงการจิตอาสา  - เพื่อใหประชาชน ประชาชนในตําบลสามแยก 25,000 25,000 25,000  จํานวนที่ไดรับ จํานวนผู ลด ละเลิก สํานักปลัด

รณรงค ลด ละเลิกยาสูบ สวนรวมในการบริหาร ที่เขารวม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ คัดเลือก เพิ่มขึ้น 

เหลาและอบายมุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

11  - โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อใหบานเมืองสะอาด  - เยาวชน ประชาชน 25,000 25,000 25,000  - เยาวชนมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

ปนจักรยานจัดการขยะ นาอยู ในตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ การจัดการขยะ งานสาธารณสุข

ชุมชน  - เพื่อใหเยาวชนมีสวนรวม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ในการบริหารจัดการขยะ
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งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

12   -โครงการเด็กและ  -เพื่อจัดบริการทางดาน  -ประชาชนไดรับบริการ 25,000 25,000 25,000 ประชาชนใน  -ประชาชนไดรับบริการ

เยาวชนพัฒนาครอบครัว ดานสาธารณสุข (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยก ดานสาธารณสุขอยาง

ผาสุก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึง

13 โครงการกอสรางทาง  -เพื่อใหผูใชจักรยานมีความ ชุมชนบานดาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผูใชรถจักรยาน  -ประชาชนที่ใชรถ

ไบทเลนในหมูบานทุก ปลอดภัย ชุมชนบานคึมชาด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จักรยานมีความปลอดภัย กองชาง

หมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

14  -จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  -เพื่อรองรับการบรรทุกขยะ  -ทุกหมูบานในตําบล 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนขยะที่  -การจัดเก็บขยะได สํานักปลัด

ชนิด 6 ลอ ที่มีจํานวนมากขึ้น สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บรรทุกไดมาก ปริมาณมากขึ้น งานสาธารณสุข

 - เพื่อใหบานเมืองสะอาด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ขึ้น

นาอยู

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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(บาท) บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.2  แนวทางการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

 -โครงการอบรมภาษา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ภาษาอังกฤษ 100,000 100,000 100,000 การบริการ  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

ตางประเทศ การบริหารจัดการที่ดีของ  - ภาษาอาเชียน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประสิทธิภาพการทํางาน

อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - สื่อสารกับชาวตางชาติได

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
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     3.2  แนวทางการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
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(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
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เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

1  -โครงการดูแลและ  -เพื่อปองกันและควบคุม  - ประชาชน 30,000 30,000 30,000    2 ครั้ง  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

รณรงคปองกันโรคเรื้อรัง โรคเรื้อรัง โรคไขเลือด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สําคัญเกี่ยวกับการปอง งานสาธารณสุข

แบบองครวมระดับตําบลออก โรคซา หรือโรคตาม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

ประกาศ ก.สาธารณสุข

2  - โครงการควบคุม  - เพื่อปองกันการระบาด  -ทุกหมูบานในเขต  อบต. 30,000 30,000 30,000       3 ครั้ง  - ประชาชนมีความ สํานักปลัด

ปองกันโรคไขเลือดออก ของโรคไขเลือดออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ปลอดภัยในการปองกัน งานสาธารณสุข

(จัดซื้อทราบอะแบท) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรคไขเลือดออก 
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งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการพัฒนา  -เพื่อปองกันและควบคุม  -ผูใหญบาน  ส.อบต. 30,000 30,000 30,000    70  คน  -ผูเขารวมโครงการมี สํานักปลัด

เครือขายเฝาระวังและ โรคระบาด และ  อสม. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความเขาใจในการปองกัน งานสาธารณสุข

ควบคุมโรค หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และเปนแกนนําในการเฝา

ภาคประชาชน ระวังโรคระบาด

4  - โครงการตรวจสุขภาพ  - เพื่อใหประชาชนทุก  - ทุกหมูบานในเขต  อบต. 50,000 50,000 50,000      2  ครั้ง  - ประชาชนทุกคนมีสุขภ สํานักปลัด

ประจําป คนมีสุขภาพอนามัยที่ดี (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อนามัยที่ดียิ่งขึ้น งานสาธารณสุข

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.2  แนวทางการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการเฝาระวังภาวะ - เพื่อปองกันการขาด  - เด็กที่ขาดสารอาหาร 15,000 15,000 15,000     15  คน  - เด็กที่ขาดสารอาหาร สํานักปลัด

โภชนาการและพัฒนา สารอาหารของเด็ก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ไดรับสารอาหารครบถวนงานสาธารณสุข

การเด็กโดยใช DSPM หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

6  - โครงการเด็กยุคใหม  - เพื่อใหเด็กและเยาวชน  - เด็กและเยาวชน 15,000 15,000 15,000     100  คน  - เด็กและเยาวชนมีสุขภ สํานักปลัด

ยิ้มใสฟนสวย มีสุขภาพฟนที่แข็งแรง  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ฟนที่แข็งแรงสวยงาม งานสาธารณสุข

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  10  ของจํานวน

ผูเขาอบรม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.2  แนวทางการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  -โครงการลูกนอยปลอด  - เพื่อใหความรูแก  -หญิงมีครรภและคูสมรส 30,000 30,000 30,000  จํานวนผูเขา  - เด็กในครรภมีสุขภาพ สํานักปลัด

ภัยเพราะการฝากครรภ หญิงมีครรภและรักษา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม แข็งแรงไดรับสารอาหาร งานสาธารณสุข

คุณภาพ และสงเสริม สุขภาพเด็กในครรภ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ครบถวนรอยละ 10 

สุขภาพหญิงตั้งครรภและ -เพื่อใหคูสมรสดูแลรักษา ของผูเขารวมโครงการ

คูสมรส สุขภาพ ใสใจคนในครอบ

8  - โครงการบูรณาการ  - เพื่อใหความรูความ  - สตรีอายุ 30 ปขึ้นไป  . 30,000 30,000 30,000  จํานวนผูเขา  - สตรีทุกคนมีความรู สํานักปลัด

ปองกันควบคุมโรคมะเร็ง เขาใจแกสตรีทุกคนใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ความเขาใจเรื่องโรคมะเร็ง งานสาธารณสุข

ปากมดลูกและมะเร็งเตา เรื่องโรคมะเร็ง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  20  ของ

นม ผูเขารวมอบรม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.2  แนวทางการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

9  - โครงการดูแลและ  - เพื่อใหผูสูงอายุมี  - ผูสูงอายุทุกคน  ในเขต 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูสูงอายุ  - ผูสูงอายุทุกคนมีสุขภาพ สํานักปลัด

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ สุขภาพกาย ใจที่แข็งแรง  อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ กาย  ใจที่ดี  แข็งแรง งานสาธารณสุข

ผูพิการ ผูดอยโอกาส สมบูรณ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ 

10  ของจํานวนผูเขา

รวมโครงการ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.2  แนวทางการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

270,000

12 โครงการจัดซื้อ วัสดุ  -เพื่อปองกันและควบคุม  -ทรายอะเบท  น้ํายา 90,000 90,000 90,000    1  ครั้ง  - ประชาชนมีความ สํานักปลัด

 วิทยาศาสตร โรคไขเลือดออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ปลอดภัยในการปองกัน

ทรายอะเบท  น้ํายา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรคไขเลือดออกรอยละ

60 ของจํานวนประชากร

13  - โครงการรณรงคปอง  -เพื่อปองกันและควบคุม  -ประชาชน อสม.ผูนําชุมชน 100,000 100,000 100,000      2 ครั้ง  - ประชาชนมีความ สํานักปลัด

กันควบคุมโรคติดตอ โรคติดตอ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ปลอดภัยในการปองกัน

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ควบคุมโรคติดตอ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

     3.2  แนวทางการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

730,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - เผยแพรประชาสัมพันธ  - เพื่อสงเสริม  - ดําเนินการประชา 10,000 10,000 10,000    24 ครั้ง  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

ประชาธิปไตยผานเสียง ประชาธิปไตยในเขต  สัมพันธผานเสียงตามสาย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความเขาใจระบอบ

ตามสาย และรณรงคการ อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาธิปไตย

มีสวนรวมใน

ประชาธิปไตย

2  - โครงการจัดทํา  - เพื่อประชาสัมพันธ  - ประชาชนรับทราบขอมูล 100,000 100,000 100,000      5 แหง  - ประชาชนทราบขอมูล  สํานักปลัด

ปายประชาสัมพันธ ขาวสารงาน อบต. ขาวสารงาน   อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ขาวสาร อบต.และ

งานอบต.และสื่อเว็ปไซต  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาสัมพันธงานที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการขยายผลการ  - เพื่อสงเสริม  - ดําเนินการประชาสัมพันธ 30,000 30,000 30,000  จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

สงเสริมวิถีชีวิตแบบ ประชาธิปไตยในเขต  ตามสื่อตางๆ  ทุกครั้งที่มีการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมการอบรมความเขาใจระบอบ

ประชาธิปไตยเพื่อสราง อบต. เลือกตั้งทุกระดับ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาธิปไตยรอยละ 

ความปรองดองสมานฉันท 10 ของจํานวน

อันมีพระมหกษัตริยทรง ประชากร

เปนพระประมุข

4  - โครงการสงเสริมสนับ  - เพื่อเปนกรอบและ  - ดําเนินการจัดทําแผน 30,000 30,000 30,000  13 หมูบาน  - ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สนุนการจัดทําแผน ทิศทางในการวางแผน พัฒนาหมูบานทุกหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ในการพัฒนาหมูบาน

พัฒนาระดับหมูบาน พัฒนาหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการสงเสริมสนับ  - เพื่อพิจารณาปรับ  -ประชุม การจัดทําแผน 20,000 20,000 20,000  จํานวนผูเขา  - แผนพัฒนาผาน สํานักปลัด

สนุนการประชาคมจัดทํา ทิศทางในการวางแผน พัฒนาระดับตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมประชุม การมีสวนรมโดยผาน

แผนพัฒนาตําบล พัฒนาสามป หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การประชาคมระดับ

 - เพื่อเปนกรอบและ ตําบล

ทิศทางในการวาง

แผนพัฒนาตําบล

6  -  โครงการอํานวยการ  - เพื่อใหบริการดาน  -  ศูนยรวมขาวการจัดซื้อ 8,000 8,000 8,000       1 แหง  - ไดรับบริการดาน สํานักปลัด

ศูนยรวมขาวการจัดซื้อ การจัดซื้อจัดจางของ จัดจาง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ขอมูลขาวสาร  

จัดจาง อปท.ทุกแหง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  -สงเสริมการแผนชุมชน  -เพื่อใหผูนําชุมชนผูนํา   -ประชุมประชาคมใน 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขา  -ชุมชน /หมูบาน สํานักปลัด

กลุมและสวนราชการ หมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมประชาคมมีแผนชุมชนเพื่อใชเปน

ที่เกี่ยวของไดดําเนินการ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แนวทางในทางการ

จัดทําแผนชุมชนสําหรับ พัฒนา

กําหนดการพัฒนาในชุมชน

8  - โครงการอบรมความรู  - เพื่อใชในชีวิตประจํา  -ประชาชนในตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนไดความรู สํานักปลัด

ดานกฎหมายในชีวิต  - เพื่อใหเกิดความเปน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม และนํามาปฏิบัติในชีวิต

ประจําวันใหกับ  ธรรม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประจําวัน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

9  - โครงการตอเติม  - เพื่อรวมกิจกรรมใน  - ศาลาประชาคม 300,000 300,000 300,000 4 แหง  - ประชาชนมีสวนรวม สวนโยธา

ศาลาประชาคม หมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ในการเขารวมกิจกรรม

 หมูที่  2,6,11,14 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในหมูบาน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

588,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

8  - โครงการขยายผลการสง - เพื่อประชาชนรัก  - ประชาชน ในตําบล 10,000 10,000 10,000 จํานวนผู  - มีความรักสามัคคีกัน สํานักปลัด

เสริมวิธีแบบประชาธิปไตยสามัคคี ไมเกิดความ สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ในหมูบานและสังคม

เพื่อสรางความปรองดอง แตกแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สมานฉันท

10  - โครงการกอสรางและ  - เพื่อสงเสริมประชาธิป  - หอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 จํานวน  - ประชาชนมีความรู สวนโยธา

ปรับปรุงหอกระจายขาว ไตย  ในเขต  อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หมูบานที่ได ความเขาใจระบอบ

ประจําหมูบานในตําบล  - เพื่อประชาสัมพันธขาว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รับการคัด ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

สามแยก ขอราชการตางๆ เลือก  - ประชาชนดรับทราบ

ขาว ขอราชการตางๆ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

12  - โครงการจัดทําสื่อ  -เพื่อประชาสัมพันธ   เวปไซด อบต. สามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

ประชาสัมพันธ อบต. งาน อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมเวปไซด ในการรับรูขอมูลขาว

(ชองทางการติดตอสื่อสาร  -เพื่อเปนชองทางติดตอ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สารผานทางเวปไซด

หรือเว็ปไซด) สารระหวางผูรับบริการ

และผูใหบริการ

14  - โครงการอํานวยการ   -เพื่ออํานวยความสะดวก  -   ศูนยรวมขอมูลขาวสารฯ 20,000 20,000 20,000 1  - ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

ศูนยรวมขอมูลขาวสาร ศูนยรวมขอมูลขาวสาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  ศูนยรวมฯ ขาวสารอยางชัดเจน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ  เสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

การจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดจาง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การจัดซื้อจัดจาง

15  -โครงการจัดทําปายหมูบาน  -เพื่อใหผูที่มาติดตอไดรับ  -หมูบาน ทุกหมูบานใน 500,000 500,000 500,000 หมูบานใน ชุมชนมีความเขมแข็งยั่ง สวนโยธา

เสริมสรางความเปนเอก ความสะดวก/เปนระเบียบ ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยก ยืน และมีความเปน

ลักษณใหกับชุมชน สะดวกในการเขาหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ระเบียบเรียบรอย



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.2  แนวทางการพัฒนาการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการฝกอบรมทบ  -เพื่อทบทวนความรูของ    -ชุดรักษาความปลอด 20,000 20,000 20,000  จํานวน  -มีความปลอดภัยในชีวิต สํานักปลัด

ทวนชุดรักษาความ ชุด  ชรบ. ภัยหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม และทรัพยสิน

ปลอดภัย  -เพื่อความปลอดภัยใน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

ชีวิตและทรัพย

2  -โครงการปองกัน  - เพื่อบรรเทาทุกขแก  - ผูประสบภัยในเขต  อบต. 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูประสบ - ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

บรรเทาความเดือดรอน ผูประสบภัยเบื้องตนใน ทุกคน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ภัย ชวยเหลือทันทวงที

 ของประชาชนที่เกิดจาก ระดับตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80  ของผู

สาธารณภัยตางๆ ประสบภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.2  แนวทางการพัฒนาการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3   -โครงการมิสเตอร  -เพื่อทําหนาที่ประสาน   -อาสาสมัครปองกันภัย 20,000 20,000 20,000       10 คน  - มีการประสานงานได สํานักปลัด

เตือนภัย งาน เฝาติดตามสถาน ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ แจงเตือนปฏิบัติไดรวด

การณภัยแจงเตือนปฏิบัติ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เร็ว  เฝาระวังเมื่อมี

ตามแผนอพยพประชาชน  สถานการณภัย

จากพื้นที่เสี่ยงภัย

4  - โครงการซอมแผน  -  เพื่อเปนการเตรียม  -อาสาสมัครปองกันภัย 50,000 50,000 50,000  50  คน  -มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด

อุบัติภัย พรอมรับมือและเพิ่ม ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูป

(แผนปองกันภัยฝาย ปทักษะการชวยเหลือผูที่  -เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แบบตางๆ สามารถชวย

พลเรือน) ไดรับบาดเจ็บจาก เหลือในการปองกันและ

อุบัติภัย บรรเทาสาธารณภัยได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.2  แนวทางการพัฒนาการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5   -โครงการอบรมจัดการ  -เพื่อทําหนาที่การบําบัด   -อาสาสมัครปองกันภัย 20,000 20,000 20,000 10 คน  - สามารถทําหนาที่การ สํานักปลัด

ดําเนินงานและบริหารจัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน

การระบบฉุกเฉิน กอนสง โรงพยาบาล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ได 

 -เพื่อปองกันการเจ็บปวย  - สามารถรักษาการเจ็บ

ที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน ปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน

6  -โครงการรณรงคการใช  -เพื่อเปนการรณรงค  - เจาหนาที่ตํารวจ, 40,000 40,000 40,000   กฎหมาย  -มีความถูกกฏหมาย สํานักปลัด

และใหบริการ ณ สถาน เขารับบริการ ณ สถาน   อปพร.,เจาหนาที่ อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ   ควบคุม  -มีความปลอดภัย

บริการ  บริการ สะอาด   รวมตรวจสอบ, หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีความสะอาด

 -เพื่อใหความปลอดภัย   รพ.สต.สามแยก



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.2  แนวทางการพัฒนาการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

250,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการฝกอบรม  - เพื่อเปนทบทวนความ  -อาสาสมัครปองกันภัย 50,000 50,000 50,000  150  คน  -มีความรูความเขาใจ

ทบทวนความพรอมงาน พรอมของ อาสาสมัคร ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูป

ปองกันและบรรเทา ปองกันภัยฝายพลเรือน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แบบตางๆ สามารถชวย

สาธารณภัย  ใหมีความเขาในบทบาท เหลือในการปองกันและ

หนาที่ สามารถชวยเหลือ บรรเทาสาธารณภัยได

ปองกันและบรรเทา อยางถูกตอง

สาธารณภัยแกประชาชน ใหเกิดเครือขายความรวม

เมื่อประสบภัย มือที่เขมแข็ง

ความปลอดภัยในชีวิต ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ 5 ของประชากร

ทั้งหมด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

2  - โครงการอยูเวรบริการ  - เพื่อใหประชาชนมี  - อปพร,เจาหนาที่ตํารวจ, 50,000 50,000 50,000  150  คน  - ประชาชนมีความ

ประชาชนชวงเทศกาล สวนรวมในการรักษา พนักงาน,ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขมแข็งมีความปลอดภัย

สงกรานต ความปลอดภัยในชีวิต หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ 10 ของ

ประชากรทั้งหมด

3  - โครงการอยูเวรบริการ  - เพื่อใหประชาชนมี  - อปพร,เจาหนาที่ตํารวจ, 50,000 50,000 50,000  150  คน  - ประชาชนมีความ

ประชาชนชวงเทศกาล สวนรวมในการรักษา พนักงาน,ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขมแข็งมีความปลอดภัย

ปใหม ความปลอดภัยในชีวิต หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ10 ของประชากร

ทั้งหมด

สํานักปลัด

งานปองกันฯ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

4  - โครงการสงเสริม  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  -ชมรม อปพร. 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูรวม  - สมาชิก อปพร. มีความ

สนับสนุนศูนย ของสมาชิก  อปพร.  ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมรม เขมแข็งมีความตั้งใจใน

อาสาสมัครปองกันภัย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่รอยละ 

ฝายพลเรือน อปพร. 90 ของ  จํานวนสมาชิก

อปพร.ตําบลสามแยก

5  - โครงการสงเสริม  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  - ลูกเสือชาวบานในตําบล 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรวม  - มีความตั้งใจการทํางาน

สนับสนุนลูกเสืออาสา ลูกเสืออาสา สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ชวยเหลือสังคม

ชวยเหลือสังคม  -เพื่อสรางเครือขาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

จิตสาธารณะชวยเหลือ

สังคม

สํานักปลัด

งานปองกันฯ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

200,000

4  -โครงการสงเสริมสนับ  -เพื่อใหประชาชนมีสวน  - ประชาชน  ,อปพร , 20,000 20,000 20000 จํานวนผูรวม  - กํานัน ผูใหญบานใน สํานักปลัด

สนุนตั้งดานตรวจภายใน รวมในการรักษาความ ส.อบต.และผูใหญบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ตําบลมีความตั้งใจใน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

หมูบาน ปลอดภัยในชีวิตและ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่

ทรัพยสิน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1   สงเสริมการจดทะเบียน  -เพื่อสงเสริมการจด  -กลุมอาชีพที่ยังไมไดจด 100,000 100,000 100000 จํานวนกลุมที่ -กลุมวิสาหกิจชุมชน กองสวัสดิการ

กลุมวิสาหกิจชุมชน ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ทะเบียน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ มารับทะเบียน ไดรับการจดทะเบียน และสังคม

ของกลุมตางๆ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) วิสาหกิจ มีความเขมแข็ง 

 -เพื่อสนับสนุนให สามารถมีรายไดและ

วิสาหกิจชุมชนสรางงาน พึ่งพาตนเองได

สรางรายได

2  -โครงการสงเสริมการใช  -เพื่อใหประชาชนเรียนรู  -นักเรียน ประชาชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม  -พึ่งพาตนเอง กองสวัสดิการ

พลังงานทางเลือก พลังงานทางเลือก เชน ผูนําหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม   -ลดการใชกาชหัน และสังคม

พลังงานลม พลังงานน้ํา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ 60 มาใหพลังทดแทน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการเศรษฐกิจ  - เพื่อพัฒนาการบริหาร   -กลุมไดรับการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุมที่  - ประชาชนมีทุน กองสวัสดิการ

ชุมชน จัดการทรัพยากรไดอยาง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขวรวม ในการประกอบ และสังคม

มีประสิทธิภาพ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

4  - โครงการสงเสริมอาชีพ  - เพื่อใหประชาชนมี  -กลุมไดรับการพัฒนา 200,000 200,000 200,000 จํานวนกลุมที่  - มีการแปรรูปสินคา กองสวัสดิการ

และมีการสงเสริมการ ความรูในการผลิตสินคา  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขวรวม ที่ผลิต และสังคม

ลงทุน เชน  การแปรรูป เพื่อจําหนาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ไดบรรจุภัณฑใหมๆ

บรรจุภัณฑ  และชองทาง  -เพื่อชองทางการตลาด

การเพิ่มทางการตลาด



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5 ปรับปรุงซอมแซมบอ เพื่อใหประชาคมมีน้ําใช ประชาชนมีน้ําใชเพียงพอ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูไดใช ประชาชนมีน้ําใช สวนโยธา

บาดาลในหมูบานทุก เพียงพอตอความตองการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ น้ํา เพียงพอ

หมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

6  -โครงการฝกอบรมสตรี  - เพื่อใหประชาชนมี  -กลุมไดรับการพัฒนา 30,000 30,000 30,000 จํานวนกลุมที่  - มีการแปรรูปสินคา กองสวัสดิการ

ผลิตภัณฑสมุนไพร สินคา ความรูในการผลิตสินคา  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขวรวม ที่ผลิต และสังคม

โอทอป อนุรักษภูมิปญญา เพื่อจําหนาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ไดบรรจุภัณฑใหมๆ

ทองถิ่น  -เพื่อชองทางการตลาด  -แหลงจําหนาย

สินคา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

530,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.2  แนวทางการพัฒนาการอุตสาหกรรม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

- - - - - - - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.3  แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหประชาชนใน  - สวนสาธารณะหนองแฝก 10,000,000 10,000,000 10,000,000      1 แหง  - มีแหลงทองเที่ยว กองชาง

ภูมิทัศนอางหนองแฝก พื้นที่และผูที่สัญจรไปมา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สภาพแวดลอมที่ดี

ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)   -สถานที่พักผอนหยอนใจ

2  - โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหประชาชนใน  - สวนสาธารณะหนอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000    1 แหง  - มีแหลงทองเที่ยว กองชาง

ภูมิทัศนหนองสองหอง พื้นที่และผูที่สัญจรไปมา สองหอง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สภาพแวดลอมที่ดี

ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -สถานที่พักผอนหยอนใจ

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.3  แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการสงเสริมการ  -เพื่อเปนการสรางรายได -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 กลุมนักทอง  -เกษตรมีรายได สํานักปลัด

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เที่ยว  -ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด

(โฮมสเตย)  -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประโยชนดวยภูมิปญญา

ชาวบานในการทําเกษตร  

4  - โครงการตลาด  -เพื่อเปนการสรางรายได -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรที่  -เกษตรมีรายได

ประชารัฐ เกษตรอินทรีย ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตองการขาย  -ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด

พัฒนาคุณภาพชีวิตตําบล -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ผักปลอด ประโยชนดวยภูมิปญญา

สามแยก ชาวบานในการทําเกษตร สารพิษ  

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.3  แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

16,200,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการลงทุนพานิชยกรรมและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.4  แนวทางการพัฒนาการพานิชกรรม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการสงเสริม  - เพื่อเพิ่มรายไดแก  - กลุมทอผาพื้นเมือง 100,000 100,000 100,000 คุณภาพของ  - ประชาชนมีรายไดเพิ่ม สํานักปลัด

สนับสนุนผลผลิตกลุม ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผาทอ

ทอผาพื้นเมือง  -เพื่อผลิตผาที่เปน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

เปนเอกลักษณ

2  - โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อใหสมาชิกกลุม  - สมาชิกกลุม OTOP 50,000 50,000 50,000 จํานวนกลุม  - ประชาชนมีความคิด สํานักปลัด

การบริหารกลุม  OTOP OTOP ไดเรียนรู (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่เขารวม ริเริ่ม สรางสรรค สรางงาน

และพัฒนาศัพยภาพการ การบริหารจัดการกลุม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สรางรายได

บริหารกลุม OTOP 

ตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการลงทุนพานิชยกรรมและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.4  แนวทางการพัฒนาการพานิชกรรม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

150,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการเรารักน้ํา  - เพื่อสรางเครือขายใน  -ประชาชนในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนเกิด สํานักปลัด

รักปา รักษาธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการความรักและหวงแหน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ธรรมชาติ  

2  - โครงการปลูกปาถาวร  -  เพื่อนอมรําลึกใน  - ประชาชนในพื้นที่ 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา   - นอมรําลึกใน สํานักปลัด

เฉลิมพพระเกียรติ และปลูกพระมหากรุณาธิคุณ  - ตนไม 2,000 ตน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการพระมหากรุณาธิคุณ 

ปาในพื้นที่สาธารณะทุก  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ปลูกฝงจิตสํานึก

หมูบานในตําบลสามแยก ประชาชนในทองถิ่น

รักปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการจัดตั้งอาสา  - เพื่อสรางเครือขายใน  - อาสาสมัครรักษปา 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  - มีเครือขายอาสาฯ สํานักปลัด

สมัครรักษปา การอนุรักษปา ทรัพยากร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ดูแลรักษาปา

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทรัพยากรธรรมชาติ

 -เพื่อรักษาตนไมที่มีอยู และสิ่งแวดลอม

ใหคงเดิม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

4  - โครงการปนลดคารบอน  - เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม   - ประชาชนในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนเกิด สํานักปลัด

 - ลดมลพิษ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ความรักและหวงแหน

 - ประหยัดพลังงาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ธรรมชาติ 

 -เพื่อรณรงคการใชพลัง  -การปนจักรยานยัง

งาน ประหยัดพลังงานมาก

กวาการเดินถึงสามเทา

ในระยะทางเทาๆ กัน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

150,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.2  แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการรณรงคสราง  - เพื่อสรางจิตสํานึกใน  - ประชาชนที่ไดรับความรู 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา  - มีสิ่งแวดลอมที่ดีในหมู สํานักปลัด

จิตสํานึกในการรักษาสิ่ง การรักษาสิ่งแวดลอม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ บาน

แวดลอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - โครงการจัดตั้งอาสา  - เพื่อสรางเครือขายใน  - อาสาสมัครจัดการขยะ 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  - มีหมูบานที่สะอาด สํานักปลัด

สมัครจัดการขยะชุมชน การรักษาความสะอาด ชุมชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ นาอยูอาศัย

ภายในหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.2  แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการปด/ปรับปรุง  - มีสถานที่ฝงกลบขยะ  - มีการฝงกลบขยะอยางถูก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การกําจัดมูล  - ประชากรที่ไดมีการนํา สํานักปลัด

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามแบบ ตอง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ฝอยอยางถูก ไปกําจัด ณ สถานที่กําจัด งานสาธารณสุข

เดิมพรอมปรับปรุง  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) มูลฝอยกําจัดขยะไดรวดเร็ว

ภูมิทัศนบริเวณบอขยะ

4   - โครงการสนับสนุน   - เพื่อการบริหารจัด  - ประชาชนตําบลสามแยก 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูเขา   -มีความรูการจัดการขยะ สํานักปลัด

ทางวิชาการ องคความรู ขยะไดถูกวิธี และสวนราชการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ อยางวิธี งานสาธารณสุข

การจัดการขยะ   - เพื่อสามารถคัดแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

ขยะได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.2  แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อใหรูวิธีการคัดขยะ   - ประชาชนที่ไดรับความรู 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - แยกขยะไดถูกวิธี สํานักปลัด

ไดถูกตอง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ  -มีรายไดจากการขายขยะ งานสาธารณสุข

  - เพื่อสามารถคัดแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ขยะได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.2  แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

2,600,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - สนับสนุนประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - ประเพณีบุญบั้งไฟ 260,000 260,000 260,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

บุญบั้งไฟและประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น  - ประเพณีประจําหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถิ่นของทุกหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

2  - โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันลอย 200,000 200,000 200,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

ประเพณีวันลอยกระทง และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

3  -โครงการสงเสริมภูมิ  -เพื่อรักษาความรูภูมิ   -เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ลูกหลานเกิดการเรียนรู สํานักปลัด

ปญญาทองถิ่น ปญญาทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูรวมโครงการรักษาไวภูมิปญญาทองถิ่น

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหคงอยู

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4  - โครงการบรรพชา  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ผูเขารวมโครงการ 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน  เยาวชนมี กองการศึกษา

สามเณรภาคฤดูรอน ศาสนาและจริยธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จิตสํานึกทางศาสนาและ

บวชชีพรหมณ ในวัน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จริยธรรมรอยละ 5 ของ

สําคัญของพระทุทธศาสนา จํานวนประชากร

5  -โครงการเชิดชูภูมิ  - เพื่อสงเสริมวัฒนาธรรม  - ผูมีความรูภูมิปญญา 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน เด็กเยาวชน กองการศึกษา

ปญญาทองถิ่น  -ยกยองเชิดชูภูมิปญญา ทองถิ่น เชน หมอลํา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รูจักผูมีความรูภูมิปญญา

ทองถิ่น หมอบายศรี งานฝมือตางๆ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6  - โครงการการอนุรักษ  - เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม  - ปราชญชาวบาน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

วัฒนธรรมพื้นบานและ  จารีต ประเพณี  และ  - เยาวชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี

ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และภูมิปญญาทองถิ่น

เชน  หมอลํา รอยละ 5 ของจํานวน

ประชากร

7  - โครงการบุญคูณลาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - ประเพณีบุณคูณลาน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

และ  วัฒนธรรมทองถิ่น ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

  -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

เทียว



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8  - สนับสนุนประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - ประเพณีบุญบั้งไฟ 15,000 15,000 15,000 รอยละของ  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร และ  วัฒนธรรมทองถิ่น จังหวัดยโสธร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

  -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

เทียว

9  - โครงการจัดงานรัฐพิธี  - เพื่อประชาชนทุกคน  - ประชาชนทุกคน 20,000 20,000 20,000 ประชาชน  - ประชาชนทุกคนมีความ อําเภอ

ถวายราชสดุดีเฉลิม รวมเฉลิมพระเกียรติ  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จงรักภักดี  ตอราชวงศ เลิงนกทา

วโรกาสมหามงคลเฉลิม พรอมแสดงความ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) กษัตริยไทย กองการศึกษา

พระชนมพรรษาพระบาทจงรักภักดี  ตอราชวงศ

สมเด็จพระเจาอยูหัว กษัตริยไทย

และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10  - โครงการจัดมหกรรม  - เพื่อประชาชนทุกคน  - ประชาชนทุกคนเขารวม 5,000 5,000 5,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนทุกคนมีความ อําเภอ

บริจาคโลหิต  เพื่อถวาย รวมเฉลิมพระเกียรติ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมบริจาค จงรักภักดี  ตอราชวงศ เลิงนกทา

เปนพระราชกุศลแด  พรอมแสดงความ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) กษัตริยไทย 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จงรักภักดี  ตอราชวงศ

พระบรมราชินีนาถ กษัตริยไทย

 เนื่องในวโรกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

12  สิงหาคม

11  - โครงการจัดงานรัฐพิธี   - เพื่อการจัดงานรัฐพิธี  - ประชาชนทุกคนเขารวม 10,000 10,000 10,000 ประชาชน  - ประชาชนทุกคนไดเขารว อําเภอ

ในโอกาสวันสําคัญตางๆ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ วันสําคัญตางๆ เลิงนกทา

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

12  - โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันสงกรานต 100,000 100,000 100,000     1 ครั้ง  -มีการรักษาวัฒนธรรมที่ดั กองการศึกษา

ประเพณีวันสงกรานต และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -ครอบครัว มีความสุข

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

13  - โครงการจัดงาน  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - งานประเพณีวันเขา 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

ประเพณีเขาพรรษา และศาสนาและจริยธรรม พรรษา  และประเพณีออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณีออกพรรษา พรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น

14  โครงการอบรมจริยธรรม - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ประชาชน เยาวชน 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -มีสํานึกดี จิตใจดี กองการศึกษา

และคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรม  ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -มีจริยธรรมและคุณธรรม

 -เพื่อใหมีสํานึกดี จิตใจ ส.อบต.และคณะผูบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในการใชชีวิตประจํา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการ ตอเติม  - เพื่อปรับปรุงสถานที่  - ศูนยปราชญมีสภาพที่ดีขึ้น 200,000 200,000 200,000 1 หลัง  - กลุมอาชีพ ไดเขาไป

ปรับปรุง ศูนยปราชญ ใหเปนแหลงพัฒนาเรียน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการกิจกรรมตางๆ

ชุมชนตําบลสามแยก รู ดานศิลปวัฒนธรรม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เชน เปนแหลงเรียนรูดาน

ประเพณี และเปนแหลง วัฒนธรรม ดานศิลป

เรียนรูดานอาชีพ ดานอาชีพตางๆ และเปน

ศูนยจําหนายสินคาโอทอป

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

1,320,000
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการจัดซื้อโตะ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อํานวยความสะดวก 500,000 500,000 500,000 จํานวนที่จัด  - อบต. มีการพัฒนาศักยภาพ สํานักปลัด

เตนท เกาอี้ ทุกหมูบาน การบริหารจัดการที่ดีของ หมูบานและประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ซื้อ การบริหารจัดการที่ดี เพิ่มขึ้น

และ ที่ทําการ อบต. หมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - โครงการประกวด  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อบต.  เขารวมโครงการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - อบต. มีการพัฒนาศักยภาพ สํานักปลัด

องคกรปกครองดี การบริหารจัดการที่ดีของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ การบริหารจัดการที่ดี

สวนทองถิ่นที่มีการ อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

บริหารจัดการที่ดี

3  - โครงการเปดทําการ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ชวงเวลา 12.00-13.00น. 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนสะดวกตอการ กองคลัง

นอกเวลาทําการ การบริหารจัดการที่ดีของ  - ชวงเวลา 16.30-18.00น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ติดตดราชการ  

 อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

4  - โครงการ  อบต.  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อบต.  สัญจร  50,000 50,000 50,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนสะดวกตอการ สํานักปลัด

สัญจร การบริหารจัดการที่ดีของ จํานวน  13  หมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ติดตดราชการ  

 อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

5  - โครงการจัดเก็บ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนสะดวกตอการ กองคลัง

ภาษีเคลื่อนที่ การบริหารจัดการที่ดี  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ บริการรวดเร็ว

ของอบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

6  -โครงการประเมินความ  -เพื่อใหทราบคุณภาพ  - เจาหนาที่ พนักงาน 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

พึงพอใจในการใหบริการ ของการบริการประชาชน ผูบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ประสิทธิภาพการทํางาน

ประชาชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  - โครงการอบรมพัฒนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - บุคลากรใน อบต. 100,000 100,000 100,000  บุคลากร  - ประชาชนไดรับการบริการ สํานักปลัด

บุคลากร และประสิทธิภาพของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ทุกคน ที่สะดวก  รวดเร็ว

บุคลากรใน  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - บุคลากรมีความรู

8  - โครงการเผยแพร  - เพื่อใหประชาชน  - ดําเนินการประชาสัมพันธ 40,000 40,000 40,000    24 ครั้ง  - ประชาชนรับทราบขอมูล สํานักปลัด

ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ รับทราบขอมูลขาวสาร ผานสื่อตางๆไมนอยกวา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ขาวสารของ  อบต.

การบริหารจัดการของ ของ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

อบต.

9  -โครงการอบรมภาษา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ภาษาอังกฤษ 100,000 100,000 100,000 การบริการ  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

ตางประเทศ การบริหารจัดการที่ดีของ  - ภาษาอาเชียน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประสิทธิภาพการทํางาน

อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - สื่อสารกับชาวตางชาติได
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

10  - โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ผูเขารวมโครงการ 20,000 20,000 20,000  จํานวนผู  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

คานิยมสรางสรรคของ ของเจาหนาที่ของรัฐใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ประสิทธิภาพการทํางาน

เจาหนาที่ของรัฐ การปฏิบัติงาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และมีวิศัยทัศนที่กวางไกล

11  - โครงการศึกษาดูงาน  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - คณะผูบริหาร พนักงาน 300,000 300,000 300,000 การบริหาร  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

การบริหารจัดการที่ดีของ เจาหนาที่  ส.อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ งาน ประสิทธิภาพการทํางาน

อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และมีวิศัยทัศนที่กวางไกล

12  โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อรองรับผูพิการมารับ หองน้ําคนพิการตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ประชาชน  ผูมารับบริการไดใชบริการหองน้ํา

สําหรับผูพิการ บริการ ในสํานักงานอบต. มาตรฐานฯ ที่สะดวก  ไดมาตรฐาน

สามแยก เพื่อใหมีหองน้ํา

และสิ่งอํานวยความ  - กองชาง

สะดวกผูพิการ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

13   - โครงการตอเติมอาคาร  -เพื่อจัดเก็บสิ่งของ หองครัวและหองอาหาร 150,000 150,000 150,000 จํานวนผูรับ มีหองครัวและหองอาหาร และเปน กองชาง

หองครัว อุปกรณหองครัวพรอม อบต.สามแยก  เปนสัดสวน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ หองเก็บอุปกรณรับรองแขก

หองรับรองแขก

14  -โครงการโรงจอดรถ  -การปองกันน้ําฝน โรงจอดรถ 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ กองชาง

สําหรับผูรับบริการ และการปองกันความรอน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

สําหรับจอดรถ

15  -ติดตั้งกันสาดสํานักงาน  -เพื่อปองกันแดด ปองกัน  อาคารสํานักงาน 15,000 15,000 15,000 จํานวนที่ติดตั้ง  ปองกันแสงแดด ปองกันฝนสาดได สํานักปลัด

อบต. ฝนสาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

16  -โครงการกอสรางตอเติม  - เพื่อเพิ่มพื้นที่การให อาคารสํานักกองคลัง 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ กองชาง

อาคารสํานักปลัด  และ บริการประชาชน อบต.สามแยก ขนาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

กองคลัง 4 X 8 เมตร กวางขวาง

17 ตกแตงสถานที่จัดเก็บเอก  - เพื่อเพิ่มพื้นที่การให อาคารสํานักกองคลัง 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ กองชาง

สารภายในหองเก็บเอกสาร บริการประชาชน อบต.สามแยก ขนาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

กองคลัง 4 X 8 เมตร กวางขวาง

18 จัดซื้อชุดเกาอี้รองรับ  -รองรับผูมาใชบริการ มุมรับแขกและประชาชน 30,000 30,000 30,000 จํานวน 3 ชุด รองรับประชาชนไดรับการบริการ กองคลัง

ผูมารับบริการ  -เพื่อความสะดวกและ ที่มาใชบริการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

รวดเร็วในการบริการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

19 จัดทําเคาทเตอรบริการ  -เพื่อความสะดวกและ เพื่อรับรองผูมาใชบริการ 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ กองคลัง

ประชาชนดานการ รวดเร็วในการบริการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

จัดเก็บภาษี ประชาชนและจัดเก็บภาษี กวางขวาง

20 ปรับปรุงรถยนตสวน  -เพื่อประชาสัมพันธขาว รถหนวยเคลื่อนที่บริการจัด 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ กองคลัง

กลาง เพื่อเปนรถโมบาย สาร อบต.สามแยก เก็บภาษี และประชาสัมพันธ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว และสามารถรับ

งาน อบต.สามแยก  -เพื่อปนรถออกหนวยจัด ขาวสาร อบต.สามแยก ทราบขาวสารไดรวดเร็ว และเขาถึง

อบต.สามแยก เก็บภาษี ประชาชน

21 ปรับปรุงอาคารสํานัก  -เพื่อใหเกิดความสวยงามอาคารสํานักงานมีสภาพที่ดี 50,000 50,000 50,000 1 หลัง อาคารสํานักงาน มีสภาพที่ดี กองชาง

งาน อบต.สามแยก และเปนระเบียบเรียบรอยขึ้น รองรับการบริการดาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

(ทาสีอาคารสํานักงาน) สาธารณะ
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       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ
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งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

22 ปรับปรุงอาคาร  -ปรับปรุงใหมีสภาพดีขึ้น หอประชุม อบต. มีสภาพที่ดี 100,000 100,000 100,000 1 หลัง หอประชุมมีสภาพที่ดีขึ้นพรอม กองชาง

หอประชุม อบต. พรอมใช และปรับปรุง ขึ้นและพรอมใชงานรองรับ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใชงานและรองรับใหบริการ

แกไขในสวนที่ชํารุด การใหบริการดานสาธารณะ ดานสาธารณะ

23 จัดซื้อรถยนตสวนกลาง  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รถบรรทุก(ดีเซล) แบบ 896,000 896,000 896,000 1 คัน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ สํานักปลัด

ดับเบิลแคป ดานการใหบริการและ ดับเบิ้ลแค็บ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ราชการและการใหบริการดาน งานปองกันฯ

สาธารณะประโยชน สาธารณะประโยชน

24 ติดตั้งกลองวงจรปดCCTV -เพื่อปองกันและรักษา จุดรักษาความปลอดภัย 500,000 500,000 500,000 จํานวน  -ความปลอดภัยดานทรัพยสิน สํานักปลัด

ภายในสํานักงาน อบต. ความปลอดภัยในชีวิตและจํานวน 10 จุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 10  จุด และของมีคาของราชการปลอดภัย งานปองกันฯ

ทรัพยสินราชการ  -เพื่อเฝาระวังและเปนมาตรการ

ในการปองกันทรัพยสินราชการ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

4,841,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



760,000                         14,725,000                 1,154,400                      

1,320,000                       398,450                        

7,660,000                       724,750                        

3,017,000                       588,500                        

1,968,000                       1,495,000                      

4,000,000                       4,270,000                   1,201,850                      

270,000                         1,750,750                      

588,000                         1,038,000                   776,100                        

250,000                         1,627,750                      

200,000                         1,218,750                      

530,000                         16,880,000                 1,462,000                      

16,200,000                     1,100,000                      

150,000                         1,300,000                      

150,000                         2,750,000                   1,150,000                      

2,600,000                       1,150,000                      

1,320,000                       1,700,000                      

4,841,000                       800,000                        

800,000                        

45,824,000                    30,000                          

861,000                        

1,149,000                      

1,470,000                      

1,335,000                      

1,035,100                      

870,000                        
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200,000                         1,218,750                      

530,000                         16,880,000                 1,462,000                      

16,200,000                     1,100,000                      

150,000                         1,300,000                      

660,000                        

1,590,000                      

1,600,000                      

300,000                        

1,350,000                      

1,900,000                      

50,000                          

34,598,400                   
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4,000,000                       4,270,000                   1,201,850                      

270,000                         1,750,750                      
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3,017,000                       588,500                        

1,968,000                       1,495,000                      
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250,000                         1,627,750                      

200,000                         1,218,750                      

530,000                         16,880,000                 1,462,000                      

16,200,000                     1,100,000                      
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760,000                         14,725,000                 1,154,400                      

1,320,000                       398,450                        

7,660,000                       724,750                        

3,017,000                       588,500                        

1,968,000                       1,495,000                      

4,000,000                       4,270,000                   1,201,850                      

270,000                         1,750,750                      
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760,000                         14,725,000                 1,154,400                      
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250,000                         1,627,750                      

200,000                         1,218,750                      

530,000                         16,880,000                 1,462,000                      

16,200,000                     1,100,000                      

150,000                         1,300,000                      
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16,200,000                     1,100,000                      
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4,000,000                       4,270,000                   1,201,850                      
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250,000                         1,627,750                      
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16,200,000                     1,100,000                      

150,000                         1,300,000                      



760,000                         14,725,000                 1,154,400                      
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1,968,000                       1,495,000                      
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250,000                         1,627,750                      

200,000                         1,218,750                      
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16,200,000                     1,100,000                      

150,000                         1,300,000                      



           ผ.02

                                   บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

                                                 โดยองคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                       ตามที่กรอบการประสานที่ (กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด)

ลําดับ                                         งบประมาณ  หนวยงานที่

   ที่           ชื่อโครงการ/กิจกรรม ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตขางวัด 5,710,000 5,710,000 5,710,000 17,130,000 อบต.

หวยกอย หมูที่ 2 - บานศรีสมพร อบจ.

กรมสงเสริมฯ

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เสนยุพา 999,250 999,250 999,250 2,997,750 อบต.

ลาบเปด  หมูที่ 2 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต จากถนน 1,427,500 1,427,500 1,427,500 4,282,500 อบต.

ชยางกูร - บานเลขที่ 55 บานดาน อบจ.

หมูที่ 6 กรมสงเสริมฯ

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต จาก 776,560 776,560 776,560 2,329,680 อบต.

บานเลขที่ 58 - 156 บานคึมชาด อบจ.

หมูที่ 8 กรมสงเสริมฯ

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต จาก 1,427,500 1,427,500 1,427,500 4,282,500 อบต.

 ถนนขาง รร.เลิงนกทา หมูที่ 12 - อบจ.

ไปบานมวงกาชัง กรมสงเสริมฯ

6 โครงการกอสรางถนนลูกรังจาก 756,000 756,000 756,000 2,268,000 อบต.

นายสมาน  หมูที่ 15 - ไปบานดงสวาง อบจ.

กรมสงเสริมฯ

7 โครงการกอสรางถนนลาดยางเอสฟลติก 6,290,227 6,290,227 6,290,227 18,870,681 อบต.

คอนกรีต(AC)จากบานศรีสมพร หมูที่ 9 อบจ.

  ไปบานโนนสวรรค กรมสงเสริมฯ

8 โครงการกอสรางถนนลาดยางเอสฟลติก 12,282,000 12,282,000 12,282,000 36,846,000 อบต.

คอนกรีต(AC)จากบานคึมชาด - นาอุดม อบจ.



กรมสงเสริมฯ

9  - กอสรางรางระบายน้ําแบบฝาปด  1,551,200 1,551,200 1,551,200 4,653,600 อบต.

จากหนาลานมัน - วัดเกาะแกว หมูที่ 8 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

10  - กอสรางรางระบายน้ําแบบฝาปด  1,108,000 1,108,000 1,108,000 3,324,000 อบต.

จากบานนายคําวาน - โรงน้ํา OS อบจ.

หมูที1่5 กรมสงเสริมฯ

11  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 800,000 800,000 800,000 2,400,000 อบต.

หมูที่  6 บานดาน  หนองแสง อบจ.

แรงต่ํา กรมสงเสริมฯ

อบต.

12  -ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรหมูที่ 8 600,000 600,000 600,000 1,800,000 อบจ.

 ไปถึง บานหวยกอย กรมสงเสริมฯ

13  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร หมูที่  400,000 400,000 400,000 1,200,000 อบต.

 12 โรงเรียนเลิงนกทาไปถึงสวนเกษตร อบจ.

แรงต่ํา  3 เฟส กรมสงเสริมฯ

14  -ขยายเขตไฟฟาจากบานนายทองเสี้ยน 400,000 400,000 400,000 1,200,000 อบต.

 ไปนาอุดม  หมูที่ 14 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

15  -ขยายเขตไฟฟาจากสวนยางทายบาน 400,000 400,000 400,000 1,200,000 อบต.

  หมูที่ 10 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

16  -โครงการกอสรางทอเหลี่ยมทุกหมูบาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 อบต.

ที่ไดรับความเดือดรอน 1-15 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

35,928,237 35,928,237 35,928,237 107,784,711รวมทั้งสินจํานวน       โครงการ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2  แนวทางการพัฒนาสารณูปโภค

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 800,000 800,000 800,000 จํานวนผูไดรับ  เกตรกรมีไฟฟาใชเพื่อ สวนโยธา

การเกษตรหมูที่  6, ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   2,000   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน การเกษตร

บานดาน  หนองแสง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 600,000 600,000 600,000 จํานวนผูไดรับ  เกตรกรมีไฟฟาใชเพื่อ สวนโยธา

การเกษตรหมูที่  8  ไปถึง ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   1,500   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน การเกษตร

บานหวยกอย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

3  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 3 เฟ 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

การเกษตรหมูที่ 12 ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   1,000   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

โรงเรียนเลิงนกทาไปถึง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค



สวนเกษตร

ผ.01

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

4  -ขยายเขตไฟฟาจากบาน  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

นายทองเสี้ยน ไปนาอุดม ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง  1,000  เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

หมูที่ 14 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

5  -ขยายเขตไฟฟาจากสวน  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

ยางทายบาน  หมูที่ 10 ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง  1,000  เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

6  -โครงการกอสรางทอ  - เพื่อเปนการระบาย  -ทอเหลี่ยมตามแบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูไดรับ การระบายน้ําที่ดี  สวนโยธา

เหลี่ยมทุกหมูบานที่ไดรับ น้ําไมใหน้ําทวมขัง องคการบริหารสวนตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน ถนนไมชํารุด

ความเดือดรอน 1-15 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 5,710,000 5,710,000 5,710,000 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตขางวัดหวยกอย สะดวก  ปลอดภัย ยาว  2,000 เมตร ประโยชน ประโยชน จํานวน

หมูที่ 2 - บานศรีสมพร หนา  0.15 เมตร  4 หมู

2 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 999,250 999,250 999,250 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตเสนยุพาลาบเปด สะดวก  ปลอดภัย ยาว  350 เมตร ประโยชน ประโยชน จํานวน

 หมูที่ 2 หนา  0.15 เมตร  4 หมู

3 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 1,427,500 1,427,500 1,427,500 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



คอนกรีตจากถนนชยางกูร  สะดวก  ปลอดภัย ยาว  400 เมตร ประโยชน ประโยชน สัญจรไป

ถึงบานเลขที่ 55 หมูที่ 6 หนา  0.15 เมตร  มาสะดวก

ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

4  - โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 776,560 776,560 776,560 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตจากบานเลขที5่8สะดวก  ปลอดภัย ยาว  340 เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

 - 156 หมูที่ 8 หนา  0.15 เมตร ปลอดภัย

5 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 1,427,500 1,427,500 1,427,500 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตขางรร.เลิงนกทา สะดวก  ปลอดภัย ยาว  500 เมตร ประโยชน ประโยชนสัญจรไปมา

หมูที1่2 -ไปบานมวงกาชัง หนา  0.15 เมตร  สะดวก ปลอดภัย

6 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 776,560 776,560 776,560 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ลูกรัง จากนายสมาน สะดวก  ปลอดภัย ยาว  3,000 เมตร ประโยชน ประโยชน สัญจรไป

หมูที1่5  - [บานดงสวาง หนา  0.15 เมตร  มาสะดวก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)



7 โครงการกอสรางถนนลาด  เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 6,290,227 6,290,227 6,290,227 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ยางเอสฟลติกคอนกรีต สะดวก  ปลอดภัย ยาว  3,650 เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

(AC)จากบานศรีสมพร หนา  4 ซม. ปลอดภัย

หมูที่ 9ไปบานโนนสวรรค

ผ.01

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

8 โครงการกอสรางเสริมผิว   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 8  เมตร. 12,282,000 12,282,000 12,282,000 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ถนนเอสฟลทติกคอนกรีต สะดวก  ปลอดภัย ยาว  4,450  เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

(AC)จากบายคึมชาด-นาอุดม หนา  0.04 เมตร ปลอดภัย

                

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

1 โครงการประกวด  -เพื่อพัฒนาศักยภาพ  -อบต. เขารวมโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - อบต. มีการพัฒนา สํานักปลัด

องคกรปกครองดี การบริหารจัดการที่ดีของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ศักยภาพการบริหาร

สวนทองถิ่นที่มีการ อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จัดการที่ดี

บริหารจัดการที่ดี

2  - โครงการเปดทําการ  -เพื่อพัฒนาศักยภาพ  -ชวงเวลา12.00-13.00น. 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  -ประชาชนสะดวกตอ สํานักปลัด

นอกเวลาทําการ การบริหารจัดการที่ดีของ  -ชวงเวลา16.30-18.00น. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ การติดตดราชการ  

 อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

3 โครงการ  อบต.  -เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อบต.  สัญจร  50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูรับ ประชาชนสะดวกตอ สํานักปลัด

สัญจร การบริหารจัดการที่ดีของ จํานวน  13  หมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ การติดตดราชการ  

 อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

4 โครงการประเมินความ  -เพื่อใหทราบคุณภาพ  -เจาหนาที่ พนักงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

พึงพอใจในการใหบริการ ของการบริการประชาชน ผูบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ประสิทธิภาพการ

ประชาชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทํางาน

5 โครงการอบรมพัฒนา  -เพื่อพัฒนาศักยภาพ  -บุคลากรใน อบต. 300,000 300,000 300,000 300,000  บุคลากร  -ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด

บุคลากร และศึกษาดูงาน และประสิทธิภาพของ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทุกคน บริการที่สะดวกรวดเร็ว

บุคลากรใน  อบต.  -บุคลากรมีความรู

6  - โครงการเผยแพร  - เพื่อใหประชาชน  -ดําเนินการประชาสัมพันธ 40,000 40,000 40,000 40,000    24 ครั้ง  -ประชาชนรับทราบ สํานักปลัด

ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ รับทราบขอมูลขาวสาร ผานสื่อตางๆไมนอยกวา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ขอมูลขาวสารของ

การบริหารจัดการของ ของ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) อบต.

อบต.



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

7  - โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  -ผูเขารวมโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

คานิยมสรางสรรคของ ของเจาหนาที่ของรัฐใน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เขารวม ประสิทธิภาพการ

เจาหนาที่ของรัฐ การปฏิบัติงาน ทํางานและมีวิศัยทัศน

ที่กวางไกล



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

8  โครงการกอสรางหองน้ํา  เพื่อรองรับผูพิการมารับ หองน้ําคนพิการตามแบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ผูมารับบริการไดใช

สําหรับผูพิการ บริการ ในสํานักงานอบต. มาตรฐานฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการหองน้ําที่

สามแยก เพื่อใหมีหองน้ํา สะดวก  ไดมาตรฐาน

และสิ่งอํานวยความ กองชาง

สะดวกผูพิการ

9 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อรองรับผูมารับบริการ อาคารเอนกประสงค 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ผูมารับบริการไดใช

เอนกประสงค ในสํานักงานอบต. สามแยก มาตรฐานฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการที่สะดวก  

(สํานักปลัด) และรองรับการ ไดมาตรฐาน

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

สํานักปลัด

กองชาง



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

10 โครงการโรงจอดรถ การปองกันน้ําฝน โรงจอดรถ 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ ประชาชนไดรับการ กองชาง

สําหรับผูรับบริการ และการปองกันความรอน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ บริการที่สะดวก  

รวดเร็วมีสถานรับ

บริการสําหรับจอดรถ

11  -โครงการกอสรางตอเติม  - เพื่อเพิ่มพื้นที่การให อาคาร หองขนาด 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  -ประชาชนไดรับการ กองชาง

อาคารสํานักปลัด  และ บริการประชาชน 4 X 8 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ บริการที่สะดวก

กองคลัง รวดเร็ว มีสถานรับ

บริการกวางขวาง
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ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

12 ตกแตงสถานที่จัดเก็บเอก  - เพื่อเพิ่มพื้นที่การให อาคารสํานักกองคลัง 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนหอง  -มีหองเก็บเอกสาร กองชาง

สารภายในหองเก็บเอกสารบริการประชาชน อบต.สามแยก ขนาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เก็บเอกสาร เปนระเบียบและ

กองคลัง 4 X 8 เมตร เปนสัดสวนที่สะดวก 

รวดเร็ว ในการสืบคน

13 ปรับปรุงอาคารสํานัก  -เพื่อใหเกิดความสวยงาม อาคารสํานักงานมีสภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 หลัง อาคารสํานักงาน กองชาง

งาน อบต.สามแยก และเปนระเบียบเรียบรอย ที่ดีขึ้น รองรับการบริการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีสภาพที่ดี

(ทาสีอาคารสํานักงาน) ดานสาธารณะ

14 ปรับปรุงอาคาร  -ปรับปรุงใหมีสภาพดีขึ้น หอประชุม อบต.มีความ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 หลัง หอประชุมมีสภาพที่ดี กองชาง
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ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

หอประชุม อบต. พรอมใช และปรับปรุง พรอมใชงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ขึ้นพรอมใชงานและ

แกไขในสวนที่ชํารุด รองรับใหบริการดาน

สาธารณะ

2,620,000
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ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)
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     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)
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ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

1  โครงการกอสรางหองน้ํา  เพื่อรองรับผูพิการมารับ หองน้ําคนพิการตามแบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ผูมารับบริการไดใช

สําหรับผูพิการ บริการ ในสํานักงานอบต. มาตรฐานฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการหองน้ําที่

สามแยก เพื่อใหมีหองน้ํา สะดวก  ไดมาตรฐาน

และสิ่งอํานวยความ กองชาง

สะดวกผูพิการ

2 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อรองรับผูมารับบริการ อาคารเอนกประสงค 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ผูมารับบริการไดใช

สํานักงาน อบต.สามแยก ในสํานักงานอบต. สามแยก มาตรฐานฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการที่สะดวก  

และรองรับการ ไดมาตรฐาน

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

สํานักปลัด

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการโรงจอดรถ การปองกันน้ําฝน โรงจอดรถ 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ ประชาชนไดรับการ กองชาง

สําหรับผูรับบริการ และการปองกันความรอน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ บริการที่สะดวก  

รวดเร็วมีสถานรับ

บริการสําหรับจอดรถ

4  -โครงการกอสรางตอเติม  - เพื่อเพิ่มพื้นที่การให อาคาร หองขนาด 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  -ประชาชนไดรับการ กองชาง

อาคารสํานักปลัด  และ บริการประชาชน 4 X 8 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ บริการที่สะดวก

กองคลัง รวดเร็ว มีสถานรับ

บริการกวางขวาง



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 ตกแตงสถานที่จัดเก็บเอก  - เพื่อเพิ่มพื้นที่การให อาคารสํานักกองคลัง 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนหอง  -มีหองเก็บเอกสาร กองชาง

สารภายในหองเก็บเอกสารบริการประชาชน อบต.สามแยก ขนาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เก็บเอกสาร เปนระเบียบและ

กองคลัง 4 X 8 เมตร เปนสัดสวนที่สะดวก 

รวดเร็ว ในการสืบคน

6 ปรับปรุงอาคารสํานัก  -เพื่อใหเกิดความสวยงาม อาคารสํานักงานมีสภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 หลัง อาคารสํานักงาน กองชาง

งาน อบต.สามแยก และเปนระเบียบเรียบรอย ที่ดีขึ้น รองรับการบริการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีสภาพที่ดี

(ทาสีอาคารสํานักงาน) ดานสาธารณะ

7 ปรับปรุงอาคาร  -ปรับปรุงใหมีสภาพดีขึ้น หอประชุม อบต.มีความ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 หลัง หอประชุมมีสภาพที่ดี กองชาง

หอประชุม อบต. พรอมใช และปรับปรุง พรอมใชงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ขึ้นพรอมใชงานและ

แกไขในสวนที่ชํารุด รองรับใหบริการดาน

สาธารณะ



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2,050,000
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.3  แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

1 โครงการอบรมภาษา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ภาษาอังกฤษ 150,000 150,000 150,000 150,000 บุคลากร สามารถ  -บุคลากรมีการพัฒนา กองการศึกษา

ตางประเทศ การบริหารจัดการที่ดีของ  - ภาษาอาเชียน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ใชภาษาตาง ประสิทธิภาพการทํางาน

อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประเทศได  -สื่อสารกับชาวตางชาติ

ได

2  - โครงการโรงเรียนชุมชน  -เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอาชีพ  - เด็กนักเรียนในโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียน  -เด็กนักเรียนในโรงเรียน กองการศึกษา

เกษตรอินทรียในโรงเรียน มีอาหารกลางวัน และเปน เรียนรูดานเกษตรอินทรีย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ในโรงเรียน มีอาชีพมีอาหารกลางวัน

ชุมชนตําบลสามแยก แหลงเรียนรูดานเกษตร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

และเปนแหลงเรียนรู อินทรีย

  -เพื่อประโยชนของ

นักเรียนในการคนควา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา
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ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.3  แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

3  -โครงการเสริมสราง  -เพื่อใหใชเวลาวางเปน  - เยาวชน  ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  -ใชเวลาวางเปนเกิด กองการศึกษา

สุนทรีย ดนตรี  ศิลปะ ประโยชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ประโยชน

 -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -เด็กเยาวชนมีกิจกรรม

เกิดการรวมกลุม นันทนาการ

4 โครงการสงเสริมการกีฬา  - เพื่อใหเยาวชน  - เยาวชน ,ประชาชน 300,000 300,000 300,000 300,000  13 หมูบาน  -เยาวชนมีความเขมแข็ง กองการศึกษา

ตําบลสามแยกหางไกล หางไกลยาเสพติด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หางไกลยาเสพติด

ยาเสพติด  -เพื่อใหการมีสวนรวม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ประชาชนมีความรัก

ของประชาชนในตําบล สามัคคี
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ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ
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เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการฝกอาชึพ  -เพื่อเปนการสงเสริม  - เด็กนักเรียนสามารถตัด 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา  -บริการตัดผมได กองการศึกษา

ระหวางเรียน(ตัดผมชาย) การหารายไดจากอาชีพ ผมไดและสงเสริมอาชีพให (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ  -มีกลุมอาชีพระหวาง

โรงเรียนคึมชาดตาดบก ตัดผมและใชเวลาวางให เด็กนักเรียน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เรียน

ศรีสมพร เปนประโยชน

6 โครงการทํานาเพื่อ  เพื่อใหเด็กเยาวชนฝกทักษะ   -นักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขา  -ใชเวลาวางเปนเกิด กองการศึกษา

อาหารกลางวัน  -เพื่อใหเด็กเยาวชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ประโยชน

เกิดการรวมกลุม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีอาหารกลางวัน
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เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการสงเสริมการ  -เพื่อใหเด็กเยาวชน  - เด็กนักเรียนสื่อความหมาย 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา  -ทราบความหมาย กองการศึกษา

เรียนรูหลักคานิยม 12 เกิดการรวมกลุม ของเรียนรูหลักคานิยม 12 (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ คานิยม 12 ประการและ

ประการและหนาที่  -เพื่อใหเด็กเยาวชน ประการและหนาที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนาที่พลเมือง

พลเมือง เรียนรูหลักคานิยม 12 พลเมือง  -ใชเวลาวางเปนเกิด

ประการและหนาที่ ประโยชน

พลเมือง

8   - กิจกรรมวันเด็ก  -เพื่อใหเด็กเยาวชนีการ  -เด็กเยาวชนตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -เด็กเยาวชนมีกิจกรรม กองการศึกษา

พัฒนาทั้งดานรางกาย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ นันทนาการ

และจิตใจ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.3  แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

9  -โครงการสรางความรู  -เพื่อใหเด็กเรียนรูและ  -เด็กนักเรียนในโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียนมีความรูในสื่อ กองการศึกษา

ความเขาใจในเด็ก เชน สรางความเขาใจในเด็ก ในเขต อบต.สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ ที่นําเสนอ และนําไปใช

 -โรคเอดส  -เกิดกระบวนการเรียนรู หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตประจําวันได

 -การใชสื่อออนไลนฯ และสรางแรงจูงใจในการ

 -เสริมสรางความรูและ เรียน

 -จิตสํานึกดานวัฒนธรรม

ชุมชนทองถิ่น

 -สงเสริมการเรียนรู

วิถีอีสาน



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.3  แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.3  แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการสงเสริมทักษะ  -เพื่อใหเด็กเยาวชน  -เด็กนักเรียนสื่อความหมาย 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  -สื่อสารภาษาอาเชี่ยนได กองการศึกษา

ชีวิตและการอยูรวมกัน เกิดการรวมกลุม ภาษาอาเชี่ยนได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ  -ใชเวลาวางเปนเกิด

กับผูอื่น (เด็กและเยาวชน)  -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประโยชน

การแสดงออกดานภาษา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.3  แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

855,000

1,085,000



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

1 เผยแพรประชาสัมพันธ  - เพื่อสงเสริม  - ดําเนินการประชาสัมพันธ 10,000 10,000 10,000 10,000    24 ครั้ง  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

ประชาธิปไตยผานเสียง ประชาธิปไตยในเขต  ผานเสียงตามสาย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความเขาใจระบอบ

ตามสาย และรณรงคการ อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาธิปไตย

มีสวนรวมในประชาธิปไตย

2  - โครงการจัดทําปายประ  - เพื่อประชาสัมพันธ  - ประชาชนรับทราบขอมูล 100,000 100,000 100,000 100,000      5 แหง  - ประชาชนทราบขอมูล   สํานักปลัด

ชาสัมพันธหมูบาน ขาวสารงาน อบต. ขาวสารงาน   อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ขาวสาร อบต.และ

ปายถนน ปายบอกทาง  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาสัมพันธงานที่

ปายประชาสัมพันธ ตางๆ

ฯลฯ และสื่อดิจิตอล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการขยายผลการ  - เพื่อสงเสริม  - ดําเนินการประชาสัมพันธ 30,000 30,000 30,000 30,000  จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

สงเสริมวิถีชีวิตแบบ ประชาธิปไตยในเขต  ตามสื่อตางๆ  ทุกครั้งที่มีการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมการอบรม ความเขาใจระบอบ

ประชาธิปไตยเพื่อสราง อบต. เลือกตั้งทุกระดับ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาธิปไตยรอยละ 

ความปรองดองสมานฉันท 10 ของจํานวน

อันมีพระมหกษัตริยทรง ประชากร

เปนพระประมุข

4  -โครงการสงเสริมสนับ  - เพื่อเปนกรอบและ  - ดําเนินการจัดทําแผน 30,000 30,000 30,000 30,000  13 หมูบาน  - ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สนุนการจัดทําแผน ทิศทางในการวางแผน พัฒนาหมูบานทุกหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ในการพัฒนาหมูบาน

พัฒนาระดับหมูบาน พัฒนาหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม
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5 โครงการสงเสริมสนับ  - เพื่อพิจารณาปรับ  -ประชุม การจัดทําแผน 20,000 20,000 20,000 20,000  จํานวนผูเขา  - แผนพัฒนาผาน สํานักปลัด

สนุนการประชาคมจัดทํา ทิศทางในการวางแผน พัฒนาระดับตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมประชุม การมีสวนรมโดยผาน

แผนพัฒนาตําบล พัฒนาสามป หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การประชาคมระดับ

 - เพื่อเปนกรอบและ ตําบล

ทิศทางในการวาง

แผนพัฒนาตําบล

6 โครงการอํานวยการ  - เพื่อใหบริการดาน  -  ศูนยรวมขาวการจัดซื้อ 8,000 8,000 8,000 8,000       1 แหง  - ไดรับบริการดาน สํานักปลัด

ศูนยรวมขาวการจัดซื้อ การจัดซื้อจัดจางของ จัดจาง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ขอมูลขาวสาร  

จัดจาง ระดับตําบลและ อปท.ทุกแหง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ระดับอําเภอ
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งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการสงเสริมการแผน  -เพื่อใหผูนําชุมชนผูนํา   -ประชุมประชาคมใน 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขา  -ชุมชน /หมูบาน สํานักปลัด

ชุมชน กลุมและสวนราชการ หมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมประชาคม มีแผนชุมชนเพื่อใชเปน

ที่เกี่ยวของไดดําเนินการ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แนวทางในทางการ

จัดทําแผนชุมชนสําหรับ พัฒนา

กําหนดการพัฒนาในชุมชน

8 โครงการอบรมความรู  - เพื่อใชในชีวิตประจํา  -ประชาชนในตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนไดความรู สํานักปลัด

ดานกฎหมายในชีวิต  - เพื่อใหเกิดความเปน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม และนํามาปฏิบัติในชีวิต

ประจําวันใหกับประชาชน  ธรรม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประจําวัน



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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9 โครงการตอเติม  - เพื่อรวมกิจกรรมใน  - ศาลาประชาคม 300,000 300,000 300,000 300,000 ศาลาประชาคม  -ประชาชนมีสวนรวม สวนโยธา

ศาลาประชาคมหมูบาน หมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หมูบานละ ในการเขารวมกิจกรรม

ในตําบลสามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) 1 แหง ในหมูบาน

10 โครงการปกปองสถาบัน เพื่อใหประชาชน ประชาชน ในตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 30,000  จํานวนผูเขา ประชาชนมีจิตสํานึกมี สํานักปลัด

พระมหากษัตริย มีจิตสํานักความเขาใจใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ ความตระหนักและสํานึก

หลักการปกครองระบอบ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในพระมหากรุณาธิคุณ

ประชาธิปไตยอันมีพระ ของสถาบันพระมหา

มหากษัตริยทรงเปน กษัตริย

ประมุข อยางถูกตองและ

ชัดเจน
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11 โครงการรักษาความยุติ เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย ประชาชนทราบถึงกระบวน 30,000 30,000 30,000 30,000  จํานวนผูเขา ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

ธรรมและกระบวนการ และทราบถึงกระบวนการ การยุติธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมการอบรม ความเขาใจระบอบ

ยุติธรรม ยุติธรรม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาธิปไตย
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12 โครงการเด็กและเยาวชน  -เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - นักเรียน เยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียนเยาวชนมีความ สํานักปลัด

พัฒนาชุมชน"ถนนคนเดิน" เยาวชนมีกิจกรรมใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติด งานปองกัน

ตําบลสามแยก เวลาวาง และหางไกล  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) -มีความรักความสามัคคี

ยาเสพติด มีสวนรวม

 

13  - โครงการอบรมแกนนํา  - เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง นักเรียน เยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  -  นักเรียน เยาวชนมี สํานักปลัด

เยาวชนตานยาเสพติด ปราศจากยาเสพติด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ความเขมแข็งหางไกล งานปองกัน

 -.เพื่อความสามัคคี หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ยาเสพติด   

 -เพื่อให.ใชเวลาวางให  - มีความรักสามัคคีมี
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เกิดประโยชน สวนรวมใชเวลาวางให

เกิดประโยชน

14  -โครงการปองกัน เพื่อบรรเทาทุกขแก ผูประสบภัยในเขต  อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู  - ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

บรรเทาความเดือดรอน ผูประสบภัยเบื้องตนใน ทุกคน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประสบภัย ชวยเหลือทันทวงที งานปองกันฯ

 ของประชาชนที่เกิดจาก ระดับตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80  ของผู

สาธารณภัยตางๆ ประสบภัย

15 โครงการมิสเตอร  -เพื่อทําหนาที่ประสาน   -อาสาสมัครปองกันภัย 20,000 20,000 20,000 20,000       10 คน  - มีการประสานงานได สํานักปลัด

เตือนภัย งาน เฝาติดตามสถาน ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ แจงเตือนปฏิบัติไดรวด งานปองกันฯ

การณภัยแจงเตือนปฏิบัติ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เร็ว  เฝาระวังเมื่อมี

ตามแผนอพยพประชาชน  สถานการณภัย



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

จากพื้นที่เสี่ยงภัย

16 โครงการซอมแผนอุบัติภัย เพื่อเปนการเตรียม  -อาสาสมัครปองกันภัย 50,000 50,000 50,000 50,000  50  คน  -มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด

(แผนปองกันภัยฝาย พรอมรับมือและเพิ่ม ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูป งานปองกันฯ

พลเรือน) ปทักษะการชวยเหลือผูที่  -เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แบบตางๆ สามารถชวย

ไดรับบาดเจ็บจาก เหลือในการปองกันและ

อุบัติภัย บรรเทาสาธารณภัยได

17 โครงการอบรมจัดการ  -เพื่อทําหนาที่การบําบัด   -อาสาสมัครปองกันภัย 20,000 20,000 20,000 20,000 10 คน  - สามารถทําหนาที่การ สํานักปลัด

ดําเนินงานและบริหารจัด รักษาผูปวยฉุกเฉิน ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน งานปองกันฯ

การระบบฉุกเฉิน กอนสง โรงพยาบาล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ได 

 -เพื่อปองกันการเจ็บปวย  - สามารถรักษาการเจ็บ



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน ปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน

18 โครงการรณรงคการใช  -เพื่อเปนการรณรงค  - เจาหนาที่ตํารวจ, 40,000 40,000 40,000 40,000   กฎหมาย  -มีความถูกกฏหมาย สํานักปลัด

และใหบริการ ณ สถาน เขารับบริการ ณ สถาน   อปพร.,เจาหนาที่ อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ   ควบคุม  -มีความปลอดภัย งานปองกันฯ

บริการ  บริการ สะอาด   รวมตรวจสอบ, หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีความสะอาด

 -เพื่อใหความปลอดภัย   รพ.สต.สามแยก

19 โครงการเพิ่มศักยภาพ  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  -ชมรม อปพร. 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูรวม  - สมาชิก อปพร. มีความ

อปพร.ดานการปองกัน ของสมาชิก  อปพร.  ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมรม เขมแข็งมีความตั้งใจใน

และบรรเทาสาธารณภัย และอบรมทบทวน อปพร. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่รอยละ 

ระเบียบวินัย และดานอื่นๆ 90 ของ  จํานวนสมาชิก

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

20 โครงการอยูเวรบริการ  - เพื่อใหประชาชนมี  - อปพร,เจาหนาที่ตํารวจ, 50,000 50,000 50,000 50,000  150  คน  - ประชาชนมีความ

ประชาชนชวงเทศกาล สวนรวมในการรักษา พนักงาน,ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขมแข็งมีความปลอดภัย

สงกรานต ความปลอดภัยในชีวิต หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ 10 ของ

ประชากรทั้งหมด

21 โครงการอยูเวรบริการ  - เพื่อใหประชาชนมี  - อปพร,เจาหนาที่ตํารวจ, 50,000 50,000 50,000 50,000  150  คน  - ประชาชนมีความ

ประชาชนชวงเทศกาล สวนรวมในการรักษา พนักงาน,ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขมแข็งมีความปลอดภัย

ปใหม ความปลอดภัยในชีวิต หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ10 ของประชากร

สํานักปลัด

งานปองกันฯ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

ทั้งหมด

22  - โครงการสงเสริมสนับ  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  -ชมรม อปพร. 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูรวม  - สมาชิก อปพร. มีความ

สนุนศูนยอาสาสมัครปอง ของสมาชิก  อปพร.  ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมรม เขมแข็งมีความตั้งใจใน

กันภัยฝายพลเรือน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่รอยละ 

90 ของ  จํานวนสมาชิก

23  - โครงการสงเสริม  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  - ลูกเสือชาวบานในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรวม  -มีความตั้งใจการทํางาน

สนับสนุนลูกเสืออาสา ลูกเสืออาสา สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ชวยเหลือสังคม

ชวยเหลือสังคม  -เพื่อสรางเครือขาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

จิตสาธารณะชวยเหลือ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

สังคม

24 โครงการเพิ่มศักยภาพ  -เพื่อสรางความรูและ  -ชมรม อปพร. 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูรวม  - สมาชิก อปพร.มีความ

อปพร.ดานการควบคุม ทักษะในการควบคุม  ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมรม รูดานการควบคุมไฟปา

ไฟปา ไฟปา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

1,138,000

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

10  - โครงการกอสรางและ  - เพื่อสงเสริมประชาธิป  - หอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 จํานวน  - ประชาชนมีความรู สวนโยธา

ปรับปรุงหอกระจายขาว ไตย  ในเขต  อบต. (งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ หมูบานที่ได ความเขาใจระบอบ

ประจําหมูบานในตําบล  - เพื่อประชาสัมพันธขาว หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น) รับการคัด ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

สามแยก ขอราชการตางๆ เลือก  - ประชาชนดรับทราบ
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งบประมาณและที่ผานมา

ขาว ขอราชการตางๆ

12  - โครงการจัดทําสื่อ  -เพื่อประชาสัมพันธ   เวปไซด อบต. สามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

ประชาสัมพันธ อบต. งาน อบต. (งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ ชมเวปไซด ในการรับรูขอมูลขาว

(ชองทางการติดตอสื่อสาร  -เพื่อเปนชองทางติดตอ หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น) สารผานทางเวปไซด

หรือเว็ปไซด) สารระหวางผูรับบริการ

และผูใหบริการ

14  - โครงการอํานวยการ   -เพื่ออํานวยความสะดวก  -   ศูนยรวมขอมูลขาวสารฯ 20,000 20,000 20,000 1  - ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

ศูนยรวมขอมูลขาวสาร ศูนยรวมขอมูลขาวสาร (งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ  ศูนยรวมฯ ขาวสารอยางชัดเจน
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การจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดจาง หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น) การจัดซื้อจัดจาง

15  -โครงการจัดทําปายหมูบาน  -เพื่อใหผูที่มาติดตอไดรับ  -หมูบาน ทุกหมูบานใน 500,000 500,000 500,000 หมูบานใน ชุมชนมีความเขมแข็งยั่ สวนโยธา

เสริมสรางความเปนเอก ความสะดวก/เปนระเบียบ ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยก ยืน และมีความเปน

ลักษณใหกับชุมชน สะดวกในการเขาหมูบาน หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น) ระเบียบเรียบรอย
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1 โครงการอบรมแกนนํา  - เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง นักเรียน เยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  -  นักเรียน เยาวชนมี สํานักปลัด

เยาวชนตานยาเสพติด ปราศจากยาเสพติด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ความเขมแข็งหางไกล งานปองกัน

 -.เพื่อความสามัคคี หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ยาเสพติด   

 -เพื่อให.ใชเวลาวางให  - มีความรักสามัคคีมี

เกิดประโยชน สวนรวมใชเวลาวางให

เกิดประโยชน

2 โครงการปองกัน เพื่อบรรเทาทุกขแก ผูประสบภัยในเขต  อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู  - ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

บรรเทาความเดือดรอน ผูประสบภัยเบื้องตนใน ทุกคน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประสบภัย ชวยเหลือทันทวงที งานปองกันฯ

 ของประชาชนที่เกิดจาก ระดับตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80  ของผู

สาธารณภัยตางๆ ประสบภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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3 โครงการมิสเตอร  -เพื่อทําหนาที่ประสาน   -อาสาสมัครปองกันภัย 20,000 20,000 20,000 20,000       10 คน  - มีการประสานงานได สํานักปลัด

เตือนภัย งาน เฝาติดตามสถาน ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ แจงเตือนปฏิบัติไดรวด งานปองกันฯ

การณภัยแจงเตือนปฏิบัติ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เร็ว  เฝาระวังเมื่อมี

ตามแผนอพยพประชาชน  สถานการณภัย

จากพื้นที่เสี่ยงภัย

4 โครงการซอมแผนอุบัติภัย เพื่อเปนการเตรียม  -อาสาสมัครปองกันภัย 50,000 50,000 50,000 50,000  50  คน  -มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด

(แผนปองกันภัยฝาย พรอมรับมือและเพิ่ม ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูป งานปองกันฯ

พลเรือน) ปทักษะการชวยเหลือผูที่  -เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แบบตางๆ สามารถชวย

ไดรับบาดเจ็บจาก เหลือในการปองกันและ

อุบัติภัย บรรเทาสาธารณภัยได
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5 โครงการอบรมจัดการ  -เพื่อทําหนาที่การบําบัด   -อาสาสมัครปองกันภัย 20,000 20,000 20,000 20,000 10 คน  - สามารถทําหนาที่การ สํานักปลัด

ดําเนินงานและบริหารจัด รักษาผูปวยฉุกเฉิน ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน งานปองกันฯ

การระบบฉุกเฉิน กอนสง โรงพยาบาล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ได 

 -เพื่อปองกันการเจ็บปวย  - สามารถรักษาการเจ็บ

ที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน ปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน

6 โครงการรณรงคการใช  -เพื่อเปนการรณรงค  - เจาหนาที่ตํารวจ, 40,000 40,000 40,000 40,000   กฎหมาย  -มีความถูกกฏหมาย สํานักปลัด

และใหบริการ ณ สถาน เขารับบริการ ณ สถาน   อปพร.,เจาหนาที่ อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ   ควบคุม  -มีความปลอดภัย งานปองกันฯ

บริการ  บริการ สะอาด   รวมตรวจสอบ, หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีความสะอาด

 -เพื่อใหความปลอดภัย   รพ.สต.สามแยก
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ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.5  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการเพิ่มศักยภาพ  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  -ชมรม อปพร. 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูรวม  - สมาชิก อปพร. มีความ

อปพร.ดานการปองกัน ของสมาชิก  อปพร.  ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมรม เขมแข็งมีความตั้งใจใน

และบรรเทาสาธารณภัย และอบรมทบทวน อปพร. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่รอยละ 

ระเบียบวินัย และดานอื่นๆ 90 ของ  จํานวนสมาชิก

8 โครงการอยูเวรบริการ  - เพื่อใหประชาชนมี  - อปพร,เจาหนาที่ตํารวจ, 50,000 50,000 50,000 50,000  150  คน  - ประชาชนมีความ

ประชาชนชวงเทศกาล สวนรวมในการรักษา พนักงาน,ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขมแข็งมีความปลอดภัย

สงกรานต ความปลอดภัยในชีวิต หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ 10 ของ

ประชากรทั้งหมด

สํานักปลัด

งานปองกันฯ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.5  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการอยูเวรบริการ  - เพื่อใหประชาชนมี  - อปพร,เจาหนาที่ตํารวจ, 50,000 50,000 50,000 50,000  150  คน  - ประชาชนมีความ

ประชาชนชวงเทศกาล สวนรวมในการรักษา พนักงาน,ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขมแข็งมีความปลอดภัย

ปใหม ความปลอดภัยในชีวิต หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ10 ของประชากร

ทั้งหมด

10 โครงการสงเสริมสนับ  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  -ชมรม อปพร. 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูรวม  - สมาชิก อปพร. มีความ

สนุนศูนยอาสาสมัครปอง ของสมาชิก  อปพร.  ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมรม เขมแข็งมีความตั้งใจใน

กันภัยฝายพลเรือน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่รอยละ 

90 ของ  จํานวนสมาชิก

สํานักปลัด

งานปองกันฯ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.5  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11  - โครงการสงเสริม  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  - ลูกเสือชาวบานในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรวม  -มีความตั้งใจการทํางาน

สนับสนุนลูกเสืออาสา ลูกเสืออาสา สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ชวยเหลือสังคม

ชวยเหลือสังคม  -เพื่อสรางเครือขาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

จิตสาธารณะชวยเหลือ

สังคม

12 โครงการเพิ่มศักยภาพ  -เพื่อสรางความรูและ  -ชมรม อปพร. 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูรวม  - สมาชิก อปพร.มีความ

อปพร.ดานการควบคุม ทักษะในการควบคุม  ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมรม รูดานการควบคุมไฟปา

ไฟปา ไฟปา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.5  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

440,000



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.5  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10  - โครงการกอสรางและ  - เพื่อสงเสริมประชาธิป  - หอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 จํานวน  - ประชาชนมีความรู สวนโยธา

ปรับปรุงหอกระจายขาว ไตย  ในเขต  อบต. (งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ หมูบานที่ได ความเขาใจระบอบ

ประจําหมูบานในตําบล  - เพื่อประชาสัมพันธขาว หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น) รับการคัด ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

สามแยก ขอราชการตางๆ เลือก  - ประชาชนดรับทราบ

ขาว ขอราชการตางๆ

12  - โครงการจัดทําสื่อ  -เพื่อประชาสัมพันธ   เวปไซด อบต. สามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

ประชาสัมพันธ อบต. งาน อบต. (งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ ชมเวปไซด ในการรับรูขอมูลขาว

(ชองทางการติดตอสื่อสาร  -เพื่อเปนชองทางติดตอ หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น) สารผานทางเวปไซด

หรือเว็ปไซด) สารระหวางผูรับบริการ

และผูใหบริการ



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.5  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

14  - โครงการอํานวยการ   -เพื่ออํานวยความสะดวก  -   ศูนยรวมขอมูลขาวสารฯ 20,000 20,000 20,000 1  - ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

ศูนยรวมขอมูลขาวสาร ศูนยรวมขอมูลขาวสาร (งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ  ศูนยรวมฯ ขาวสารอยางชัดเจน

การจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดจาง หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น) การจัดซื้อจัดจาง

15  -โครงการจัดทําปายหมูบาน  -เพื่อใหผูที่มาติดตอไดรับ  -หมูบาน ทุกหมูบานใน 500,000 500,000 500,000 หมูบานใน ชุมชนมีความเขมแข็งยั่ สวนโยธา

เสริมสรางความเปนเอก ความสะดวก/เปนระเบียบ ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ(งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยก ยืน และมีความเปน

ลักษณใหกับชุมชน สะดวกในการเขาหมูบาน หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น)หนวยงานอื่น) ระเบียบเรียบรอย



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     3.5  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.2  แนวทางการพัฒนาการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการฝกอบรมทบ  -เพื่อทบทวนความรูของ    -ชุดรักษาความปลอด 20,000 20,000 20,000  จํานวน  -มีความปลอดภัยในชีวิต สํานักปลัด

ทวนชุดรักษาความ ชุด  ชรบ. ภัยหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม และทรัพยสิน

ปลอดภัย  -เพื่อความปลอดภัยใน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

ชีวิตและทรัพย

2  -โครงการปองกัน  - เพื่อบรรเทาทุกขแก  - ผูประสบภัยในเขต  อบต. 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูประสบ - ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

บรรเทาความเดือดรอน ผูประสบภัยเบื้องตนใน ทุกคน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ภัย ชวยเหลือทันทวงที

 ของประชาชนที่เกิดจาก ระดับตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80  ของผู

สาธารณภัยตางๆ ประสบภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.2  แนวทางการพัฒนาการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3   -โครงการมิสเตอร  -เพื่อทําหนาที่ประสาน   -อาสาสมัครปองกันภัย 20,000 20,000 20,000       10 คน  - มีการประสานงานได สํานักปลัด

เตือนภัย งาน เฝาติดตามสถาน ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ แจงเตือนปฏิบัติไดรวด

การณภัยแจงเตือนปฏิบัติ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เร็ว  เฝาระวังเมื่อมี

ตามแผนอพยพประชาชน  สถานการณภัย

จากพื้นที่เสี่ยงภัย

4  - โครงการซอมแผน  -  เพื่อเปนการเตรียม  -อาสาสมัครปองกันภัย 50,000 50,000 50,000  50  คน  -มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด

อุบัติภัย พรอมรับมือและเพิ่ม ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูป

(แผนปองกันภัยฝาย ปทักษะการชวยเหลือผูที่  -เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แบบตางๆ สามารถชวย

พลเรือน) ไดรับบาดเจ็บจาก เหลือในการปองกันและ

อุบัติภัย บรรเทาสาธารณภัยได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.2  แนวทางการพัฒนาการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5   -โครงการอบรมจัดการ  -เพื่อทําหนาที่การบําบัด   -อาสาสมัครปองกันภัย 20,000 20,000 20,000 10 คน  - สามารถทําหนาที่การ สํานักปลัด

ดําเนินงานและบริหารจัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน

การระบบฉุกเฉิน กอนสง โรงพยาบาล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ได 

 -เพื่อปองกันการเจ็บปวย  - สามารถรักษาการเจ็บ

ที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน ปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน

6  -โครงการรณรงคการใช  -เพื่อเปนการรณรงค  - เจาหนาที่ตํารวจ, 40,000 40,000 40,000   กฎหมาย  -มีความถูกกฏหมาย สํานักปลัด

และใหบริการ ณ สถาน เขารับบริการ ณ สถาน   อปพร.,เจาหนาที่ อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ   ควบคุม  -มีความปลอดภัย

บริการ  บริการ สะอาด   รวมตรวจสอบ, หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีความสะอาด

 -เพื่อใหความปลอดภัย   รพ.สต.สามแยก



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.2  แนวทางการพัฒนาการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

250,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการฝกอบรม  - เพื่อเปนทบทวนความ  -อาสาสมัครปองกันภัย 50,000 50,000 50,000  150  คน  -มีความรูความเขาใจ

ทบทวนความพรอมงาน พรอมของ อาสาสมัคร ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูป

ปองกันและบรรเทา ปองกันภัยฝายพลเรือน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แบบตางๆ สามารถชวย

สาธารณภัย  ใหมีความเขาในบทบาท เหลือในการปองกันและ

หนาที่ สามารถชวยเหลือ บรรเทาสาธารณภัยได

ปองกันและบรรเทา อยางถูกตอง

สาธารณภัยแกประชาชน ใหเกิดเครือขายความรวม

เมื่อประสบภัย มือที่เขมแข็ง

ความปลอดภัยในชีวิต ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ 5 ของประชากร

ทั้งหมด

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

สํานักปลัด

งานปองกันฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2  - โครงการอยูเวรบริการ  - เพื่อใหประชาชนมี  - อปพร,เจาหนาที่ตํารวจ, 50,000 50,000 50,000  150  คน  - ประชาชนมีความ

ประชาชนชวงเทศกาล สวนรวมในการรักษา พนักงาน,ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขมแข็งมีความปลอดภัย

สงกรานต ความปลอดภัยในชีวิต หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ 10 ของ

ประชากรทั้งหมด

3  - โครงการอยูเวรบริการ  - เพื่อใหประชาชนมี  - อปพร,เจาหนาที่ตํารวจ, 50,000 50,000 50,000  150  คน  - ประชาชนมีความ

ประชาชนชวงเทศกาล สวนรวมในการรักษา พนักงาน,ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขมแข็งมีความปลอดภัย

ปใหม ความปลอดภัยในชีวิต หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ10 ของประชากร

ทั้งหมด

สํานักปลัด

งานปองกันฯ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4  - โครงการสงเสริม  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  -ชมรม อปพร. 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูรวม  - สมาชิก อปพร. มีความ

สนับสนุนศูนย ของสมาชิก  อปพร.  ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมรม เขมแข็งมีความตั้งใจใน

อาสาสมัครปองกันภัย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่รอยละ 

ฝายพลเรือน อปพร. 90 ของ  จํานวนสมาชิก

อปพร.ตําบลสามแยก

5  - โครงการสงเสริม  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  - ลูกเสือชาวบานในตําบล 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรวม  - มีความตั้งใจการทํางาน

สนับสนุนลูกเสืออาสา ลูกเสืออาสา สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ชวยเหลือสังคม

ชวยเหลือสังคม  -เพื่อสรางเครือขาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

จิตสาธารณะชวยเหลือ

สังคม

สํานักปลัด

งานปองกันฯ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

200,000

4  -โครงการสงเสริมสนับ  -เพื่อใหประชาชนมีสวน  - ประชาชน  ,อปพร , 20,000 20,000 20000 จํานวนผูรวม  - กํานัน ผูใหญบานใน สํานักปลัด

สนุนตั้งดานตรวจภายใน รวมในการรักษาความ ส.อบต.และผูใหญบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ตําบลมีความตั้งใจใน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หมูบาน ปลอดภัยในชีวิตและ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่

ทรัพยสิน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1   สงเสริมการจดทะเบียน  -เพื่อสงเสริมการจด  -กลุมอาชีพที่ยังไมไดจด 100,000 100,000 100000 จํานวนกลุมที่ -กลุมวิสาหกิจชุมชน กองสวัสดิการ

กลุมวิสาหกิจชุมชน ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ทะเบียน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ มารับทะเบียน ไดรับการจดทะเบียน และสังคม

ของกลุมตางๆ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) วิสาหกิจ มีความเขมแข็ง 

 -เพื่อสนับสนุนให สามารถมีรายไดและ

วิสาหกิจชุมชนสรางงาน พึ่งพาตนเองได

สรางรายได

2  -โครงการสงเสริมการใช  -เพื่อใหประชาชนเรียนรู  -นักเรียน ประชาชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม  -พึ่งพาตนเอง กองสวัสดิการ

พลังงานทางเลือก พลังงานทางเลือก เชน ผูนําหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม   -ลดการใชกาชหัน และสังคม

พลังงานลม พลังงานน้ํา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ 60 มาใหพลังทดแทน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการเศรษฐกิจ  - เพื่อพัฒนาการบริหาร   -กลุมไดรับการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุมที่  - ประชาชนมีทุน กองสวัสดิการ

ชุมชน จัดการทรัพยากรไดอยาง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขวรวม ในการประกอบ และสังคม

มีประสิทธิภาพ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

4  - โครงการสงเสริมอาชีพ  - เพื่อใหประชาชนมี  -กลุมไดรับการพัฒนา 200,000 200,000 200,000 จํานวนกลุมที่  - มีการแปรรูปสินคา กองสวัสดิการ

และมีการสงเสริมการ ความรูในการผลิตสินคา  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขวรวม ที่ผลิต และสังคม

ลงทุน เชน  การแปรรูป เพื่อจําหนาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ไดบรรจุภัณฑใหมๆ

บรรจุภัณฑ  และชองทาง  -เพื่อชองทางการตลาด

การเพิ่มทางการตลาด



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5 ปรับปรุงซอมแซมบอ เพื่อใหประชาคมมีน้ําใช ประชาชนมีน้ําใชเพียงพอ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูไดใช ประชาชนมีน้ําใช สวนโยธา

บาดาลในหมูบานทุก เพียงพอตอความตองการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ น้ํา เพียงพอ

หมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

6  -โครงการฝกอบรมสตรี  - เพื่อใหประชาชนมี  -กลุมไดรับการพัฒนา 30,000 30,000 30,000 จํานวนกลุมที่  - มีการแปรรูปสินคา กองสวัสดิการ

ผลิตภัณฑสมุนไพร สินคา ความรูในการผลิตสินคา  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขวรวม ที่ผลิต และสังคม

โอทอป อนุรักษภูมิปญญา เพื่อจําหนาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ไดบรรจุภัณฑใหมๆ

ทองถิ่น  -เพื่อชองทางการตลาด  -แหลงจําหนาย

สินคา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

530,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.2  แนวทางการพัฒนาการอุตสาหกรรม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

- - - - - - - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.3  แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหประชาชนใน  - สวนสาธารณะหนองแฝก 10,000,000 10,000,000 10,000,000      1 แหง  - มีแหลงทองเที่ยว กองชาง

ภูมิทัศนอางหนองแฝก พื้นที่และผูที่สัญจรไปมา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สภาพแวดลอมที่ดี

ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)   -สถานที่พักผอนหยอนใจ

2  - โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหประชาชนใน  - สวนสาธารณะหนอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000    1 แหง  - มีแหลงทองเที่ยว กองชาง

ภูมิทัศนหนองสองหอง พื้นที่และผูที่สัญจรไปมา สองหอง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สภาพแวดลอมที่ดี

ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -สถานที่พักผอนหยอนใจ

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.3  แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการสงเสริมการ  -เพื่อเปนการสรางรายได -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 กลุมนักทอง  -เกษตรมีรายได สํานักปลัด

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เที่ยว  -ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด

(โฮมสเตย)  -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประโยชนดวยภูมิปญญา

ชาวบานในการทําเกษตร  

4  - โครงการตลาด  -เพื่อเปนการสรางรายได -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรที่  -เกษตรมีรายได

ประชารัฐ เกษตรอินทรีย ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตองการขาย  -ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด

พัฒนาคุณภาพชีวิตตําบล -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ผักปลอด ประโยชนดวยภูมิปญญา

สามแยก ชาวบานในการทําเกษตร สารพิษ  

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.3  แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

16,200,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการลงทุนพานิชยกรรมและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.4  แนวทางการพัฒนาการพานิชกรรม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการสงเสริม  - เพื่อเพิ่มรายไดแก  - กลุมทอผาพื้นเมือง 100,000 100,000 100,000 คุณภาพของ  - ประชาชนมีรายไดเพิ่ม สํานักปลัด

สนับสนุนผลผลิตกลุม ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผาทอ

ทอผาพื้นเมือง  -เพื่อผลิตผาที่เปน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

เปนเอกลักษณ

2  - โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อใหสมาชิกกลุม  - สมาชิกกลุม OTOP 50,000 50,000 50,000 จํานวนกลุม  - ประชาชนมีความคิด สํานักปลัด

การบริหารกลุม  OTOP OTOP ไดเรียนรู (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่เขารวม ริเริ่ม สรางสรรค สรางงาน

และพัฒนาศัพยภาพการ การบริหารจัดการกลุม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สรางรายได

บริหารกลุม OTOP 

ตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการลงทุนพานิชยกรรมและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.4  แนวทางการพัฒนาการพานิชกรรม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

150,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการเรารักน้ํา  - เพื่อสรางเครือขายใน  -ประชาชนในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนเกิด สํานักปลัด

รักปา รักษาธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการความรักและหวงแหน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ธรรมชาติ  

2  - โครงการปลูกปาถาวร  -  เพื่อนอมรําลึกใน  - ประชาชนในพื้นที่ 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา   - นอมรําลึกใน สํานักปลัด

เฉลิมพพระเกียรติ และปลูกพระมหากรุณาธิคุณ  - ตนไม 2,000 ตน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการพระมหากรุณาธิคุณ 

ปาในพื้นที่สาธารณะทุก  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ปลูกฝงจิตสํานึก

หมูบานในตําบลสามแยก ประชาชนในทองถิ่น

รักปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการจัดตั้งอาสา  - เพื่อสรางเครือขายใน  - อาสาสมัครรักษปา 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  - มีเครือขายอาสาฯ สํานักปลัด

สมัครรักษปา การอนุรักษปา ทรัพยากร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ดูแลรักษาปา

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทรัพยากรธรรมชาติ

 -เพื่อรักษาตนไมที่มีอยู และสิ่งแวดลอม

ใหคงเดิม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

4  - โครงการปนลดคารบอน  - เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม   - ประชาชนในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนเกิด สํานักปลัด

 - ลดมลพิษ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ความรักและหวงแหน

 - ประหยัดพลังงาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ธรรมชาติ 

 -เพื่อรณรงคการใชพลัง  -การปนจักรยานยัง

งาน ประหยัดพลังงานมาก

กวาการเดินถึงสามเทา

ในระยะทางเทาๆ กัน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

150,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.2  แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการรณรงคสราง  - เพื่อสรางจิตสํานึกใน  - ประชาชนที่ไดรับความรู 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา  - มีสิ่งแวดลอมที่ดีในหมู สํานักปลัด

จิตสํานึกในการรักษาสิ่ง การรักษาสิ่งแวดลอม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ บาน

แวดลอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - โครงการจัดตั้งอาสา  - เพื่อสรางเครือขายใน  - อาสาสมัครจัดการขยะ 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  - มีหมูบานที่สะอาด สํานักปลัด

สมัครจัดการขยะชุมชน การรักษาความสะอาด ชุมชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ นาอยูอาศัย

ภายในหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.2  แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการปด/ปรับปรุง  - มีสถานที่ฝงกลบขยะ  - มีการฝงกลบขยะอยางถูก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การกําจัดมูล  - ประชากรที่ไดมีการนํา สํานักปลัด

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามแบบ ตอง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ฝอยอยางถูก ไปกําจัด ณ สถานที่กําจัด งานสาธารณสุข

เดิมพรอมปรับปรุง  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) มูลฝอยกําจัดขยะไดรวดเร็ว

ภูมิทัศนบริเวณบอขยะ

4   - โครงการสนับสนุน   - เพื่อการบริหารจัด  - ประชาชนตําบลสามแยก 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูเขา   -มีความรูการจัดการขยะ สํานักปลัด

ทางวิชาการ องคความรู ขยะไดถูกวิธี และสวนราชการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ อยางวิธี งานสาธารณสุข

การจัดการขยะ   - เพื่อสามารถคัดแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

ขยะได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.2  แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อใหรูวิธีการคัดขยะ   - ประชาชนที่ไดรับความรู 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - แยกขยะไดถูกวิธี สํานักปลัด

ไดถูกตอง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ  -มีรายไดจากการขายขยะ งานสาธารณสุข

  - เพื่อสามารถคัดแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ขยะได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.2  แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

2,600,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - สนับสนุนประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - ประเพณีบุญบั้งไฟ 260,000 260,000 260,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

บุญบั้งไฟและประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น  - ประเพณีประจําหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถิ่นของทุกหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

2  - โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันลอย 200,000 200,000 200,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

ประเพณีวันลอยกระทง และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

3  -โครงการสงเสริมภูมิ  -เพื่อรักษาความรูภูมิ   -เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ลูกหลานเกิดการเรียนรู สํานักปลัด

ปญญาทองถิ่น ปญญาทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูรวมโครงการรักษาไวภูมิปญญาทองถิ่น

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหคงอยู

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4  - โครงการบรรพชา  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ผูเขารวมโครงการ 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน  เยาวชนมี กองการศึกษา

สามเณรภาคฤดูรอน ศาสนาและจริยธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จิตสํานึกทางศาสนาและ

บวชชีพรหมณ ในวัน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จริยธรรมรอยละ 5 ของ

สําคัญของพระทุทธศาสนา จํานวนประชากร

5  -โครงการเชิดชูภูมิ  - เพื่อสงเสริมวัฒนาธรรม  - ผูมีความรูภูมิปญญา 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน เด็กเยาวชน กองการศึกษา

ปญญาทองถิ่น  -ยกยองเชิดชูภูมิปญญา ทองถิ่น เชน หมอลํา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รูจักผูมีความรูภูมิปญญา

ทองถิ่น หมอบายศรี งานฝมือตางๆ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6  - โครงการการอนุรักษ  - เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม  - ปราชญชาวบาน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

วัฒนธรรมพื้นบานและ  จารีต ประเพณี  และ  - เยาวชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี

ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และภูมิปญญาทองถิ่น

เชน  หมอลํา รอยละ 5 ของจํานวน

ประชากร

7  - โครงการบุญคูณลาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - ประเพณีบุณคูณลาน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

และ  วัฒนธรรมทองถิ่น ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

  -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

เทียว



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8  - สนับสนุนประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - ประเพณีบุญบั้งไฟ 15,000 15,000 15,000 รอยละของ  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร และ  วัฒนธรรมทองถิ่น จังหวัดยโสธร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

  -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

เทียว

9  - โครงการจัดงานรัฐพิธี  - เพื่อประชาชนทุกคน  - ประชาชนทุกคน 20,000 20,000 20,000 ประชาชน  - ประชาชนทุกคนมีความ อําเภอ

ถวายราชสดุดีเฉลิม รวมเฉลิมพระเกียรติ  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จงรักภักดี  ตอราชวงศ เลิงนกทา

วโรกาสมหามงคลเฉลิม พรอมแสดงความ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) กษัตริยไทย กองการศึกษา

พระชนมพรรษาพระบาทจงรักภักดี  ตอราชวงศ

สมเด็จพระเจาอยูหัว กษัตริยไทย

และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10  - โครงการจัดมหกรรม  - เพื่อประชาชนทุกคน  - ประชาชนทุกคนเขารวม 5,000 5,000 5,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนทุกคนมีความ อําเภอ

บริจาคโลหิต  เพื่อถวาย รวมเฉลิมพระเกียรติ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมบริจาค จงรักภักดี  ตอราชวงศ เลิงนกทา

เปนพระราชกุศลแด  พรอมแสดงความ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) กษัตริยไทย 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จงรักภักดี  ตอราชวงศ

พระบรมราชินีนาถ กษัตริยไทย

 เนื่องในวโรกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

12  สิงหาคม

11  - โครงการจัดงานรัฐพิธี   - เพื่อการจัดงานรัฐพิธี  - ประชาชนทุกคนเขารวม 10,000 10,000 10,000 ประชาชน  - ประชาชนทุกคนไดเขารว อําเภอ

ในโอกาสวันสําคัญตางๆ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ วันสําคัญตางๆ เลิงนกทา

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

12  - โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันสงกรานต 100,000 100,000 100,000     1 ครั้ง  -มีการรักษาวัฒนธรรมที่ดั กองการศึกษา

ประเพณีวันสงกรานต และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -ครอบครัว มีความสุข

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

13  - โครงการจัดงาน  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - งานประเพณีวันเขา 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

ประเพณีเขาพรรษา และศาสนาและจริยธรรม พรรษา  และประเพณีออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณีออกพรรษา พรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น

14  โครงการอบรมจริยธรรม - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ประชาชน เยาวชน 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -มีสํานึกดี จิตใจดี กองการศึกษา

และคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรม  ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -มีจริยธรรมและคุณธรรม

 -เพื่อใหมีสํานึกดี จิตใจ ส.อบต.และคณะผูบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในการใชชีวิตประจํา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการ ตอเติม  - เพื่อปรับปรุงสถานที่  - ศูนยปราชญมีสภาพที่ดีขึ้น 200,000 200,000 200,000 1 หลัง  - กลุมอาชีพ ไดเขาไป

ปรับปรุง ศูนยปราชญ ใหเปนแหลงพัฒนาเรียน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการกิจกรรมตางๆ

ชุมชนตําบลสามแยก รู ดานศิลปวัฒนธรรม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เชน เปนแหลงเรียนรูดาน

ประเพณี และเปนแหลง วัฒนธรรม ดานศิลป

เรียนรูดานอาชีพ ดานอาชีพตางๆ และเปน

ศูนยจําหนายสินคาโอทอป

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

1,320,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการจัดซื้อโตะ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อํานวยความสะดวก 500,000 500,000 500,000 จํานวนที่จัด  - อบต. มีการพัฒนาศักยภาพ สํานักปลัด

เตนท เกาอี้ ทุกหมูบาน การบริหารจัดการที่ดีของ หมูบานและประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ซื้อ การบริหารจัดการที่ดี เพิ่มขึ้น

และ ที่ทําการ อบต. หมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - โครงการประกวด  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อบต.  เขารวมโครงการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - อบต. มีการพัฒนาศักยภาพ สํานักปลัด

องคกรปกครองดี การบริหารจัดการที่ดีของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ การบริหารจัดการที่ดี

สวนทองถิ่นที่มีการ อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

บริหารจัดการที่ดี

3  - โครงการเปดทําการ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ชวงเวลา 12.00-13.00น. 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนสะดวกตอการ กองคลัง

นอกเวลาทําการ การบริหารจัดการที่ดีของ  - ชวงเวลา 16.30-18.00น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ติดตดราชการ  

 อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

4  - โครงการ  อบต.  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อบต.  สัญจร  50,000 50,000 50,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนสะดวกตอการ สํานักปลัด

สัญจร การบริหารจัดการที่ดีของ จํานวน  13  หมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ติดตดราชการ  

 อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

5  - โครงการจัดเก็บ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนสะดวกตอการ กองคลัง

ภาษีเคลื่อนที่ การบริหารจัดการที่ดี  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ บริการรวดเร็ว

ของอบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

6  -โครงการประเมินความ  -เพื่อใหทราบคุณภาพ  - เจาหนาที่ พนักงาน 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

พึงพอใจในการใหบริการ ของการบริการประชาชน ผูบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ประสิทธิภาพการทํางาน

ประชาชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  - โครงการอบรมพัฒนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - บุคลากรใน อบต. 100,000 100,000 100,000  บุคลากร  - ประชาชนไดรับการบริการ สํานักปลัด

บุคลากร และประสิทธิภาพของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ทุกคน ที่สะดวก  รวดเร็ว

บุคลากรใน  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - บุคลากรมีความรู

8  - โครงการเผยแพร  - เพื่อใหประชาชน  - ดําเนินการประชาสัมพันธ 40,000 40,000 40,000    24 ครั้ง  - ประชาชนรับทราบขอมูล สํานักปลัด

ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ รับทราบขอมูลขาวสาร ผานสื่อตางๆไมนอยกวา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ขาวสารของ  อบต.

การบริหารจัดการของ ของ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

อบต.

9  -โครงการอบรมภาษา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ภาษาอังกฤษ 100,000 100,000 100,000 การบริการ  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

ตางประเทศ การบริหารจัดการที่ดีของ  - ภาษาอาเชียน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประสิทธิภาพการทํางาน

อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - สื่อสารกับชาวตางชาติได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

10  - โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ผูเขารวมโครงการ 20,000 20,000 20,000  จํานวนผู  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

คานิยมสรางสรรคของ ของเจาหนาที่ของรัฐใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ประสิทธิภาพการทํางาน

เจาหนาที่ของรัฐ การปฏิบัติงาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และมีวิศัยทัศนที่กวางไกล

11  - โครงการศึกษาดูงาน  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - คณะผูบริหาร พนักงาน 300,000 300,000 300,000 การบริหาร  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

การบริหารจัดการที่ดีของ เจาหนาที่  ส.อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ งาน ประสิทธิภาพการทํางาน

อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และมีวิศัยทัศนที่กวางไกล

12  โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อรองรับผูพิการมารับ หองน้ําคนพิการตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ประชาชน  ผูมารับบริการไดใชบริการหองน้ํา

สําหรับผูพิการ บริการ ในสํานักงานอบต. มาตรฐานฯ ที่สะดวก  ไดมาตรฐาน

สามแยก เพื่อใหมีหองน้ํา

และสิ่งอํานวยความ  - กองชาง

สะดวกผูพิการ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

13   - โครงการตอเติมอาคาร  -เพื่อจัดเก็บสิ่งของ หองครัวและหองอาหาร 150,000 150,000 150,000 จํานวนผูรับ มีหองครัวและหองอาหาร และเปน กองชาง

หองครัว อุปกรณหองครัวพรอม อบต.สามแยก  เปนสัดสวน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ หองเก็บอุปกรณรับรองแขก

หองรับรองแขก

14  -โครงการโรงจอดรถ  -การปองกันน้ําฝน โรงจอดรถ 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ กองชาง

สําหรับผูรับบริการ และการปองกันความรอน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

สําหรับจอดรถ

15  -ติดตั้งกันสาดสํานักงาน  -เพื่อปองกันแดด ปองกัน  อาคารสํานักงาน 15,000 15,000 15,000 จํานวนที่ติดตั้ง  ปองกันแสงแดด ปองกันฝนสาดได สํานักปลัด

อบต. ฝนสาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

16  -โครงการกอสรางตอเติม  - เพื่อเพิ่มพื้นที่การให อาคารสํานักกองคลัง 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ กองชาง

อาคารสํานักปลัด  และ บริการประชาชน อบต.สามแยก ขนาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

กองคลัง 4 X 8 เมตร กวางขวาง

17 ตกแตงสถานที่จัดเก็บเอก  - เพื่อเพิ่มพื้นที่การให อาคารสํานักกองคลัง 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ กองชาง

สารภายในหองเก็บเอกสาร บริการประชาชน อบต.สามแยก ขนาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

กองคลัง 4 X 8 เมตร กวางขวาง

18 จัดซื้อชุดเกาอี้รองรับ  -รองรับผูมาใชบริการ มุมรับแขกและประชาชน 30,000 30,000 30,000 จํานวน 3 ชุด รองรับประชาชนไดรับการบริการ กองคลัง

ผูมารับบริการ  -เพื่อความสะดวกและ ที่มาใชบริการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

รวดเร็วในการบริการ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

19 จัดทําเคาทเตอรบริการ  -เพื่อความสะดวกและ เพื่อรับรองผูมาใชบริการ 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ กองคลัง

ประชาชนดานการ รวดเร็วในการบริการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

จัดเก็บภาษี ประชาชนและจัดเก็บภาษี กวางขวาง

20 ปรับปรุงรถยนตสวน  -เพื่อประชาสัมพันธขาว รถหนวยเคลื่อนที่บริการจัด 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ กองคลัง

กลาง เพื่อเปนรถโมบาย สาร อบต.สามแยก เก็บภาษี และประชาสัมพันธ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว และสามารถรับ

งาน อบต.สามแยก  -เพื่อปนรถออกหนวยจัด ขาวสาร อบต.สามแยก ทราบขาวสารไดรวดเร็ว และเขาถึง

อบต.สามแยก เก็บภาษี ประชาชน

21 ปรับปรุงอาคารสํานัก  -เพื่อใหเกิดความสวยงามอาคารสํานักงานมีสภาพที่ดี 50,000 50,000 50,000 1 หลัง อาคารสํานักงาน มีสภาพที่ดี กองชาง

งาน อบต.สามแยก และเปนระเบียบเรียบรอยขึ้น รองรับการบริการดาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

(ทาสีอาคารสํานักงาน) สาธารณะ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

22 ปรับปรุงอาคาร  -ปรับปรุงใหมีสภาพดีขึ้น หอประชุม อบต. มีสภาพที่ดี 100,000 100,000 100,000 1 หลัง หอประชุมมีสภาพที่ดีขึ้นพรอม กองชาง

หอประชุม อบต. พรอมใช และปรับปรุง ขึ้นและพรอมใชงานรองรับ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใชงานและรองรับใหบริการ

แกไขในสวนที่ชํารุด การใหบริการดานสาธารณะ ดานสาธารณะ

23 จัดซื้อรถยนตสวนกลาง  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รถบรรทุก(ดีเซล) แบบ 896,000 896,000 896,000 1 คัน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ สํานักปลัด

ดับเบิลแคป ดานการใหบริการและ ดับเบิ้ลแค็บ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ราชการและการใหบริการดาน งานปองกันฯ

สาธารณะประโยชน สาธารณะประโยชน

24 ติดตั้งกลองวงจรปดCCTV -เพื่อปองกันและรักษา จุดรักษาความปลอดภัย 500,000 500,000 500,000 จํานวน  -ความปลอดภัยดานทรัพยสิน สํานักปลัด

ภายในสํานักงาน อบต. ความปลอดภัยในชีวิตและจํานวน 10 จุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 10  จุด และของมีคาของราชการปลอดภัย งานปองกันฯ

ทรัพยสินราชการ  -เพื่อเฝาระวังและเปนมาตรการ

ในการปองกันทรัพยสินราชการ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

4,841,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



760,000                         14,725,000                 1,154,400                      

1,320,000                       398,450                        

7,660,000                       724,750                        

3,017,000                       588,500                        

1,968,000                       1,495,000                      
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150,000                         1,300,000                      
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2,600,000                       1,150,000                      
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34,598,400                   
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16,200,000                     1,100,000                      
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ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัด  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

4.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการรณรงคสราง  - เพื่อสรางจิตสํานึกใน  - ประชาชนที่ไดรับความรู 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา มีสิ่งแวดลอมที่ดีในหมู สํานักปลัด

จิตสํานึกในการรักษาสิ่ง การรักษาสิ่งแวดลอม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ บาน แผนงาน

แวดลอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุข

2 โครงการจัดตั้งอาสา  - เพื่อสรางเครือขายใน  - อาสาสมัครจัดการขยะ 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา มีหมูบานที่สะอาด สํานักปลัด

สมัครจัดการขยะชุมชน การรักษาความสะอาด ชุมชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ นาอยูอาศัย แผนงาน

ภายในหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัด  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

4.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการปด/ปรับปรุง  - มีสถานที่ฝงกลบขยะ  - มีการฝงกลบขยะอยางถูก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การกําจัดมูล ประชากรที่ไดมีการนํา สํานักปลัด

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ที่ถูกตองตามแบบ ตอง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ฝอยอยางถูก ไปกําจัด ณ สถานที่ งานสาธารณสุข

เดิมพรอมปรับปรุง  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) กําจัดมูลฝอยกําจัดขยะ

ภูมิทัศนบริเวณบอขยะ ไดรวดเร็ว

4 โครงการสนับสนุน   - เพื่อการบริหารจัด  - ประชาชนตําบลสามแยก 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูเขา มีความรูการจัดการขยะ สํานักปลัด

ทางวิชาการ องคความรู ขยะไดถูกวิธี และสวนราชการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ อยางวิธี งานสาธารณสุข

การจัดการขยะ   - เพื่อสามารถคัดแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

ขยะได



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัด  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

4.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการเรารักน้ํา  - เพื่อสรางเครือขายใน  -ประชาชนในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา ประชาชนเกิดความรัก สํานักปลัด

รักปา รักษาธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ และหวงแหนธรรมชาติ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

6 โครงการลอมรั้วปา เพื่อรักษาแนวเขตปา ที่สาธารณะประโยชน 500,000 500,000 500,000 500,000 พื้นที่ปาชุมชน ประชาชนไดใช กองชาง

สาธารณะ ปกแนวเขต สาธารณะ ทุกหมูบานและปองกันการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ปาสาธารณะ ประโยชนในที่สาธารณะ

ปาชุมชนและปา บุกรุก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ไมถูกบุกรุก รอยละ50 ของจํานวน

สาธารณะ  ประชากร



ผ.01

ก.   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข.   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัด  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

4.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

3,100,000



           ผ.02

                                   บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

                                                 โดยองคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                       ตามที่กรอบการประสานที่ (กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด)

ลําดับ                                         งบประมาณ  หนวยงานที่

   ที่           ชื่อโครงการ/กิจกรรม ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตขางวัด 5,710,000 5,710,000 5,710,000 17,130,000 อบต.

หวยกอย หมูที่ 2 - บานศรีสมพร อบจ.

กรมสงเสริมฯ

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เสนยุพา 999,250 999,250 999,250 2,997,750 อบต.

ลาบเปด  หมูที่ 2 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต จากถนน 1,427,500 1,427,500 1,427,500 4,282,500 อบต.

ชยางกูร - บานเลขที่ 55 บานดาน อบจ.

หมูที่ 6 กรมสงเสริมฯ

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต จาก 776,560 776,560 776,560 2,329,680 อบต.

บานเลขที่ 58 - 156 บานคึมชาด อบจ.

หมูที่ 8 กรมสงเสริมฯ

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต จาก 1,427,500 1,427,500 1,427,500 4,282,500 อบต.

 ถนนขาง รร.เลิงนกทา หมูที่ 12 - อบจ.

ไปบานมวงกาชัง กรมสงเสริมฯ

6 โครงการกอสรางถนนลูกรังจาก 756,000 756,000 756,000 2,268,000 อบต.

นายสมาน  หมูที่ 15 - ไปบานดงสวาง อบจ.

กรมสงเสริมฯ

7 โครงการกอสรางถนนลาดยางเอสฟลติก 6,290,227 6,290,227 6,290,227 18,870,681 อบต.

คอนกรีต(AC)จากบานศรีสมพร หมูที่ 9 อบจ.

  ไปบานโนนสวรรค กรมสงเสริมฯ

8 โครงการกอสรางถนนลาดยางเอสฟลติก 12,282,000 12,282,000 12,282,000 36,846,000 อบต.

คอนกรีต(AC)จากบานคึมชาด - นาอุดม อบจ.



กรมสงเสริมฯ

9  - กอสรางรางระบายน้ําแบบฝาปด  1,551,200 1,551,200 1,551,200 4,653,600 อบต.

จากหนาลานมัน - วัดเกาะแกว หมูที่ 8 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

10  - กอสรางรางระบายน้ําแบบฝาปด  1,108,000 1,108,000 1,108,000 3,324,000 อบต.

จากบานนายคําวาน - โรงน้ํา OS อบจ.

หมูที1่5 กรมสงเสริมฯ

11  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 800,000 800,000 800,000 2,400,000 อบต.

หมูที่  6 บานดาน  หนองแสง อบจ.

แรงต่ํา กรมสงเสริมฯ

อบต.

12  -ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรหมูที่ 8 600,000 600,000 600,000 1,800,000 อบจ.

 ไปถึง บานหวยกอย กรมสงเสริมฯ

13  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร หมูที่  400,000 400,000 400,000 1,200,000 อบต.

 12 โรงเรียนเลิงนกทาไปถึงสวนเกษตร อบจ.

แรงต่ํา  3 เฟส กรมสงเสริมฯ

14  -ขยายเขตไฟฟาจากบานนายทองเสี้ยน 400,000 400,000 400,000 1,200,000 อบต.

 ไปนาอุดม  หมูที่ 14 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

15  -ขยายเขตไฟฟาจากสวนยางทายบาน 400,000 400,000 400,000 1,200,000 อบต.

  หมูที่ 10 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

16  -โครงการกอสรางทอเหลี่ยมทุกหมูบาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 อบต.

ที่ไดรับความเดือดรอน 1-15 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

35,928,237 35,928,237 35,928,237 107,784,711รวมทั้งสินจํานวน       โครงการ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2  แนวทางการพัฒนาสารณูปโภค

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 800,000 800,000 800,000 จํานวนผูไดรับ  เกตรกรมีไฟฟาใชเพื่อ สวนโยธา

การเกษตรหมูที่  6, ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   2,000   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน การเกษตร

บานดาน  หนองแสง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 600,000 600,000 600,000 จํานวนผูไดรับ  เกตรกรมีไฟฟาใชเพื่อ สวนโยธา

การเกษตรหมูที่  8  ไปถึง ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   1,500   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน การเกษตร

บานหวยกอย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

3  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 3 เฟ 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

การเกษตรหมูที่ 12 ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   1,000   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

โรงเรียนเลิงนกทาไปถึง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



สวนเกษตร

ผ.01

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

4  -ขยายเขตไฟฟาจากบาน  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

นายทองเสี้ยน ไปนาอุดม ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง  1,000  เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

หมูที่ 14 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

5  -ขยายเขตไฟฟาจากสวน  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

ยางทายบาน  หมูที่ 10 ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง  1,000  เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

6  -โครงการกอสรางทอ  - เพื่อเปนการระบาย  -ทอเหลี่ยมตามแบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูไดรับ การระบายน้ําที่ดี  สวนโยธา

เหลี่ยมทุกหมูบานที่ไดรับ น้ําไมใหน้ําทวมขัง องคการบริหารสวนตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน ถนนไมชํารุด

ความเดือดรอน 1-15 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 5,710,000 5,710,000 5,710,000 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตขางวัดหวยกอย สะดวก  ปลอดภัย ยาว  2,000 เมตร ประโยชน ประโยชน จํานวน

หมูที่ 2 - บานศรีสมพร หนา  0.15 เมตร  4 หมู

2 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 999,250 999,250 999,250 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตเสนยุพาลาบเปด สะดวก  ปลอดภัย ยาว  350 เมตร ประโยชน ประโยชน จํานวน

 หมูที่ 2 หนา  0.15 เมตร  4 หมู

3 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 1,427,500 1,427,500 1,427,500 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



คอนกรีตจากถนนชยางกูร  สะดวก  ปลอดภัย ยาว  400 เมตร ประโยชน ประโยชน สัญจรไป

ถึงบานเลขที่ 55 หมูที่ 6 หนา  0.15 เมตร  มาสะดวก

ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

4  - โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 776,560 776,560 776,560 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตจากบานเลขที5่8สะดวก  ปลอดภัย ยาว  340 เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

 - 156 หมูที่ 8 หนา  0.15 เมตร ปลอดภัย

5 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 1,427,500 1,427,500 1,427,500 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตขางรร.เลิงนกทา สะดวก  ปลอดภัย ยาว  500 เมตร ประโยชน ประโยชนสัญจรไปมา

หมูที1่2 -ไปบานมวงกาชัง หนา  0.15 เมตร  สะดวก ปลอดภัย

6 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 776,560 776,560 776,560 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ลูกรัง จากนายสมาน สะดวก  ปลอดภัย ยาว  3,000 เมตร ประโยชน ประโยชน สัญจรไป

หมูที1่5  - [บานดงสวาง หนา  0.15 เมตร  มาสะดวก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



7 โครงการกอสรางถนนลาด  เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 6,290,227 6,290,227 6,290,227 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ยางเอสฟลติกคอนกรีต สะดวก  ปลอดภัย ยาว  3,650 เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

(AC)จากบานศรีสมพร หนา  4 ซม. ปลอดภัย

หมูที่ 9ไปบานโนนสวรรค

ผ.01

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

8 โครงการกอสรางเสริมผิว   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 8  เมตร. 12,282,000 12,282,000 12,282,000 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ถนนเอสฟลทติกคอนกรีต สะดวก  ปลอดภัย ยาว  4,450  เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

(AC)จากบายคึมชาด-นาอุดม หนา  0.04 เมตร ปลอดภัย

                

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการอบรมสงเสริม - เพื่อพัฒนาศักยภาพ สมาชิกกลุมศูนยถายทอด 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - มีการถายทอดเทคโนโลยี สํานักปลัด

สนับสนุนศูนยสงเสริม พันธุขาวปลูก ใหมี เมล็ดพันธขาวปลูก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม การเกษตรที่ทันสมัยและ

เมล็ดพันธุขาวและเกษตรคุณภาพมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึงแกประชาชน

อินทรีย        -ประชาชนมีความรูดาน

เมล็ดพันธุขาว

2  - โครงการจัดเวที  - เพื่อใหประชาชนมี  - ประชาชนในทุกหมูบาน 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูที่  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

ประชาคมจัดทําแผน ความรูความเขาใจใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขาประชาคมความเขาใจในการพัฒนา

พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการของศูนย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) มีแผนพัฒนาการเกษตรไว

ทองถิ่น(ดานการเกษตร ถายทอดเทคโนโลยี เปนแนวทางในการพัฒนา

และแหลงน้ํา) การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  -โครงการสนับสนุนเมล็ด  -เพื่อพัฒนาและเพิ่ม  - ศูนยขาวชุมชนไดพัฒนา 40,000 40,000 40,000   2 แหง  -เมล็ดพันธขาวที่มีคุณภาพ สํานักปลัด

พันธขาวตามยุทธศาสตร ศักยภาพศูนยขาวชุมชน และมีประสิทธิภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ในศูนยขาวชุมชนและเพื่อ

จังหวัด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนาเมล็ดพัฯธขาว

4  -โครงการสงเสริม  - เพื่อใหประชาชน  -เกษตรไดรับการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีการดําเนิน สํานักปลัด

การผลิตปุยอินทรีย ประกอบอาชีพตาม คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ชีวิตแบบพอเพียงรอยละ 

ตําบลสามแยก แนวทางเศรษกิจพอเพียง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

5  - โครงการปลูกมะนาว  - เพื่อใหเกษตรกรมีความรู     เกษตรกรมีการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรผู  - ประชาชนมีการดําเนิน กองสวัสดิการ

นอกฤดูกาล ทุกหมูบาน ในการปลูกมะนาวนอก ผลผลิตนอกฤดูกาล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ ชีวิตแบบพอเพียง สังคม

ในตําบลสามแยก ฤดูกาล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - มีรายไดเพิ่มและมีมะนาว

 - เพื่อใหเกษตรมีรายได รับประทานนอกฤดู



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

6  -โครงการกอสรางฝาย  - เพื่อใหประชามีน้ําใช  -ลําหวยไดรับการพัฒนาเพื่อกัก 500,000 500,000 500,000  1  แหง  - ประชาชนมีน้ําใชในการ กองชาง

น้ําลนหวยหินลับตอนลาง ในการเกษตรตลอดทั้งป เก็บน้ําใชเพื่อการเกษตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกษตรรอยละ  20 ของ

หวยบง ลําเซบาย หวยโปง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จํานวนครัวเรือนประชากร

ฯลฯ

7  โครงการขุดลอกลําหวย  - เพื่อใหประชามีน้ําใช  -ลําหวยในตําบลสามแยกได 500,000 500,000 500,000  1  แหง  - ประชาชนมีน้ําใชในการ กองชาง

สาธารณะ หวยปอ, ในการเกษตรตลอดทั้งป ไดรับการพัฒนา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกษตรรอยละ  20 ของ

หวยกอย,หวยโจทย ฯลฯ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จํานวนครัวเรือนประชากร

หรือลําน้ําสาธารณะใน

ตําบลสามแยก



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรอินทรและการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

1,320,000



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการอบรมสงเสริมสนับ สนับสนุนและสงเสริม กลุมศูนยสงเสริมเมล็ดพันธ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา เมล็ดพันธุขาวไดรับการ

สนุนศูนยสิ่งเสริมเมล็ดพันธ ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธขาว ขาวและเกษตรอินทรียตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม พัฒนา

ขาวและเกษตรอินทรียตําบล และเกษตรอินทรียตําบล สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก สามแยก

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
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งบประมาณและที่ผานมา
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                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการฝกเรียนดนตรีเพื่อ อบรมใหความรูดานดนตรี เด็กนักเรียน เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน เพื่อสืบสานรักษา โรงเรียน

รักษาวัฒนธรรมไทย แกนักเรียนและสืบสาน ในตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม วัฒนธรรมไทย ชาดตาดบก

รักษาวัฒนธรรมไทย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ ศรีสมพร



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

12 สนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ สงเสริมการทองเที่ยวใน 275,000 275,000 275,000 275,000 จํานวน สืบสานประเพณีบุญ อ.เลิงนกทา

และประเพณีทองถิ่นของ ประจําปของจังหวัด จังหวัดและสืบสานประเพณี (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หมูบาน บั้งไฟประจําจังหวัด

ทุกหมูบาน และสนับสนุน บุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ที่รับอุดหนุน

ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด

ยโสธร

13 โครงการบุณคูณลาน สืบสานประเพณีบุญคูนลาน สงเสริมการทองเที่ยวและสืบ 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขา รักษาวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม

สานประเพณีวัฒนธรรมของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ คูณลาน เลิงกนทา

ชาวเลิงนกทา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

14 โครงการจัดงานรัฐพิธีถวาย ถวายความจงรักภักดีตอ วันสําคัญ 12 สิงหาคม 8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวนผู ถวายความจงรักภักดี อ.เลิงนกทา

ราชสดุดีเฉลิมวโรกาสมหา สถาบันพระมหากษัตริยฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ตอสถาบันพระมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ กษัตริย

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ

15 โครงการจัดมหกรรมบริจาค ถวายเปนพระราชกุศล วันสําคัญตางๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู บริจาคโลหิตแกสภา อ.เลิงนกทา

โลหิตเพื่อถวายเปนราชกุศล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม กาชาดจังหวัดยโสธร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

16 โครงการจัดรัฐพิธี ตางๆ จัดงานรัฐพิธีระดับอําเภอ วันสําคัญตางๆ 8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวน เพื่อแสดงความจงรัก อ.เลิงนกทา

(งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ภักดีตอสถาบันพระมหา

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ที่จัด กษัตริยและประชาชนได

รวมพิธีตางๆ

17 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ สงเสริมกลุมวิสาหกิจชุมชน กลมุวิสาหกิจชุมชนที่จด 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุม กลุมวิสาหกิจชุมชนได กลุมวิสาหกิจ

ชุมชน และสงเสริมการจด ทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่อุดหนุน รับการสนับสนุนเงิน ชุมชนตําบล
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทุนในกลุม สามแยก

18 โครงการสงเสริมทักษะชีวิต อบรมใหความรูการอยูรวม เด็กนักเรียน เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู เด็กและเยาวชน ร.ร.บานดาน

และการอยูรวมกันกับผูอื่น กันและการพึ่งพากันใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม มีจิตสํานึกในการอยู

(เด็กและเยาวชน) สังคม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ รวมกันและพึ่งพาซึ่ง

กันและกัน

19 โครงการขยายผลการสงเสริม เสริมสรางความปรองดอง ประชาชน ในตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู เสริมสรางความสมาน อ.เลิงนกทา

วิถีชีวิตประชาธิปไตยเพื่อสรางในชุมชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ฉันทในชุมชน
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ความปลองดองสมานฉันท หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ

20 โครงการฝกอบรมทบทวนชุด เสริมสรางความรูและทบ ชุดรักษาความสงบภายใน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน ชุด ชรบ.ไดทบทวน อ.เลิงนกทา

รักษาความปลอดภัยหมูบาน ทวนการรักษาความสงบ หมูบาน ชรบ. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม ความรูดานรักษาความ

ชรบ. ภายใน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ ปลอดภัยหมูบาน

21 โครงการอาหารกลางวัน สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต ต.สามแยก 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 จํานวน สนันสนุนอาหารกลาง ร.ร.บานดาน
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     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โรงเรียนบานคึมชาดฯ เด็กนักเรียนในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ 3 โรงเรียน วันแกเด็กนักเรียนใน ร.ร.บานโปง

โรงเรียนบานดาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ตําบล หนองสิม

โรงเรียนบานโปงหนองสิม ร.ร.บานคึมขาด

ตาดบก

ศรีสมพร

22 โครงการอบรมวันตอตานยา รณรงคตอตานยาเสพติด ลดจํานวนผูเสพยาเสพติด 3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวนผู รณรงคตอตาน อ.เลิงนกทา

เสพติดโลก และเพิ่มประสิทธิภาพในการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ยาเสพติด

ปองกันการเสพยาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ
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บาท บาท บาท บาท
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                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

23 โครงการอบรมเยาวชนกลุม อบรมใหความรูแกเด็ก เด็กนักเรียน ที่กลุมเสี่ยง 4,000 4,000 4,000 4,000 จํานวน ปองกันเด็กและเยาวชน อ.เลิงนกทา

เสี่ยงนอกสถานศึกษา นักเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม ไมใหยุงกับยาเสพติด

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ

24 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู เพื่อใหชุมชนเขมแข็งปราศ เยาวชนกลุมเสี่ยง กลุมพลัง 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความเขมแข็ อ.เลิงนกทา

ประสานพลังแผนดิน 25 จากยาเสพติดและเพื่อดูแล ประชาชน,สวนราชการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ หางไกลยาเสพติด

ตาสัปปะรด สอดสองดานการขาวยา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีเครือขายรวมสรางจิต
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เสพติด สํานึกการปองกันยาเสพ

25 โครงการชุดปฏิบัติการพลัง เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการขาชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา การปฏิบัติงานดานปอง อ.เลิงนกทา

แผนดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ ชุดปฏิบัติการประชาคมคนคว (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ กันยาเสพติดมีประสิทธิ

อยางยั่งยืน ปฏิบัติงานของบุคลากร คัดกรองผูเสพติดตามฟนฟูผู หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ภาพมากยิ่งขึ้น

เสพ

2,021,000
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บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)
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องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร
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                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการอบรมและ  - เพื่อใหกลุมมีความรู   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ไดสินคาที่มีคุณภาพดี สํานักปลัด

สงเสริมการผลิตภัณฑ ความสามารถในการผลิต  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ใชไดนาน

สินคาโอท็อปและการแขง สินคา รูปแบบใหม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - รูปแบบผลิตภัณฑใหม

ขันผลิตสินคา OTOP 

ตําบลสามแยก 



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 สงเสริมสหกรณกลุมออม เพื่อสงเสริมสนับสนุน กลุมที่รับการการสนับ 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุม กลุมอาชีพในตําบล

ทรัพย กองทุนสวัสดิการ กลุมอาชีพในตําบล สนุน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่สนับสนุน สามแยก ไดรับสนับสนุน

ชุมชน ฯลฯ ในตําบล สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

5 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สงเสริมคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย 8,200,000 8,200,000 8,200,000 จํานวนผูสูงอาผูสูงอายุ ผูพิการฯ ไดรับ

ผูพิการ ผูปวยเอดสและ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย เอดสและยากไร ในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ไดรับเบี้ย การดูแลตามนโยบายขอ

ผูยากไร เอดสและผูยากไร สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รัฐบาล

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการสํารวจขอมูล เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน ทุกครัวเรือนในตําบล 10,000 10,000 10,000 จํานวนครัว ทราบจํานวนที่ผานและ

ความจําเปนพื้นฐาน ในตําบลสามแยก สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือนที่สํารวจ ไมผานเกณฑ จปฐ.

ประชาชนใน ต. สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และจัดเก็บ

7 โครงการกอสราง เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 100,000 100,000 100,000  1 หลัง  - รูถึงสภาพความเปนอ

บานคนดีศรีเมืองยศ ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ และไดขอมูลเปนแนวทา

กอง

สวัสดิการ

สั

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เนื่องในวโรกาสวันพอ ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

แหงชาติ ของประชาชน

8 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 50,000 50,000 50,000  1 หลัง ผูยากจน ผูดอยโอกาส

ที่อยูอาศัยผูดอยโอกาส ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ไดรับการชวยเหลือและม

ผูยากจนและผูยากไร ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

9 โครงการพัฒนา  - เพื่อใหผูสูงอายุ และ  - ผูสูงอายุและผูพิการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - รูถึงสภาพความเปนอ

สงคม

กอง

สวัสดิการ

สังคม

กอง



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เครือขายผูสูงอายุ และ ผูพิการ มีคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมเครือขาย และไดขอมูลเปนแนวทา

ผูพิการ  ที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

10 โครงการกอสรางสิ่ง  - เพื่อกอสรางสิ่งอํานวย  - ผูพิการไดรับความสะดวก 100,000 100,000 100,000 จํานวนสิ่ง  - รูถึงสภาพความเปนอ

อํานวยความสะดวก ความสะดวกสําหรับ ในการติดตอราชการใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อํานวยความ และไดขอมูลเปนแนวทา

สําหรับผูพิการ ผูพิการ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สะดวก การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อเปดโอกาสให  - อาสาสมัครแรงงานกับ 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด

แรงงานตําบลสามแยก อาสาสมัครแรงงาน   องคการบริหารสวน ตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

รวมใจประสานพัฒนา กับองคการบริหารสวน   สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบล

บานเกิด ตําบลสามแยก รวมกัน บําเพ็ญประโยชนเพื่อ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ สาธารณะ

สาธารณะ 

12 โครงการดูแลและสงเสริม สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน

สุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

ผูดอยโอกาส ฯลฯ ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบ

กองสวัสดิการ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

สามแยก บําเพ็ญประโยชน

13 โครงการตอเติม ปรัปปรุง สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 50,000 50,000 50,000  กิจกรรมที่ ผูยากไร ผูดอยโอกาศ

ศูนยปราชญชุมชนตําบล ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามแยก ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

14 สงเสริมสนับสนุนการมี เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนที่เขารวม 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สวนรวมของประชาชนใน สวนรวมในการบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม ในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ จัดการสาธารณสุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณสุขมูลฐาน มูลฐาน

แผนงาน

สาธารณสุข

กอง

สวัสดิการ,

กองชาง



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการแกนนํา อสม เพื่อพัฒนาความรู อสม. ตําบลสามแยก 100,000 100,000 100,000  120 คน  - อสม.  มีความรู สํานักปลัด

รวมใจลดโรคลดเสี่ยงดวย ความสามารถของ  อสม. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความสามารถเพิ่มขึ้น  

การปรับเปลี่ยน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80 ของผูเขา

พฤติกรรมสุขภาพ รวมโครงการ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนเขารวม 60,000 60,000 60,000     13 หมูบาน - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

และสรางสุขภาพชมรม สุขภาพรางกายที่แข็งแรง โครงการไมนอยกวา  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รางกายที่แข็งแรง  

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผูสูงอายุตําบลสามแยก 300  คน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ

20  ของผูเขารวม

โครงการ

17 โครงการบานเรือน เพื่อใหบานสะอาดนาอยู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สะอาดนาอยู ปลอดภัย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน ในการบริหารจัดการ

และไรขยะ และสงเสริม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สนับสนุนอาสาสมัครปน

จักรยานจัดการขยะชุมชน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

18 โครงการรณรงคและ เพื่อใหประชาชนมีความรู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

ควบคุมโรคติดตอ ความเขาใจในโรค (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน สําคัญเกี่ยวกับการปอง

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

19 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อใหผูประกอบการราน ผูประกอบการรานอาหาร 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัด

อาหาร ประชาชนทั่วไป และประชาชนในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ภัยดานอาหารเพื่อบริโภ

มีความรูความเขาใจ สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และถูกหลักอนามัย

ในอาหารปลอดภัย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

20 โครงการคนไทยไรพุง เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

รางกายที่แข็งแรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวม รางกายที่แข็งแรง  

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ 

 20  ของผูเขารวม

โครงการ

21 โครงการพัฒนาเครือ  -เพื่อใหเยาวชนมีความรู เยาวชน 20,000 20,000 20,000  -เยาวชนมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

ขายโรงเรียนสงเสริมสุข เรื่องสุขภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สุขภาพ

ภาพและเด็กไทยทําได  -เพื่อใหเยาวชนสามารถ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ใหคําแนะนําเบื้องตน

ยุว อสม. (หมอนวดนอย) คนในครอบครัวได เรื่องสุขภาพได

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

22 สมทบกองทันหลัก  -เพื่อจัดบริการทางดาน  -ประชาชนไดรับบริการ 250,000 250,000 250,000 ประชาชนใน  -ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัด

ประกันสุขภาพระดับทอง สาธารณสุขแกประชาชน ดานสาธารณสุข (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยกดานสาธารณสุขอยาง

ถิ่นหรือพื้นที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึง

23 โครงการจิตอาสา  - เพื่อใหประชาชน ประชาชนในตําบลสามแยก 25,000 25,000 25,000  จํานวนที่ไดรั จํานวนผู ลด ละเลิก สํานักปลัด

รณรงค ลด ละเลิกยาสูบ สวนรวมในการบริหาร ที่เขารวม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ คัดเลือก เพิ่มขึ้น 

เหลาและอบายมุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผาสุก

24 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  -เพื่อรองรับการบรรทุกขยะ  -ทุกหมูบานในตําบล 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนขยะที่  -การจัดเก็บขยะได สํานักปลัด

ชนิด 6 ลอ ที่มีจํานวนมากขึ้น สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บรรทุกไดมากปริมาณมากขึ้น

 - เพื่อใหบานเมืองสะอาด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ขึ้น

นาอยู

25 โครงการดูแลและ  -เพื่อปองกันและควบคุม  - ประชาชน 30,000 30,000 30,000    2 ครั้ง  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

รณรงคปองกันโรคเรื้อรัง โรคเรื้อรัง โรคไขเลือด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สําคัญเกี่ยวกับการปอง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบองครวมระดับตําบล ออก โรคซา หรือโรคตาม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

 -ไขเลือกออก ประกาศ ก.สาธารณสุข

 -โรคซา

 -โรคมือ เทา ปาก

 -โรคติดตอตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข

26 โครงการการศึกษา เพื่อนักเรียนไดทราบ  -นักเรียน โรงเรียนในเขต 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขา นักเรียน มีความเขมแข็ง สํานักปลัด

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตอตานการใชสารเสพติด โทษยาเสพติด กฎหมาย ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด 

ในนักเรียน วาดวยการกระทําของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) นักเรียนมีความรูเรื่อง

ยาเสพติด ยาเสพติดมากขึ้น

27 โครงการเด็กและเยาวชน  -เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - นักเรียน เยาวชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียน เยาวชนมีควา สํานักปลัด

พัฒนาชุมชน"ถนนคนเดิน" เยาวชนมีกิจกรรมใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติ  

ตําบลสามแยก เวลาวาง และหางไกล  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) -มีความรักความสามัคคี

ยาเสพติด มีสวนรวม

แผนงาน

ปองกันฯ

งาน

สวัสดิการ

สังคม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

28 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันลอย 200,000 200,000 200,000   ปละ 1ครั้ง ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

วันลอยกระทง และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

29 โครงการบรรพชา  -เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  -ผูเขารวมโครงการ 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน  เยาวชนมี กองการศึกษา

สามเณรภาคฤดูรอน ศาสนาและจริยธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จิตสํานึกทางศาสนาและ

บวชชีพรหมณ ในวัน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จริยธรรมรอยละ 5 ของ

สําคัญของพระทุทธศาสนา จํานวนประชากร

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

30 โครงการสงเสริมภูมิ  -เพื่อรักษาความรูภูมิ   -เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ลูกหลานเกิดการเรียน กองการศึกษา

ปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ปญญาทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูรวมโครงกา รักษาไวภูมิปญญาทองถิ

วัฒนธรรมพื้นบาน เชน  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหคงอยู

พิธีกรรมทางศาสนาใหเปน

แนวปฏิบัติเดียวกัน 

หมอลําพื้นบาน หมอแคน

ปราชญชาวบาน ฯลฯ

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

31 โครงการบุญคูณลาน  -เพื่ออนุรักษประเพณี  -ประเพณีบุณคูณลาน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ประชาชนมีการอนุรักษกองการศึกษา

(ฮีดสิบสองครองสิบสี่) และวัฒนธรรมทองถิ่น ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

 -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

เทียว

32 โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันสงกรานต 100,000 100,000 100,000     1 ครั้ง  -มีการรักษาวัฒนธรรม กองการศึกษา

ประเพณีวันสงกรานต และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ดี แผนงาน

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

     ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตฐาน

     แผนงานการเกษตร

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ครอบครัว มีความสุข

33 โครงการจัดงาน  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - งานประเพณีวันเขา 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -ประชาชนมีการอนุรักษกองการศึกษา

ประเพณีเขาพรรษา และ ศาสนาและจริยธรรม พรรษา  และประเพณีออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณีออกพรรษา พรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น

34 โครงการอบรมจริยธรรม  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ประชาชน เยาวชน 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -มีสํานึกดี จิตใจดี กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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และคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรม ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -มีจริยธรรมและคุณธรร

 -เพื่อใหมีสํานึกดี จิตใจ ส.อบต.และคณะผูบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในการใชชีวิตประจํา

35 โครงการสงเสริมการ  -เพื่อเปนการสรางรายได  -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 กลุมนักทอง  -เกษตรมีรายได สํานักปลัด

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เที่ยว  -ใชทรัพยากรที่มีอยู

(โฮมสเตย)  -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหเกิดประโยชนดวย

ชาวบานในการทําเกษตร ภูมิปญญา

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการตรวจสุขภาพ ดูแลสุขภาพผูสูงอายุและคัด ผูที่มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูคัด ดูแลผูสูงอายุและตรวจ รพ.ส.ต.

ประจําป เพื่อพัฒนาเครือขาย กรองผูปวยเบาหวาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ กรอง คัดกรองผูปวยเบาหวาน สามแยก

อสม.เฝาระวังและควบคุมโรค หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เพื่อปองกันและรักษา

ภาคประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

2 โครงการดูแลและรณรงค  - เพื่อประชาชนมีอาชีพ  - กลุมไดรับการพัฒนา 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนผูเขา ควบคุมและปองกันโรค

ปองกันโรงเรื้อรังแบบองครวม เสริมมีรายไดเพิ่ม พัฒนา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ระดับตําบลไดอยางมี

ระดับตําบล ความรูความสามารถ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประสิทธิภาพ

 -โรคไขเลือดออก 

 -โรคซา

 -โรคมือ เทา ปาก

สํานักปลัด 

      งาน     

  สาธารรณ

โรงพยาบาล

สงเสริม

สุขภาพ

ตําบลสาม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

 -โรคติดตอตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข

3 โครงการเฝาระวังภาวะโภชนา เพื่อเฝาระวังโภชนาการและ เด็ก นักเรียนในเขตตําบล 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนนวน เด็กนักเรียนมีโภชนา รพ.ส.ต.

การและพัฒนาการเด็กโดยใช พัฒนาการเด็ก สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม การที่ดีพัฒนาการที่ดี สามแยก

DSPM หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ เหมาะสมวัย



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

4 โครงการเด็กยุคใหมยิ้มใส เพื่อตรวจเช็คสุขภาพฟนของเด็กนักเรียนในเขต ตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็ก ดูแลสุขภาพฟนของเด็ก รพ.ส.ต.

ฟนสวย เด็กนักเรียน สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่เขารวม นักเรียนใหแข็งแรง สามแยก

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

5 โครงการลูกนอยปลอดภัย เพื่อใหควมรูแกหญิงตั้งครรภหญิงตั้งครรภและคูสมรส 18,200 18,200 18,200 18,200 จํานวนผู ดูแลสุขภาพหญิงตั้ง รพ.ส.ต.

เพราะฝากครรภคุณภาพ และรักษาสุขภาพเด็กในครรภ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่เขารวม ครรภและบุตรใหมี สามแยก

และสงเสริมสุขภาพหญิงตั้ง และเพื่อใหคูสมรสดูแลรักษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) อบรม สุขภาพรางแข็งแรง

ครรภและคูสมรส สุขภาพใสใจคนในครอบครัว

6 โครงการบูรณาการปองกัน เพื่อใหความรูความเขาใจแก สตรีอายุ 30 ปขึ้นไป 25,200 25,200 25,200 25,200 จํานวนผูเขา สตรีทุกคนมีความรูความ รพ.ส.ต.

ควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก สตรีทุกคนในเรื่องโรคมะเร็ง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม เขาใจเรื่องโรคมะเร็งเพิ่ม สามแยก

และมะเร็งเตานม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) มากขึ้น รอยละ 10 ของ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ผูเขารวมอบรม

7 โครงการพัฒนาศูนยการ ใหความรูและพัฒนาระบบ สงเสริมและพัฒนาระบบ 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน ระบบบริการงานดาน รพ.ส.ต.

บริการสาธารณสุขระดับหมู การบริหารทางการแพทย สาธารณสุขระดับหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ศูนยที่ สาธารณสุขและการ สามแยก

บาน และพัฒนาบริการแพทย แผนไทยและระบบการบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จัดตั้ง แพทยแผนไทยทั่วถึง

แผนไทย ดานสาธารณสุขระดับหมูบาน ประชาชน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

8 โครงการศึกษาการใชสาร ใหความรูดานโทษของสาร เด็กนักเรียน เยาวชนในตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน เพื่อใหเด็กตระหนัก รพ.ส.ต.

เสพติดในรักเรียน เสพติด สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม ถึงโทษของสารเสพติด สามแยก

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

323,400



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

11 โครงการฝกเรียนดนตรีเพื่อ อบรมใหความรูดานดนตรี เด็กนักเรียน เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน เพื่อสืบสานรักษา โรงเรียน

รักษาวัฒนธรรมไทย แกนักเรียนและสืบสาน ในตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม วัฒนธรรมไทย ชาดตาดบก

รักษาวัฒนธรรมไทย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ ศรีสมพร

12 สนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ สงเสริมการทองเที่ยวใน 275,000 275,000 275,000 275,000 จํานวน สืบสานประเพณีบุญ อ.เลิงนกทา

และประเพณีทองถิ่นของ ประจําปของจังหวัด จังหวัดและสืบสานประเพณี (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หมูบาน บั้งไฟประจําจังหวัด



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ทุกหมูบาน และสนับสนุน บุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ที่รับอุดหนุน

ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด

ยโสธร

13 โครงการบุณคูณลาน สืบสานประเพณีบุญคูนลาน สงเสริมการทองเที่ยวและสืบ 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขา รักษาวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม

สานประเพณีวัฒนธรรมของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ คูณลาน เลิงกนทา

ชาวเลิงนกทา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

14 โครงการจัดงานรัฐพิธีถวาย ถวายความจงรักภักดีตอ วันสําคัญ 12 สิงหาคม 8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวนผู ถวายความจงรักภักดี อ.เลิงนกทา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ราชสดุดีเฉลิมวโรกาสมหา สถาบันพระมหากษัตริยฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ตอสถาบันพระมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ กษัตริย

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ

15 โครงการจัดมหกรรมบริจาค ถวายเปนพระราชกุศล วันสําคัญตางๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู บริจาคโลหิตแกสภา อ.เลิงนกทา

โลหิตเพื่อถวายเปนราชกุศล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม กาชาดจังหวัดยโสธร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

16 โครงการจัดรัฐพิธี ตางๆ จัดงานรัฐพิธีระดับอําเภอ วันสําคัญตางๆ 8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวน เพื่อแสดงความจงรัก อ.เลิงนกทา

(งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ภักดีตอสถาบันพระมหา

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ที่จัด กษัตริยและประชาชนได

รวมพิธีตางๆ

17 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ สงเสริมกลุมวิสาหกิจชุมชน กลมุวิสาหกิจชุมชนที่จด 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุม กลุมวิสาหกิจชุมชนได กลุมวิสาหกิจ

ชุมชน และสงเสริมการจด ทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่อุดหนุน รับการสนับสนุนเงิน ชุมชนตําบล

ทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทุนในกลุม สามแยก



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

18 โครงการสงเสริมทักษะชีวิต อบรมใหความรูการอยูรวม เด็กนักเรียน เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู เด็กและเยาวชน ร.ร.บานดาน

และการอยูรวมกันกับผูอื่น กันและการพึ่งพากันใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม มีจิตสํานึกในการอยู

(เด็กและเยาวชน) สังคม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ รวมกันและพึ่งพาซึ่ง

กันและกัน

19 โครงการขยายผลการสงเสริม เสริมสรางความปรองดอง ประชาชน ในตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู เสริมสรางความสมาน อ.เลิงนกทา

วิถีชีวิตประชาธิปไตยเพื่อสรางในชุมชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ฉันทในชุมชน

ความปลองดองสมานฉันท หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

20 โครงการฝกอบรมทบทวนชุด เสริมสรางความรูและทบ ชุดรักษาความสงบภายใน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน ชุด ชรบ.ไดทบทวน อ.เลิงนกทา

รักษาความปลอดภัยหมูบาน ทวนการรักษาความสงบ หมูบาน ชรบ. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม ความรูดานรักษาความ

ชรบ. ภายใน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ ปลอดภัยหมูบาน

21 โครงการอาหารกลางวัน สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต ต.สามแยก 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 จํานวน สนันสนุนอาหารกลาง ร.ร.บานดาน

โรงเรียนบานคึมชาดฯ เด็กนักเรียนในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ 3 โรงเรียน วันแกเด็กนักเรียนใน ร.ร.บานโปง

โรงเรียนบานดาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ตําบล หนองสิม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

โรงเรียนบานโปงหนองสิม ร.ร.บานคึมขาด

ตาดบก

ศรีสมพร

22 โครงการอบรมวันตอตานยา รณรงคตอตานยาเสพติด ลดจํานวนผูเสพยาเสพติด 3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวนผู รณรงคตอตาน อ.เลิงนกทา

เสพติดโลก และเพิ่มประสิทธิภาพในการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ยาเสพติด

ปองกันการเสพยาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ

23 โครงการอบรมเยาวชนกลุม อบรมใหความรูแกเด็ก เด็กนักเรียน ที่กลุมเสี่ยง 4,000 4,000 4,000 4,000 จํานวน ปองกันเด็กและเยาวชน อ.เลิงนกทา

เสี่ยงนอกสถานศึกษา นักเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม ไมใหยุงกับยาเสพติด
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หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ

24 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู เพื่อใหชุมชนเขมแข็งปราศ เยาวชนกลุมเสี่ยง กลุมพลัง 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความเขมแข็ อ.เลิงนกทา

ประสานพลังแผนดิน 25 จากยาเสพติดและเพื่อดูแล ประชาชน,สวนราชการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ หางไกลยาเสพติด

ตาสัปปะรด สอดสองดานการขาวยา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีเครือขายรวมสรางจิต

เสพติด สํานึกการปองกันยาเสพ

25 โครงการชุดปฏิบัติการพลัง เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการขาชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา การปฏิบัติงานดานปอง อ.เลิงนกทา
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แผนดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ ชุดปฏิบัติการประชาคมคนคว (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ กันยาเสพติดมีประสิทธิ

อยางยั่งยืน ปฏิบัติงานของบุคลากร คัดกรองผูเสพติดตามฟนฟูผู หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ภาพมากยิ่งขึ้น

เสพ

2,567,800
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3 โครงการอบรมและ  - เพื่อใหกลุมมีความรู   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ไดสินคาที่มีคุณภาพดี สํานักปลัด

สงเสริมการผลิตภัณฑ ความสามารถในการผลิต  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ใชไดนาน

สินคาโอท็อปและการแขง สินคา รูปแบบใหม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - รูปแบบผลิตภัณฑใหม

ขันผลิตสินคา OTOP 

ตําบลสามแยก 

4 สงเสริมสหกรณกลุมออม เพื่อสงเสริมสนับสนุน กลุมที่รับการการสนับ 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุม กลุมอาชีพในตําบล กอง
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ทรัพย กองทุนสวัสดิการ กลุมอาชีพในตําบล สนุน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่สนับสนุน สามแยก ไดรับสนับสนุน

ชุมชน ฯลฯ ในตําบล สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

5 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สงเสริมคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย 8,200,000 8,200,000 8,200,000 จํานวนผูสูงอาผูสูงอายุ ผูพิการฯ ไดรับ

ผูพิการ ผูปวยเอดสและ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย เอดสและยากไร ในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ไดรับเบี้ย การดูแลตามนโยบายขอ

ผูยากไร เอดสและผูยากไร สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รัฐบาล

6 โครงการสํารวจขอมูล เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน ทุกครัวเรือนในตําบล 10,000 10,000 10,000 จํานวนครัว ทราบจํานวนที่ผานและ

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

ั ิ
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ความจําเปนพื้นฐาน ในตําบลสามแยก สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือนที่สํารวจ ไมผานเกณฑ จปฐ.

ประชาชนใน ต. สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และจัดเก็บ

7 โครงการกอสราง เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 100,000 100,000 100,000  1 หลัง  - รูถึงสภาพความเปนอ

บานคนดีศรีเมืองยศ ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ และไดขอมูลเปนแนวทา

เนื่องในวโรกาสวันพอ ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

แหงชาติ ของประชาชน

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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8 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 50,000 50,000 50,000  1 หลัง ผูยากจน ผูดอยโอกาส

ที่อยูอาศัยผูดอยโอกาส ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ไดรับการชวยเหลือและม

ผูยากจนและผูยากไร ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

9 โครงการพัฒนา  - เพื่อใหผูสูงอายุ และ  - ผูสูงอายุและผูพิการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - รูถึงสภาพความเปนอ

เครือขายผูสูงอายุ และ ผูพิการ มีคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมเครือขาย และไดขอมูลเปนแนวทา

ผูพิการ  ที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ของประชาชน

10 โครงการกอสรางสิ่ง  - เพื่อกอสรางสิ่งอํานวย  - ผูพิการไดรับความสะดวก 100,000 100,000 100,000 จํานวนสิ่ง  - รูถึงสภาพความเปนอ

อํานวยความสะดวก ความสะดวกสําหรับ ในการติดตอราชการใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อํานวยความ และไดขอมูลเปนแนวทา

สําหรับผูพิการ ผูพิการ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สะดวก การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

11 โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อเปดโอกาสให  - อาสาสมัครแรงงานกับ 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด

แรงงานตําบลสามแยก อาสาสมัครแรงงาน   องคการบริหารสวน ตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รวมใจประสานพัฒนา กับองคการบริหารสวน   สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบล

บานเกิด ตําบลสามแยก รวมกัน บําเพ็ญประโยชนเพื่อ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ สาธารณะ

สาธารณะ 

12 โครงการดูแลและสงเสริม สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน

สุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

ผูดอยโอกาส ฯลฯ ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบ

สามแยก บําเพ็ญประโยชน

13 โครงการตอเติม ปรัปปรุง สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 50,000 50,000 50,000  กิจกรรมที่ ผูยากไร ผูดอยโอกาศ

กองสวัสดิการ

กอง



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ศูนยปราชญชุมชนตําบล ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามแยก ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

14 สงเสริมสนับสนุนการมี เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนที่เขารวม 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สวนรวมของประชาชนใน สวนรวมในการบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม ในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ จัดการสาธารณสุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณสุขมูลฐาน มูลฐาน

สวัสดิการ,

กองชาง

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

15 โครงการแกนนํา อสม เพื่อพัฒนาความรู อสม. ตําบลสามแยก 100,000 100,000 100,000  120 คน  - อสม.  มีความรู สํานักปลัด

รวมใจลดโรคลดเสี่ยงดวย ความสามารถของ  อสม. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความสามารถเพิ่มขึ้น  

การปรับเปลี่ยน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80 ของผูเขา

พฤติกรรมสุขภาพ รวมโครงการ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนเขารวม 60,000 60,000 60,000     13 หมูบาน - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

และสรางสุขภาพชมรม สุขภาพรางกายที่แข็งแรง โครงการไมนอยกวา  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รางกายที่แข็งแรง  

ผูสูงอายุตําบลสามแยก 300  คน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ

20  ของผูเขารวม

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

โครงการ

17 โครงการบานเรือน เพื่อใหบานสะอาดนาอยู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สะอาดนาอยู ปลอดภัย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน ในการบริหารจัดการ

และไรขยะ และสงเสริม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สนับสนุนอาสาสมัครปน

จักรยานจัดการขยะชุมชน

18 โครงการรณรงคและ เพื่อใหประชาชนมีความรู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

ควบคุมโรคติดตอ ความเขาใจในโรค (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน สําคัญเกี่ยวกับการปอง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

19 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อใหผูประกอบการราน ผูประกอบการรานอาหาร 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัด

อาหาร ประชาชนทั่วไป และประชาชนในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ภัยดานอาหารเพื่อบริโภ

มีความรูความเขาใจ สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และถูกหลักอนามัย

ในอาหารปลอดภัย

20 โครงการคนไทยไรพุง เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

รางกายที่แข็งแรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวม รางกายที่แข็งแรง  

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ 

 20  ของผูเขารวม

โครงการ

21 โครงการพัฒนาเครือ  -เพื่อใหเยาวชนมีความรู เยาวชน 20,000 20,000 20,000  -เยาวชนมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

ขายโรงเรียนสงเสริมสุข เรื่องสุขภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สุขภาพ

ภาพและเด็กไทยทําได  -เพื่อใหเยาวชนสามารถ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ใหคําแนะนําเบื้องตน

ยุว อสม. (หมอนวดนอย) คนในครอบครัวได เรื่องสุขภาพได

22 สมทบกองทันหลัก  -เพื่อจัดบริการทางดาน  -ประชาชนไดรับบริการ 250,000 250,000 250,000 ประชาชนใน  -ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัด

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ประกันสุขภาพระดับทอง สาธารณสุขแกประชาชน ดานสาธารณสุข (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยกดานสาธารณสุขอยาง

ถิ่นหรือพื้นที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึง

23 โครงการจิตอาสา  - เพื่อใหประชาชน ประชาชนในตําบลสามแยก 25,000 25,000 25,000  จํานวนที่ไดรั จํานวนผู ลด ละเลิก สํานักปลัด

รณรงค ลด ละเลิกยาสูบ สวนรวมในการบริหาร ที่เขารวม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ คัดเลือก เพิ่มขึ้น 

เหลาและอบายมุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ผาสุก

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

24 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  -เพื่อรองรับการบรรทุกขยะ  -ทุกหมูบานในตําบล 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนขยะที่  -การจัดเก็บขยะได สํานักปลัด

ชนิด 6 ลอ ที่มีจํานวนมากขึ้น สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บรรทุกไดมากปริมาณมากขึ้น

 - เพื่อใหบานเมืองสะอาด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ขึ้น

นาอยู

25 โครงการดูแลและ  -เพื่อปองกันและควบคุม  - ประชาชน 30,000 30,000 30,000    2 ครั้ง  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

รณรงคปองกันโรคเรื้อรัง โรคเรื้อรัง โรคไขเลือด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สําคัญเกี่ยวกับการปอง

แบบองครวมระดับตําบล ออก โรคซา หรือโรคตาม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

 -ไขเลือกออก ประกาศ ก.สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

 -โรคซา

 -โรคมือ เทา ปาก

 -โรคติดตอตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข

26 โครงการการศึกษา เพื่อนักเรียนไดทราบ  -นักเรียน โรงเรียนในเขต 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขา นักเรียน มีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ตอตานการใชสารเสพติด โทษยาเสพติด กฎหมาย ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด 

ในนักเรียน วาดวยการกระทําของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) นักเรียนมีความรูเรื่อง

แผนงาน

ปองกันฯ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ยาเสพติด ยาเสพติดมากขึ้น

27 โครงการเด็กและเยาวชน  -เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - นักเรียน เยาวชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียน เยาวชนมีควา สํานักปลัด

พัฒนาชุมชน"ถนนคนเดิน" เยาวชนมีกิจกรรมใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติ  

ตําบลสามแยก เวลาวาง และหางไกล  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) -มีความรักความสามัคคี

ยาเสพติด มีสวนรวม

28 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันลอย 200,000 200,000 200,000   ปละ 1ครั้ง ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

วันลอยกระทง และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

งาน

สวัสดิการ

สังคม

แผนงาน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

29 โครงการบรรพชา  -เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  -ผูเขารวมโครงการ 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน  เยาวชนมี กองการศึกษา

สามเณรภาคฤดูรอน ศาสนาและจริยธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จิตสํานึกทางศาสนาและ

บวชชีพรหมณ ในวัน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จริยธรรมรอยละ 5 ของ

สําคัญของพระทุทธศาสนา จํานวนประชากร

30 โครงการสงเสริมภูมิ  -เพื่อรักษาความรูภูมิ   -เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ลูกหลานเกิดการเรียน กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ปญญาทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูรวมโครงกา รักษาไวภูมิปญญาทองถิ

วัฒนธรรมพื้นบาน เชน  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหคงอยู

พิธีกรรมทางศาสนาใหเปน

แนวปฏิบัติเดียวกัน 

หมอลําพื้นบาน หมอแคน

ปราชญชาวบาน ฯลฯ
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วัฒนธรรม
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31 โครงการบุญคูณลาน  -เพื่ออนุรักษประเพณี  -ประเพณีบุณคูณลาน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ประชาชนมีการอนุรักษกองการศึกษา

(ฮีดสิบสองครองสิบสี่) และวัฒนธรรมทองถิ่น ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

 -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

เทียว

32 โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันสงกรานต 100,000 100,000 100,000     1 ครั้ง  -มีการรักษาวัฒนธรรม กองการศึกษา

ประเพณีวันสงกรานต และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ดี

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ครอบครัว มีความสุข

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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ประเพณีเขาพรรษา และ ศาสนาและจริยธรรม พรรษา  และประเพณีออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณีออกพรรษา พรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น

34 โครงการอบรมจริยธรรม  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ประชาชน เยาวชน 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -มีสํานึกดี จิตใจดี กองการศึกษา

และคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรม ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -มีจริยธรรมและคุณธรร

 -เพื่อใหมีสํานึกดี จิตใจ ส.อบต.และคณะผูบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในการใชชีวิตประจํา
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ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

ั
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35 โครงการสงเสริมการ  -เพื่อเปนการสรางรายได  -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 กลุมนักทอง  -เกษตรมีรายได สํานักปลัด

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เที่ยว  -ใชทรัพยากรที่มีอยู

(โฮมสเตย)  -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหเกิดประโยชนดวย

ชาวบานในการทําเกษตร ภูมิปญญา

วัฒนธรรม

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม
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องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานสาธารณสุข

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

1 สนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ สงเสริมการทองเที่ยวใน 275,000 275,000 275,000 275,000 จํานวน สืบสานประเพณีบุญ อ.เลิงนกทา

และประเพณีทองถิ่นของ ประจําปของจังหวัด จังหวัดและสืบสานประเพณี (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หมูบาน บั้งไฟประจําจังหวัด

ทุกหมูบาน และสนับสนุน บุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ที่รับอุดหนุน

ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด

ยโสธร

2 โครงการบุณคูณลาน สืบสานประเพณีบุญคูนลาน สงเสริมการทองเที่ยวและสืบ 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขา รักษาวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม

สานประเพณีวัฒนธรรมของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ คูณลาน เลิงกนทา

ชาวเลิงนกทา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

3 โครงการจัดงานรัฐพิธีถวาย ถวายความจงรักภักดีตอ วันสําคัญ 12 สิงหาคม 8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวนผู ถวายความจงรักภักดี อ.เลิงนกทา

ราชสดุดีเฉลิมวโรกาสมหา สถาบันพระมหากษัตริยฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ตอสถาบันพระมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ กษัตริย

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

4 โครงการจัดมหกรรมบริจาค ถวายเปนพระราชกุศล วันสําคัญตางๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู บริจาคโลหิตแกสภา อ.เลิงนกทา

โลหิตเพื่อถวายเปนราชกุศล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม กาชาดจังหวัดยโสธร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ

5 โครงการจัดรัฐพิธี ตางๆ จัดงานรัฐพิธีระดับอําเภอ วันสําคัญตางๆ 8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวน เพื่อแสดงความจงรัก อ.เลิงนกทา

(งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ภักดีตอสถาบันพระมหา

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ที่จัด กษัตริยและประชาชนได
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     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

รวมพิธีตางๆ

6 โครงการสงเสริมทักษะชีวิต อบรมใหความรูการอยูรวม เด็กนักเรียน เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู เด็กและเยาวชน ร.ร.บานดาน

และการอยูรวมกันกับผูอื่น กันและการพึ่งพากันใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม มีจิตสํานึกในการอยู

(เด็กและเยาวชน) สังคม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ รวมกันและพึ่งพาซึ่ง

กันและกัน
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     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

411,000



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

20 โครงการฝกอบรมทบทวนชุด เสริมสรางความรูและทบ ชุดรักษาความสงบภายใน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน ชุด ชรบ.ไดทบทวน อ.เลิงนกทา

รักษาความปลอดภัยหมูบาน ทวนการรักษาความสงบ หมูบาน ชรบ. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม ความรูดานรักษาความ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

ชรบ. ภายใน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ ปลอดภัยหมูบาน

21 โครงการอาหารกลางวัน สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต ต.สามแยก 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 จํานวน สนันสนุนอาหารกลาง ร.ร.บานดาน

โรงเรียนบานคึมชาดฯ เด็กนักเรียนในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ 3 โรงเรียน วันแกเด็กนักเรียนใน ร.ร.บานโปง

โรงเรียนบานดาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ตําบล หนองสิม

โรงเรียนบานโปงหนองสิม ร.ร.บานคึมขาด

ตาดบก

ศรีสมพร

22 โครงการอบรมวันตอตานยา รณรงคตอตานยาเสพติด ลดจํานวนผูเสพยาเสพติด 3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวนผู รณรงคตอตาน อ.เลิงนกทา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

เสพติดโลก และเพิ่มประสิทธิภาพในการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ยาเสพติด

ปองกันการเสพยาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ

23 โครงการอบรมเยาวชนกลุม อบรมใหความรูแกเด็ก เด็กนักเรียน ที่กลุมเสี่ยง 4,000 4,000 4,000 4,000 จํานวน ปองกันเด็กและเยาวชน อ.เลิงนกทา

เสี่ยงนอกสถานศึกษา นักเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม ไมใหยุงกับยาเสพติด

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

24 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู เพื่อใหชุมชนเขมแข็งปราศ เยาวชนกลุมเสี่ยง กลุมพลัง 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความเขมแข็ อ.เลิงนกทา

ประสานพลังแผนดิน 25 จากยาเสพติดและเพื่อดูแล ประชาชน,สวนราชการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ หางไกลยาเสพติด

ตาสัปปะรด สอดสองดานการขาวยา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีเครือขายรวมสรางจิต

เสพติด สํานึกการปองกันยาเสพ

25 โครงการชุดปฏิบัติการพลัง เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการขาชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา การปฏิบัติงานดานปอง อ.เลิงนกทา

แผนดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ ชุดปฏิบัติการประชาคมคนคว (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ กันยาเสพติดมีประสิทธิ

อยางยั่งยืน ปฏิบัติงานของบุคลากร คัดกรองผูเสพติดตามฟนฟูผู หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ภาพมากยิ่งขึ้น

เสพ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

2,172,000



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม
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3 โครงการอบรมและ  - เพื่อใหกลุมมีความรู   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ไดสินคาที่มีคุณภาพดี สํานักปลัด

สงเสริมการผลิตภัณฑ ความสามารถในการผลิต  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ใชไดนาน
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สินคาโอท็อปและการแขง สินคา รูปแบบใหม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - รูปแบบผลิตภัณฑใหม

ขันผลิตสินคา OTOP 

ตําบลสามแยก 

4 สงเสริมสหกรณกลุมออม เพื่อสงเสริมสนับสนุน กลุมที่รับการการสนับ 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุม กลุมอาชีพในตําบล

ทรัพย กองทุนสวัสดิการ กลุมอาชีพในตําบล สนุน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่สนับสนุน สามแยก ไดรับสนับสนุน

ชุมชน ฯลฯ ในตําบล สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

5 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สงเสริมคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย 8,200,000 8,200,000 8,200,000 จํานวนผูสูงอาผูสูงอายุ ผูพิการฯ ไดรับ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง
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ผูพิการ ผูปวยเอดสและ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย เอดสและยากไร ในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ไดรับเบี้ย การดูแลตามนโยบายขอ

ผูยากไร เอดสและผูยากไร สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รัฐบาล

6 โครงการสํารวจขอมูล เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน ทุกครัวเรือนในตําบล 10,000 10,000 10,000 จํานวนครัว ทราบจํานวนที่ผานและ

ความจําเปนพื้นฐาน ในตําบลสามแยก สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือนที่สํารวจ ไมผานเกณฑ จปฐ.

ประชาชนใน ต. สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และจัดเก็บ

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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7 โครงการกอสราง เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 100,000 100,000 100,000  1 หลัง  - รูถึงสภาพความเปนอ

บานคนดีศรีเมืองยศ ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ และไดขอมูลเปนแนวทา

เนื่องในวโรกาสวันพอ ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

แหงชาติ ของประชาชน

8 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 50,000 50,000 50,000  1 หลัง ผูยากจน ผูดอยโอกาส

ที่อยูอาศัยผูดอยโอกาส ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ไดรับการชวยเหลือและม

ผูยากจนและผูยากไร ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กอง

สวัสดิการ

สังคม

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

9 โครงการพัฒนา  - เพื่อใหผูสูงอายุ และ  - ผูสูงอายุและผูพิการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - รูถึงสภาพความเปนอ

เครือขายผูสูงอายุ และ ผูพิการ มีคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมเครือขาย และไดขอมูลเปนแนวทา

ผูพิการ  ที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

10 โครงการกอสรางสิ่ง  - เพื่อกอสรางสิ่งอํานวย  - ผูพิการไดรับความสะดวก 100,000 100,000 100,000 จํานวนสิ่ง  - รูถึงสภาพความเปนอ

อํานวยความสะดวก ความสะดวกสําหรับ ในการติดตอราชการใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อํานวยความ และไดขอมูลเปนแนวทา

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

ั



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

สําหรับผูพิการ ผูพิการ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สะดวก การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

11 โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อเปดโอกาสให  - อาสาสมัครแรงงานกับ 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด

แรงงานตําบลสามแยก อาสาสมัครแรงงาน   องคการบริหารสวน ตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

รวมใจประสานพัฒนา กับองคการบริหารสวน   สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบล

บานเกิด ตําบลสามแยก รวมกัน บําเพ็ญประโยชนเพื่อ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ สาธารณะ

สาธารณะ 

และสงคม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

12 โครงการดูแลและสงเสริม สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน

สุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

ผูดอยโอกาส ฯลฯ ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบ

สามแยก บําเพ็ญประโยชน

13 โครงการตอเติม ปรัปปรุง สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 50,000 50,000 50,000  กิจกรรมที่ ผูยากไร ผูดอยโอกาศ

ศูนยปราชญชุมชนตําบล ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามแยก ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

14 สงเสริมสนับสนุนการมี เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนที่เขารวม 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

กอง

สวัสดิการ,

กองชาง

กองสวัสดิการ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

สวนรวมของประชาชนใน สวนรวมในการบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม ในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ จัดการสาธารณสุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณสุขมูลฐาน มูลฐาน

15 โครงการแกนนํา อสม เพื่อพัฒนาความรู อสม. ตําบลสามแยก 100,000 100,000 100,000  120 คน  - อสม.  มีความรู สํานักปลัด

รวมใจลดโรคลดเสี่ยงดวย ความสามารถของ  อสม. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความสามารถเพิ่มขึ้น  

การปรับเปลี่ยน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80 ของผูเขา

พฤติกรรมสุขภาพ รวมโครงการ

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนเขารวม 60,000 60,000 60,000     13 หมูบาน - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

และสรางสุขภาพชมรม สุขภาพรางกายที่แข็งแรง โครงการไมนอยกวา  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รางกายที่แข็งแรง  

ผูสูงอายุตําบลสามแยก 300  คน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ

20  ของผูเขารวม

โครงการ

17 โครงการบานเรือน เพื่อใหบานสะอาดนาอยู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สะอาดนาอยู ปลอดภัย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน ในการบริหารจัดการ

และไรขยะ และสงเสริม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

สนับสนุนอาสาสมัครปน

จักรยานจัดการขยะชุมชน

18 โครงการรณรงคและ เพื่อใหประชาชนมีความรู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

ควบคุมโรคติดตอ ความเขาใจในโรค (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน สําคัญเกี่ยวกับการปอง

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

19 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อใหผูประกอบการราน ผูประกอบการรานอาหาร 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัด

อาหาร ประชาชนทั่วไป และประชาชนในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ภัยดานอาหารเพื่อบริโภ แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

มีความรูความเขาใจ สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และถูกหลักอนามัย

ในอาหารปลอดภัย

20 โครงการคนไทยไรพุง เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

รางกายที่แข็งแรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวม รางกายที่แข็งแรง  

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ 

 20  ของผูเขารวม

โครงการ

21 โครงการพัฒนาเครือ  -เพื่อใหเยาวชนมีความรู เยาวชน 20,000 20,000 20,000  -เยาวชนมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

ขายโรงเรียนสงเสริมสุข เรื่องสุขภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สุขภาพ

ภาพและเด็กไทยทําได  -เพื่อใหเยาวชนสามารถ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ใหคําแนะนําเบื้องตน

ยุว อสม. (หมอนวดนอย) คนในครอบครัวได เรื่องสุขภาพได

22 สมทบกองทันหลัก  -เพื่อจัดบริการทางดาน  -ประชาชนไดรับบริการ 250,000 250,000 250,000 ประชาชนใน  -ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัด

ประกันสุขภาพระดับทอง สาธารณสุขแกประชาชน ดานสาธารณสุข (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยกดานสาธารณสุขอยาง

ถิ่นหรือพื้นที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

23 โครงการจิตอาสา  - เพื่อใหประชาชน ประชาชนในตําบลสามแยก 25,000 25,000 25,000  จํานวนที่ไดรั จํานวนผู ลด ละเลิก สํานักปลัด

รณรงค ลด ละเลิกยาสูบ สวนรวมในการบริหาร ที่เขารวม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ คัดเลือก เพิ่มขึ้น 

เหลาและอบายมุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ผาสุก

24 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  -เพื่อรองรับการบรรทุกขยะ  -ทุกหมูบานในตําบล 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนขยะที่  -การจัดเก็บขยะได สํานักปลัด

ชนิด 6 ลอ ที่มีจํานวนมากขึ้น สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บรรทุกไดมากปริมาณมากขึ้น

 - เพื่อใหบานเมืองสะอาด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ขึ้น

นาอยู

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

25 โครงการดูแลและ  -เพื่อปองกันและควบคุม  - ประชาชน 30,000 30,000 30,000    2 ครั้ง  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

รณรงคปองกันโรคเรื้อรัง โรคเรื้อรัง โรคไขเลือด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สําคัญเกี่ยวกับการปอง

แบบองครวมระดับตําบล ออก โรคซา หรือโรคตาม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

 -ไขเลือกออก ประกาศ ก.สาธารณสุข

 -โรคซา

 -โรคมือ เทา ปาก

 -โรคติดตอตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

26 โครงการการศึกษา เพื่อนักเรียนไดทราบ  -นักเรียน โรงเรียนในเขต 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขา นักเรียน มีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ตอตานการใชสารเสพติด โทษยาเสพติด กฎหมาย ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด 

ในนักเรียน วาดวยการกระทําของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) นักเรียนมีความรูเรื่อง

ยาเสพติด ยาเสพติดมากขึ้น

27 โครงการเด็กและเยาวชน  -เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - นักเรียน เยาวชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียน เยาวชนมีควา สํานักปลัด

พัฒนาชุมชน"ถนนคนเดิน" เยาวชนมีกิจกรรมใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติ  

แผนงาน

ปองกันฯ

งาน



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

ตําบลสามแยก เวลาวาง และหางไกล  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) -มีความรักความสามัคคี

ยาเสพติด มีสวนรวม

28 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันลอย 200,000 200,000 200,000   ปละ 1ครั้ง ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

วันลอยกระทง และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

29 โครงการบรรพชา  -เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  -ผูเขารวมโครงการ 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน  เยาวชนมี กองการศึกษา

สามเณรภาคฤดูรอน ศาสนาและจริยธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จิตสํานึกทางศาสนาและ

สวัสดิการ

สังคม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

บวชชีพรหมณ ในวัน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จริยธรรมรอยละ 5 ของ

สําคัญของพระทุทธศาสนา จํานวนประชากร

30 โครงการสงเสริมภูมิ  -เพื่อรักษาความรูภูมิ   -เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ลูกหลานเกิดการเรียน กองการศึกษา

ปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ปญญาทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูรวมโครงกา รักษาไวภูมิปญญาทองถิ

วัฒนธรรมพื้นบาน เชน  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหคงอยู

พิธีกรรมทางศาสนาใหเปน

แนวปฏิบัติเดียวกัน 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

หมอลําพื้นบาน หมอแคน

ปราชญชาวบาน ฯลฯ

31 โครงการบุญคูณลาน  -เพื่ออนุรักษประเพณี  -ประเพณีบุณคูณลาน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ประชาชนมีการอนุรักษกองการศึกษา

(ฮีดสิบสองครองสิบสี่) และวัฒนธรรมทองถิ่น ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

 -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

เทียว

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

32 โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันสงกรานต 100,000 100,000 100,000     1 ครั้ง  -มีการรักษาวัฒนธรรม กองการศึกษา

ประเพณีวันสงกรานต และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ดี

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ครอบครัว มีความสุข

33 โครงการจัดงาน  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - งานประเพณีวันเขา 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -ประชาชนมีการอนุรักษกองการศึกษา

ประเพณีเขาพรรษา และ ศาสนาและจริยธรรม พรรษา  และประเพณีออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณีออกพรรษา พรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

ั
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

34 โครงการอบรมจริยธรรม  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ประชาชน เยาวชน 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -มีสํานึกดี จิตใจดี กองการศึกษา

และคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรม ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -มีจริยธรรมและคุณธรร

 -เพื่อใหมีสํานึกดี จิตใจ ส.อบต.และคณะผูบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในการใชชีวิตประจํา

35 โครงการสงเสริมการ  -เพื่อเปนการสรางรายได  -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 กลุมนักทอง  -เกษตรมีรายได สํานักปลัด

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เที่ยว  -ใชทรัพยากรที่มีอยู

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

กอง
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

(โฮมสเตย)  -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหเกิดประโยชนดวย

ชาวบานในการทําเกษตร ภูมิปญญา

สวัสดิการ

สังคม
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     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค
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1 โครงการจัดงานรัฐพิธีถวาย ถวายความจงรักภักดีตอ วันสําคัญ 12 สิงหาคม 8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวนผู ถวายความจงรักภักดี อ.เลิงนกทา

ราชสดุดีเฉลิมวโรกาสมหา สถาบันพระมหากษัตริยฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ตอสถาบันพระมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ กษัตริย

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ

2 โครงการจัดมหกรรมบริจาค ถวายเปนพระราชกุศล วันสําคัญตางๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู บริจาคโลหิตแกสภา อ.เลิงนกทา

โลหิตเพื่อถวายเปนราชกุศล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม กาชาดจังหวัดยโสธร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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รวมพิธีตางๆ

4 โครงการขยายผลการสงเสริม เสริมสรางความปรองดอง ประชาชน ในตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู เสริมสรางความสมาน อ.เลิงนกทา
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วิถีชีวิตประชาธิปไตยเพื่อสรางในชุมชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ฉันทในชุมชน

ความปลองดองสมานฉันท หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ
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7 โครงการฝกอบรมทบทวนชุด เสริมสรางความรูและทบ ชุดรักษาความสงบภายใน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน ชุด ชรบ.ไดทบทวน อ.เลิงนกทา

รักษาความปลอดภัยหมูบาน ทวนการรักษาความสงบ หมูบาน ชรบ. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม ความรูดานรักษาความ

ชรบ. ภายใน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ ปลอดภัยหมูบาน

8 โครงการอบรมวันตอตานยา รณรงคตอตานยาเสพติด ลดจํานวนผูเสพยาเสพติด 3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวนผู รณรงคตอตาน อ.เลิงนกทา

เสพติดโลก และเพิ่มประสิทธิภาพในการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ยาเสพติด
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9 โครงการอบรมเยาวชนกลุม อบรมใหความรูแกเด็ก เด็กนักเรียน ที่กลุมเสี่ยง 4,000 4,000 4,000 4,000 จํานวน ปองกันเด็กและเยาวชน อ.เลิงนกทา

เสี่ยงนอกสถานศึกษา นักเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม ไมใหยุงกับยาเสพติด

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู เพื่อใหชุมชนเขมแข็งปราศ เยาวชนกลุมเสี่ยง กลุมพลัง 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความเขมแข็ อ.เลิงนกทา
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ประสานพลังแผนดิน 25 จากยาเสพติดและเพื่อดูแล ประชาชน,สวนราชการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ หางไกลยาเสพติด

ตาสัปปะรด สอดสองดานการขาวยา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีเครือขายรวมสรางจิต

เสพติด สํานึกการปองกันยาเสพ

11 โครงการชุดปฏิบัติการพลัง เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการขาชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา การปฏิบัติงานดานปอง อ.เลิงนกทา

แผนดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ ชุดปฏิบัติการประชาคมคนคว (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ กันยาเสพติดมีประสิทธิ

อยางยั่งยืน ปฏิบัติงานของบุคลากร คัดกรองผูเสพติดตามฟนฟู หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ภาพมากยิ่งขึ้น

ผูเสพ
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158,000
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องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

3 โครงการอบรมและ  - เพื่อใหกลุมมีความรู   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ไดสินคาที่มีคุณภาพดี สํานักปลัด

สงเสริมการผลิตภัณฑ ความสามารถในการผลิต  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ใชไดนาน

สินคาโอท็อปและการแขง สินคา รูปแบบใหม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - รูปแบบผลิตภัณฑใหม
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ขันผลิตสินคา OTOP 

ตําบลสามแยก 

4 สงเสริมสหกรณกลุมออม เพื่อสงเสริมสนับสนุน กลุมที่รับการการสนับ 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุม กลุมอาชีพในตําบล

ทรัพย กองทุนสวัสดิการ กลุมอาชีพในตําบล สนุน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่สนับสนุน สามแยก ไดรับสนับสนุน

ชุมชน ฯลฯ ในตําบล สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

5 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สงเสริมคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย 8,200,000 8,200,000 8,200,000 จํานวนผูสูงอาผูสูงอายุ ผูพิการฯ ไดรับ

ผูพิการ ผูปวยเอดสและ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย เอดสและยากไร ในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ไดรับเบี้ย การดูแลตามนโยบายขอ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

ั
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ผูยากไร เอดสและผูยากไร สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รัฐบาล

6 โครงการสํารวจขอมูล เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน ทุกครัวเรือนในตําบล 10,000 10,000 10,000 จํานวนครัว ทราบจํานวนที่ผานและ

ความจําเปนพื้นฐาน ในตําบลสามแยก สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือนที่สํารวจ ไมผานเกณฑ จปฐ.

ประชาชนใน ต. สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และจัดเก็บ

และสงคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

7 โครงการกอสราง เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 100,000 100,000 100,000  1 หลัง  - รูถึงสภาพความเปนอ

บานคนดีศรีเมืองยศ ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ และไดขอมูลเปนแนวทา

เนื่องในวโรกาสวันพอ ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

แหงชาติ ของประชาชน

8 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 50,000 50,000 50,000  1 หลัง ผูยากจน ผูดอยโอกาส

ที่อยูอาศัยผูดอยโอกาส ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ไดรับการชวยเหลือและม

ผูยากจนและผูยากไร ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กอง

สวัสดิการ

สังคม

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

9 โครงการพัฒนา  - เพื่อใหผูสูงอายุ และ  - ผูสูงอายุและผูพิการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - รูถึงสภาพความเปนอ

เครือขายผูสูงอายุ และ ผูพิการ มีคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมเครือขาย และไดขอมูลเปนแนวทา

ผูพิการ  ที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

10 โครงการกอสรางสิ่ง  - เพื่อกอสรางสิ่งอํานวย  - ผูพิการไดรับความสะดวก 100,000 100,000 100,000 จํานวนสิ่ง  - รูถึงสภาพความเปนอ

อํานวยความสะดวก ความสะดวกสําหรับ ในการติดตอราชการใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อํานวยความ และไดขอมูลเปนแนวทา

สําหรับผูพิการ ผูพิการ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สะดวก การพัฒนา คุณภาพชีวิต

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ของประชาชน

11 โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อเปดโอกาสให  - อาสาสมัครแรงงานกับ 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด

แรงงานตําบลสามแยก อาสาสมัครแรงงาน   องคการบริหารสวน ตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

รวมใจประสานพัฒนา กับองคการบริหารสวน   สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบล

บานเกิด ตําบลสามแยก รวมกัน บําเพ็ญประโยชนเพื่อ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ สาธารณะ

สาธารณะ 

12 โครงการดูแลและสงเสริม สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกันกองสวัสดิการ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

สุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

ผูดอยโอกาส ฯลฯ ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบ

สามแยก บําเพ็ญประโยชน

13 โครงการตอเติม ปรัปปรุง สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 50,000 50,000 50,000  กิจกรรมที่ ผูยากไร ผูดอยโอกาศ

ศูนยปราชญชุมชนตําบล ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามแยก ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

14 สงเสริมสนับสนุนการมี เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนที่เขารวม 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สวนรวมของประชาชนใน สวนรวมในการบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม ในการบริหารจัดการ

กอง

สวัสดิการ,

กองชาง

แผนงาน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

การบริหารจัดการ จัดการสาธารณสุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณสุขมูลฐาน มูลฐาน

15 โครงการแกนนํา อสม เพื่อพัฒนาความรู อสม. ตําบลสามแยก 100,000 100,000 100,000  120 คน  - อสม.  มีความรู สํานักปลัด

รวมใจลดโรคลดเสี่ยงดวย ความสามารถของ  อสม. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความสามารถเพิ่มขึ้น  

การปรับเปลี่ยน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80 ของผูเขา

พฤติกรรมสุขภาพ รวมโครงการ

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนเขารวม 60,000 60,000 60,000     13 หมูบาน - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

และสรางสุขภาพชมรม สุขภาพรางกายที่แข็งแรง โครงการไมนอยกวา  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รางกายที่แข็งแรง  

ผูสูงอายุตําบลสามแยก 300  คน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ

20  ของผูเขารวม

โครงการ

17 โครงการบานเรือน เพื่อใหบานสะอาดนาอยู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สะอาดนาอยู ปลอดภัย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน ในการบริหารจัดการ

และไรขยะ และสงเสริม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สนับสนุนอาสาสมัครปน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

จักรยานจัดการขยะชุมชน

18 โครงการรณรงคและ เพื่อใหประชาชนมีความรู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

ควบคุมโรคติดตอ ความเขาใจในโรค (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน สําคัญเกี่ยวกับการปอง

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

19 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อใหผูประกอบการราน ผูประกอบการรานอาหาร 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัด

อาหาร ประชาชนทั่วไป และประชาชนในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ภัยดานอาหารเพื่อบริโภ

มีความรูความเขาใจ สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และถูกหลักอนามัย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ
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เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ในอาหารปลอดภัย

20 โครงการคนไทยไรพุง เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

รางกายที่แข็งแรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวม รางกายที่แข็งแรง  

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ 

 20  ของผูเขารวม

โครงการ

21 โครงการพัฒนาเครือ  -เพื่อใหเยาวชนมีความรู เยาวชน 20,000 20,000 20,000  -เยาวชนมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

ขายโรงเรียนสงเสริมสุข เรื่องสุขภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สุขภาพ

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน
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เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ภาพและเด็กไทยทําได  -เพื่อใหเยาวชนสามารถ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ใหคําแนะนําเบื้องตน

ยุว อสม. (หมอนวดนอย) คนในครอบครัวได เรื่องสุขภาพได

22 สมทบกองทันหลัก  -เพื่อจัดบริการทางดาน  -ประชาชนไดรับบริการ 250,000 250,000 250,000 ประชาชนใน  -ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัด

ประกันสุขภาพระดับทอง สาธารณสุขแกประชาชน ดานสาธารณสุข (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยกดานสาธารณสุขอยาง

ถิ่นหรือพื้นที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึง

23 โครงการจิตอาสา  - เพื่อใหประชาชน ประชาชนในตําบลสามแยก 25,000 25,000 25,000  จํานวนที่ไดรั จํานวนผู ลด ละเลิก สํานักปลัด

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

รณรงค ลด ละเลิกยาสูบ สวนรวมในการบริหาร ที่เขารวม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ คัดเลือก เพิ่มขึ้น 

เหลาและอบายมุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ผาสุก

24 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  -เพื่อรองรับการบรรทุกขยะ  -ทุกหมูบานในตําบล 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนขยะที่  -การจัดเก็บขยะได สํานักปลัด

ชนิด 6 ลอ ที่มีจํานวนมากขึ้น สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บรรทุกไดมากปริมาณมากขึ้น

 - เพื่อใหบานเมืองสะอาด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ขึ้น

นาอยู

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

25 โครงการดูแลและ  -เพื่อปองกันและควบคุม  - ประชาชน 30,000 30,000 30,000    2 ครั้ง  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

รณรงคปองกันโรคเรื้อรัง โรคเรื้อรัง โรคไขเลือด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สําคัญเกี่ยวกับการปอง

แบบองครวมระดับตําบล ออก โรคซา หรือโรคตาม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

 -ไขเลือกออก ประกาศ ก.สาธารณสุข

 -โรคซา

 -โรคมือ เทา ปาก

 -โรคติดตอตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

26 โครงการการศึกษา เพื่อนักเรียนไดทราบ  -นักเรียน โรงเรียนในเขต 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขา นักเรียน มีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ตอตานการใชสารเสพติด โทษยาเสพติด กฎหมาย ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด 

ในนักเรียน วาดวยการกระทําของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) นักเรียนมีความรูเรื่อง

ยาเสพติด ยาเสพติดมากขึ้น

27 โครงการเด็กและเยาวชน  -เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - นักเรียน เยาวชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียน เยาวชนมีควา สํานักปลัด

พัฒนาชุมชน"ถนนคนเดิน" เยาวชนมีกิจกรรมใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติ  

ตําบลสามแยก เวลาวาง และหางไกล  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) -มีความรักความสามัคคี

แผนงาน

ปองกันฯ

งาน

สวัสดิการ

ั



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ยาเสพติด มีสวนรวม

28 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันลอย 200,000 200,000 200,000   ปละ 1ครั้ง ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

วันลอยกระทง และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

29 โครงการบรรพชา  -เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  -ผูเขารวมโครงการ 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน  เยาวชนมี กองการศึกษา

สามเณรภาคฤดูรอน ศาสนาและจริยธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จิตสํานึกทางศาสนาและ

บวชชีพรหมณ ในวัน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จริยธรรมรอยละ 5 ของ

แผนงาน

ศาสนาและ

ั

สงคม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

สําคัญของพระทุทธศาสนา จํานวนประชากร

30 โครงการสงเสริมภูมิ  -เพื่อรักษาความรูภูมิ   -เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ลูกหลานเกิดการเรียน กองการศึกษา

ปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ปญญาทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูรวมโครงกา รักษาไวภูมิปญญาทองถิ

วัฒนธรรมพื้นบาน เชน  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหคงอยู

พิธีกรรมทางศาสนาใหเปน

แนวปฏิบัติเดียวกัน 

หมอลําพื้นบาน หมอแคน

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ปราชญชาวบาน ฯลฯ

31 โครงการบุญคูณลาน  -เพื่ออนุรักษประเพณี  -ประเพณีบุณคูณลาน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ประชาชนมีการอนุรักษกองการศึกษา

(ฮีดสิบสองครองสิบสี่) และวัฒนธรรมทองถิ่น ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

 -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

เทียว

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ
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บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

32 โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันสงกรานต 100,000 100,000 100,000     1 ครั้ง  -มีการรักษาวัฒนธรรม กองการศึกษา

ประเพณีวันสงกรานต และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ดี

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ครอบครัว มีความสุข

33 โครงการจัดงาน  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - งานประเพณีวันเขา 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -ประชาชนมีการอนุรักษกองการศึกษา

ประเพณีเขาพรรษา และ ศาสนาและจริยธรรม พรรษา  และประเพณีออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณีออกพรรษา พรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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งบประมาณและที่ผานมา
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34 โครงการอบรมจริยธรรม  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ประชาชน เยาวชน 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -มีสํานึกดี จิตใจดี กองการศึกษา

และคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรม ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -มีจริยธรรมและคุณธรร

 -เพื่อใหมีสํานึกดี จิตใจ ส.อบต.และคณะผูบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในการใชชีวิตประจํา

35 โครงการสงเสริมการ  -เพื่อเปนการสรางรายได  -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 กลุมนักทอง  -เกษตรมีรายได สํานักปลัด

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เที่ยว  -ใชทรัพยากรที่มีอยู

(โฮมสเตย)  -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหเกิดประโยชนดวย

กอง

สวัสดิการ

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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ชาวบานในการทําเกษตร ภูมิปญญา สังคม
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     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ สงเสริมกลุมวิสาหกิจชุมชน กลมุวิสาหกิจชุมชนที่จด 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุม กลุมวิสาหกิจชุมชนได กลุมวิสาหกิจ

ชุมชน และสงเสริมการจด ทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่อุดหนุน รับการสนับสนุนเงิน ชุมชนตําบล

ทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทุนในกลุม สามแยก

2 โครงการขยายผลการสงเสริม เสริมสรางความปรองดอง ประชาชน ในตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู เสริมสรางความสมาน อ.เลิงนกทา

วิถีชีวิตประชาธิปไตยเพื่อสรางในชุมชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ฉันทในชุมชน

ความปลองดองสมานฉันท หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

130,000



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

20 โครงการฝกอบรมทบทวนชุด เสริมสรางความรูและทบ ชุดรักษาความสงบภายใน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน ชุด ชรบ.ไดทบทวน อ.เลิงนกทา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รักษาความปลอดภัยหมูบาน ทวนการรักษาความสงบ หมูบาน ชรบ. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม ความรูดานรักษาความ

ชรบ. ภายใน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ ปลอดภัยหมูบาน

21 โครงการอาหารกลางวัน สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต ต.สามแยก 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 จํานวน สนันสนุนอาหารกลาง ร.ร.บานดาน

โรงเรียนบานคึมชาดฯ เด็กนักเรียนในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ 3 โรงเรียน วันแกเด็กนักเรียนใน ร.ร.บานโปง

โรงเรียนบานดาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ตําบล หนองสิม

โรงเรียนบานโปงหนองสิม ร.ร.บานคึมขาด

ตาดบก

ศรีสมพร



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

22 โครงการอบรมวันตอตานยา รณรงคตอตานยาเสพติด ลดจํานวนผูเสพยาเสพติด 3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวนผู รณรงคตอตาน อ.เลิงนกทา

เสพติดโลก และเพิ่มประสิทธิภาพในการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ยาเสพติด

ปองกันการเสพยาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ

23 โครงการอบรมเยาวชนกลุม อบรมใหความรูแกเด็ก เด็กนักเรียน ที่กลุมเสี่ยง 4,000 4,000 4,000 4,000 จํานวน ปองกันเด็กและเยาวชน อ.เลิงนกทา

เสี่ยงนอกสถานศึกษา นักเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม ไมใหยุงกับยาเสพติด

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ
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24 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู เพื่อใหชุมชนเขมแข็งปราศ เยาวชนกลุมเสี่ยง กลุมพลัง 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความเขมแข็ อ.เลิงนกทา

ประสานพลังแผนดิน 25 จากยาเสพติดและเพื่อดูแล ประชาชน,สวนราชการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ หางไกลยาเสพติด

ตาสัปปะรด สอดสองดานการขาวยา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีเครือขายรวมสรางจิต

เสพติด สํานึกการปองกันยาเสพ

25 โครงการชุดปฏิบัติการพลัง เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการขาชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา การปฏิบัติงานดานปอง อ.เลิงนกทา

แผนดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ ชุดปฏิบัติการประชาคมคนคว (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ กันยาเสพติดมีประสิทธิ

อยางยั่งยืน ปฏิบัติงานของบุคลากร คัดกรองผูเสพติดตามฟนฟูผู หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ภาพมากยิ่งขึ้น

เสพ
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1,610,000
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3 โครงการอบรมและ  - เพื่อใหกลุมมีความรู   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ไดสินคาที่มีคุณภาพดี สํานักปลัด
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               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

สงเสริมการผลิตภัณฑ ความสามารถในการผลิต  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ใชไดนาน

สินคาโอท็อปและการแขง สินคา รูปแบบใหม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - รูปแบบผลิตภัณฑใหม

ขันผลิตสินคา OTOP 

ตําบลสามแยก 

4 สงเสริมสหกรณกลุมออม เพื่อสงเสริมสนับสนุน กลุมที่รับการการสนับ 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุม กลุมอาชีพในตําบล

ทรัพย กองทุนสวัสดิการ กลุมอาชีพในตําบล สนุน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่สนับสนุน สามแยก ไดรับสนับสนุน

ชุมชน ฯลฯ ในตําบล สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สงเสริมคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย 8,200,000 8,200,000 8,200,000 จํานวนผูสูงอาผูสูงอายุ ผูพิการฯ ไดรับ

ผูพิการ ผูปวยเอดสและ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย เอดสและยากไร ในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ไดรับเบี้ย การดูแลตามนโยบายขอ

ผูยากไร เอดสและผูยากไร สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รัฐบาล

6 โครงการสํารวจขอมูล เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน ทุกครัวเรือนในตําบล 10,000 10,000 10,000 จํานวนครัว ทราบจํานวนที่ผานและ

ความจําเปนพื้นฐาน ในตําบลสามแยก สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือนที่สํารวจ ไมผานเกณฑ จปฐ.

ประชาชนใน ต. สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และจัดเก็บ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการกอสราง เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 100,000 100,000 100,000  1 หลัง  - รูถึงสภาพความเปนอ

บานคนดีศรีเมืองยศ ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ และไดขอมูลเปนแนวทา

เนื่องในวโรกาสวันพอ ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

แหงชาติ ของประชาชน

8 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 50,000 50,000 50,000  1 หลัง ผูยากจน ผูดอยโอกาส

ที่อยูอาศัยผูดอยโอกาส ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ไดรับการชวยเหลือและม

กอง

สวัสดิการ

สังคม

กอง

สวัสดิการ

ั



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผูยากจนและผูยากไร ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

9 โครงการพัฒนา  - เพื่อใหผูสูงอายุ และ  - ผูสูงอายุและผูพิการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - รูถึงสภาพความเปนอ

เครือขายผูสูงอายุ และ ผูพิการ มีคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมเครือขาย และไดขอมูลเปนแนวทา

ผูพิการ  ที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

10 โครงการกอสรางสิ่ง  - เพื่อกอสรางสิ่งอํานวย  - ผูพิการไดรับความสะดวก 100,000 100,000 100,000 จํานวนสิ่ง  - รูถึงสภาพความเปนอ กอง

สงคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

อํานวยความสะดวก ความสะดวกสําหรับ ในการติดตอราชการใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อํานวยความ และไดขอมูลเปนแนวทา

สําหรับผูพิการ ผูพิการ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สะดวก การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

11 โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อเปดโอกาสให  - อาสาสมัครแรงงานกับ 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด

แรงงานตําบลสามแยก อาสาสมัครแรงงาน   องคการบริหารสวน ตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

รวมใจประสานพัฒนา กับองคการบริหารสวน   สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบล

บานเกิด ตําบลสามแยก รวมกัน บําเพ็ญประโยชนเพื่อ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ สาธารณะ

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

สาธารณะ 

12 โครงการดูแลและสงเสริม สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน

สุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

ผูดอยโอกาส ฯลฯ ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบ

สามแยก บําเพ็ญประโยชน

13 โครงการตอเติม ปรัปปรุง สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 50,000 50,000 50,000  กิจกรรมที่ ผูยากไร ผูดอยโอกาศ

ศูนยปราชญชุมชนตําบล ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามแยก ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

กองสวัสดิการ

กอง

สวัสดิการ,

กองชาง



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

14 สงเสริมสนับสนุนการมี เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนที่เขารวม 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สวนรวมของประชาชนใน สวนรวมในการบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม ในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ จัดการสาธารณสุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณสุขมูลฐาน มูลฐาน

15 โครงการแกนนํา อสม เพื่อพัฒนาความรู อสม. ตําบลสามแยก 100,000 100,000 100,000  120 คน  - อสม.  มีความรู สํานักปลัด

รวมใจลดโรคลดเสี่ยงดวย ความสามารถของ  อสม. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความสามารถเพิ่มขึ้น  

การปรับเปลี่ยน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80 ของผูเขา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

พฤติกรรมสุขภาพ รวมโครงการ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนเขารวม 60,000 60,000 60,000     13 หมูบาน - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

และสรางสุขภาพชมรม สุขภาพรางกายที่แข็งแรง โครงการไมนอยกวา  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รางกายที่แข็งแรง  

ผูสูงอายุตําบลสามแยก 300  คน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ

20  ของผูเขารวม

โครงการ

17 โครงการบานเรือน เพื่อใหบานสะอาดนาอยู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สะอาดนาอยู ปลอดภัย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน ในการบริหารจัดการ แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

และไรขยะ และสงเสริม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สนับสนุนอาสาสมัครปน

จักรยานจัดการขยะชุมชน

18 โครงการรณรงคและ เพื่อใหประชาชนมีความรู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

ควบคุมโรคติดตอ ความเขาใจในโรค (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน สําคัญเกี่ยวกับการปอง

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

19 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อใหผูประกอบการราน ผูประกอบการรานอาหาร 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัด

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

อาหาร ประชาชนทั่วไป และประชาชนในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ภัยดานอาหารเพื่อบริโภ

มีความรูความเขาใจ สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และถูกหลักอนามัย

ในอาหารปลอดภัย

20 โครงการคนไทยไรพุง เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

รางกายที่แข็งแรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวม รางกายที่แข็งแรง  

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ 

 20  ของผูเขารวม

โครงการ

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

21 โครงการพัฒนาเครือ  -เพื่อใหเยาวชนมีความรู เยาวชน 20,000 20,000 20,000  -เยาวชนมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

ขายโรงเรียนสงเสริมสุข เรื่องสุขภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สุขภาพ

ภาพและเด็กไทยทําได  -เพื่อใหเยาวชนสามารถ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ใหคําแนะนําเบื้องตน

ยุว อสม. (หมอนวดนอย) คนในครอบครัวได เรื่องสุขภาพได

22 สมทบกองทันหลัก  -เพื่อจัดบริการทางดาน  -ประชาชนไดรับบริการ 250,000 250,000 250,000 ประชาชนใน  -ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัด

ประกันสุขภาพระดับทอง สาธารณสุขแกประชาชน ดานสาธารณสุข (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยกดานสาธารณสุขอยาง

ถิ่นหรือพื้นที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

23 โครงการจิตอาสา  - เพื่อใหประชาชน ประชาชนในตําบลสามแยก 25,000 25,000 25,000  จํานวนที่ไดรั จํานวนผู ลด ละเลิก สํานักปลัด

รณรงค ลด ละเลิกยาสูบ สวนรวมในการบริหาร ที่เขารวม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ คัดเลือก เพิ่มขึ้น 

เหลาและอบายมุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ผาสุก

24 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  -เพื่อรองรับการบรรทุกขยะ  -ทุกหมูบานในตําบล 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนขยะที่  -การจัดเก็บขยะได สํานักปลัด

ชนิด 6 ลอ ที่มีจํานวนมากขึ้น สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บรรทุกไดมากปริมาณมากขึ้น

 - เพื่อใหบานเมืองสะอาด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ขึ้น

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

นาอยู

25 โครงการดูแลและ  -เพื่อปองกันและควบคุม  - ประชาชน 30,000 30,000 30,000    2 ครั้ง  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

รณรงคปองกันโรคเรื้อรัง โรคเรื้อรัง โรคไขเลือด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สําคัญเกี่ยวกับการปอง

แบบองครวมระดับตําบล ออก โรคซา หรือโรคตาม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

 -ไขเลือกออก ประกาศ ก.สาธารณสุข

 -โรคซา

 -โรคมือ เทา ปาก

 -โรคติดตอตามประกาศ

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

กระทรวงสาธารณสุข

26 โครงการการศึกษา เพื่อนักเรียนไดทราบ  -นักเรียน โรงเรียนในเขต 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขา นักเรียน มีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ตอตานการใชสารเสพติด โทษยาเสพติด กฎหมาย ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด 

ในนักเรียน วาดวยการกระทําของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) นักเรียนมีความรูเรื่อง

ยาเสพติด ยาเสพติดมากขึ้น

27 โครงการเด็กและเยาวชน  -เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - นักเรียน เยาวชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียน เยาวชนมีควา สํานักปลัด

แผนงาน

ปองกันฯ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

พัฒนาชุมชน"ถนนคนเดิน" เยาวชนมีกิจกรรมใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติ  

ตําบลสามแยก เวลาวาง และหางไกล  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) -มีความรักความสามัคคี

ยาเสพติด มีสวนรวม

28 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันลอย 200,000 200,000 200,000   ปละ 1ครั้ง ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

วันลอยกระทง และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

29 โครงการบรรพชา  -เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  -ผูเขารวมโครงการ 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน  เยาวชนมี กองการศึกษา

งาน

สวัสดิการ

สังคม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

สามเณรภาคฤดูรอน ศาสนาและจริยธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จิตสํานึกทางศาสนาและ

บวชชีพรหมณ ในวัน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จริยธรรมรอยละ 5 ของ

สําคัญของพระทุทธศาสนา จํานวนประชากร

30 โครงการสงเสริมภูมิ  -เพื่อรักษาความรูภูมิ   -เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ลูกหลานเกิดการเรียน กองการศึกษา

ปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ปญญาทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูรวมโครงกา รักษาไวภูมิปญญาทองถิ

วัฒนธรรมพื้นบาน เชน  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหคงอยู

พิธีกรรมทางศาสนาใหเปน

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวปฏิบัติเดียวกัน 

หมอลําพื้นบาน หมอแคน

ปราชญชาวบาน ฯลฯ

31 โครงการบุญคูณลาน  -เพื่ออนุรักษประเพณี  -ประเพณีบุณคูณลาน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ประชาชนมีการอนุรักษกองการศึกษา

(ฮีดสิบสองครองสิบสี่) และวัฒนธรรมทองถิ่น ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

 -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

แผนงาน

ศาสนาและ

ั



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เทียว

32 โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันสงกรานต 100,000 100,000 100,000     1 ครั้ง  -มีการรักษาวัฒนธรรม กองการศึกษา
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ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เที่ยว  -ใชทรัพยากรที่มีอยู

(โฮมสเตย)  -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหเกิดประโยชนดวย

ชาวบานในการทําเกษตร ภูมิปญญา

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

               แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการฝกอบรมทบทวนชุด เสริมสรางความรูและทบ ชุดรักษาความสงบภายใน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน ชุด ชรบ.ไดทบทวน อ.เลิงนกทา

รักษาความปลอดภัยหมูบาน ทวนการรักษาความสงบ หมูบาน ชรบ. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม ความรูดานรักษาความ

ชรบ. ภายใน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ ปลอดภัยหมูบาน

2 โครงการอบรมวันตอตานยา รณรงคตอตานยาเสพติด ลดจํานวนผูเสพยาเสพติด 3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวนผู รณรงคตอตาน อ.เลิงนกทา

เสพติดโลก และเพิ่มประสิทธิภาพในการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ยาเสพติด

ปองกันการเสพยาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการอบรมเยาวชนกลุม อบรมใหความรูแกเด็ก เด็กนักเรียน ที่กลุมเสี่ยง 4,000 4,000 4,000 4,000 จํานวน ปองกันเด็กและเยาวชน อ.เลิงนกทา

เสี่ยงนอกสถานศึกษา นักเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม ไมใหยุงกับยาเสพติด

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู เพื่อใหชุมชนเขมแข็งปราศ เยาวชนกลุมเสี่ยง กลุมพลัง 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความเขมแข็ อ.เลิงนกทา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ประสานพลังแผนดิน 25 จากยาเสพติดและเพื่อดูแล ประชาชน,สวนราชการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ หางไกลยาเสพติด

ตาสัปปะรด สอดสองดานการขาวยา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีเครือขายรวมสรางจิต

เสพติด สํานึกการปองกันยาเสพ

5 โครงการชุดปฏิบัติการพลัง เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการขาชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา การปฏิบัติงานดานปอง อ.เลิงนกทา

แผนดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ ชุดปฏิบัติการประชาคมคนคว (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ กันยาเสพติดมีประสิทธิ

อยางยั่งยืน ปฏิบัติงานของบุคลากร คัดกรองผูเสพติดตามฟนฟู หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ภาพมากยิ่งขึ้น



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผูเสพ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

62,000



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ
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บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่
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บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการอบรมและ  - เพื่อใหกลุมมีความรู   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ไดสินคาที่มีคุณภาพดี สํานักปลัด

สงเสริมการผลิตภัณฑ ความสามารถในการผลิต  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ใชไดนาน

สินคาโอท็อปและการแขง สินคา รูปแบบใหม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - รูปแบบผลิตภัณฑใหม

ขันผลิตสินคา OTOP 

ตําบลสามแยก 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 สงเสริมสหกรณกลุมออม เพื่อสงเสริมสนับสนุน กลุมที่รับการการสนับ 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุม กลุมอาชีพในตําบล

ทรัพย กองทุนสวัสดิการ กลุมอาชีพในตําบล สนุน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่สนับสนุน สามแยก ไดรับสนับสนุน

ชุมชน ฯลฯ ในตําบล สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

5 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สงเสริมคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย 8,200,000 8,200,000 8,200,000 จํานวนผูสูงอาผูสูงอายุ ผูพิการฯ ไดรับ

ผูพิการ ผูปวยเอดสและ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย เอดสและยากไร ในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ไดรับเบี้ย การดูแลตามนโยบายขอ

ผูยากไร เอดสและผูยากไร สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รัฐบาล

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการสํารวจขอมูล เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน ทุกครัวเรือนในตําบล 10,000 10,000 10,000 จํานวนครัว ทราบจํานวนที่ผานและ

ความจําเปนพื้นฐาน ในตําบลสามแยก สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือนที่สํารวจ ไมผานเกณฑ จปฐ.

ประชาชนใน ต. สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และจัดเก็บ

7 โครงการกอสราง เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 100,000 100,000 100,000  1 หลัง  - รูถึงสภาพความเปนอ

บานคนดีศรีเมืองยศ ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ และไดขอมูลเปนแนวทา

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

สั
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     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ
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เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เนื่องในวโรกาสวันพอ ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

แหงชาติ ของประชาชน

8 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 50,000 50,000 50,000  1 หลัง ผูยากจน ผูดอยโอกาส

ที่อยูอาศัยผูดอยโอกาส ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ไดรับการชวยเหลือและม

ผูยากจนและผูยากไร ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

9 โครงการพัฒนา  - เพื่อใหผูสูงอายุ และ  - ผูสูงอายุและผูพิการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - รูถึงสภาพความเปนอ

สงคม

กอง

สวัสดิการ

สังคม

กอง
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เครือขายผูสูงอายุ และ ผูพิการ มีคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมเครือขาย และไดขอมูลเปนแนวทา

ผูพิการ  ที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

10 โครงการกอสรางสิ่ง  - เพื่อกอสรางสิ่งอํานวย  - ผูพิการไดรับความสะดวก 100,000 100,000 100,000 จํานวนสิ่ง  - รูถึงสภาพความเปนอ

อํานวยความสะดวก ความสะดวกสําหรับ ในการติดตอราชการใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อํานวยความ และไดขอมูลเปนแนวทา

สําหรับผูพิการ ผูพิการ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สะดวก การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อเปดโอกาสให  - อาสาสมัครแรงงานกับ 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด

แรงงานตําบลสามแยก อาสาสมัครแรงงาน   องคการบริหารสวน ตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

รวมใจประสานพัฒนา กับองคการบริหารสวน   สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบล

บานเกิด ตําบลสามแยก รวมกัน บําเพ็ญประโยชนเพื่อ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ สาธารณะ

สาธารณะ 

12 โครงการดูแลและสงเสริม สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน

สุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

ผูดอยโอกาส ฯลฯ ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบ

กองสวัสดิการ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

สามแยก บําเพ็ญประโยชน

13 โครงการตอเติม ปรัปปรุง สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 50,000 50,000 50,000  กิจกรรมที่ ผูยากไร ผูดอยโอกาศ

ศูนยปราชญชุมชนตําบล ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามแยก ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

14 สงเสริมสนับสนุนการมี เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนที่เขารวม 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สวนรวมของประชาชนใน สวนรวมในการบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม ในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ จัดการสาธารณสุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณสุขมูลฐาน มูลฐาน

กอง

สวัสดิการ,

กองชาง

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการแกนนํา อสม เพื่อพัฒนาความรู อสม. ตําบลสามแยก 100,000 100,000 100,000  120 คน  - อสม.  มีความรู สํานักปลัด

รวมใจลดโรคลดเสี่ยงดวย ความสามารถของ  อสม. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความสามารถเพิ่มขึ้น  

การปรับเปลี่ยน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80 ของผูเขา

พฤติกรรมสุขภาพ รวมโครงการ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนเขารวม 60,000 60,000 60,000     13 หมูบาน - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

และสรางสุขภาพชมรม สุขภาพรางกายที่แข็งแรง โครงการไมนอยกวา  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รางกายที่แข็งแรง  

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผูสูงอายุตําบลสามแยก 300  คน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ

20  ของผูเขารวม

โครงการ

17 โครงการบานเรือน เพื่อใหบานสะอาดนาอยู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สะอาดนาอยู ปลอดภัย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน ในการบริหารจัดการ

และไรขยะ และสงเสริม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สนับสนุนอาสาสมัครปน

จักรยานจัดการขยะชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

18 โครงการรณรงคและ เพื่อใหประชาชนมีความรู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

ควบคุมโรคติดตอ ความเขาใจในโรค (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน สําคัญเกี่ยวกับการปอง

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

19 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อใหผูประกอบการราน ผูประกอบการรานอาหาร 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัด

อาหาร ประชาชนทั่วไป และประชาชนในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ภัยดานอาหารเพื่อบริโภ

มีความรูความเขาใจ สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และถูกหลักอนามัย

ในอาหารปลอดภัย

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

20 โครงการคนไทยไรพุง เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

รางกายที่แข็งแรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวม รางกายที่แข็งแรง  

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ 

 20  ของผูเขารวม

โครงการ

21 โครงการพัฒนาเครือ  -เพื่อใหเยาวชนมีความรู เยาวชน 20,000 20,000 20,000  -เยาวชนมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

ขายโรงเรียนสงเสริมสุข เรื่องสุขภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สุขภาพ

ภาพและเด็กไทยทําได  -เพื่อใหเยาวชนสามารถ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ใหคําแนะนําเบื้องตน

ยุว อสม. (หมอนวดนอย) คนในครอบครัวได เรื่องสุขภาพได

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

22 สมทบกองทันหลัก  -เพื่อจัดบริการทางดาน  -ประชาชนไดรับบริการ 250,000 250,000 250,000 ประชาชนใน  -ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัด

ประกันสุขภาพระดับทอง สาธารณสุขแกประชาชน ดานสาธารณสุข (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยกดานสาธารณสุขอยาง

ถิ่นหรือพื้นที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึง

23 โครงการจิตอาสา  - เพื่อใหประชาชน ประชาชนในตําบลสามแยก 25,000 25,000 25,000  จํานวนที่ไดรั จํานวนผู ลด ละเลิก สํานักปลัด

รณรงค ลด ละเลิกยาสูบ สวนรวมในการบริหาร ที่เขารวม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ คัดเลือก เพิ่มขึ้น 

เหลาและอบายมุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผาสุก

24 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  -เพื่อรองรับการบรรทุกขยะ  -ทุกหมูบานในตําบล 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนขยะที่  -การจัดเก็บขยะได สํานักปลัด

ชนิด 6 ลอ ที่มีจํานวนมากขึ้น สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บรรทุกไดมากปริมาณมากขึ้น

 - เพื่อใหบานเมืองสะอาด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ขึ้น

นาอยู

25 โครงการดูแลและ  -เพื่อปองกันและควบคุม  - ประชาชน 30,000 30,000 30,000    2 ครั้ง  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

รณรงคปองกันโรคเรื้อรัง โรคเรื้อรัง โรคไขเลือด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สําคัญเกี่ยวกับการปอง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบองครวมระดับตําบล ออก โรคซา หรือโรคตาม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

 -ไขเลือกออก ประกาศ ก.สาธารณสุข

 -โรคซา

 -โรคมือ เทา ปาก

 -โรคติดตอตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข

26 โครงการการศึกษา เพื่อนักเรียนไดทราบ  -นักเรียน โรงเรียนในเขต 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขา นักเรียน มีความเขมแข็ง สํานักปลัด

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตอตานการใชสารเสพติด โทษยาเสพติด กฎหมาย ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด 

ในนักเรียน วาดวยการกระทําของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) นักเรียนมีความรูเรื่อง

ยาเสพติด ยาเสพติดมากขึ้น

27 โครงการเด็กและเยาวชน  -เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - นักเรียน เยาวชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียน เยาวชนมีควา สํานักปลัด

พัฒนาชุมชน"ถนนคนเดิน" เยาวชนมีกิจกรรมใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติ  

ตําบลสามแยก เวลาวาง และหางไกล  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) -มีความรักความสามัคคี

ยาเสพติด มีสวนรวม

แผนงาน

ปองกันฯ

งาน

สวัสดิการ

สังคม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

28 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันลอย 200,000 200,000 200,000   ปละ 1ครั้ง ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

วันลอยกระทง และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

29 โครงการบรรพชา  -เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  -ผูเขารวมโครงการ 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน  เยาวชนมี กองการศึกษา

สามเณรภาคฤดูรอน ศาสนาและจริยธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จิตสํานึกทางศาสนาและ

บวชชีพรหมณ ในวัน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จริยธรรมรอยละ 5 ของ

สําคัญของพระทุทธศาสนา จํานวนประชากร

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

30 โครงการสงเสริมภูมิ  -เพื่อรักษาความรูภูมิ   -เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ลูกหลานเกิดการเรียน กองการศึกษา

ปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ปญญาทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูรวมโครงกา รักษาไวภูมิปญญาทองถิ

วัฒนธรรมพื้นบาน เชน  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหคงอยู

พิธีกรรมทางศาสนาใหเปน

แนวปฏิบัติเดียวกัน 

หมอลําพื้นบาน หมอแคน

ปราชญชาวบาน ฯลฯ

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

31 โครงการบุญคูณลาน  -เพื่ออนุรักษประเพณี  -ประเพณีบุณคูณลาน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ประชาชนมีการอนุรักษกองการศึกษา

(ฮีดสิบสองครองสิบสี่) และวัฒนธรรมทองถิ่น ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

 -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

เทียว

32 โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันสงกรานต 100,000 100,000 100,000     1 ครั้ง  -มีการรักษาวัฒนธรรม กองการศึกษา

ประเพณีวันสงกรานต และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ดี

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ครอบครัว มีความสุข

33 โครงการจัดงาน  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - งานประเพณีวันเขา 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -ประชาชนมีการอนุรักษกองการศึกษา

ประเพณีเขาพรรษา และ ศาสนาและจริยธรรม พรรษา  และประเพณีออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณีออกพรรษา พรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น

34 โครงการอบรมจริยธรรม  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ประชาชน เยาวชน 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -มีสํานึกดี จิตใจดี กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

และคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรม ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -มีจริยธรรมและคุณธรร

 -เพื่อใหมีสํานึกดี จิตใจ ส.อบต.และคณะผูบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในการใชชีวิตประจํา

35 โครงการสงเสริมการ  -เพื่อเปนการสรางรายได  -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 กลุมนักทอง  -เกษตรมีรายได สํานักปลัด

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เที่ยว  -ใชทรัพยากรที่มีอยู

(โฮมสเตย)  -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหเกิดประโยชนดวย

ชาวบานในการทําเกษตร ภูมิปญญา

กอง

สวัสดิการ

สังคม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม
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     ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
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1 โครงการอาหารกลางวัน สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต ต.สามแยก 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 จํานวน สนันสนุนอาหารกลาง ร.ร.บานดาน

โรงเรียนบานคึมชาดฯ เด็กนักเรียนในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ 3 โรงเรียน วันแกเด็กนักเรียนใน ร.ร.บานโปง

โรงเรียนบานดาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ตําบล หนองสิม

โรงเรียนบานโปงหนองสิม ร.ร.บานคึมขาด

ตาดบก

ศรีสมพร
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2 โครงการฝกเรียนดนตรีเพื่อ อบรมใหความรูดานดนตรี เด็กนักเรียน เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน เพื่อสืบสานรักษา โรงเรียน

รักษาวัฒนธรรมไทย แกนักเรียนและสืบสาน ในตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม วัฒนธรรมไทย ชาดตาดบก

รักษาวัฒนธรรมไทย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ ศรีสมพร

3 โครงการสนับสนุนอาหาร สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน เด็กสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา

เสริม (นม) เล็กตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ นักเรียนที่ได
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งบประมาณและที่ผานมา
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หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รับจัดสรร

4 โครงการสนับสนุนคาใชจาย สนับสนุนคาใชจายการ โรงเรียนในเขตตําบลสามแยก 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวน สถานศึกษาไดรรับสนัน กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ นักเรียนที่ได สนุน

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รับจัดสรร
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5 โครงการสงเสริมทักษะชีวิต อบรมใหความรูการอยูรวม เด็กนักเรียน เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู เด็กและเยาวชน ร.ร.บานดาน

และการอยูรวมกันกับผูอื่น กันและการพึ่งพากันใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม มีจิตสํานึกในการอยู

(เด็กและเยาวชน) สังคม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โครงการ รวมกันและพึ่งพาซึ่ง

กันและกัน



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

3 โครงการอบรมและ  - เพื่อใหกลุมมีความรู   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ไดสินคาที่มีคุณภาพดี สํานักปลัด

สงเสริมการผลิตภัณฑ ความสามารถในการผลิต  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ใชไดนาน

สินคาโอท็อปและการแขง สินคา รูปแบบใหม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - รูปแบบผลิตภัณฑใหม

ขันผลิตสินคา OTOP 

ตําบลสามแยก 

4 สงเสริมสหกรณกลุมออม เพื่อสงเสริมสนับสนุน กลุมที่รับการการสนับ 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุม กลุมอาชีพในตําบล

ทรัพย กองทุนสวัสดิการ กลุมอาชีพในตําบล สนุน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่สนับสนุน สามแยก ไดรับสนับสนุน

ชุมชน ฯลฯ ในตําบล สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

สามแยก

5 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สงเสริมคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย 8,200,000 8,200,000 8,200,000 จํานวนผูสูงอาผูสูงอายุ ผูพิการฯ ไดรับ

ผูพิการ ผูปวยเอดสและ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย เอดสและยากไร ในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ไดรับเบี้ย การดูแลตามนโยบายขอ

ผูยากไร เอดสและผูยากไร สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รัฐบาล

6 โครงการสํารวจขอมูล เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน ทุกครัวเรือนในตําบล 10,000 10,000 10,000 จํานวนครัว ทราบจํานวนที่ผานและ

ความจําเปนพื้นฐาน ในตําบลสามแยก สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือนที่สํารวจ ไมผานเกณฑ จปฐ.

ประชาชนใน ต. สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และจัดเก็บ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

7 โครงการกอสราง เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 100,000 100,000 100,000  1 หลัง  - รูถึงสภาพความเปนอ

บานคนดีศรีเมืองยศ ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ และไดขอมูลเปนแนวทา

เนื่องในวโรกาสวันพอ ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

แหงชาติ ของประชาชน

8 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 50,000 50,000 50,000  1 หลัง ผูยากจน ผูดอยโอกาส

ที่อยูอาศัยผูดอยโอกาส ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ไดรับการชวยเหลือและม

กอง

สวัสดิการ

สังคม

กอง

สวัสดิการ

สั



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ผูยากจนและผูยากไร ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

9 โครงการพัฒนา  - เพื่อใหผูสูงอายุ และ  - ผูสูงอายุและผูพิการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - รูถึงสภาพความเปนอ

เครือขายผูสูงอายุ และ ผูพิการ มีคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมเครือขาย และไดขอมูลเปนแนวทา

ผูพิการ  ที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

10 โครงการกอสรางสิ่ง  - เพื่อกอสรางสิ่งอํานวย  - ผูพิการไดรับความสะดวก 100,000 100,000 100,000 จํานวนสิ่ง  - รูถึงสภาพความเปนอ

สงคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

อํานวยความสะดวก ความสะดวกสําหรับ ในการติดตอราชการใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อํานวยความ และไดขอมูลเปนแนวทา

สําหรับผูพิการ ผูพิการ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สะดวก การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

11 โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อเปดโอกาสให  - อาสาสมัครแรงงานกับ 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด

แรงงานตําบลสามแยก อาสาสมัครแรงงาน   องคการบริหารสวน ตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

รวมใจประสานพัฒนา กับองคการบริหารสวน   สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบล

บานเกิด ตําบลสามแยก รวมกัน บําเพ็ญประโยชนเพื่อ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ สาธารณะ

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

สาธารณะ 

12 โครงการดูแลและสงเสริม สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน

สุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

ผูดอยโอกาส ฯลฯ ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบ

สามแยก บําเพ็ญประโยชน

13 โครงการตอเติม ปรัปปรุง สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 50,000 50,000 50,000  กิจกรรมที่ ผูยากไร ผูดอยโอกาศ

ศูนยปราชญชุมชนตําบล ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามแยก ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

กองสวัสดิการ

กอง

สวัสดิการ,

กองชาง



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

14 สงเสริมสนับสนุนการมี เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนที่เขารวม 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สวนรวมของประชาชนใน สวนรวมในการบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม ในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ จัดการสาธารณสุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณสุขมูลฐาน มูลฐาน

15 โครงการแกนนํา อสม เพื่อพัฒนาความรู อสม. ตําบลสามแยก 100,000 100,000 100,000  120 คน  - อสม.  มีความรู สํานักปลัด

รวมใจลดโรคลดเสี่ยงดวย ความสามารถของ  อสม. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความสามารถเพิ่มขึ้น  

การปรับเปลี่ยน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80 ของผูเขา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

พฤติกรรมสุขภาพ รวมโครงการ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนเขารวม 60,000 60,000 60,000     13 หมูบาน - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

และสรางสุขภาพชมรม สุขภาพรางกายที่แข็งแรง โครงการไมนอยกวา  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รางกายที่แข็งแรง  

ผูสูงอายุตําบลสามแยก 300  คน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ

20  ของผูเขารวม

โครงการ

17 โครงการบานเรือน เพื่อใหบานสะอาดนาอยู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สะอาดนาอยู ปลอดภัย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน ในการบริหารจัดการ

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

และไรขยะ และสงเสริม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สนับสนุนอาสาสมัครปน

จักรยานจัดการขยะชุมชน

18 โครงการรณรงคและ เพื่อใหประชาชนมีความรู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

ควบคุมโรคติดตอ ความเขาใจในโรค (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน สําคัญเกี่ยวกับการปอง

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

19 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อใหผูประกอบการราน ผูประกอบการรานอาหาร 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัด

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

อาหาร ประชาชนทั่วไป และประชาชนในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ภัยดานอาหารเพื่อบริโภ

มีความรูความเขาใจ สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และถูกหลักอนามัย

ในอาหารปลอดภัย

20 โครงการคนไทยไรพุง เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

รางกายที่แข็งแรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวม รางกายที่แข็งแรง  

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ 

 20  ของผูเขารวม

โครงการ

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

21 โครงการพัฒนาเครือ  -เพื่อใหเยาวชนมีความรู เยาวชน 20,000 20,000 20,000  -เยาวชนมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

ขายโรงเรียนสงเสริมสุข เรื่องสุขภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สุขภาพ

ภาพและเด็กไทยทําได  -เพื่อใหเยาวชนสามารถ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ใหคําแนะนําเบื้องตน

ยุว อสม. (หมอนวดนอย) คนในครอบครัวได เรื่องสุขภาพได

22 สมทบกองทันหลัก  -เพื่อจัดบริการทางดาน  -ประชาชนไดรับบริการ 250,000 250,000 250,000 ประชาชนใน  -ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัด

ประกันสุขภาพระดับทอง สาธารณสุขแกประชาชน ดานสาธารณสุข (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยกดานสาธารณสุขอยาง

ถิ่นหรือพื้นที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

23 โครงการจิตอาสา  - เพื่อใหประชาชน ประชาชนในตําบลสามแยก 25,000 25,000 25,000  จํานวนที่ไดรั จํานวนผู ลด ละเลิก สํานักปลัด

รณรงค ลด ละเลิกยาสูบ สวนรวมในการบริหาร ที่เขารวม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ คัดเลือก เพิ่มขึ้น 

เหลาและอบายมุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ผาสุก

24 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  -เพื่อรองรับการบรรทุกขยะ  -ทุกหมูบานในตําบล 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนขยะที่  -การจัดเก็บขยะได สํานักปลัด

ชนิด 6 ลอ ที่มีจํานวนมากขึ้น สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บรรทุกไดมากปริมาณมากขึ้น

 - เพื่อใหบานเมืองสะอาด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ขึ้น

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

นาอยู

25 โครงการดูแลและ  -เพื่อปองกันและควบคุม  - ประชาชน 30,000 30,000 30,000    2 ครั้ง  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

รณรงคปองกันโรคเรื้อรัง โรคเรื้อรัง โรคไขเลือด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สําคัญเกี่ยวกับการปอง

แบบองครวมระดับตําบล ออก โรคซา หรือโรคตาม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

 -ไขเลือกออก ประกาศ ก.สาธารณสุข

 -โรคซา

 -โรคมือ เทา ปาก

 -โรคติดตอตามประกาศ

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

กระทรวงสาธารณสุข

26 โครงการการศึกษา เพื่อนักเรียนไดทราบ  -นักเรียน โรงเรียนในเขต 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขา นักเรียน มีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ตอตานการใชสารเสพติด โทษยาเสพติด กฎหมาย ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด 

ในนักเรียน วาดวยการกระทําของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) นักเรียนมีความรูเรื่อง

ยาเสพติด ยาเสพติดมากขึ้น

27 โครงการเด็กและเยาวชน  -เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - นักเรียน เยาวชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียน เยาวชนมีควา สํานักปลัด

แผนงาน

ปองกันฯ



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

พัฒนาชุมชน"ถนนคนเดิน" เยาวชนมีกิจกรรมใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติ  

ตําบลสามแยก เวลาวาง และหางไกล  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) -มีความรักความสามัคคี

ยาเสพติด มีสวนรวม

28 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันลอย 200,000 200,000 200,000   ปละ 1ครั้ง ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

วันลอยกระทง และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

29 โครงการบรรพชา  -เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  -ผูเขารวมโครงการ 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน  เยาวชนมี กองการศึกษา

งาน

สวัสดิการ

สังคม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

สามเณรภาคฤดูรอน ศาสนาและจริยธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จิตสํานึกทางศาสนาและ

บวชชีพรหมณ ในวัน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จริยธรรมรอยละ 5 ของ

สําคัญของพระทุทธศาสนา จํานวนประชากร

30 โครงการสงเสริมภูมิ  -เพื่อรักษาความรูภูมิ   -เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ลูกหลานเกิดการเรียน กองการศึกษา

ปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ปญญาทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูรวมโครงกา รักษาไวภูมิปญญาทองถิ

วัฒนธรรมพื้นบาน เชน  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหคงอยู

พิธีกรรมทางศาสนาใหเปน

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

แนวปฏิบัติเดียวกัน 

หมอลําพื้นบาน หมอแคน

ปราชญชาวบาน ฯลฯ

31 โครงการบุญคูณลาน  -เพื่ออนุรักษประเพณี  -ประเพณีบุณคูณลาน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ประชาชนมีการอนุรักษกองการศึกษา

(ฮีดสิบสองครองสิบสี่) และวัฒนธรรมทองถิ่น ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม
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ั
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รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ครอบครัว มีความสุข
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ประเพณีเขาพรรษา และ ศาสนาและจริยธรรม พรรษา  และประเพณีออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

วัฒนธรรม

แผนงาน
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34 โครงการอบรมจริยธรรม  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ประชาชน เยาวชน 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -มีสํานึกดี จิตใจดี กองการศึกษา

และคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรม ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -มีจริยธรรมและคุณธรร

 -เพื่อใหมีสํานึกดี จิตใจ ส.อบต.และคณะผูบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในการใชชีวิตประจํา

35 โครงการสงเสริมการ  -เพื่อเปนการสรางรายได  -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 กลุมนักทอง  -เกษตรมีรายได สํานักปลัด

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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ทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เที่ยว  -ใชทรัพยากรที่มีอยู

(โฮมสเตย)  -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหเกิดประโยชนดวย

ชาวบานในการทําเกษตร ภูมิปญญา

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  สูความเปนเลิศ

     ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการคาและการทองเที่ยว

     แผนงานการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - สงเสริมสหกรณกลุม  - เพื่อพัฒนาการบริหาร  - จํานวนสหกรณกลุมออม 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุมที่  - ประชาชนในหมูบาน

ออมทรัพย ในชุมชน จัดการสหกรณไดอยางมี ทรัพยทุกหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขวรวม สามารถพึ่งตนเองไดอยาง

ประสิทธิภาพ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ยั่งยืน รอยละ 10 ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

2  - โครงการเบี้ยยังชีพ  - เพื่อสนับสนุนเบี้ย  - ผูสูงอายุ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 จํานวนผูสูง  - ผูสูงอายุมีรายไดเพิ่ม

ผูสูงอายุ ยังชีพผูสูงอายุ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อายุ รอยละ  90  ของจํานวน

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ผูสูงอายุในเขต  อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3 โครงการเบี้ยยังชีพ  - เพื่อสนับสนุนเบี้ย  - คนพิการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000  จํานวนคน  - ผูพิการทุกคนมีรายได

คนพิการ ยังชีพคนพิการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ   พิการ เพิ่มมีกําลังใจที่จะตอสู

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ชีวิตตอไป

4 โครงการเบี้ยยังชีพ  - เพื่อสนับสนุนเบี้ย  - ผูปวยโรคเอดส 60,000 60,000 60,000     10  คน  - ผูปวยเอดสทุกคน มี

ผูปวยโรคเอดส ยังชีพผูปวยโรคเอดส (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ กําลังใจที่จะตอสูชีวิตตอไป

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการสํารวจขอมูล  - เพื่อจัดเก็บขอมูลใน  - ทุกครัวเรือนในเขต อบต. 40,000 40,000 40,000 1,700  - รูถึงสภาพความเปนอยู

ความจําเปนพื้นฐาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ครัวเรือน และไดขอมูลเปนแนวทาง

ประชาชนในเขตองคการ ของประชาชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนาคุณภาพชีวิต

บริหารตําบลสามแยก ของประชาชน

6  - โครงการกอสราง  - เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 100,000 100,000 100,000  1 หลัง  - รูถึงสภาพความเปนอยู กองชาง

บานคนดีศรีเมืองยศ ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ และไดขอมูลเปนแนวทาง

เนื่องในวโรกาสวันพอ ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

แหงชาติ

ของประชาชน

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  - โครงการกอสรางสิ่ง  - เพื่อกอสรางสิ่งอํานวย  - ผูพิการไดรับความสะดวก 100,000 100,000 100,000 จํานวนสิ่ง  - รูถึงสภาพความเปนอยู กองชาง

อํานวยความสะดวก ความสะดวกสําหรับ ในการติดตอราชการใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อํานวยความ และไดขอมูลเปนแนวทาง

สําหรับผูพิการ ผูพิการ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สะดวก การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

8  - โครงการพัฒนา  - เพื่อใหผูสูงอายุ และ  - ผูสูงอายุและผูพิการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - รูถึงสภาพความเปนอยู

เครือขายผูสูงอายุ และ ผูพิการ มีคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมเครือขาย และไดขอมูลเปนแนวทาง

ผูพิการ  ที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

9  - สนับสนุนกองทุน  - เพื่อใหการสนับสนุน  - จํานวนสมาชิกที่เขารวม 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเปน  ประชาชนตําบลสามแยก

สวัสดิการชุมชนตําบล  กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สมาชิก ไดรับสวัสดิการ

สามแยก  ตําบลสามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

10  - โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อเปดโอกาสให  - อาสาสมัครแรงงานกับ 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด

แรงงานตําบลสามแยก อาสาสมัครแรงงาน   องคการบริหารสวน ตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

รวมใจประสานพัฒนา กับองคการบริหารสวน   สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบล

บานเกิด ตําบลสามแยก รวมกัน บําเพ็ญประโยชนเพื่อ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ สาธารณะ

สาธารณะ 

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพื่อเสริมสรางและยก  -กลุมสตรีตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนกลุม กลุมสตรีมีอาชีพเสริมเพิ่ม

สตรีชุมชนสตรีชุมชน ระดับคุณภาพชีวิตใหกลุมความรูดานอาชีพเพื่อมากขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อาชึพเขา มากยิ่งขึ้น

เขมแข็งตําบลสามแยก สตรี หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) อบรม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.3  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

9,660,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการจัดหาวัสดุ  - เพื่อสงเสริสนับสนุน  - ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ 200,000 200,000 200,000  2  แหง  - เด็กมีการพัฒนาที่ กองการศึกษา

อุปกรณ ศูนยพัฒนา สื่อการเรียนการสอน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวดเร็ว รอยละ  20 

เด็กกอนเกณฑ ใหทันสมัย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  ของจํานวน เด็กกอน

เกณฑทั้งหมด

2  - โครงการจัดหาวัสดุ  - เพื่อสงเสริสนับสนุน  - โรงเรียนในเขต อบต. 100,000 100,000 100,000 3 แหง  - นักเรียน นักศึกษา กองการศึกษา

อุปกรณทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอนให (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น  

ใหกับโรงเรียนในเขต  ทันสมัย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ 20 ของจํานวนเด็ก

อบต.

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

3  - โครงการอาหารเสริม   - เพื่อสงเสริมสุขภาพ  - โรงเรียนในเขต อบต. 1,000,000 1,000,000 1,000,000    5 แหง  - เด็กและเยาวชนมีสุขภา กองการศึกษา

(นม) ของเด็กและเยาวชน  และศูนยเด็กกอนเกณฑ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ แข็งแรงไดรับสารอาหาร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ครบถวน รอยละ 80 

4  - โครงการสนับสนุน  - เพื่อสงเสริมสุขภาพ  - โรงเรียนในเขต อบต. 1,300,000 1,300,000 1,300,000   5  แหง  - เด็กและเยาวชนมีสุขภา กองการศึกษา

อาหารกลางวัน ของเด็กและเยาวชน และศูนยเด็กกอนเกณฑ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ แข็งแรงไดรับสารอาหาร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ครบถวน รอยละ 80 

ของจํานวนเด็ก



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

5  - โครงการฝกอบรม  - เพื่อพัฒนาความรูของ  - บุคลากรทางการศึกษา 40,000 40,000 40,000   20  คน  - บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรและเพิ่ม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ มีความรูความเขาใจในการ

ศักยภาพทางการศึกษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) พัฒนาดานการศึกษา

เพิ่มขึ้น  รอยละ  20

6  - โครงการศึกษาดูงาน  - เพื่อพัฒนาความรูของ  - คณะผูบริหาร,พนักงาน 100,000 100,000 100,000    40  คน  - มีการเพิ่มศักยภาพในการ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนา บุคลากรและเพิ่ม พนักงานจางศูนยเด็กเล็ก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริหารจัดการศูนยพัฒนา

เด็กกอนเกณฑ ศักยภาพในการบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เด็กเล็กเพิ่มขึ้น  รอยละ 20

จัดการศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

7  - โครงการจัดสรร  -เพื่อเพิ่มสวัสดิการให  -เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก 2,000 2,000 2,000     2  แหง  -เด็กและผูปกครองไดรับ กองการศึกษา

คาพาหนะนําเด็กสง แกเด็กและผูปกครอง กอนเกณฑทั้ง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สวัสดิการเพิ่มขึ้น  

โรงพยาบาล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

8  - โครงการปฐมนิเทศ  - เพื่อพัฒนาความรู  - ผูปกครองเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 200  คน  -ผูปกครองเด็กเล็ก กองการศึกษา

ผูปกครองเด็กเล็ก ความเขาใจในการบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ มีความรูความเขาใจในการ

จัดการศูนยพัฒนาเด็ก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) บริหารงานของศูนยฯ  

กอนเกณฑแกผูปกครอง



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

9  - โครงการสงเสริม  -เพื่อใหผูนําหมูบาน   - ประชาชนในหมูบานไดรับ 200,000 200,000 200,000          13 หมูบาน  -ผูนําหมูบานมีการพัฒนากองการศึกษา

สนับสนุนเครือขาย ประชาชน ไดรับรูขอมูล ขอมูลขาวสารที่ทันสมัย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ งานดาน เอกสารและ

อินเตอรเนตหมูบาน ขาวสารที่ทันสมัยและ และรวดเร็ว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาชนไดรับทราบ 

บริการประชาชน พัฒนาความรู ขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว 

  -เพื่อประโยชนของ ทันสมัย  

นักเรียนในการคนควา  -นักเรียน นักศึกษา

ไดรับรูขอมูลขาวสาร



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

10  -โครงการเสริมสราง  -เพื่อใหใชเวลาวางเปน  - เยาวชน  ประชาชน 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  -ใชเวลาวางเปนเกิด กองการศึกษา

สุนทรีย ดนตรี  ศิลปะ ประโยชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ประโยชน

 -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -เด็กเยาวชนมีกิจกรรม

เกิดการรวมกลุม นันทนาการ

11  - โครงการฝกอาชึพ  -เพื่อเปนการสงเสริม  - เด็กนักเรียนสามารถตัด 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา  -บริการตัดผมได กองการศึกษา

ระหวางเรียน(ตัดผมชาย)การหารายไดจากอาชีพ ผมได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ  -มีกลุมอาชีพระหวาเรียน

โรงเรียนคึมชาดตาดบก ตัดผมและใชเวลาวางให หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ศรีสมพร เปนประโยชน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

12  -โครงการทํานาเพื่อ  เพื่อใหเด็กเยาวชนฝกทักษะ   -นักเรียน 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขา  -ใชเวลาวางเปนเกิด กองการศึกษา

อาหารกลางวัน  -เพื่อใหเด็กเยาวชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ประโยชน

เกิดการรวมกลุม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีอาหารกลางวัน

13  - โครงการสงเสริมการ  -เพื่อใหเด็กเยาวชน  - เด็กนักเรียนสื่อความหมาย 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา  -ทราบความหมาย กองการศึกษา

เรียนรูหลักคานิยม 12 เกิดการรวมกลุม ของเรียนรูหลักคานิยม 12 (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ คานิยม 12 ประการและ

ประการและหนาที่  -เพื่อใหเด็กเยาวชน ประการและหนาที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนาที่พลเมือง

พลเมือง เรียนรูหลักคานิยม 12 พลเมือง  -ใชเวลาวางเปนเกิด

ประการและหนาที่ ประโยชน

พลเมือง



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

14   - กิจกรรมวันเด็ก  -เพื่อใหเด็กเยาวชนีการ  -เด็กเยาวชนตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -เด็กเยาวชนมีกิจกรรม กองการศึกษา

พัฒนาทั้งดานรางกาย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ นันทนาการ

และจิตใจ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

15  - โครงการสงเสริมทักษะ -เพื่อใหเด็กเยาวชน  - เด็กนักเรียนสื่อความหมาย 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  -สื่อสารภาษาอาเชี่ยนได กองการศึกษา

ชีวิตและการอยูรวมกัน เกิดการรวมกลุม ภาษาอาเชี่ยนได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ  -ใชเวลาวางเปนเกิด

กับผูอื่น (เด็กและเยาวชน)  -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประโยชน

การแสดงออกดานภาษา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

16  -โครงการสรางความรู  -เพื่อใหเด็กเรียนรูและ  -เด็กนักเรียนในโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียนมีความรูในสื่อ กองการศึกษา

ความเขาใจในเด็ก เชน สรางความเขาใจในเด็ก ในเขต อบต.สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ ที่นําเสนอ และนําไปใช

 -โรคเอดส  -เกิดกระบวนการเรียนรู หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตประจําวันได

 -การใชสื่อออนไลนฯ และสรางแรงจูงใจในการ

 -เสริมสรางความรูและ เรียน

 -จิตสํานึกดานวัฒนธรรม

ชุมชนทองถิ่น

 -สงเสริมการเรียนรู

วิถีอีสาน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

3,317,000

16  -โครงการคัดแยกขยะ  -เพื่อใหใชเวลาวางเปน  - นักเรียน แยกขยะ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -มีกลูมธนาคารขยะ กองการศึกษา

ประโยชน ประเภทตางได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ เพิ่มรายได

 -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -สามารถแยกขยะได

เกิดการรวมกลุม

17   -โครงการแขงขันทักษะ  -เพื่อใหเด็กเยาวชน   -นักเรียน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  -ใชเวลาวางเปนเกิด กองการศึกษา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

เกิดการรวมกลุมเสริม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ประโยชน

สรางทักษะวิชาการ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีทักษะวิชาการเพิ่ม

18  - โครงการสงเสริมการ  -เพื่อใหเด็กเยาวชน  -เด็กนักเรียนสื่อความหมาย 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -สื่อสารภาษาอาเชี่ยนได กองการศึกษา

เรียนรูภาษาอาเชี่ยน เกิดการรวมกลุม ภาษาอาเชี่ยนได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ  -ใชเวลาวางเปนเกิด

 -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประโยชน

การแสดงออกดานภาษา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4  แนวทางการพัฒนาการศึกษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

6,754,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการอบรม  - เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง  - ผูนําชุมชน,อาสาสมัคร 30,000 30,000 30,000    150  คน  - ประชาชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

อาสาสมัครปองกันและ ปราศจากยาเสพติด ประชาชนทั่วไป (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หางไกลยาเสพติด 

ปราบปรามยาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - โครงการกีฬาตาน  - เพื่อใหเยาวชน  - เยาวชน ,ประชาชน 300,000 300,000 300,000  13 หมูบาน  - เยาวชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ยาเสพติด หางไกลยาเสพติด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หางไกลยาเสพติด  รอยละ 

 -เพื่อใหการมีสวนรวม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) 80 ของเยาวชนในเขตอบต.

ของประชาชนในตําบล  -ประชาชนมีความรัก

สามัคคี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการจัดกิจกรรม  - เพื่อสรางเครือขาย  - เยาวชน, กลุมพลัง 3,000 3,000 3,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

รณรงตวันตอตาน ในการปองกันและแกไข ประชาชน,สวนราชการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ หางไกลยาเสพติด 

ยาเสพติดโลก ปญหายาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีเครือขายรวม สรางจิต

สํานีกปองกันยาเสพติด

4  - โครงการเพิ่มประสิทธิ  - เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง  - ผูประสานพลังแผนดิน 10,000 10,000 10,000   25 คน  - ประชาชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ภาพผูประสานพลัง ปราศจากยาเสพติด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หางไกลยาเสพติด 

แผนดิน(25 ตาสัปรด)  - เพื่อดูแล สอดสอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ใหขอมูลเกี่ยวกับ

ดานการขาวยาเสพติด ยาเสพติดในหมูบาน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการชุดปฏิบัติการ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพดาน  -ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบ 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา  -ประชาชนไดรับขอมูล สํานักปลัด

ประสานพลังเอาชนะ ดานการขาว สังคม ,ชุดปฏิบัติการประ- (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ดานขาวสารเกี่ยวยาเสพติด

ยาเสพติดอยางยั่งยืน  - เพื่อเพิ่มศักยภาพดาน ชาคม,คนควา/คัดกรองผู หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) อยางทั่วถึงรอยละ  80

ของบุคลากร เสพมติดตามฟนฟูผูเสพ  -บุคลากรมีประสิทธิภาพ

6  - โครงการกอสราง  - เพื่อเปนลานกีฬา  - ลานกีฬาเอนกประสงค 1,500,000 1,500,000 1,500.00     2 แหง  - ประชาชนมีความเขมแข็ง สวนโยธา

ลานกีฬาเอนกประสงค เอนกประสงคตาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หางไกลยาเสพติด รอยละ

ยาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  10 ของประชากรทั้งหมด



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  -โครงการเยาวชนรุนใหม  - เพื่อเยาวชนในชุมชน  -เยาวชนในตําบลสามแยก 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขา  - เยาชนมีความเขมแข็ง สํานักปลัด

รวมใจตานภัยยาเสพติด เขมแข็งปราศจาก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด งานปองกันฯ

ยาเสพติด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

8  - โครงการการศึกษา  - เพื่อนักเรียนไดทราบ  -นักเรียน 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขา  - นักเรียน มีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ตอตานการใชสารเสพติด โทษยาเสพติด กฎหมาย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด 

ในนักเรียน วาดวยการกระทําของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)   - นักเรียนมีความรูเรื่อง

ยาเสพติด ยาเสพติดมากขึ้น



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

9  - โครงการอบรม  - เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง  - นักเรียน เยาวชน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  -  นักเรียน เยาวชนมีความ สํานักปลัด

กลุมเยาวชนอาสาสมัคร ปราศจากยาเสพติด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติด งานปองกัน

 -.เพื่อความสามัคคี หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - มีความรักสามัคคี 

 -เพื่อให.ใชเวลาวางให มีสวนรวม

เกิดประโยชน  -.ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน

10 โครงการเด็กและเยาวชน  -เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - นักเรียน เยาวชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียน เยาวชนมีความ สํานักปลัด

พัฒนาชุมชน"ถนนคนเดิน" เยาวชนมีกิจกรรมใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติด งานปองกัน

ตําบลสามแยก เวลาวาง และหางไกล  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) -มีความรักความสามัคคี

ยาเสพติด มีสวนรวม

 



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

2,018,000















ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1 โครงการประกวด  -เพื่อพัฒนาศักยภาพ  -อบต. เขารวมโครงการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - อบต. มีการพัฒนา สํานักปลัด

องคกรปกครองดี การบริหารจัดการที่ดีของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ศักยภาพการบริหาร

สวนทองถิ่นที่มีการ อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จัดการที่ดี

บริหารจัดการที่ดี

2  - โครงการเปดทําการ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  -ชวงเวลา12.00-13.00น. 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  -ประชาชนสะดวกตอ สํานักปลัด

นอกเวลาทําการ การบริหารจัดการที่ดีของ  -ชวงเวลา16.30-18.00น. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ การติดตดราชการ  

 อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

3 โครงการ  อบต.  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อบต.  สัญจร  50,000 50,000 50,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนสะดวกตอก สํานักปลัด

สัญจร การบริหารจัดการที่ดีของ จํานวน  13  หมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ติดตดราชการ  

 อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
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     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

4 โครงการประเมินความ  -เพื่อใหทราบคุณภาพ  -เจาหนาที่ พนักงาน 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

พึงพอใจในการใหบริการ ของการบริการประชาชน ผูบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ประสิทธิภาพการ

ประชาชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทํางาน

5 โครงการอบรมพัฒนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  -บุคลากรใน อบต. 100,000 100,000 100,000  บุคลากร  - ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด

บุคลากร และศึกษาดูงานและประสิทธิภาพของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ทุกคน บริการที่สะดวกรวดเร็ว

บุคลากรใน  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - บุคลากรมีความรู

6  - โครงการเผยแพร  - เพื่อใหประชาชน  - ดําเนินการประชาสัมพัน 40,000 40,000 40,000    24 ครั้ง  -ประชาชนรับทราบ สํานักปลัด

ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ รับทราบขอมูลขาวสาร ผานสื่อตางๆไมนอยกวา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ขอมูลขาวสารของอบต.

การบริหารจัดการของ ของ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

อบต.
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  - โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ผูเขารวมโครงการ 20,000 20,000 20,000  จํานวนผู  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

คานิยมสรางสรรคของ ของเจาหนาที่ของรัฐใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ประสิทธิภาพการทํางาน

เจาหนาที่ของรัฐ การปฏิบัติงาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และมีวิศัยทัศนที่

กวางไกล

8  โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อรองรับผูพิการมารับ หองน้ําคนพิการตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ประชาชน  ผูมารับบริการไดใชบริการห

สําหรับผูพิการ บริการ ในสํานักงานอบต. มาตรฐานฯ ที่สะดวก  ไดมาตรฐาน

สามแยก เพื่อใหมีหองน้ํา

และสิ่งอํานวยความ กองชาง

สะดวกผูพิการ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

9 โครงการกอสรางอาคาร  เพื่อรองรับผูมารับบริการ อาคารเอนกประสงค 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ผูมารับบริการไดใชบริการ

เอนกประสงค ในสํานักงานอบต. สามแยก มาตรฐานฯ ที่สะดวก  ไดมาตรฐาน

(สํานักปลัด) และรองรับการ

10 โครงการโรงจอดรถ  -การปองกันน้ําฝน โรงจอดรถ 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  -ประชาชนไดรับการ กองชาง

สําหรับผูรับบริการ และการปองกันความรอน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ บริการที่สะดวก  รวดเร็ว

มีสถานรับบริการสําหรับ

จอดรถ

สํานักปลัด

กองชาง
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     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

11  -โครงการกอสรางตอเติม  - เพื่อเพิ่มพื้นที่การให อาคาร หองขนาด 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  -ประชาชนไดรับการ กองชาง

อาคารสํานักปลัด  และ บริการประชาชน 4 X 8 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ บริการที่สะดวก  รวดเร็ว 

กองคลัง มีสถานรับบริการกวางขวาง

12 ตกแตงสถานที่จัดเก็บเอก  - เพื่อเพิ่มพื้นที่การให อาคารสํานักกองคลัง 300,000 300,000 300,000 จํานวนหอง  -มีหองเก็บเอกสารเปน กองชาง

สารภายในหองเก็บเอกสาร บริการประชาชน อบต.สามแยก ขนาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เก็บเอกสาร ระเบียบและเปนสัดสวน

กองคลัง 4 X 8 เมตร ที่สะดวก  รวดเร็ว ในการ

สืบคน

13 ปรับปรุงอาคารสํานัก  -เพื่อใหเกิดความสวยงาม อาคารสํานักงานมีสภาพ 50,000 50,000 50,000 1 หลัง อาคารสํานักงาน กองชาง

งาน อบต.สามแยก และเปนระเบียบเรียบรอย ที่ดีขึ้น รองรับการบริการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีสภาพที่ดี

(ทาสีอาคารสํานักงาน) ดานสาธารณะ
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     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

14 ปรับปรุงอาคาร  -ปรับปรุงใหมีสภาพดีขึ้น หอประชุม อบต.มีความ 100,000 100,000 100,000 1 หลัง หอประชุมมีสภาพที่ดี กองชาง

หอประชุม อบต. พรอมใช และปรับปรุง พรอมใชงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ขึ้นพรอมใชงานและ

แกไขในสวนที่ชํารุด รองรับใหบริการดาน

สาธารณะ
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
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     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.1  แนวทางยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.2  แนวทางการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1 โครงการอบรมภาษา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ภาษาอังกฤษ 100,000 100,000 100,000 การบริการ  -บุคลากรมีการพัฒนา กองการศึกษา

ตางประเทศ การบริหารจัดการที่ดีของ  - ภาษาอาเชียน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประสิทธิภาพการทํางาน

อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -สื่อสารกับชาวตางชาติ

ได

2  - โครงการสงเสริม  -เพื่อใหผูนําหมูบาน   - ประชาชนในหมูบานไดรับ 300,000 300,000 300,000    13 หมูบาน  -ผูนําหมูบานมีการพัฒนกองการศึกษา

สนับสนุนเครือขาย ประชาชน ไดรับรูขอมูล ขอมูลขาวสารที่ทันสมัย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ งานดาน เอกสารและ

อินเตอรเนตหมูบาน ขาวสารที่ทันสมัยและ และรวดเร็ว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาชนไดรับทราบ 

บริการประชาชน พัฒนาความรู ขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว 

  -เพื่อประโยชนของ ทันสมัย  

นักเรียนในการคนควา  -นักเรียน นักศึกษา

ไดรับรูขอมูลขาวสาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.2  แนวทางการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

3  -โครงการเสริมสราง  -เพื่อใหใชเวลาวางเปน  - เยาวชน  ประชาชน 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  -ใชเวลาวางเปนเกิด กองการศึกษา

สุนทรีย ดนตรี  ศิลปะ ประโยชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ประโยชน

 -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -เด็กเยาวชนมีกิจกรรม

เกิดการรวมกลุม นันทนาการ

2 โครงการสงเสริมการกีฬา - เพื่อใหเยาวชน  - เยาวชน ,ประชาชน 300,000 300,000 300,000  13 หมูบาน  -เยาวชนมีความเขมแข็งกองการศึกษา

ตําบลสามแยกหางไกล หางไกลยาเสพติด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หางไกลยาเสพติด

ยาเสพติด  -เพื่อใหการมีสวนรวม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ประชาชนมีความรัก

ของประชาชนในตําบล สามัคคี



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.2  แนวทางการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

3 โครงการฝกอาชึพ  -เพื่อเปนการสงเสริม  - เด็กนักเรียนสามารถตัด 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา  -บริการตัดผมได กองการศึกษา

ระหวางเรียน(ตัดผมชาย)การหารายไดจากอาชีพ ผมไดและสงเสริมอาชีพให (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ  -มีกลุมอาชีพระหวาง

โรงเรียนคึมชาดตาดบก ตัดผมและใชเวลาวางให เด็กนักเรียน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เรียน

ศรีสมพร เปนประโยชน

4 โครงการทํานาเพื่อ  เพื่อใหเด็กเยาวชนฝกทักษะ   -นักเรียน 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขา  -ใชเวลาวางเปนเกิด กองการศึกษา

อาหารกลางวัน  -เพื่อใหเด็กเยาวชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ประโยชน

เกิดการรวมกลุม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีอาหารกลางวัน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.2  แนวทางการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

5 โครงการสงเสริมการ  -เพื่อใหเด็กเยาวชน  - เด็กนักเรียนสื่อความหมาย 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา  -ทราบความหมาย กองการศึกษา

เรียนรูหลักคานิยม 12 เกิดการรวมกลุม ของเรียนรูหลักคานิยม 12 (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ คานิยม 12 ประการและ

ประการและหนาที่  -เพื่อใหเด็กเยาวชน ประการและหนาที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนาที่พลเมือง

พลเมือง เรียนรูหลักคานิยม 12 พลเมือง  -ใชเวลาวางเปนเกิด

ประการและหนาที่ ประโยชน

พลเมือง

6   - กิจกรรมวันเด็ก  -เพื่อใหเด็กเยาวชนีการ  -เด็กเยาวชนตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -เด็กเยาวชนมีกิจกรรม กองการศึกษา

พัฒนาทั้งดานรางกาย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ นันทนาการ

และจิตใจ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.2  แนวทางการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

7  -โครงการสรางความรู  -เพื่อใหเด็กเรียนรูและ  -เด็กนักเรียนในโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียนมีความรูในสื่อ กองการศึกษา

ความเขาใจในเด็ก เชน สรางความเขาใจในเด็ก ในเขต อบต.สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ ที่นําเสนอ และนําไปใช

 -โรคเอดส  -เกิดกระบวนการเรียนรู หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตประจําวันได

 -การใชสื่อออนไลนฯ และสรางแรงจูงใจในการ

 -เสริมสรางความรูและ เรียน

 -จิตสํานึกดานวัฒนธรรม

ชุมชนทองถิ่น

 -สงเสริมการเรียนรู

วิถีอีสาน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.2  แนวทางการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

8 โครงการสงเสริมทักษะ  -เพื่อใหเด็กเยาวชน  -เด็กนักเรียนสื่อความหมาย 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  -สื่อสารภาษาอาเชี่ยนไดกองการศึกษา

ชีวิตและการอยูรวมกัน เกิดการรวมกลุม ภาษาอาเชี่ยนได (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ  -ใชเวลาวางเปนเกิด

กับผูอื่น (เด็กและเยาวชน)  -เพื่อใหเด็กเยาวชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประโยชน

การแสดงออกดานภาษา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.2  แนวทางการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.2  แนวทางการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.2  แนวทางการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

230,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.3  แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคในชุมชน/สังคม  พัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และแกไขปญหายาเสพติด

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1 เผยแพรประชาสัมพันธ  - เพื่อสงเสริม  - ดําเนินการประชาสัมพันธ 10,000 10,000 10,000    24 ครั้ง  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

ประชาธิปไตยผานเสียง ประชาธิปไตยในเขต  ผานเสียงตามสาย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความเขาใจระบอบ

ตามสาย และรณรงคการ อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาธิปไตย

มีสวนรวมในประชาธิปไตย

2  - โครงการจัดทําปายประ  - เพื่อประชาสัมพันธ  - ประชาชนรับทราบขอมูล 100,000 100,000 100,000      5 แหง  - ประชาชนทราบขอมูล   สํานักปลัด

ชาสัมพันธหมูบาน ขาวสารงาน อบต. ขาวสารงาน   อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ขาวสาร อบต.และ

ปายถนน ปายบอกทาง  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาสัมพันธงานที่

ปายประชาสัมพันธ ตางๆ

ฯลฯ และสื่อดิจิตอล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.3  แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคในชุมชน/สังคม  พัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และแกไขปญหายาเสพติด

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการขยายผลการ  - เพื่อสงเสริม  - ดําเนินการประชาสัมพันธ 30,000 30,000 30,000  จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

สงเสริมวิถีชีวิตแบบ ประชาธิปไตยในเขต  ตามสื่อตางๆ  ทุกครั้งที่มีการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมการอบรม ความเขาใจระบอบ

ประชาธิปไตยเพื่อสราง อบต. เลือกตั้งทุกระดับ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาธิปไตยรอยละ 

ความปรองดองสมานฉันท 10 ของจํานวน

อันมีพระมหกษัตริยทรง ประชากร

เปนพระประมุข

4  -โครงการสงเสริมสนับ  - เพื่อเปนกรอบและ  - ดําเนินการจัดทําแผน 30,000 30,000 30,000  13 หมูบาน  - ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สนุนการจัดทําแผน ทิศทางในการวางแผน พัฒนาหมูบานทุกหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ในการพัฒนาหมูบาน

พัฒนาระดับหมูบาน พัฒนาหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.3  แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคในชุมชน/สังคม  พัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และแกไขปญหายาเสพติด

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการสงเสริมสนับ  - เพื่อพิจารณาปรับ  -ประชุม การจัดทําแผน 20,000 20,000 20,000  จํานวนผูเขา  - แผนพัฒนาผาน สํานักปลัด

สนุนการประชาคมจัดทํา ทิศทางในการวางแผน พัฒนาระดับตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมประชุม การมีสวนรมโดยผาน

แผนพัฒนาตําบล พัฒนาสามป หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การประชาคมระดับ

 - เพื่อเปนกรอบและ ตําบล

ทิศทางในการวาง

แผนพัฒนาตําบล

6 โครงการอํานวยการ  - เพื่อใหบริการดาน  -  ศูนยรวมขาวการจัดซื้อ 8,000 8,000 8,000       1 แหง  - ไดรับบริการดาน สํานักปลัด

ศูนยรวมขาวการจัดซื้อ การจัดซื้อจัดจางของ จัดจาง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ขอมูลขาวสาร  

จัดจาง ระดับตําบลและ อปท.ทุกแหง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ระดับอําเภอ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.3  แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคในชุมชน/สังคม  พัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และแกไขปญหายาเสพติด

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการสงเสริมการแผน  -เพื่อใหผูนําชุมชนผูนํา   -ประชุมประชาคมใน 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขา  -ชุมชน /หมูบาน สํานักปลัด

ชุมชน กลุมและสวนราชการ หมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมประชาคม มีแผนชุมชนเพื่อใชเปน

ที่เกี่ยวของไดดําเนินการ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แนวทางในทางการ

จัดทําแผนชุมชนสําหรับ พัฒนา

กําหนดการพัฒนาในชุมชน

8 โครงการอบรมความรู  - เพื่อใชในชีวิตประจํา  -ประชาชนในตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนไดความรู สํานักปลัด

ดานกฎหมายในชีวิต  - เพื่อใหเกิดความเปน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม และนํามาปฏิบัติในชีวิต

ประจําวันใหกับประชาชน  ธรรม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประจําวัน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.3  แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคในชุมชน/สังคม  พัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และแกไขปญหายาเสพติด

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการตอเติม  - เพื่อรวมกิจกรรมใน  - ศาลาประชาคม 300,000 300,000 300,000 ศาลาประชาคม - ประชาชนมีสวนรวม สวนโยธา

ศาลาประชาคมหมูบาน หมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หมูบานละ ในการเขารวมกิจกรรม

ในตําบลสามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) 1 แหง ในหมูบาน

10 โครงการปกปองสถาบัน เพื่อใหประชาชน ประชาชน ในตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000  จํานวนผูเขา ประชาชนมีจิตสํานึกมี สํานักปลัด

พระมหากษัตริย มีจิตสํานักความเขาใจใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ ความตระหนักและสํานึก

หลักการปกครองระบอบ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในพระมหากรุณาธิคุณ

ประชาธิปไตยอันมีพระ ของสถาบันพระมหา

มหากษัตริยทรงเปน กษัตริย

ประมุข อยางถูกตองและ

ชัดเจน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการรักษาความยุติ เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย ประชาชนทราบถึงกระบวน 30,000 30,000 30,000  จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

ธรรมและกระบวนการ และทราบถึงกระบวนการ การยุติธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมการอบรม ความเขาใจระบอบ

ยุติธรรม ยุติธรรม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประชาธิปไตย

12 โครงการเด็กและเยาวชน  -เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - นักเรียน เยาวชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียนเยาวชนมีความ สํานักปลัด

พัฒนาชุมชน"ถนนคนเดิน" เยาวชนมีกิจกรรมใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติด งานปองกัน

ตําบลสามแยก เวลาวาง และหางไกล  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) -มีความรักความสามัคคี

ยาเสพติด มีสวนรวม
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                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

13  - โครงการอบรมแกนนํา  - เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง นักเรียน เยาวชน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  -  นักเรียน เยาวชนมีควา สํานักปลัด

เยาวชนตานยาเสพติด ปราศจากยาเสพติด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติด งานปองกัน

 -.เพื่อความสามัคคี หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - มีความรักสามัคคี 

 -เพื่อให.ใชเวลาวางให มีสวนรวม

เกิดประโยชน  -.ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน

14  -โครงการปองกัน เพื่อบรรเทาทุกขแก ผูประสบภัยในเขต  อบต. 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู  - ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

บรรเทาความเดือดรอน ผูประสบภัยเบื้องตนใน ทุกคน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประสบภัย ชวยเหลือทันทวงที งานปองกันฯ

 ของประชาชนที่เกิดจาก ระดับตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80  ของผู

สาธารณภัยตางๆ ประสบภัย
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15 โครงการมิสเตอร  -เพื่อทําหนาที่ประสาน   -อาสาสมัครปองกันภัย 20,000 20,000 20,000       10 คน  - มีการประสานงานได สํานักปลัด

เตือนภัย งาน เฝาติดตามสถาน ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ แจงเตือนปฏิบัติไดรวด งานปองกันฯ

การณภัยแจงเตือนปฏิบัติ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เร็ว  เฝาระวังเมื่อมี

ตามแผนอพยพประชาชน  สถานการณภัย

จากพื้นที่เสี่ยงภัย

16 โครงการซอมแผนอุบัติภัย เพื่อเปนการเตรียม  -อาสาสมัครปองกันภัย 50,000 50,000 50,000  50  คน  -มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด

(แผนปองกันภัยฝาย พรอมรับมือและเพิ่ม ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูป งานปองกันฯ

พลเรือน) ปทักษะการชวยเหลือผูที่  -เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แบบตางๆ สามารถชวย

ไดรับบาดเจ็บจาก เหลือในการปองกันและ

อุบัติภัย บรรเทาสาธารณภัยได
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17 โครงการอบรมจัดการ  -เพื่อทําหนาที่การบําบัด   -อาสาสมัครปองกันภัย 20,000 20,000 20,000 10 คน  - สามารถทําหนาที่การ สํานักปลัด

ดําเนินงานและบริหารจัด รักษาผูปวยฉุกเฉิน ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน งานปองกันฯ

การระบบฉุกเฉิน กอนสง โรงพยาบาล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ได 

 -เพื่อปองกันการเจ็บปวย  - สามารถรักษาการเจ็บ

ที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน ปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน

18 โครงการรณรงคการใช  -เพื่อเปนการรณรงค  - เจาหนาที่ตํารวจ, 40,000 40,000 40,000   กฎหมาย  -มีความถูกกฏหมาย สํานักปลัด

และใหบริการ ณ สถาน เขารับบริการ ณ สถาน   อปพร.,เจาหนาที่ อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ   ควบคุม  -มีความปลอดภัย งานปองกันฯ

บริการ  บริการ สะอาด   รวมตรวจสอบ, หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีความสะอาด

 -เพื่อใหความปลอดภัย   รพ.สต.สามแยก
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19 โครงการเพิ่มศักยภาพ  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  -ชมรม อปพร. 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูรวม  - สมาชิก อปพร. มีความ

อปพร.ดานการปองกัน ของสมาชิก  อปพร.  ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมรม เขมแข็งมีความตั้งใจใน

และบรรเทาสาธารณภัย และอบรมทบทวน อปพร. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่รอยละ 

ระเบียบวินัย และดานอื่นๆ 90 ของ  จํานวนสมาชิก

20 โครงการอยูเวรบริการ  - เพื่อใหประชาชนมี  - อปพร,เจาหนาที่ตํารวจ, 50,000 50,000 50,000  150  คน  - ประชาชนมีความ

ประชาชนชวงเทศกาล สวนรวมในการรักษา พนักงาน,ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขมแข็งมีความปลอดภัย

สงกรานต ความปลอดภัยในชีวิต หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ 10 ของ

ประชากรทั้งหมด

สํานักปลัด

งานปองกันฯ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.3  แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคในชุมชน/สังคม  พัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และแกไขปญหายาเสพติด

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

21 โครงการอยูเวรบริการ  - เพื่อใหประชาชนมี  - อปพร,เจาหนาที่ตํารวจ, 50,000 50,000 50,000  150  คน  - ประชาชนมีความ

ประชาชนชวงเทศกาล สวนรวมในการรักษา พนักงาน,ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขมแข็งมีความปลอดภัย

ปใหม ความปลอดภัยในชีวิต หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ10 ของประชากร

ทั้งหมด

22  - โครงการสงเสริมสนับ  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  -ชมรม อปพร. 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูรวม  - สมาชิก อปพร. มีความ

สนุนศูนยอาสาสมัครปอง ของสมาชิก  อปพร.  ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมรม เขมแข็งมีความตั้งใจใน

กันภัยฝายพลเรือน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่รอยละ 

90 ของ  จํานวนสมาชิก

สํานักปลัด

งานปองกันฯ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.3  แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคในชุมชน/สังคม  พัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และแกไขปญหายาเสพติด

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

23  - โครงการสงเสริม  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  - ลูกเสือชาวบานในตําบล 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรวม  -มีความตั้งใจการทํางาน

สนับสนุนลูกเสืออาสา ลูกเสืออาสา สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ชวยเหลือสังคม

ชวยเหลือสังคม  -เพื่อสรางเครือขาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

จิตสาธารณะชวยเหลือ

สังคม

24 โครงการเพิ่มศักยภาพ  -เพื่อสรางความรูและ  -ชมรม อปพร. 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูรวม  - สมาชิก อปพร.มีความ

อปพร.ดานการควบคุม ทักษะในการควบคุม  ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมรม รูดานการควบคุมไฟปา

ไฟปา ไฟปา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.3  แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคในชุมชน/สังคม  พัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และแกไขปญหายาเสพติด

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.3  แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคในชุมชน/สังคม  พัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และแกไขปญหายาเสพติด

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

10  - โครงการกอสรางและ  - เพื่อสงเสริมประชาธิป  - หอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 จํานวน  - ประชาชนมีความรู สวนโยธา

ปรับปรุงหอกระจายขาว ไตย  ในเขต  อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ หมูบานที่ได ความเขาใจระบอบ

ประจําหมูบานในตําบล  - เพื่อประชาสัมพันธขาว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รับการคัด ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

สามแยก ขอราชการตางๆ เลือก  - ประชาชนดรับทราบ

ขาว ขอราชการตางๆ

12  - โครงการจัดทําสื่อ  -เพื่อประชาสัมพันธ   เวปไซด อบต. สามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

ประชาสัมพันธ อบต. งาน อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมเวปไซด ในการรับรูขอมูลขาว

(ชองทางการติดตอสื่อสาร  -เพื่อเปนชองทางติดตอ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สารผานทางเวปไซด

หรือเว็ปไซด) สารระหวางผูรับบริการ

และผูใหบริการ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.3  แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคในชุมชน/สังคม  พัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และแกไขปญหายาเสพติด

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

14  - โครงการอํานวยการ   -เพื่ออํานวยความสะดวก  -   ศูนยรวมขอมูลขาวสารฯ 20,000 20,000 20,000 1  - ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

ศูนยรวมขอมูลขาวสาร ศูนยรวมขอมูลขาวสาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  ศูนยรวมฯ ขาวสารอยางชัดเจน

การจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดจาง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การจัดซื้อจัดจาง

15  -โครงการจัดทําปายหมูบาน  -เพื่อใหผูที่มาติดตอไดรับ  -หมูบาน ทุกหมูบานใน 500,000 500,000 500,000 หมูบานใน ชุมชนมีความเขมแข็งยั่ง สวนโยธา

เสริมสรางความเปนเอก ความสะดวก/เปนระเบียบ ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยกยืน และมีความเปน

ลักษณใหกับชุมชน สะดวกในการเขาหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ระเบียบเรียบรอย



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3.3  แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคในชุมชน/สังคม  พัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และแกไขปญหายาเสพติด

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.2  แนวทางการพัฒนาการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการฝกอบรมทบ  -เพื่อทบทวนความรูของ    -ชุดรักษาความปลอด 20,000 20,000 20,000  จํานวน  -มีความปลอดภัยในชีวิต สํานักปลัด

ทวนชุดรักษาความ ชุด  ชรบ. ภัยหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขารวม และทรัพยสิน

ปลอดภัย  -เพื่อความปลอดภัยใน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

ชีวิตและทรัพย

2  -โครงการปองกัน  - เพื่อบรรเทาทุกขแก  - ผูประสบภัยในเขต  อบต. 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูประสบ - ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

บรรเทาความเดือดรอน ผูประสบภัยเบื้องตนใน ทุกคน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ภัย ชวยเหลือทันทวงที

 ของประชาชนที่เกิดจาก ระดับตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80  ของผู

สาธารณภัยตางๆ ประสบภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.2  แนวทางการพัฒนาการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3   -โครงการมิสเตอร  -เพื่อทําหนาที่ประสาน   -อาสาสมัครปองกันภัย 20,000 20,000 20,000       10 คน  - มีการประสานงานได สํานักปลัด

เตือนภัย งาน เฝาติดตามสถาน ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ แจงเตือนปฏิบัติไดรวด

การณภัยแจงเตือนปฏิบัติ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เร็ว  เฝาระวังเมื่อมี

ตามแผนอพยพประชาชน  สถานการณภัย

จากพื้นที่เสี่ยงภัย

4  - โครงการซอมแผน  -  เพื่อเปนการเตรียม  -อาสาสมัครปองกันภัย 50,000 50,000 50,000  50  คน  -มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด

อุบัติภัย พรอมรับมือและเพิ่ม ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูป

(แผนปองกันภัยฝาย ปทักษะการชวยเหลือผูที่  -เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แบบตางๆ สามารถชวย

พลเรือน) ไดรับบาดเจ็บจาก เหลือในการปองกันและ

อุบัติภัย บรรเทาสาธารณภัยได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.2  แนวทางการพัฒนาการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5   -โครงการอบรมจัดการ  -เพื่อทําหนาที่การบําบัด   -อาสาสมัครปองกันภัย 20,000 20,000 20,000 10 คน  - สามารถทําหนาที่การ สํานักปลัด

ดําเนินงานและบริหารจัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน

การระบบฉุกเฉิน กอนสง โรงพยาบาล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ได 

 -เพื่อปองกันการเจ็บปวย  - สามารถรักษาการเจ็บ

ที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน ปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน

6  -โครงการรณรงคการใช  -เพื่อเปนการรณรงค  - เจาหนาที่ตํารวจ, 40,000 40,000 40,000   กฎหมาย  -มีความถูกกฏหมาย สํานักปลัด

และใหบริการ ณ สถาน เขารับบริการ ณ สถาน   อปพร.,เจาหนาที่ อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ   ควบคุม  -มีความปลอดภัย

บริการ  บริการ สะอาด   รวมตรวจสอบ, หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -มีความสะอาด

 -เพื่อใหความปลอดภัย   รพ.สต.สามแยก



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.2  แนวทางการพัฒนาการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

250,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการฝกอบรม  - เพื่อเปนทบทวนความ  -อาสาสมัครปองกันภัย 50,000 50,000 50,000  150  คน  -มีความรูความเขาใจ

ทบทวนความพรอมงาน พรอมของ อาสาสมัคร ฝายพลเรือน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูป

ปองกันและบรรเทา ปองกันภัยฝายพลเรือน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) แบบตางๆ สามารถชวย

สาธารณภัย  ใหมีความเขาในบทบาท เหลือในการปองกันและ

หนาที่ สามารถชวยเหลือ บรรเทาสาธารณภัยได

ปองกันและบรรเทา อยางถูกตอง

สาธารณภัยแกประชาชน ใหเกิดเครือขายความรวม

เมื่อประสบภัย มือที่เขมแข็ง

ความปลอดภัยในชีวิต ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ 5 ของประชากร

ทั้งหมด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

2  - โครงการอยูเวรบริการ  - เพื่อใหประชาชนมี  - อปพร,เจาหนาที่ตํารวจ, 50,000 50,000 50,000  150  คน  - ประชาชนมีความ

ประชาชนชวงเทศกาล สวนรวมในการรักษา พนักงาน,ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขมแข็งมีความปลอดภัย

สงกรานต ความปลอดภัยในชีวิต หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ 10 ของ

ประชากรทั้งหมด

3  - โครงการอยูเวรบริการ  - เพื่อใหประชาชนมี  - อปพร,เจาหนาที่ตํารวจ, 50,000 50,000 50,000  150  คน  - ประชาชนมีความ

ประชาชนชวงเทศกาล สวนรวมในการรักษา พนักงาน,ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขมแข็งมีความปลอดภัย

ปใหม ความปลอดภัยในชีวิต หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในชีวิตและทรัพยสิน

และทรัพยสิน รอยละ10 ของประชากร

ทั้งหมด

สํานักปลัด

งานปองกันฯ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

4  - โครงการสงเสริม  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  -ชมรม อปพร. 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูรวม  - สมาชิก อปพร. มีความ

สนับสนุนศูนย ของสมาชิก  อปพร.  ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ชมรม เขมแข็งมีความตั้งใจใน

อาสาสมัครปองกันภัย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่รอยละ 

ฝายพลเรือน อปพร. 90 ของ  จํานวนสมาชิก

อปพร.ตําบลสามแยก

5  - โครงการสงเสริม  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  - ลูกเสือชาวบานในตําบล 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรวม  - มีความตั้งใจการทํางาน

สนับสนุนลูกเสืออาสา ลูกเสืออาสา สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ชวยเหลือสังคม

ชวยเหลือสังคม  -เพื่อสรางเครือขาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

จิตสาธารณะชวยเหลือ

สังคม

สํานักปลัด

งานปองกันฯ

สํานักปลัด

งานปองกันฯ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

200,000

4  -โครงการสงเสริมสนับ  -เพื่อใหประชาชนมีสวน  - ประชาชน  ,อปพร , 20,000 20,000 20000 จํานวนผูรวม  - กํานัน ผูใหญบานใน สํานักปลัด

สนุนตั้งดานตรวจภายใน รวมในการรักษาความ ส.อบต.และผูใหญบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ตําบลมีความตั้งใจใน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

4.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

     4.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

หมูบาน ปลอดภัยในชีวิตและ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การปฏิบัติหนาที่

ทรัพยสิน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1   สงเสริมการจดทะเบียน  -เพื่อสงเสริมการจด  -กลุมอาชีพที่ยังไมไดจด 100,000 100,000 100000 จํานวนกลุมที่ -กลุมวิสาหกิจชุมชน กองสวัสดิการ

กลุมวิสาหกิจชุมชน ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ทะเบียน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ มารับทะเบียน ไดรับการจดทะเบียน และสังคม

ของกลุมตางๆ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) วิสาหกิจ มีความเขมแข็ง 

 -เพื่อสนับสนุนให สามารถมีรายไดและ

วิสาหกิจชุมชนสรางงาน พึ่งพาตนเองได

สรางรายได

2  -โครงการสงเสริมการใช  -เพื่อใหประชาชนเรียนรู  -นักเรียน ประชาชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม  -พึ่งพาตนเอง กองสวัสดิการ

พลังงานทางเลือก พลังงานทางเลือก เชน ผูนําหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม   -ลดการใชกาชหัน และสังคม

พลังงานลม พลังงานน้ํา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ 60 มาใหพลังทดแทน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการเศรษฐกิจ  - เพื่อพัฒนาการบริหาร   -กลุมไดรับการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุมที่  - ประชาชนมีทุน กองสวัสดิการ

ชุมชน จัดการทรัพยากรไดอยาง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขวรวม ในการประกอบ และสังคม

มีประสิทธิภาพ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

4  - โครงการสงเสริมอาชีพ  - เพื่อใหประชาชนมี  -กลุมไดรับการพัฒนา 200,000 200,000 200,000 จํานวนกลุมที่  - มีการแปรรูปสินคา กองสวัสดิการ

และมีการสงเสริมการ ความรูในการผลิตสินคา  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขวรวม ที่ผลิต และสังคม

ลงทุน เชน  การแปรรูป เพื่อจําหนาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ไดบรรจุภัณฑใหมๆ

บรรจุภัณฑ  และชองทาง  -เพื่อชองทางการตลาด

การเพิ่มทางการตลาด



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5 ปรับปรุงซอมแซมบอ เพื่อใหประชาคมมีน้ําใช ประชาชนมีน้ําใชเพียงพอ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูไดใช ประชาชนมีน้ําใช สวนโยธา

บาดาลในหมูบานทุก เพียงพอตอความตองการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ น้ํา เพียงพอ

หมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

6  -โครงการฝกอบรมสตรี  - เพื่อใหประชาชนมี  -กลุมไดรับการพัฒนา 30,000 30,000 30,000 จํานวนกลุมที่  - มีการแปรรูปสินคา กองสวัสดิการ

ผลิตภัณฑสมุนไพร สินคา ความรูในการผลิตสินคา  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขวรวม ที่ผลิต และสังคม

โอทอป อนุรักษภูมิปญญา เพื่อจําหนาย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ไดบรรจุภัณฑใหมๆ

ทองถิ่น  -เพื่อชองทางการตลาด  -แหลงจําหนาย

สินคา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

530,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4   ยุทธศาสตรสงสริมภาคการเกษตร  การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.2  แนวทางการพัฒนาการอุตสาหกรรม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

- - - - - - - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.3  แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหประชาชนใน  - สวนสาธารณะหนองแฝก 10,000,000 10,000,000 10,000,000      1 แหง  - มีแหลงทองเที่ยว กองชาง

ภูมิทัศนอางหนองแฝก พื้นที่และผูที่สัญจรไปมา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สภาพแวดลอมที่ดี

ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)   -สถานที่พักผอนหยอนใจ

2  - โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหประชาชนใน  - สวนสาธารณะหนอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000    1 แหง  - มีแหลงทองเที่ยว กองชาง

ภูมิทัศนหนองสองหอง พื้นที่และผูที่สัญจรไปมา สองหอง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สภาพแวดลอมที่ดี

ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยว หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -สถานที่พักผอนหยอนใจ

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.3  แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการสงเสริมการ  -เพื่อเปนการสรางรายได -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 กลุมนักทอง  -เกษตรมีรายได สํานักปลัด

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เที่ยว  -ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด

(โฮมสเตย)  -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ประโยชนดวยภูมิปญญา

ชาวบานในการทําเกษตร  

4  - โครงการตลาด  -เพื่อเปนการสรางรายได -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรที่  -เกษตรมีรายได

ประชารัฐ เกษตรอินทรีย ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตองการขาย  -ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด

พัฒนาคุณภาพชีวิตตําบล -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ผักปลอด ประโยชนดวยภูมิปญญา

สามแยก ชาวบานในการทําเกษตร สารพิษ  

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.3  แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

16,200,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการลงทุนพานิชยกรรมและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.4  แนวทางการพัฒนาการพานิชกรรม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการสงเสริม  - เพื่อเพิ่มรายไดแก  - กลุมทอผาพื้นเมือง 100,000 100,000 100,000 คุณภาพของ  - ประชาชนมีรายไดเพิ่ม สํานักปลัด

สนับสนุนผลผลิตกลุม ประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผาทอ

ทอผาพื้นเมือง  -เพื่อผลิตผาที่เปน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

เปนเอกลักษณ

2  - โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อใหสมาชิกกลุม  - สมาชิกกลุม OTOP 50,000 50,000 50,000 จํานวนกลุม  - ประชาชนมีความคิด สํานักปลัด

การบริหารกลุม  OTOP OTOP ไดเรียนรู (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่เขารวม ริเริ่ม สรางสรรค สรางงาน

และพัฒนาศัพยภาพการ การบริหารจัดการกลุม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สรางรายได

บริหารกลุม OTOP 

ตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการลงทุนพานิชยกรรมและการทองเที่ยว

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนการสงเสริมการลงทุน

     5.4  แนวทางการพัฒนาการพานิชกรรม

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

150,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการเรารักน้ํา  - เพื่อสรางเครือขายใน  -ประชาชนในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนเกิด สํานักปลัด

รักปา รักษาธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการความรักและหวงแหน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ธรรมชาติ  

2  - โครงการปลูกปาถาวร  -  เพื่อนอมรําลึกใน  - ประชาชนในพื้นที่ 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา   - นอมรําลึกใน สํานักปลัด

เฉลิมพพระเกียรติ และปลูกพระมหากรุณาธิคุณ  - ตนไม 2,000 ตน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการพระมหากรุณาธิคุณ 

ปาในพื้นที่สาธารณะทุก  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ปลูกฝงจิตสํานึก

หมูบานในตําบลสามแยก ประชาชนในทองถิ่น

รักปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการจัดตั้งอาสา  - เพื่อสรางเครือขายใน  - อาสาสมัครรักษปา 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  - มีเครือขายอาสาฯ สํานักปลัด

สมัครรักษปา การอนุรักษปา ทรัพยากร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ดูแลรักษาปา

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทรัพยากรธรรมชาติ

 -เพื่อรักษาตนไมที่มีอยู และสิ่งแวดลอม

ใหคงเดิม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

4  - โครงการปนลดคารบอน  - เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม   - ประชาชนในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนเกิด สํานักปลัด

 - ลดมลพิษ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ ความรักและหวงแหน

 - ประหยัดพลังงาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ธรรมชาติ 

 -เพื่อรณรงคการใชพลัง  -การปนจักรยานยัง

งาน ประหยัดพลังงานมาก

กวาการเดินถึงสามเทา

ในระยะทางเทาๆ กัน



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษธรรมชาติ  การคุมครองดูแลบํารุงรักษา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

150,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.2  แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการรณรงคสราง  - เพื่อสรางจิตสํานึกใน  - ประชาชนที่ไดรับความรู 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา  - มีสิ่งแวดลอมที่ดีในหมู สํานักปลัด

จิตสํานึกในการรักษาสิ่ง การรักษาสิ่งแวดลอม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ บาน

แวดลอม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - โครงการจัดตั้งอาสา  - เพื่อสรางเครือขายใน  - อาสาสมัครจัดการขยะ 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  - มีหมูบานที่สะอาด สํานักปลัด

สมัครจัดการขยะชุมชน การรักษาความสะอาด ชุมชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ นาอยูอาศัย

ภายในหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.2  แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

3  - โครงการปด/ปรับปรุง  - มีสถานที่ฝงกลบขยะ  - มีการฝงกลบขยะอยางถูก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การกําจัดมูล  - ประชากรที่ไดมีการนํา สํานักปลัด

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามแบบ ตอง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ฝอยอยางถูก ไปกําจัด ณ สถานที่กําจัด งานสาธารณสุข

เดิมพรอมปรับปรุง  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) มูลฝอยกําจัดขยะไดรวดเร็ว

ภูมิทัศนบริเวณบอขยะ

4   - โครงการสนับสนุน   - เพื่อการบริหารจัด  - ประชาชนตําบลสามแยก 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูเขา   -มีความรูการจัดการขยะ สํานักปลัด

ทางวิชาการ องคความรู ขยะไดถูกวิธี และสวนราชการ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ อยางวิธี งานสาธารณสุข

การจัดการขยะ   - เพื่อสามารถคัดแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

ขยะได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.2  แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

5  - โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อใหรูวิธีการคัดขยะ   - ประชาชนที่ไดรับความรู 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - แยกขยะไดถูกวิธี สํานักปลัด

ไดถูกตอง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ  -มีรายไดจากการขายขยะ งานสาธารณสุข

  - เพื่อสามารถคัดแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ขยะได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

     6.2  แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

2,600,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - สนับสนุนประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - ประเพณีบุญบั้งไฟ 260,000 260,000 260,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

บุญบั้งไฟและประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น  - ประเพณีประจําหมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถิ่นของทุกหมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

2  - โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันลอย 200,000 200,000 200,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

ประเพณีวันลอยกระทง และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

3  -โครงการสงเสริมภูมิ  -เพื่อรักษาความรูภูมิ   -เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ลูกหลานเกิดการเรียนรู สํานักปลัด

ปญญาทองถิ่น ปญญาทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูรวมโครงการรักษาไวภูมิปญญาทองถิ่น

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหคงอยู

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4  - โครงการบรรพชา  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ผูเขารวมโครงการ 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน  เยาวชนมี กองการศึกษา

สามเณรภาคฤดูรอน ศาสนาและจริยธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จิตสํานึกทางศาสนาและ

บวชชีพรหมณ ในวัน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จริยธรรมรอยละ 5 ของ

สําคัญของพระทุทธศาสนา จํานวนประชากร

5  -โครงการเชิดชูภูมิ  - เพื่อสงเสริมวัฒนาธรรม  - ผูมีความรูภูมิปญญา 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน เด็กเยาวชน กองการศึกษา

ปญญาทองถิ่น  -ยกยองเชิดชูภูมิปญญา ทองถิ่น เชน หมอลํา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รูจักผูมีความรูภูมิปญญา

ทองถิ่น หมอบายศรี งานฝมือตางๆ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6  - โครงการการอนุรักษ  - เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม  - ปราชญชาวบาน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

วัฒนธรรมพื้นบานและ  จารีต ประเพณี  และ  - เยาวชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมโครงการ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี

ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และภูมิปญญาทองถิ่น

เชน  หมอลํา รอยละ 5 ของจํานวน

ประชากร

7  - โครงการบุญคูณลาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - ประเพณีบุณคูณลาน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

และ  วัฒนธรรมทองถิ่น ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

  -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

เทียว
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8  - สนับสนุนประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - ประเพณีบุญบั้งไฟ 15,000 15,000 15,000 รอยละของ  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร และ  วัฒนธรรมทองถิ่น จังหวัดยโสธร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

  -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

เทียว

9  - โครงการจัดงานรัฐพิธี  - เพื่อประชาชนทุกคน  - ประชาชนทุกคน 20,000 20,000 20,000 ประชาชน  - ประชาชนทุกคนมีความ อําเภอ

ถวายราชสดุดีเฉลิม รวมเฉลิมพระเกียรติ  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จงรักภักดี  ตอราชวงศ เลิงนกทา

วโรกาสมหามงคลเฉลิม พรอมแสดงความ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) กษัตริยไทย กองการศึกษา

พระชนมพรรษาพระบาทจงรักภักดี  ตอราชวงศ

สมเด็จพระเจาอยูหัว กษัตริยไทย

และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10  - โครงการจัดมหกรรม  - เพื่อประชาชนทุกคน  - ประชาชนทุกคนเขารวม 5,000 5,000 5,000 จํานวนผูเขา  - ประชาชนทุกคนมีความ อําเภอ

บริจาคโลหิต  เพื่อถวาย รวมเฉลิมพระเกียรติ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมบริจาค จงรักภักดี  ตอราชวงศ เลิงนกทา

เปนพระราชกุศลแด  พรอมแสดงความ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) กษัตริยไทย 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จงรักภักดี  ตอราชวงศ

พระบรมราชินีนาถ กษัตริยไทย

 เนื่องในวโรกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

12  สิงหาคม

11  - โครงการจัดงานรัฐพิธี   - เพื่อการจัดงานรัฐพิธี  - ประชาชนทุกคนเขารวม 10,000 10,000 10,000 ประชาชน  - ประชาชนทุกคนไดเขารว อําเภอ

ในโอกาสวันสําคัญตางๆ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ วันสําคัญตางๆ เลิงนกทา

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

12  - โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันสงกรานต 100,000 100,000 100,000     1 ครั้ง  -มีการรักษาวัฒนธรรมที่ดั กองการศึกษา

ประเพณีวันสงกรานต และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -ครอบครัว มีความสุข

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

13  - โครงการจัดงาน  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - งานประเพณีวันเขา 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

ประเพณีเขาพรรษา และศาสนาและจริยธรรม พรรษา  และประเพณีออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณีออกพรรษา พรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น

14  โครงการอบรมจริยธรรม - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ประชาชน เยาวชน 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -มีสํานึกดี จิตใจดี กองการศึกษา

และคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรม  ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -มีจริยธรรมและคุณธรรม

 -เพื่อใหมีสํานึกดี จิตใจ ส.อบต.และคณะผูบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในการใชชีวิตประจํา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการ ตอเติม  - เพื่อปรับปรุงสถานที่  - ศูนยปราชญมีสภาพที่ดีขึ้น 200,000 200,000 200,000 1 หลัง  - กลุมอาชีพ ไดเขาไป

ปรับปรุง ศูนยปราชญ ใหเปนแหลงพัฒนาเรียน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการกิจกรรมตางๆ

ชุมชนตําบลสามแยก รู ดานศิลปวัฒนธรรม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) เชน เปนแหลงเรียนรูดาน

ประเพณี และเปนแหลง วัฒนธรรม ดานศิลป

เรียนรูดานอาชีพ ดานอาชีพตางๆ และเปน

ศูนยจําหนายสินคาโอทอป

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

1,320,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคา  การทองเที่ยว

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที 4  ยุทธศาสตรสงเสริมภูมิปญยาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     7.1  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ  สงเสริม  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการจัดซื้อโตะ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อํานวยความสะดวก 500,000 500,000 500,000 จํานวนที่จัด  - อบต. มีการพัฒนาศักยภาพ สํานักปลัด

เตนท เกาอี้ ทุกหมูบาน การบริหารจัดการที่ดีของ หมูบานและประชาชน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ซื้อ การบริหารจัดการที่ดี เพิ่มขึ้น

และ ที่ทําการ อบต. หมูบาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - โครงการประกวด  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อบต.  เขารวมโครงการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - อบต. มีการพัฒนาศักยภาพ สํานักปลัด

องคกรปกครองดี การบริหารจัดการที่ดีของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ โครงการ การบริหารจัดการที่ดี

สวนทองถิ่นที่มีการ อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

บริหารจัดการที่ดี

3  - โครงการเปดทําการ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ชวงเวลา 12.00-13.00น. 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนสะดวกตอการ กองคลัง

นอกเวลาทําการ การบริหารจัดการที่ดีของ  - ชวงเวลา 16.30-18.00น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ติดตดราชการ  

 อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

4  - โครงการ  อบต.  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อบต.  สัญจร  50,000 50,000 50,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนสะดวกตอการ สํานักปลัด

สัญจร การบริหารจัดการที่ดีของ จํานวน  13  หมูบาน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ติดตดราชการ  

 อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  

5  - โครงการจัดเก็บ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนสะดวกตอการ กองคลัง

ภาษีเคลื่อนที่ การบริหารจัดการที่ดี  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ บริการรวดเร็ว

ของอบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

6  -โครงการประเมินความ  -เพื่อใหทราบคุณภาพ  - เจาหนาที่ พนักงาน 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

พึงพอใจในการใหบริการ ของการบริการประชาชน ผูบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บริการ ประสิทธิภาพการทํางาน

ประชาชน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

7  - โครงการอบรมพัฒนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - บุคลากรใน อบต. 100,000 100,000 100,000  บุคลากร  - ประชาชนไดรับการบริการ สํานักปลัด

บุคลากร และประสิทธิภาพของ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ทุกคน ที่สะดวก  รวดเร็ว

บุคลากรใน  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - บุคลากรมีความรู

8  - โครงการเผยแพร  - เพื่อใหประชาชน  - ดําเนินการประชาสัมพันธ 40,000 40,000 40,000    24 ครั้ง  - ประชาชนรับทราบขอมูล สํานักปลัด

ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ รับทราบขอมูลขาวสาร ผานสื่อตางๆไมนอยกวา (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ขาวสารของ  อบต.

การบริหารจัดการของ ของ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

อบต.

9  -โครงการอบรมภาษา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ภาษาอังกฤษ 100,000 100,000 100,000 การบริการ  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

ตางประเทศ การบริหารจัดการที่ดีของ  - ภาษาอาเชียน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประสิทธิภาพการทํางาน

อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - สื่อสารกับชาวตางชาติได



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

10  - โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - ผูเขารวมโครงการ 20,000 20,000 20,000  จํานวนผู  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

คานิยมสรางสรรคของ ของเจาหนาที่ของรัฐใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เขารวม ประสิทธิภาพการทํางาน

เจาหนาที่ของรัฐ การปฏิบัติงาน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และมีวิศัยทัศนที่กวางไกล

11  - โครงการศึกษาดูงาน  - เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - คณะผูบริหาร พนักงาน 300,000 300,000 300,000 การบริหาร  - บุคลากรมีการพัฒนา สํานักปลัด

การบริหารจัดการที่ดีของ เจาหนาที่  ส.อบต. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ งาน ประสิทธิภาพการทํางาน

อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และมีวิศัยทัศนที่กวางไกล

12  โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อรองรับผูพิการมารับ หองน้ําคนพิการตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ประชาชน  ผูมารับบริการไดใชบริการหองน้ํา

สําหรับผูพิการ บริการ ในสํานักงานอบต. มาตรฐานฯ ที่สะดวก  ไดมาตรฐาน

สามแยก เพื่อใหมีหองน้ํา

และสิ่งอํานวยความ  - กองชาง

สะดวกผูพิการ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

13   - โครงการตอเติมอาคาร  -เพื่อจัดเก็บสิ่งของ หองครัวและหองอาหาร 150,000 150,000 150,000 จํานวนผูรับ มีหองครัวและหองอาหาร และเปน กองชาง

หองครัว อุปกรณหองครัวพรอม อบต.สามแยก  เปนสัดสวน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ หองเก็บอุปกรณรับรองแขก

หองรับรองแขก

14  -โครงการโรงจอดรถ  -การปองกันน้ําฝน โรงจอดรถ 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ กองชาง

สําหรับผูรับบริการ และการปองกันความรอน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

สําหรับจอดรถ

15  -ติดตั้งกันสาดสํานักงาน  -เพื่อปองกันแดด ปองกัน  อาคารสํานักงาน 15,000 15,000 15,000 จํานวนที่ติดตั้ง  ปองกันแสงแดด ปองกันฝนสาดได สํานักปลัด

อบต. ฝนสาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

16  -โครงการกอสรางตอเติม  - เพื่อเพิ่มพื้นที่การให อาคารสํานักกองคลัง 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ กองชาง

อาคารสํานักปลัด  และ บริการประชาชน อบต.สามแยก ขนาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

กองคลัง 4 X 8 เมตร กวางขวาง

17 ตกแตงสถานที่จัดเก็บเอก  - เพื่อเพิ่มพื้นที่การให อาคารสํานักกองคลัง 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ กองชาง

สารภายในหองเก็บเอกสาร บริการประชาชน อบต.สามแยก ขนาด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

กองคลัง 4 X 8 เมตร กวางขวาง

18 จัดซื้อชุดเกาอี้รองรับ  -รองรับผูมาใชบริการ มุมรับแขกและประชาชน 30,000 30,000 30,000 จํานวน 3 ชุด รองรับประชาชนไดรับการบริการ กองคลัง

ผูมารับบริการ  -เพื่อความสะดวกและ ที่มาใชบริการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

รวดเร็วในการบริการ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

19 จัดทําเคาทเตอรบริการ  -เพื่อความสะดวกและ เพื่อรับรองผูมาใชบริการ 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ กองคลัง

ประชาชนดานการ รวดเร็วในการบริการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว มีสถานรับบริการ

จัดเก็บภาษี ประชาชนและจัดเก็บภาษี กวางขวาง

20 ปรับปรุงรถยนตสวน  -เพื่อประชาสัมพันธขาว รถหนวยเคลื่อนที่บริการจัด 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูรับ  - ประชาชนไดรับการบริการ กองคลัง

กลาง เพื่อเปนรถโมบาย สาร อบต.สามแยก เก็บภาษี และประชาสัมพันธ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการ ที่สะดวก  รวดเร็ว และสามารถรับ

งาน อบต.สามแยก  -เพื่อปนรถออกหนวยจัด ขาวสาร อบต.สามแยก ทราบขาวสารไดรวดเร็ว และเขาถึง

อบต.สามแยก เก็บภาษี ประชาชน

21 ปรับปรุงอาคารสํานัก  -เพื่อใหเกิดความสวยงามอาคารสํานักงานมีสภาพที่ดี 50,000 50,000 50,000 1 หลัง อาคารสํานักงาน มีสภาพที่ดี กองชาง

งาน อบต.สามแยก และเปนระเบียบเรียบรอยขึ้น รองรับการบริการดาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

(ทาสีอาคารสํานักงาน) สาธารณะ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

22 ปรับปรุงอาคาร  -ปรับปรุงใหมีสภาพดีขึ้น หอประชุม อบต. มีสภาพที่ดี 100,000 100,000 100,000 1 หลัง หอประชุมมีสภาพที่ดีขึ้นพรอม กองชาง

หอประชุม อบต. พรอมใช และปรับปรุง ขึ้นและพรอมใชงานรองรับ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใชงานและรองรับใหบริการ

แกไขในสวนที่ชํารุด การใหบริการดานสาธารณะ ดานสาธารณะ

23 จัดซื้อรถยนตสวนกลาง  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รถบรรทุก(ดีเซล) แบบ 896,000 896,000 896,000 1 คัน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ สํานักปลัด

ดับเบิลแคป ดานการใหบริการและ ดับเบิ้ลแค็บ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ราชการและการใหบริการดาน งานปองกันฯ

สาธารณะประโยชน สาธารณะประโยชน

24 ติดตั้งกลองวงจรปดCCTV -เพื่อปองกันและรักษา จุดรักษาความปลอดภัย 500,000 500,000 500,000 จํานวน  -ความปลอดภัยดานทรัพยสิน สํานักปลัด

ภายในสํานักงาน อบต. ความปลอดภัยในชีวิตและจํานวน 10 จุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 10  จุด และของมีคาของราชการปลอดภัย งานปองกันฯ

ทรัพยสินราชการ  -เพื่อเฝาระวังและเปนมาตรการ

ในการปองกันทรัพยสินราชการ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)

4,841,000



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

        ประสิทธิภาพ  มุงใหบริการแกประชาชน

 8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกปกครองสวนทองถิ่นโดยการบริหารจัดการที่ดี

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)



760,000                         14,725,000                 1,154,400                      

1,320,000                       398,450                        

7,660,000                       724,750                        

3,017,000                       588,500                        

1,968,000                       1,495,000                      

4,000,000                       4,270,000                   1,201,850                      

270,000                         1,750,750                      

588,000                         1,038,000                   776,100                        

250,000                         1,627,750                      

200,000                         1,218,750                      

530,000                         16,880,000                 1,462,000                      

16,200,000                     1,100,000                      

150,000                         1,300,000                      

150,000                         2,750,000                   1,150,000                      

2,600,000                       1,150,000                      

1,320,000                       1,700,000                      

4,841,000                       800,000                        

800,000                        

45,824,000                    30,000                          

861,000                        

1,149,000                      

1,470,000                      

1,335,000                      

1,035,100                      

870,000                        



760,000                         14,725,000                 1,154,400                      

1,320,000                       398,450                        

7,660,000                       724,750                        

3,017,000                       588,500                        

1,968,000                       1,495,000                      

4,000,000                       4,270,000                   1,201,850                      

270,000                         1,750,750                      

588,000                         1,038,000                   776,100                        

250,000                         1,627,750                      

200,000                         1,218,750                      

530,000                         16,880,000                 1,462,000                      

16,200,000                     1,100,000                      

150,000                         1,300,000                      

660,000                        

1,590,000                      

1,600,000                      

300,000                        

1,350,000                      

1,900,000                      

50,000                          

34,598,400                   



760,000                         14,725,000                 1,154,400                      

1,320,000                       398,450                        

7,660,000                       724,750                        

3,017,000                       588,500                        

1,968,000                       1,495,000                      

4,000,000                       4,270,000                   1,201,850                      

270,000                         1,750,750                      

588,000                         1,038,000                   776,100                        

250,000                         1,627,750                      

200,000                         1,218,750                      

530,000                         16,880,000                 1,462,000                      

16,200,000                     1,100,000                      

150,000                         1,300,000                      



760,000                         14,725,000                 1,154,400                      

1,320,000                       398,450                        

7,660,000                       724,750                        

3,017,000                       588,500                        

1,968,000                       1,495,000                      

4,000,000                       4,270,000                   1,201,850                      

270,000                         1,750,750                      

588,000                         1,038,000                   776,100                        

250,000                         1,627,750                      

200,000                         1,218,750                      

530,000                         16,880,000                 1,462,000                      

16,200,000                     1,100,000                      

150,000                         1,300,000                      



760,000                         14,725,000                 1,154,400                      

1,320,000                       398,450                        

7,660,000                       724,750                        

3,017,000                       588,500                        

1,968,000                       1,495,000                      

4,000,000                       4,270,000                   1,201,850                      

270,000                         1,750,750                      

588,000                         1,038,000                   776,100                        

250,000                         1,627,750                      

200,000                         1,218,750                      

530,000                         16,880,000                 1,462,000                      

16,200,000                     1,100,000                      

150,000                         1,300,000                      



760,000                         14,725,000                 1,154,400                      

1,320,000                       398,450                        

7,660,000                       724,750                        

3,017,000                       588,500                        

1,968,000                       1,495,000                      

4,000,000                       4,270,000                   1,201,850                      

270,000                         1,750,750                      

588,000                         1,038,000                   776,100                        

250,000                         1,627,750                      

200,000                         1,218,750                      

530,000                         16,880,000                 1,462,000                      

16,200,000                     1,100,000                      

150,000                         1,300,000                      



760,000                         14,725,000                 1,154,400                      

1,320,000                       398,450                        

7,660,000                       724,750                        

3,017,000                       588,500                        

1,968,000                       1,495,000                      

4,000,000                       4,270,000                   1,201,850                      

270,000                         1,750,750                      

588,000                         1,038,000                   776,100                        

250,000                         1,627,750                      

200,000                         1,218,750                      

530,000                         16,880,000                 1,462,000                      

16,200,000                     1,100,000                      

150,000                         1,300,000                      



760,000                         14,725,000                 1,154,400                      

1,320,000                       398,450                        

7,660,000                       724,750                        

3,017,000                       588,500                        

1,968,000                       1,495,000                      

4,000,000                       4,270,000                   1,201,850                      

270,000                         1,750,750                      

588,000                         1,038,000                   776,100                        

250,000                         1,627,750                      

200,000                         1,218,750                      

530,000                         16,880,000                 1,462,000                      

16,200,000                     1,100,000                      

150,000                         1,300,000                      



760,000                         14,725,000                 1,154,400                      

1,320,000                       398,450                        

7,660,000                       724,750                        

3,017,000                       588,500                        

1,968,000                       1,495,000                      

4,000,000                       4,270,000                   1,201,850                      

270,000                         1,750,750                      

588,000                         1,038,000                   776,100                        

250,000                         1,627,750                      

200,000                         1,218,750                      

530,000                         16,880,000                 1,462,000                      

16,200,000                     1,100,000                      

150,000                         1,300,000                      



760,000                         14,725,000                 1,154,400                      

1,320,000                       398,450                        

7,660,000                       724,750                        

3,017,000                       588,500                        

1,968,000                       1,495,000                      

4,000,000                       4,270,000                   1,201,850                      

270,000                         1,750,750                      

588,000                         1,038,000                   776,100                        

250,000                         1,627,750                      

200,000                         1,218,750                      

530,000                         16,880,000                 1,462,000                      

16,200,000                     1,100,000                      

150,000                         1,300,000                      



           ผ.02

                                   บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

                                                 โดยองคการบริหารสวนตําบลสามแยก

                       ตามที่กรอบการประสานที่ (กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด)

ลําดับ                                         งบประมาณ  หนวยงานที่

   ที่           ชื่อโครงการ/กิจกรรม ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตขางวัด 5,710,000 5,710,000 5,710,000 17,130,000 อบต.

หวยกอย หมูที่ 2 - บานศรีสมพร อบจ.

กรมสงเสริมฯ

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เสนยุพา 999,250 999,250 999,250 2,997,750 อบต.

ลาบเปด  หมูที่ 2 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต จากถนน 1,427,500 1,427,500 1,427,500 4,282,500 อบต.

ชยางกูร - บานเลขที่ 55 บานดาน อบจ.

หมูที่ 6 กรมสงเสริมฯ

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต จาก 776,560 776,560 776,560 2,329,680 อบต.

บานเลขที่ 58 - 156 บานคึมชาด อบจ.

หมูที่ 8 กรมสงเสริมฯ

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต จาก 1,427,500 1,427,500 1,427,500 4,282,500 อบต.

 ถนนขาง รร.เลิงนกทา หมูที่ 12 - อบจ.

ไปบานมวงกาชัง กรมสงเสริมฯ

6 โครงการกอสรางถนนลูกรังจาก 756,000 756,000 756,000 2,268,000 อบต.

นายสมาน  หมูที่ 15 - ไปบานดงสวาง อบจ.

กรมสงเสริมฯ

7 โครงการกอสรางถนนลาดยางเอสฟลติก 6,290,227 6,290,227 6,290,227 18,870,681 อบต.

คอนกรีต(AC)จากบานศรีสมพร หมูที่ 9 อบจ.

  ไปบานโนนสวรรค กรมสงเสริมฯ

8 โครงการกอสรางถนนลาดยางเอสฟลติก 12,282,000 12,282,000 12,282,000 36,846,000 อบต.

คอนกรีต(AC)จากบานคึมชาด - นาอุดม อบจ.



กรมสงเสริมฯ

9  - กอสรางรางระบายน้ําแบบฝาปด  1,551,200 1,551,200 1,551,200 4,653,600 อบต.

จากหนาลานมัน - วัดเกาะแกว หมูที่ 8 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

10  - กอสรางรางระบายน้ําแบบฝาปด  1,108,000 1,108,000 1,108,000 3,324,000 อบต.

จากบานนายคําวาน - โรงน้ํา OS อบจ.

หมูที1่5 กรมสงเสริมฯ

11  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 800,000 800,000 800,000 2,400,000 อบต.

หมูที่  6 บานดาน  หนองแสง อบจ.

แรงต่ํา กรมสงเสริมฯ

อบต.

12  -ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรหมูที่ 8 600,000 600,000 600,000 1,800,000 อบจ.

 ไปถึง บานหวยกอย กรมสงเสริมฯ

13  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร หมูที่  400,000 400,000 400,000 1,200,000 อบต.

 12 โรงเรียนเลิงนกทาไปถึงสวนเกษตร อบจ.

แรงต่ํา  3 เฟส กรมสงเสริมฯ

14  -ขยายเขตไฟฟาจากบานนายทองเสี้ยน 400,000 400,000 400,000 1,200,000 อบต.

 ไปนาอุดม  หมูที่ 14 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

15  -ขยายเขตไฟฟาจากสวนยางทายบาน 400,000 400,000 400,000 1,200,000 อบต.

  หมูที่ 10 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

16  -โครงการกอสรางทอเหลี่ยมทุกหมูบาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 อบต.

ที่ไดรับความเดือดรอน 1-15 อบจ.

กรมสงเสริมฯ

35,928,237 35,928,237 35,928,237 107,784,711รวมทั้งสินจํานวน       โครงการ



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2  แนวทางการพัฒนาสารณูปโภค

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 800,000 800,000 800,000 จํานวนผูไดรับ  เกตรกรมีไฟฟาใชเพื่อ สวนโยธา

การเกษตรหมูที่  6, ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   2,000   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน การเกษตร

บานดาน  หนองแสง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 600,000 600,000 600,000 จํานวนผูไดรับ  เกตรกรมีไฟฟาใชเพื่อ สวนโยธา

การเกษตรหมูที่  8  ไปถึง ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   1,500   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน การเกษตร

บานหวยกอย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

3  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 3 เฟ 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

การเกษตรหมูที่ 12 ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   1,000   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

โรงเรียนเลิงนกทาไปถึง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



สวนเกษตร

ผ.01

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

4  -ขยายเขตไฟฟาจากบาน  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

นายทองเสี้ยน ไปนาอุดม ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง  1,000  เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

หมูที่ 14 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

5  -ขยายเขตไฟฟาจากสวน  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

ยางทายบาน  หมูที่ 10 ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง  1,000  เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

6  -โครงการกอสรางทอ  - เพื่อเปนการระบาย  -ทอเหลี่ยมตามแบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูไดรับ การระบายน้ําที่ดี  สวนโยธา

เหลี่ยมทุกหมูบานที่ไดรับ น้ําไมใหน้ําทวมขัง องคการบริหารสวนตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน ถนนไมชํารุด

ความเดือดรอน 1-15 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 5,710,000 5,710,000 5,710,000 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตขางวัดหวยกอย สะดวก  ปลอดภัย ยาว  2,000 เมตร ประโยชน ประโยชน จํานวน

หมูที่ 2 - บานศรีสมพร หนา  0.15 เมตร  4 หมู

2 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 999,250 999,250 999,250 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตเสนยุพาลาบเปด สะดวก  ปลอดภัย ยาว  350 เมตร ประโยชน ประโยชน จํานวน

 หมูที่ 2 หนา  0.15 เมตร  4 หมู

3 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 1,427,500 1,427,500 1,427,500 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



คอนกรีตจากถนนชยางกูร  สะดวก  ปลอดภัย ยาว  400 เมตร ประโยชน ประโยชน สัญจรไป

ถึงบานเลขที่ 55 หมูที่ 6 หนา  0.15 เมตร  มาสะดวก

ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

4  - โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 776,560 776,560 776,560 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตจากบานเลขที5่8สะดวก  ปลอดภัย ยาว  340 เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

 - 156 หมูที่ 8 หนา  0.15 เมตร ปลอดภัย

5 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 1,427,500 1,427,500 1,427,500 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตขางรร.เลิงนกทา สะดวก  ปลอดภัย ยาว  500 เมตร ประโยชน ประโยชนสัญจรไปมา

หมูที1่2 -ไปบานมวงกาชัง หนา  0.15 เมตร  สะดวก ปลอดภัย

6 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 776,560 776,560 776,560 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ลูกรัง จากนายสมาน สะดวก  ปลอดภัย ยาว  3,000 เมตร ประโยชน ประโยชน สัญจรไป

หมูที1่5  - [บานดงสวาง หนา  0.15 เมตร  มาสะดวก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



7 โครงการกอสรางถนนลาด  เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 6,290,227 6,290,227 6,290,227 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ยางเอสฟลติกคอนกรีต สะดวก  ปลอดภัย ยาว  3,650 เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

(AC)จากบานศรีสมพร หนา  4 ซม. ปลอดภัย

หมูที่ 9ไปบานโนนสวรรค

ผ.01

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

8 โครงการกอสรางเสริมผิว   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 8  เมตร. 12,282,000 12,282,000 12,282,000 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ถนนเอสฟลทติกคอนกรีต สะดวก  ปลอดภัย ยาว  4,450  เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

(AC)จากบายคึมชาด-นาอุดม หนา  0.04 เมตร ปลอดภัย

                

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการปรับปรุง เพื่อใหประชาชนใน สวนสาธารณะหนองแฝก 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000      1 แหง มีแหลงทองเที่ยว อบต.

ภูมิทัศนอางหนองแฝก พื้นที่และผูที่สัญจรไปมา สภาพแวดลอมที่ดี อบจ.

ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยว สถานที่พักผอนหยอนใจ กรมสงเสริมฯ

2 โครงการปรับปรุง เพื่อใหประชาชนใน สวนสาธารณะหนอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000    1 แหง  - มีแหลงทองเที่ยว อบต.

ภูมิทัศนหนองสองหอง พื้นที่และผูที่สัญจรไปมา สองหอง สภาพแวดลอมที่ดี อบจ.

ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยว สถานที่พักผอนหยอนใจ กรมสงเสริมฯ

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

16,000,000



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก
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3 โครงการอบรมและ  - เพื่อใหกลุมมีความรู   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ไดสินคาที่มีคุณภาพดี สํานักปลัด

สงเสริมการผลิตภัณฑ ความสามารถในการผลิต  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ใชไดนาน

สินคาโอท็อปและการแขง สินคา รูปแบบใหม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - รูปแบบผลิตภัณฑใหม

ขันผลิตสินคา OTOP 

ตําบลสามแยก 

4 สงเสริมสหกรณกลุมออม เพื่อสงเสริมสนับสนุน กลุมที่รับการการสนับ 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุม กลุมอาชีพในตําบล

ทรัพย กองทุนสวัสดิการ กลุมอาชีพในตําบล สนุน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่สนับสนุน สามแยก ไดรับสนับสนุน

ชุมชน ฯลฯ ในตําบล สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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5 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สงเสริมคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย 8,200,000 8,200,000 8,200,000 จํานวนผูสูงอาผูสูงอายุ ผูพิการฯ ไดรับ

ผูพิการ ผูปวยเอดสและ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย เอดสและยากไร ในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ไดรับเบี้ย การดูแลตามนโยบายขอ

ผูยากไร เอดสและผูยากไร สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รัฐบาล

6 โครงการสํารวจขอมูล เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน ทุกครัวเรือนในตําบล 10,000 10,000 10,000 จํานวนครัว ทราบจํานวนที่ผานและ

ความจําเปนพื้นฐาน ในตําบลสามแยก สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือนที่สํารวจ ไมผานเกณฑ จปฐ.

ประชาชนใน ต. สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และจัดเก็บ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการกอสราง เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 100,000 100,000 100,000  1 หลัง  - รูถึงสภาพความเปนอ

บานคนดีศรีเมืองยศ ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ และไดขอมูลเปนแนวทา

เนื่องในวโรกาสวันพอ ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

แหงชาติ ของประชาชน

8 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 50,000 50,000 50,000  1 หลัง ผูยากจน ผูดอยโอกาส

ที่อยูอาศัยผูดอยโอกาส ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ไดรับการชวยเหลือและม

ผูยากจนและผูยากไร ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กอง

สวัสดิการ

สังคม

กอง

สวัสดิการ

สังคม



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการพัฒนา  - เพื่อใหผูสูงอายุ และ  - ผูสูงอายุและผูพิการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - รูถึงสภาพความเปนอ

เครือขายผูสูงอายุ และ ผูพิการ มีคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมเครือขาย และไดขอมูลเปนแนวทา

ผูพิการ  ที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

10 โครงการกอสรางสิ่ง  - เพื่อกอสรางสิ่งอํานวย  - ผูพิการไดรับความสะดวก 100,000 100,000 100,000 จํานวนสิ่ง  - รูถึงสภาพความเปนอ

อํานวยความสะดวก ความสะดวกสําหรับ ในการติดตอราชการใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อํานวยความ และไดขอมูลเปนแนวทา

สําหรับผูพิการ ผูพิการ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สะดวก การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อเปดโอกาสให  - อาสาสมัครแรงงานกับ 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด

แรงงานตําบลสามแยก อาสาสมัครแรงงาน   องคการบริหารสวน ตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

รวมใจประสานพัฒนา กับองคการบริหารสวน   สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบล

บานเกิด ตําบลสามแยก รวมกัน บําเพ็ญประโยชนเพื่อ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ สาธารณะ

สาธารณะ 

12 โครงการดูแลและสงเสริม สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน

สุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

ผูดอยโอกาส ฯลฯ ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบ

กองสวัสดิการ



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

สามแยก บําเพ็ญประโยชน

13 โครงการตอเติม ปรัปปรุง สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 50,000 50,000 50,000  กิจกรรมที่ ผูยากไร ผูดอยโอกาศ

ศูนยปราชญชุมชนตําบล ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามแยก ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

14 สงเสริมสนับสนุนการมี เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนที่เขารวม 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สวนรวมของประชาชนใน สวนรวมในการบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม ในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ จัดการสาธารณสุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณสุขมูลฐาน มูลฐาน

กอง

สวัสดิการ,

กองชาง

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการแกนนํา อสม เพื่อพัฒนาความรู อสม. ตําบลสามแยก 100,000 100,000 100,000  120 คน  - อสม.  มีความรู สํานักปลัด

รวมใจลดโรคลดเสี่ยงดวย ความสามารถของ  อสม. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความสามารถเพิ่มขึ้น  

การปรับเปลี่ยน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80 ของผูเขา

พฤติกรรมสุขภาพ รวมโครงการ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนเขารวม 60,000 60,000 60,000     13 หมูบาน - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

และสรางสุขภาพชมรม สุขภาพรางกายที่แข็งแรง โครงการไมนอยกวา  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รางกายที่แข็งแรง  

ผูสูงอายุตําบลสามแยก 300  คน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ

20  ของผูเขารวม

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

17 โครงการบานเรือน เพื่อใหบานสะอาดนาอยู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สะอาดนาอยู ปลอดภัย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน ในการบริหารจัดการ

และไรขยะ และสงเสริม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สนับสนุนอาสาสมัครปน

จักรยานจัดการขยะชุมชน

18 โครงการรณรงคและ เพื่อใหประชาชนมีความรู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

ควบคุมโรคติดตอ ความเขาใจในโรค (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน สําคัญเกี่ยวกับการปอง

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อใหผูประกอบการราน ผูประกอบการรานอาหาร 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัด

อาหาร ประชาชนทั่วไป และประชาชนในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ภัยดานอาหารเพื่อบริโภ

มีความรูความเขาใจ สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และถูกหลักอนามัย

ในอาหารปลอดภัย

20 โครงการคนไทยไรพุง เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

รางกายที่แข็งแรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวม รางกายที่แข็งแรง  

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ 

 20  ของผูเขารวม

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

21 โครงการพัฒนาเครือ  -เพื่อใหเยาวชนมีความรู เยาวชน 20,000 20,000 20,000  -เยาวชนมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

ขายโรงเรียนสงเสริมสุข เรื่องสุขภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สุขภาพ

ภาพและเด็กไทยทําได  -เพื่อใหเยาวชนสามารถ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ใหคําแนะนําเบื้องตน

ยุว อสม. (หมอนวดนอย) คนในครอบครัวได เรื่องสุขภาพได

22 สมทบกองทันหลัก  -เพื่อจัดบริการทางดาน  -ประชาชนไดรับบริการ 250,000 250,000 250,000 ประชาชนใน  -ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัด

ประกันสุขภาพระดับทอง สาธารณสุขแกประชาชน ดานสาธารณสุข (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยกดานสาธารณสุขอยาง

ถิ่นหรือพื้นที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

23 โครงการจิตอาสา  - เพื่อใหประชาชน ประชาชนในตําบลสามแยก 25,000 25,000 25,000  จํานวนที่ไดรั จํานวนผู ลด ละเลิก สํานักปลัด

รณรงค ลด ละเลิกยาสูบ สวนรวมในการบริหาร ที่เขารวม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ คัดเลือก เพิ่มขึ้น 

เหลาและอบายมุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ผาสุก

24 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  -เพื่อรองรับการบรรทุกขยะ  -ทุกหมูบานในตําบล 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนขยะที่  -การจัดเก็บขยะได สํานักปลัด

ชนิด 6 ลอ ที่มีจํานวนมากขึ้น สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บรรทุกไดมากปริมาณมากขึ้น

 - เพื่อใหบานเมืองสะอาด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ขึ้น

นาอยู

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

25 โครงการดูแลและ  -เพื่อปองกันและควบคุม  - ประชาชน 30,000 30,000 30,000    2 ครั้ง  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

รณรงคปองกันโรคเรื้อรัง โรคเรื้อรัง โรคไขเลือด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สําคัญเกี่ยวกับการปอง

แบบองครวมระดับตําบล ออก โรคซา หรือโรคตาม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

 -ไขเลือกออก ประกาศ ก.สาธารณสุข

 -โรคซา

 -โรคมือ เทา ปาก

 -โรคติดตอตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

26 โครงการการศึกษา เพื่อนักเรียนไดทราบ  -นักเรียน โรงเรียนในเขต 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขา นักเรียน มีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ตอตานการใชสารเสพติด โทษยาเสพติด กฎหมาย ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด 

ในนักเรียน วาดวยการกระทําของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) นักเรียนมีความรูเรื่อง

ยาเสพติด ยาเสพติดมากขึ้น

27 โครงการเด็กและเยาวชน  -เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - นักเรียน เยาวชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียน เยาวชนมีควา สํานักปลัด

พัฒนาชุมชน"ถนนคนเดิน" เยาวชนมีกิจกรรมใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติ  

ตําบลสามแยก เวลาวาง และหางไกล  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) -มีความรักความสามัคคี

ยาเสพติด มีสวนรวม

แผนงาน

ปองกันฯ

งาน

สวัสดิการ

สังคม



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

28 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันลอย 200,000 200,000 200,000   ปละ 1ครั้ง ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

วันลอยกระทง และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

29 โครงการบรรพชา  -เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  -ผูเขารวมโครงการ 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน  เยาวชนมี กองการศึกษา

สามเณรภาคฤดูรอน ศาสนาและจริยธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จิตสํานึกทางศาสนาและ

บวชชีพรหมณ ในวัน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จริยธรรมรอยละ 5 ของ

สําคัญของพระทุทธศาสนา จํานวนประชากร

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

30 โครงการสงเสริมภูมิ  -เพื่อรักษาความรูภูมิ   -เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ลูกหลานเกิดการเรียน กองการศึกษา

ปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ปญญาทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูรวมโครงกา รักษาไวภูมิปญญาทองถิ

วัฒนธรรมพื้นบาน เชน  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหคงอยู

พิธีกรรมทางศาสนาใหเปน

แนวปฏิบัติเดียวกัน 

หมอลําพื้นบาน หมอแคน

ปราชญชาวบาน ฯลฯ

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

31 โครงการบุญคูณลาน  -เพื่ออนุรักษประเพณี  -ประเพณีบุณคูณลาน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ประชาชนมีการอนุรักษกองการศึกษา

(ฮีดสิบสองครองสิบสี่) และวัฒนธรรมทองถิ่น ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

 -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

เทียว

32 โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันสงกรานต 100,000 100,000 100,000     1 ครั้ง  -มีการรักษาวัฒนธรรม กองการศึกษา

ประเพณีวันสงกรานต และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ดี

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ครอบครัว มีความสุข

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

33 โครงการจัดงาน  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - งานประเพณีวันเขา 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -ประชาชนมีการอนุรักษกองการศึกษา

ประเพณีเขาพรรษา และ ศาสนาและจริยธรรม พรรษา  และประเพณีออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณีออกพรรษา พรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น

34 โครงการอบรมจริยธรรม  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ประชาชน เยาวชน 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -มีสํานึกดี จิตใจดี กองการศึกษา

และคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรม ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -มีจริยธรรมและคุณธรร

 -เพื่อใหมีสํานึกดี จิตใจ ส.อบต.และคณะผูบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในการใชชีวิตประจํา

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

35 โครงการสงเสริมการ  -เพื่อเปนการสรางรายได  -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 กลุมนักทอง  -เกษตรมีรายได สํานักปลัด

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เที่ยว  -ใชทรัพยากรที่มีอยู

(โฮมสเตย)  -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหเกิดประโยชนดวย

ชาวบานในการทําเกษตร ภูมิปญญา

กอง

สวัสดิการ

สังคม



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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บาท บาท บาท บาท
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องคการบริหารสวนตําบลสามแยก
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     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ
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ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
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เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการกอสรางฝายน้ําลน เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน แหลงน้ําสาธารณะไดรับการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนฝาย ประชาชนมีน้ําใช อบต.

หวยหินลับตอนลาง หวยบง การเกษตรตลอดทั้งป พัฒนาเพื่อกักเก็บน้ําใชเพื่อ ที่กอสราง ในการเกษตร อบจ.

ลําเซบาย ลําหวยโปง และ การเกษตร กรมสงเสริมฯ

ลําหวยสาธารณะ ต.สามแยก

2 โครงการขุดลอกลําหวย เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บ ลําหวยในตําบลสามแยกไดรับ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนลําหวยประชาชนมีน้ําใช อบต.

สาธารณะ หวยกอย หวยปอ น้ําและประชาชนมีน้ําใชใน การพัฒนา ที่ขุดลอก ในการเกษตร อบจ.

หวยโจทยหวยโปงหรือลําหวย การเกษตรตลอดทั้งป กรมสงเสริมฯ

สาธารณะในตําบลสามแยก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

3 โครงการกอสรางทอเหลี่ยมทุก วางทอระบายน้ําในลําหวย การระบายน้ําสะดวกและ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนแหงที่ ลําน้ําสามารถระบาย อบต.

หมูบาน ในตําบลสามแยก ปองกันน้ําทวมพื้นที่การเกษตร กอสราง น้ําในฤดูฝน อบจ.

ของเกษตรกร กรมสงเสริมฯ

4 โครงการซอมแซมฝายน้ําลน ซอมแซมฝายน้ําลนที่ชํารุด ปรับปรุงและซอมแซมฝายน้ํา 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนแหง ฝายน้ําลนสามารถกัก อบต.
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        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
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                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

สาธารณะในตําบลสามแยก ภายในตําบลสามแยก ลนใหมีสภาพสมบูรณสามารถ ที่ซอมแซม เก็บน้ําไวเพื่อการเกษตรอบจ.

กักเก็บน้ําไวเพื่อการเกษตร และรักษาระบบนิเวศ กรมสงเสริมฯ

ของน้ําใหมีความอุดม

สมบูรณ

5 โครงการขุดสระน้ําเพื่อการ เพื่อใหเกษตรมีแหลงน้ําไว มีน้ํากักเก็บไวใชในฤดูแลง 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูได มีน้ําใชเพื่อการเกษตร อบต.

เกษตร เพื่อการเกษตรในฤดูแลง รับประโยชน ในฤดูแลง อบจ.

กรมสงเสริมฯ
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องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

6 โครงการขุดลอกอาง เพื่อใหเกษตรมีแหลงน้ําไว มีน้ํากักเก็บไวใชในฤดูแลง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนผูได มีน้ําใชเพื่อการเกษตร อบต.

หนองแฝก เพื่อการเกษตรในฤดูแลง รับประโยชน ในฤดูแลง อบจ.

กรมสงเสริมฯ

7 โครงการกอสรางฝายน้ําลน เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน แหลงน้ําสาธารณะไดรับการ 640,000 640,000 640,000 640,000 จํานวน ประชาชนมีน้ําใชในการ อบต.

หวยบง หมู 3 นายวิบูรณ การเกษตรตลอดทั้งป พัฒนาเพื่อกักเก็บน้ําใชเพื่อ 1แหง เกษตร อบจ.

ศรีมาส ขนาดใหญ การเกษตร กรมสงเสริมฯ

8 กอสรางระบบประปาผิวดิน เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน ประชาชนมีน้ําประปาใชทุก 2,788,000 2,788,000 2,788,000 2,788,000 จํานวน ประชาชนมีน้ําสะอาด อบต.
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ฝายหลวงบานคึมชาด หมู 8 การอุปโภค - บริโภคและ หลังคาเรือน และเพื่อรองรับ 1แหง ใชรอยละ 80 ของ อบจ.

เพียงพอตอการขยายตัวของ การขยายตัวของประชากร ครัวเรือนทั้งหมด กรมสงเสริมฯ

ประชากร
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3 โครงการอบรมและ  - เพื่อใหกลุมมีความรู   -กลุมไดรับการพัฒนา 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  - ไดสินคาที่มีคุณภาพดี สํานักปลัด

สงเสริมการผลิตภัณฑ ความสามารถในการผลิต  คุณภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมอบรม ใชไดนาน

สินคาโอท็อปและการแขง สินคา รูปแบบใหม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  - รูปแบบผลิตภัณฑใหม

ขันผลิตสินคา OTOP 

ตําบลสามแยก 

4 สงเสริมสหกรณกลุมออม เพื่อสงเสริมสนับสนุน กลุมที่รับการการสนับ 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุม กลุมอาชีพในตําบล

ทรัพย กองทุนสวัสดิการ กลุมอาชีพในตําบล สนุน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่สนับสนุน สามแยก ไดรับสนับสนุน

ชุมชน ฯลฯ ในตําบล สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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สามแยก

5 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สงเสริมคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย 8,200,000 8,200,000 8,200,000 จํานวนผูสูงอาผูสูงอายุ ผูพิการฯ ไดรับ

ผูพิการ ผูปวยเอดสและ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย เอดสและยากไร ในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ไดรับเบี้ย การดูแลตามนโยบายขอ

ผูยากไร เอดสและผูยากไร สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รัฐบาล

6 โครงการสํารวจขอมูล เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน ทุกครัวเรือนในตําบล 10,000 10,000 10,000 จํานวนครัว ทราบจํานวนที่ผานและ

ความจําเปนพื้นฐาน ในตําบลสามแยก สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือนที่สํารวจ ไมผานเกณฑ จปฐ.

ประชาชนใน ต. สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และจัดเก็บ

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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7 โครงการกอสราง เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 100,000 100,000 100,000  1 หลัง  - รูถึงสภาพความเปนอ

บานคนดีศรีเมืองยศ ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ และไดขอมูลเปนแนวทา

เนื่องในวโรกาสวันพอ ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

แหงชาติ ของประชาชน

8 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชน  - ผูยากจน  ผูดอยโอกาส 50,000 50,000 50,000  1 หลัง ผูยากจน ผูดอยโอกาส

ที่อยูอาศัยผูดอยโอกาส ผูยากจนมีคุณภาพ ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ไดรับการชวยเหลือและม

ผูยากจนและผูยากไร ที่ดีมากยิ่งขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กอง

สวัสดิการ

สังคม

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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9 โครงการพัฒนา  - เพื่อใหผูสูงอายุ และ  - ผูสูงอายุและผูพิการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  - รูถึงสภาพความเปนอ

เครือขายผูสูงอายุ และ ผูพิการ มีคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมเครือขาย และไดขอมูลเปนแนวทา

ผูพิการ  ที่ดีขึ้น หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

10 โครงการกอสรางสิ่ง  - เพื่อกอสรางสิ่งอํานวย  - ผูพิการไดรับความสะดวก 100,000 100,000 100,000 จํานวนสิ่ง  - รูถึงสภาพความเปนอ

อํานวยความสะดวก ความสะดวกสําหรับ ในการติดตอราชการใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อํานวยความ และไดขอมูลเปนแนวทา

สําหรับผูพิการ ผูพิการ  อบต. หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สะดวก การพัฒนา คุณภาพชีวิต

กอง

สวัสดิการ

และสังคม

กอง

สวัสดิการ

และสังคม
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ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค
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องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ของประชาชน

11 โครงการอาสาสมัคร  - เพื่อเปดโอกาสให  - อาสาสมัครแรงงานกับ 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน สํานักปลัด

แรงงานตําบลสามแยก อาสาสมัครแรงงาน   องคการบริหารสวน ตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

รวมใจประสานพัฒนา กับองคการบริหารสวน   สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบล

บานเกิด ตําบลสามแยก รวมกัน บําเพ็ญประโยชนเพื่อ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อ สาธารณะ

สาธารณะ 

12 โครงการดูแลและสงเสริม สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 30,000 30,000 30,000  กิจกรรมที่  - การบูรณาการรวมกัน

สุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ อาสาสมัครแรงงานกับ

กองสวัสดิการ
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ผูดอยโอกาส ฯลฯ ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) องคการบริหารสวนตําบ

สามแยก บําเพ็ญประโยชน

13 โครงการตอเติม ปรัปปรุง สงเสริมสนับสนุนคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย 50,000 50,000 50,000  กิจกรรมที่ ผูยากไร ผูดอยโอกาศ

ศูนยปราชญชุมชนตําบล ชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ โอกาส ฯลฯ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ดําเนินการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามแยก ผูดอยโอกาสในตําบล หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

สามแยก

14 สงเสริมสนับสนุนการมี เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนที่เขารวม 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สวนรวมของประชาชนใน สวนรวมในการบริหาร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม ในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ จัดการสาธารณสุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณสุขมูลฐาน มูลฐาน

กอง

สวัสดิการ,

กองชาง

แผนงาน

สาธารณสุข
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องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

15 โครงการแกนนํา อสม เพื่อพัฒนาความรู อสม. ตําบลสามแยก 100,000 100,000 100,000  120 คน  - อสม.  มีความรู สํานักปลัด

รวมใจลดโรคลดเสี่ยงดวย ความสามารถของ  อสม. (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ความสามารถเพิ่มขึ้น  

การปรับเปลี่ยน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) รอยละ  80 ของผูเขา

พฤติกรรมสุขภาพ รวมโครงการ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนเขารวม 60,000 60,000 60,000     13 หมูบาน - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

และสรางสุขภาพชมรม สุขภาพรางกายที่แข็งแรง โครงการไมนอยกวา  (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รางกายที่แข็งแรง  

ผูสูงอายุตําบลสามแยก 300  คน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข
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บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
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งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

20  ของผูเขารวม

โครงการ

17 โครงการบานเรือน เพื่อใหบานสะอาดนาอยู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

สะอาดนาอยู ปลอดภัย (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน ในการบริหารจัดการ

และไรขยะ และสงเสริม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สาธารณสุขมูลฐาน

สนับสนุนอาสาสมัครปน

จักรยานจัดการขยะชุมชน

18 โครงการรณรงคและ เพื่อใหประชาชนมีความรู ประชาชนตําบลสามแยก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัว  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

ควบคุมโรคติดตอ ความเขาใจในโรค (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เรือน สําคัญเกี่ยวกับการปอง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน
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หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

19 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อใหผูประกอบการราน ผูประกอบการรานอาหาร 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัด

อาหาร ประชาชนทั่วไป และประชาชนในตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม ภัยดานอาหารเพื่อบริโภ

มีความรูความเขาใจ สามแยก หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) และถูกหลักอนามัย

ในอาหารปลอดภัย

20 โครงการคนไทยไรพุง เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในตําบลสามแยก 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

รางกายที่แข็งแรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวม รางกายที่แข็งแรง  

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) สมบูรณ  ยิ่งขึ้นรอยละ 

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข

สาธารณสุข



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

 20  ของผูเขารวม

โครงการ

21 โครงการพัฒนาเครือ  -เพื่อใหเยาวชนมีความรู เยาวชน 20,000 20,000 20,000  -เยาวชนมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

ขายโรงเรียนสงเสริมสุข เรื่องสุขภาพ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สุขภาพ

ภาพและเด็กไทยทําได  -เพื่อใหเยาวชนสามารถ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ใหคําแนะนําเบื้องตน

ยุว อสม. (หมอนวดนอย) คนในครอบครัวได เรื่องสุขภาพได

22 สมทบกองทันหลัก  -เพื่อจัดบริการทางดาน  -ประชาชนไดรับบริการ 250,000 250,000 250,000 ประชาชนใน  -ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัด

ประกันสุขภาพระดับทอง สาธารณสุขแกประชาชน ดานสาธารณสุข (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ตําบลสามแยกดานสาธารณสุขอยาง

ถิ่นหรือพื้นที่ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทั่วถึง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

23 โครงการจิตอาสา  - เพื่อใหประชาชน ประชาชนในตําบลสามแยก 25,000 25,000 25,000  จํานวนที่ไดรั จํานวนผู ลด ละเลิก สํานักปลัด

รณรงค ลด ละเลิกยาสูบ สวนรวมในการบริหาร ที่เขารวม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ คัดเลือก เพิ่มขึ้น 

เหลาและอบายมุข หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ผาสุก

24 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  -เพื่อรองรับการบรรทุกขยะ  -ทุกหมูบานในตําบล 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนขยะที่  -การจัดเก็บขยะได สํานักปลัด

ชนิด 6 ลอ ที่มีจํานวนมากขึ้น สามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ บรรทุกไดมากปริมาณมากขึ้น

 - เพื่อใหบานเมืองสะอาด หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ขึ้น

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

นาอยู

25 โครงการดูแลและ  -เพื่อปองกันและควบคุม  - ประชาชน 30,000 30,000 30,000    2 ครั้ง  - ประชาชนใหความ สํานักปลัด

รณรงคปองกันโรคเรื้อรัง โรคเรื้อรัง โรคไขเลือด (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ สําคัญเกี่ยวกับการปอง

แบบองครวมระดับตําบล ออก โรคซา หรือโรคตาม หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) โรค การดูแลสุขภาพ

 -ไขเลือกออก ประกาศ ก.สาธารณสุข

 -โรคซา

 -โรคมือ เทา ปาก

 -โรคติดตอตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน

สาธารณสุข



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

26 โครงการการศึกษา เพื่อนักเรียนไดทราบ  -นักเรียน โรงเรียนในเขต 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขา นักเรียน มีความเขมแข็ง สํานักปลัด

ตอตานการใชสารเสพติด โทษยาเสพติด กฎหมาย ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ อบรม หางไกลยาเสพติด 

ในนักเรียน วาดวยการกระทําของ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) นักเรียนมีความรูเรื่อง

ยาเสพติด ยาเสพติดมากขึ้น

27 โครงการเด็กและเยาวชน  -เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  - นักเรียน เยาวชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา  -นักเรียน เยาวชนมีควา สํานักปลัด

พัฒนาชุมชน"ถนนคนเดิน" เยาวชนมีกิจกรรมใน (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ รวมกิจกรรม เขมแข็งหางไกลยาเสพติ  

ตําบลสามแยก เวลาวาง และหางไกล  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) -มีความรักความสามัคคี

แผนงาน

ปองกันฯ

งาน

สวัสดิการ

สั



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ยาเสพติด มีสวนรวม

28 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันลอย 200,000 200,000 200,000   ปละ 1ครั้ง ประชาชนมีการอนุรักษ กองการศึกษา

วันลอยกระทง และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น 

29 โครงการบรรพชา  -เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  -ผูเขารวมโครงการ 30,000 30,000 30,000   ปละ 1ครั้ง  - ประชาชน  เยาวชนมี กองการศึกษา

สามเณรภาคฤดูรอน ศาสนาและจริยธรรม (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ จิตสํานึกทางศาสนาและ

บวชชีพรหมณ ในวัน หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) จริยธรรมรอยละ 5 ของ

สําคัญของพระทุทธศาสนา จํานวนประชากร

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

สงคม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

30 โครงการสงเสริมภูมิ  -เพื่อรักษาความรูภูมิ   -เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ลูกหลานเกิดการเรียน กองการศึกษา

ปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ปญญาทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูรวมโครงกา รักษาไวภูมิปญญาทองถิ

วัฒนธรรมพื้นบาน เชน  หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหคงอยู

พิธีกรรมทางศาสนาใหเปน

แนวปฏิบัติเดียวกัน 

หมอลําพื้นบาน หมอแคน

ปราชญชาวบาน ฯลฯ

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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31 โครงการบุญคูณลาน  -เพื่ออนุรักษประเพณี  -ประเพณีบุณคูณลาน 100,000 100,000 100,000 รอยละของ  -ประชาชนมีการอนุรักษกองการศึกษา

(ฮีดสิบสองครองสิบสี่) และวัฒนธรรมทองถิ่น ตําบลสามแยก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ผูเขาโครงการ ประเพณีและวัฒนธรรม

 -เพื่อสงเสริมการทอง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น  

เทียว

32 โครงการจัดงาน  - เพื่ออนุรักษประเพณี  - งานประเพณีวันสงกรานต 100,000 100,000 100,000     1 ครั้ง  -มีการรักษาวัฒนธรรม กองการศึกษา

ประเพณีวันสงกรานต และวัฒนธรรมทองถิ่น (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ที่ดี

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)  -ครอบครัว มีความสุข

แผนงาน

ศาสนาและ

ั

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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33 โครงการจัดงาน  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - งานประเพณีวันเขา 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -ประชาชนมีการอนุรักษกองการศึกษา

ประเพณีเขาพรรษา และ ศาสนาและจริยธรรม พรรษา  และประเพณีออก (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณีออกพรรษา พรรษา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ทองถิ่น

34 โครงการอบรมจริยธรรม  - เพื่อปลูกจิตสํานึกทาง  - ประชาชน เยาวชน 100,000 100,000 100,000     2 ครั้ง  -มีสํานึกดี จิตใจดี กองการศึกษา

และคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรม ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ  -มีจริยธรรมและคุณธรร

 -เพื่อใหมีสํานึกดี จิตใจ ส.อบต.และคณะผูบริหาร หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ในการใชชีวิตประจํา

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

ศาสนาและ

ั
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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35 โครงการสงเสริมการ  -เพื่อเปนการสรางรายได  -เกษตรกร 100,000 100,000 100,000 กลุมนักทอง  -เกษตรมีรายได สํานักปลัด

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับเกษตรโดยตรง (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ เที่ยว  -ใชทรัพยากรที่มีอยู

(โฮมสเตย)  -เพื่อไดเรียนรูภูมิปญญา หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) ใหเกิดประโยชนดวย

ชาวบานในการทําเกษตร ภูมิปญญา

วัฒนธรรม

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

1 กอสรางถนน คสล.เสน เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 975,000 975,000 975,000 975,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

หนองสองหอง - บานโปง ไปมาสะดวกและปลอดภัย 300 เมตร หนา 0.15 เมตร คอนกรีตเพิ่ม ประโยชนรอยละ 50 อบจ.

พรอมลงหินลูกรังไหลทาง ขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ขางละ 0.50 ม. ทั้งหมด

2 กอสรางถนน คสล.จากบาน เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

หวยกอย - บานคึมชาด ไปมาสะดวกและปลอดภัย 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร คอนกรีตเพิ่ม ประโยชนรอยละ 50 อบจ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

พรอมลงหินลูกรังไหลทาง ขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ขางละ 0.50 ม. ทั้งหมด

3 กอสรางถนน คสล.จากบาน เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

โคกสวาง - บานภูดิน ไปมาสะดวกและปลอดภัย 400 เมตร หนา 0.15 เมตร คอนกรีตเพิ่ม ประโยชนรอยละ 50 อบจ.

พรอมลงหินลูกรังไหลทาง ขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ขางละ 0.50 ม. ทั้งหมด



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 กอสรางถนนลาดยาง เสนบาน เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 8,332,800 8,332,800 8,332,800 8,332,800 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

ดานใต ม.15 - บานดงสวาง ไปมาสะดวกและปลอดภัย 2,800 เมตร ลาดยาง ประโยชนรอยละ 50 อบจ.

เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 กอสรางถนนลาดยาง เสนบาน เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 4,712,000 4,712,000 4,712,000 4,712,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

หวยกอย ม.2 - บานศรีสมพร ไปมาสะดวกและปลอดภัย 1,900 เมตร ลาดยาง ประโยชนรอยละ 50 อบจ.

(เสน ยุพาลาบเปด) เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด

6 กอสรางถนนลาดยางเสน เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 15,772,800 15,772,800 15,772,800 15,772,800 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

บานดาน ม.6 - ภูถ้ําพระ ไปมาสะดวกและปลอดภัย 5,300 เมตร ลาดยาง ประโยชนรอยละ 50 อบจ.

เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7 กอสรางถนนลาดยางเสน เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 2,695,000 2,695,000 2,695,000 2,695,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

บานพรสวรรค ม.11 - อาง ไปมาสะดวกและปลอดภัย 1,100 เมตร ลาดยาง ประโยชนรอยละ 50 อบจ.

หนองแฝก ม.4 (ชวงที่ 1) เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด

8 กอสรางถนนลาดยางเสน เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 206,500 206,500 206,500 206,500 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

บานพรสวรรค ม.11 - อาง ไปมาสะดวกและปลอดภัย 350 เมตร ลาดยาง ประโยชนรอยละ 50 อบจ.



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนองแฝก ม.4 (ชวงที่ 2) เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด

9 กอสรางถนนลาดยางเสน เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 8,928,000 8,928,000 8,928,000 8,928,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

บานดาน ม.6 - บานพรสวรรค ไปมาสะดวกและปลอดภัย 3,000 เมตร ลาดยาง ประโยชนรอยละ 50 อบจ.

หมู 11 (นาคูณ) เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10 กอสรางถนนลาดยางเสน เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 17,856,000 17,856,000 17,856,000 17,856,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

บานดาน ม.6 - บานคําไหล ไปมาสะดวกและปลอดภัย 6,000 เมตร ลาดยาง ประโยชนรอยละ 50 อบจ.

เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11 กอสรางถนนลาดยางเสน เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 3,968,000 3,968,000 3,968,000 3,968,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

บานโคกสวาง - บานมวงกาชัง ไปมาสะดวกและปลอดภัย 1,1000 เมตร ลาดยาง ประโยชนรอยละ 50 อบจ.

ตําบลสวาท เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด

12 กอสรางถนนลาดยางเสน เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 9,225,600 9,225,600 9,225,600 9,225,600 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

บานภูดิน ม.12 - บานมวงกาชัไปมาสะดวกและปลอดภัย 1,1000 เมตร ลาดยาง ประโยชนรอยละ 50 อบจ.

ตําบลสวาท (เสนขางโรงเรียน เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เลิงนกทา) ทั้งหมด

13 กอสรางถนนลาดยางเสน เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 3,348,000 3,348,000 3,348,000 3,348,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

บานโคกสวาง - บานหวยกอย ไปมาสะดวกและปลอดภัย 1,350 เมตร ลาดยาง ประโยชนรอยละ 50 อบจ.

(เสนไปดอนปูตา ม.10) เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด

14 ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

คอนกรีต เสนบานดาน หมู 6 ไปมาสะดวกและปลอดภัย 500 เมตร ลาดยาง ประโยชนรอยละ 50 อบจ.

บานเลิงเกา เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด

15 ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว 14,348,500 14,348,500 14,348,500 14,348,500 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

คอนกรีต เสนบานพรสวรรค ไปมาสะดวกและปลอดภัย 1,100 เมตร ลาดยาง ประโยชนรอยละ 50 อบจ.

หมู 11 - บานปาเตย ชวงที่ 1 เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด

16 ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว 8,332,800 8,332,800 8,332,800 8,332,800 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

คอนกรีต เสนบานพรสวรรค ไปมาสะดวกและปลอดภัย 2,500 เมตร ลาดยาง ประโยชนรอยละ 50 อบจ.

หมู 11 - บานปาเตย ชวงที่ 2 เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

17 กอสรางถนนลูกรัง บานนาขามเพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 900,000 900,000 900,000 900,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

จากนานายสุรศักดิ์ - โนนสูง ไปมาสะดวกและปลอดภัย 1,800 เมตร ลูกรังใชสัญจรประโยชนรอยละ 50 อบจ.

เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด

18 กอสรางถนนลูกรัง บานโปง ม. เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

จากทางเขาปาชุมชน- ปาชุมชนไปมาสะดวกและปลอดภัย 1,200 เมตร ลูกรังใชสัญจรประโยชนรอยละ 50 อบจ.

ดอนบานเกา เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ทั้งหมด

19 กอสรางถนนลูกรัง เสนดงหนอเพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

แสง (แยกนาแมใหญพระ) ม.6 ไปมาสะดวกและปลอดภัย 1,200 เมตร ลูกรังใชสัญจรประโยชนรอยละ 50 อบจ.

เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

20 กอสรางถนนลูกรัง จากถนนเลิ เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

ดอนตาล บานคึมชาด หมู 8 - ไปมาสะดวกและปลอดภัย 1,500 เมตร ลูกรังใชสัญจรประโยชนรอยละ 50 อบจ.

ถนนนาอุดม เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

21 กอสรางถนนลูกรัง จากนา เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

นางบุญโฮม - นานางสาลี ไปมาสะดวกและปลอดภัย 2,500 เมตร ลูกรังใชสัญจรประโยชนรอยละ 50 อบจ.

อบรม บานศรีสมพร หมู 9 เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด

22 กอสรางถนนลูกรัง จากโรงสี เพื่อใหประชาชนสัญจน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบต.

SML บานตาดบก หมู 14 ไปมาสะดวกและปลอดภัย 2,500 เมตร ลูกรังใชสัญจรประโยชนรอยละ 50 อบจ.

ถึง หนาวัดบานศรีสมพร หมู 9 เพิ่มขึ้น ของจํานวนประชากร กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

23 ขยายเขตไฟฟาทุกครัว  -เพื่อใหประชาชนมี  - ประชาชนมีไฟฟาใช 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ - ประชาชนมีไฟฟา อบต.

เรือน ( ทุกหมูบาน ) ไฟฟาใชอยางทั่วถึง ทุกหลังคาเรือน ประโยชน ใชรอยละ  80 ของ อบจ.

จํานวนครัวเรือน กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด

24 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางไฟฟา  -เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนมีไฟฟาใช 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนผูไดรับ - ประชาชนมีไฟฟา อบต.



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

สายดับ (จุดเสี่ยง) ไฟฟาใชอยางทั่วถึง ทุกหลังคาเรือน ประโยชน ใชรอยละ  80 ของ อบจ.

จํานวนครัวเรือน กรมสงเสริมฯ

ทั้งหมด



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

109,706,000



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.03

ย 1  สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน , ย 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

        ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
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และฝน กรมสงเสริมฯ

2 กอสรางรั้วโรงเรียนบานดาน เพื่อลอมแนวเขตของโรงเรียนรั้วรอบโรงเรียนบานดาน 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน เพื่อปองกันแนวเขต อบต.

บานดาน 1 แหง โรงเรียนและเปนระเบีย อบจ.

เรียบรอย กรมสงเสริมฯ
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3 กอสรางถนนคอนกรีต ทางเขา   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 142,750 142,751 142,752 142,753 จํานวน การสัญจรของผูปกครองอบต.

โรงเรียนบานคึมชาดตาดบก สะดวก  ปลอดภัย ยาว  60 เมตร 1 สาย และเด็กนักเรียน สะดวกอบจ.

ศรีสมพร หนา  0.15 เมตร ปลอดภัย กรมสงเสริมฯ
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บาท บาท บาท บาท
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ผ. 06 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมภาคการเกษตร  พัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน

     2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

1 กอสรางอาคารเอนกประสงค เปนสถานที่จัดกิจกรรมตางๆอาคารโดม เพื่อจัดกิจกรรม 1,431,800 1,431,800 1,431,800 1,431,800 จํานวน โรงเรียนมีสถานที่จัดกิจ อบต.

โรงเรียนบานดาน ของโรงเรียน ของโรงเรียน 1 หลัง กรรมและปองกันแดด อบจ.

และฝน กรมสงเสริมฯ

2 กอสรางรั้วโรงเรียนบานดาน เพื่อลอมแนวเขตของโรงเรียนรั้วรอบโรงเรียนบานดาน 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 จํานวน เพื่อปองกันแนวเขต อบต.

บานดาน 1 แหง โรงเรียนและเปนระเบีย อบจ.

เรียบรอย กรมสงเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)
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องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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3 กอสรางถนนคอนกรีต ทางเขา เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน การสัญจรของผูปกครองอบต.

โรงเรียนบานคึมชาดตาดบก สะดวก  ปลอดภัย ยาว  60 เมตร 1 สาย และเด็กนักเรียน สะดวกอบจ.

ศรีสมพร หนา  0.15 เมตร ปลอดภัย กรมสงเสริมฯ



ผ. 06 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมภาคการเกษตร  พัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน

     2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ. 06 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมภาคการเกษตร  พัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน

     2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ. 06 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมภาคการเกษตร  พัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน

     2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ. 06 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมภาคการเกษตร  พัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน

     2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ. 06 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมภาคการเกษตร  พัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน

     2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ. 06 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมภาคการเกษตร  พัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน

     2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ. 06 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมภาคการเกษตร  พัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน

     2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ. 06 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมภาคการเกษตร  พัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน

     2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ. 06 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมภาคการเกษตร  พัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน

     2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ. 06 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร สงเสริมภาคการเกษตร  พัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. สงเสริมภาคการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ํา  และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน

     2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงกี/่กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2  แนวทางการพัฒนาสารณูปโภค

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 800,000 800,000 800,000 จํานวนผูไดรับ  เกตรกรมีไฟฟาใชเพื่อ สวนโยธา

การเกษตรหมูที่  6, ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   2,000   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน การเกษตร

บานดาน  หนองแสง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 600,000 600,000 600,000 จํานวนผูไดรับ  เกตรกรมีไฟฟาใชเพื่อ สวนโยธา

การเกษตรหมูที่  8  ไปถึง ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   1,500   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน การเกษตร

บานหวยกอย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

3  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 3 เฟ 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

การเกษตรหมูที่ 12 ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   1,000   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

โรงเรียนเลิงนกทาไปถึง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



สวนเกษตร

ผ.01

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

4  -ขยายเขตไฟฟาจากบาน  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

นายทองเสี้ยน ไปนาอุดม ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง  1,000  เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

หมูที่ 14 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

5  -ขยายเขตไฟฟาจากสวน  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

ยางทายบาน  หมูที่ 10 ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง  1,000  เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

6  -โครงการกอสรางทอ  - เพื่อเปนการระบาย  -ทอเหลี่ยมตามแบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูไดรับ การระบายน้ําที่ดี  สวนโยธา

เหลี่ยมทุกหมูบานที่ไดรับ น้ําไมใหน้ําทวมขัง องคการบริหารสวนตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน ถนนไมชํารุด

ความเดือดรอน 1-15 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 5,710,000 5,710,000 5,710,000 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตขางวัดหวยกอย สะดวก  ปลอดภัย ยาว  2,000 เมตร ประโยชน ประโยชน จํานวน

หมูที่ 2 - บานศรีสมพร หนา  0.15 เมตร  4 หมู

2 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 999,250 999,250 999,250 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตเสนยุพาลาบเปด สะดวก  ปลอดภัย ยาว  350 เมตร ประโยชน ประโยชน จํานวน

 หมูที่ 2 หนา  0.15 เมตร  4 หมู

3 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 1,427,500 1,427,500 1,427,500 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



คอนกรีตจากถนนชยางกูร  สะดวก  ปลอดภัย ยาว  400 เมตร ประโยชน ประโยชน สัญจรไป

ถึงบานเลขที่ 55 หมูที่ 6 หนา  0.15 เมตร  มาสะดวก

ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

4  - โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 776,560 776,560 776,560 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตจากบานเลขที5่8สะดวก  ปลอดภัย ยาว  340 เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

 - 156 หมูที่ 8 หนา  0.15 เมตร ปลอดภัย

5 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 1,427,500 1,427,500 1,427,500 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตขางรร.เลิงนกทา สะดวก  ปลอดภัย ยาว  500 เมตร ประโยชน ประโยชนสัญจรไปมา

หมูที1่2 -ไปบานมวงกาชัง หนา  0.15 เมตร  สะดวก ปลอดภัย

6 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 776,560 776,560 776,560 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ลูกรัง จากนายสมาน สะดวก  ปลอดภัย ยาว  3,000 เมตร ประโยชน ประโยชน สัญจรไป

หมูที1่5  - [บานดงสวาง หนา  0.15 เมตร  มาสะดวก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



7 โครงการกอสรางถนนลาด  เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 6,290,227 6,290,227 6,290,227 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ยางเอสฟลติกคอนกรีต สะดวก  ปลอดภัย ยาว  3,650 เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

(AC)จากบานศรีสมพร หนา  4 ซม. ปลอดภัย

หมูที่ 9ไปบานโนนสวรรค

ผ.01

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

8 โครงการกอสรางเสริมผิว   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 8  เมตร. 12,282,000 12,282,000 12,282,000 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ถนนเอสฟลทติกคอนกรีต สะดวก  ปลอดภัย ยาว  4,450  เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

(AC)จากบายคึมชาด-นาอุดม หนา  0.04 เมตร ปลอดภัย

                

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ. 08

เปาหมาย หนวยงาน

ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อรองรับการบริการของ เตน 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด

ประชาชนในกิจกรรมตางๆ โตะ 20,000 20,000 20,000 20,000

ตามอํานาจหนาที่ของ อบต. เกาอี้พลาสติก 20,000 20,000 20,000 20,000

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารทางราชการ ตูจัดเก็บเอกสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจการสภา โตะทํางานประธานสภา 5,000 5,000 5,000 5,000 สํานักปลัด

(กิจการสภา)

4 บริหารงานทั่วไปบริหาร ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อรับรองผูมารับบริการ ชุดเกาอี้รับรองผูมารับ 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง

งานคลัง ของประชาชน บริการ

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ. 08

เปาหมาย หนวยงาน

ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

5 บริหารงานทั่วไปบริหาร ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อรับรองผูมารับบริการ เคาทเตอรบริการ 30,000 30,000 30,000 30,000 กองคลัง

งานคลัง ของประชาชน ประชาชนดานจัดเก็บ

ภาษีและโตะประชา

สัมพันธขาวสาร

6 การรักษาความสงบภายในครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในตําบล รถยนตสวนกลาง 787,000 787,000 787,000 787,000 สํานักปลัด

และขนสง และเพื่อปฏิบัติงานรวดเร็ว

อยางมีประสิทธิภาพ

7 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการจัดเก็บ รถบรรทุกขยะชนิด 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 สํานักปลัด

และขนสง ขยะไดจํานวนเพิ่มขึ้นและมี 6 ลอ แบบอัดทาย

ประสิทธิภาพ



ผ. 08

เปาหมาย หนวยงาน

ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

8 บริหารงานทั่วไปบริหาร ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อปรับปรุงเปนรถโมบาย รถประชาสัมพันธ 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง

งานคลัง และขนสง และรถประชาสัมพันธขาวสาร ขาวสาร

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสารไดอยางทั่วถึง

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ คอมพิวเตอรตั้งโตะ 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด

ไดอยางมีประสิทธิภาพและ คอมพิวเตอรโนตบุก

รวดเร็ว

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ เครื่องปริ้นเตอร 30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด

ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็ว



ผ. 08

เปาหมาย หนวยงาน

ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

11 แผนงานรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑ กลอง CCTV รักษาความปลอดภัยในทรัพย กลอง CCTV ตามมาตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 สํานักปลัด

ภายใน ภายในสํานักงาน อบต. สินทางราชการและความปลอด ฐานเกณฑราคากลาง

และหมูบาน ภัยในหมูบานตามจุดทางแยก และคุณลักษณะพื้นฐาน

ของชุมชน ของระบบกลองโทรทัศน

วงจรปด (CCTV)

12 อุตสาหกรรมและการโยธาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อปองกันแดดและฝนของผูมา กันสาดสํานักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 กองชาง

รับบริการในบริเวณสํานักงาน

13 แผนงานรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง เพื่อปองกันภัยจากอัคคีภัยตางๆ ถังดับเพลิงและชุดผจญ 30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด

ภายใน และการปฏิบัติงานในงานปองกันเพลิงของเจาหนาที่

ภัยอยางมีประสิทธิภาพ ดับเพลิง 



ผ. 08

เปาหมาย หนวยงาน

ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร ปายโฆษณาประชา 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด

เผยแพร อบต.และใหประชาชนไดรับทรา สัมพันธ

ขาวสารอยางทั่วถึงและรวดเร็ว

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อสนับสนุนการออกกําลังกาย เครื่องออกําลังกาย 500,000 500,000 500,000 500,000 งานสาธารณสุข

และสงเสริมสุขภาพของประชาชกลางแจง

ในตําบลสามแยก

16 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนการ อุปกรณสื่อการเรียนเด็ก 500,000 500,000 500,000 500,000 กองการศึกษา

สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน กอนวัยเรียน

ตําบลสามแยก

17 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อปฏิบัติราชการในสํานักงาน เกาอี้สํานักงานขนาด 2,500 2,500 2,500 2,500 กองการศึกษา

กลาง



ผ. 08

เปาหมาย หนวยงาน

ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

18 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อรองรับการจัดเก็บขยะที่มี รถบรรทุกขยะชนิด 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 สํานักปลัด

ขนสง จํานวนเพิ่มขึ้น 6 ลอ แบบอัดทาย

19 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อสนับสนุนการออกกําลังกาย เครื่องออกกําลังกาย 500,000 500,000 500,000 500,000 สํานักปลัด

และสงเสริมสุขภาพ

20 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา 57,500 57,500 57,500 57,500 กองชาง

และการโยธา ใหแกเครื่องเจาะคอนกรีต

21 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ เพื่อใชตัดคอนกรีต เครื่องตัดคอนกรีต 42,000 42,000 42,000 42,000 กองชาง

และการโยธา
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เนื้อคอนกรีต
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และการโยธา รับบริการในบริเวณสํานักงาน
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ผ. 08

เปาหมาย หนวยงาน

ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ. 08

เปาหมาย หนวยงาน

ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2  แนวทางการพัฒนาสารณูปโภค

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 800,000 800,000 800,000 จํานวนผูไดรับ  เกตรกรมีไฟฟาใชเพื่อ สวนโยธา

การเกษตรหมูที่  6, ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   2,000   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน การเกษตร

บานดาน  หนองแสง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

2  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 600,000 600,000 600,000 จํานวนผูไดรับ  เกตรกรมีไฟฟาใชเพื่อ สวนโยธา

การเกษตรหมูที่  8  ไปถึง ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   1,500   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน การเกษตร

บานหวยกอย หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

3  - ขยายเขตไฟฟาเพื่อ  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 3 เฟ 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

การเกษตรหมูที่ 12 ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง   1,000   เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

โรงเรียนเลิงนกทาไปถึง หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



สวนเกษตร

ผ.01

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

4  -ขยายเขตไฟฟาจากบาน  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

นายทองเสี้ยน ไปนาอุดม ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง  1,000  เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

หมูที่ 14 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

5  -ขยายเขตไฟฟาจากสวน  -เพื่อใหเกษตรกรมี  - ขนาดไฟฟาแรงต่ํา 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูไดรับ  เกษตรกรมีไฟฟาใช สวนโยธา

ยางทายบาน  หมูที่ 10 ไฟฟาใชเพื่อการเกษตรระยะทาง  1,000  เมตร (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน เพื่อการเกษตร

หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

6  -โครงการกอสรางทอ  - เพื่อเปนการระบาย  -ทอเหลี่ยมตามแบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูไดรับ การระบายน้ําที่ดี  สวนโยธา

เหลี่ยมทุกหมูบานที่ไดรับ น้ําไมใหน้ําทวมขัง องคการบริหารสวนตําบล (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ (งบ อบต. หรือ ประโยชน ถนนไมชํารุด

ความเดือดรอน 1-15 หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น) หนวยงานอื่น)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

1  - โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 5,710,000 5,710,000 5,710,000 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตขางวัดหวยกอย สะดวก  ปลอดภัย ยาว  2,000 เมตร ประโยชน ประโยชน จํานวน

หมูที่ 2 - บานศรีสมพร หนา  0.15 เมตร  4 หมู

2 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 999,250 999,250 999,250 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตเสนยุพาลาบเปด สะดวก  ปลอดภัย ยาว  350 เมตร ประโยชน ประโยชน จํานวน

 หมูที่ 2 หนา  0.15 เมตร  4 หมู

3 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 1,427,500 1,427,500 1,427,500 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



คอนกรีตจากถนนชยางกูร  สะดวก  ปลอดภัย ยาว  400 เมตร ประโยชน ประโยชน สัญจรไป

ถึงบานเลขที่ 55 หมูที่ 6 หนา  0.15 เมตร  มาสะดวก

ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

4  - โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 776,560 776,560 776,560 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตจากบานเลขที5่8สะดวก  ปลอดภัย ยาว  340 เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

 - 156 หมูที่ 8 หนา  0.15 เมตร ปลอดภัย

5 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 1,427,500 1,427,500 1,427,500 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

คอนกรีตขางรร.เลิงนกทา สะดวก  ปลอดภัย ยาว  500 เมตร ประโยชน ประโยชนสัญจรไปมา

หมูที1่2 -ไปบานมวงกาชัง หนา  0.15 เมตร  สะดวก ปลอดภัย

6 โครงการกอสรางถนน   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 776,560 776,560 776,560 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ลูกรัง จากนายสมาน สะดวก  ปลอดภัย ยาว  3,000 เมตร ประโยชน ประโยชน สัญจรไป

หมูที1่5  - [บานดงสวาง หนา  0.15 เมตร  มาสะดวก

                แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก



7 โครงการกอสรางถนนลาด  เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร. 6,290,227 6,290,227 6,290,227 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ยางเอสฟลติกคอนกรีต สะดวก  ปลอดภัย ยาว  3,650 เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

(AC)จากบานศรีสมพร หนา  4 ซม. ปลอดภัย

หมูที่ 9ไปบานโนนสวรรค

ผ.01

เปาหทาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) บาท บาท

8 โครงการกอสรางเสริมผิว   เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 8  เมตร. 12,282,000 12,282,000 12,282,000 จํานวนผูไดรับ    -ประชาชนไดรับ สวนโยธา

ถนนเอสฟลทติกคอนกรีต สะดวก  ปลอดภัย ยาว  4,450  เมตร ประโยชน ประโยชนสะดวก  

(AC)จากบายคึมชาด-นาอุดม หนา  0.04 เมตร ปลอดภัย

                

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา


