แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕6๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปูนเมืองที่น่าอยู่
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๑. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑.๒ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV

๑

ช่วยเหลือสงเคราะห์
ครอบครัวสาหรับผู้มี
รายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
(Kpi)
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ มี ร ายได้ ผู้มีรายได้น้อยและผูไ้ ร้ที่ ๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐ จานวนผู้มสี ิทธิ์ได้รับการ
น้อ ยผู้ ไ ร้ ที่ พึ่ ง ได้ รั บ เครื่ อ ง พึ่ง ตามสถานภาพ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) สงเคราะห์
อุปโภค-บริโภคที่จาเป็น
ความเป็นจริง

๒

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์

เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพ

จานวน ๓๕ คน

๒๑๐,๐๐๐
(อบต.)

๒๑๐,๐๐๐
(อบต.)

3

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

-เพื่อช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ
-ผู้สูงอายุ 60-69 ปี
ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการ จานวน 725 คน
ยังชีพในการดารงชีวิต
-ผูส้ ูงอายุ 70-79 ปี
จานวน 374 คน
-ผู้สูงอายุ 80-89 ปี
จานวน 182 คน
-ผู้สูงอายุ 90ปีขึ้นไป
จานวน 16 คน

10,300,800
(อบต.)

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒๑๐,๐๐๐ จานวนผู้มสี ิทธิ์ได้รับการ
(อบต.) เบีย้ ยังชีพทั้งหมดได้รับเบีย้
ยังชีพครบตามเกณฑ์
จานวนผู้มสี ิทธิได้รับเบี้ยยัง
ชีพทั้งหมดได้รับเบี้ยยังชีพ
ครบตามเกณฑ์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ผู้มีรายได้น้อยและผูไ้ ร้ ส่วนสวัสดิการฯ
ที่พึ่ง ได้รับการช่วย
เหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือนร้อน
ผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์
ได้รับการช่วยเหลือ

ส่วนสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือ

ส่วนสวัสดิการฯ
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แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕6๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
๑. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑.๒ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

การเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

-เพื่อช่วยเหลือคนพิการ
ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพในการดารงชีวิต
-เพื่อให้ความรู้และให้
ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม
-ผู้สูงอายุแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกัน

5

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คนพิการ
จานวน 255 คน
ผู้สูงอายุ
จานวน 500 คน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(Kpi)
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
2,448,000
จานวน ๒๕๕ คน ได้รับ
(อบต.)
สวัสดิการ
60,000
(อบต.)

60,000
(อบต.)

60,000
(อบต.)

จานวน ๕๐๐ คน
ได้รับความรู้และ
แลกเปลีย่ นการเรียนรู้
ร่วมกันมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
คนพิการหรือทุพพล
ภาพได้รับสวัสดิการ
ผู้สูงอายุได้รับความรู้
และแลกเปลีย่ นการ
เรียนรูร้ ่วมกันเพิม่
มากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการฯ

ส่วนสวัสดิการฯ
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แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕6๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านนการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑.๓ การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ทุกระดับ
ที่
๑

๒

๓

โครงการ
การแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด “สารภีเกมส์”
ประจาปี ๒๕๕๙ ครั้งที่
๑๗
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์เนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย ประจาปี
๒๕๕๙

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชน ร่วมกิจกรรม
กีฬาห่างไกลยาเสพติด

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปีละ ๑ ครั้ง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(Kpi)
ได้รับ
รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน จานวน ๑๕
ประชาชน ได้เข้าร่วม ส่วนการศึกษาฯ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมกีฬาห่างไกล
กีฬาห่างไกลยาเสพติด
ยาเสพติด

เพื่อให้ประชาชน อปท.
ผู้นาท้องถิ่น-ท้องที่ ในเขต
พื้นที่ อ.หนองบุญมาก
ร่วมแข่งขันกีฬา

ปีละ ๑ ครั้ง

๙๕,๐๐๐
(อบต.)

๙๕,๐๐๐
(อบต.)

๙๕,๐๐๐
(อบต.)

การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการ
การแข่งกีฬาฟุตบอล
แข่งขันของนักกีฬาตาบล
ระดับอาเภอ
สารภีในระดับที่สูงขึ้น

ปีละ ๑ ครั้ง

๓๐,๐๐๐
(อบต.)

๓๐,๐๐๐
(อบต.)

๓๐,๐๐๐
(อบต.)

อบต. จานวน ๙ แห่ง ร่วม ประชาชน ผู้บริหาร ส่วนการศึกษาฯ
แข่งขันกีฬาสร้างความ
ท้องถิ่น พนักงาน
สามัคคีมากขึ้น
ลูกจ้าง กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ร่วม
แข่งขันกีฬาสร้าง
ความสามัคคีมากขึ้น
และได้มีการ
แลกเปลีย่ นประสบ
การณ์การทางานและ
กระชับความสัมพันธ์
ส่วนการศึกษาฯ
นักกีฬาจานวน ๑ กลุ่มได้ นักกีฬาได้รับการ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาในระดับที่สูงขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕6๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความั่นคงของบ้านเมือง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑.๔ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้า
ที่
๑

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
(Kpi)
๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ จานวน ผู้ประสบภัยได้รับ
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก เพื่อปูองกันและบรรเทาสา -รถบรรทุกน้า
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)
น้าอเนกประสงค์
ธารณภัยให้กับประชาชนใน อเนกประสงค์ขนาดความ
การช่วยเหลือมากขึ้น
เขตอบต. สารภี
จุไม้น้อยกว่า ๘,๐๐๐
ลิตร จานวน ๑ คัน
โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชน และ
สานักงาน
ผู้ประสบภัยได้รับการ ปลัด
ช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕6๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑.๕ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การเสริมสร้างดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุ
- ข -เพื่อพัฒนาศักยภาพ
มูลฐาน
สาธารณสุขมูลฐาน
-ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ
ของประชาชน

2.

ส่งเสริมและรณรงค์
ปูองกันโรค
-ไข้เลือดออก
-พิษสุนัขบ้า
-มือเท้าปาก
-ไข้หวัดนก
-โรคอื่นๆ
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบล
สารภี

3

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 15 หมู่บ้านๆ
ละ 15,000 บาท

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(Kpi)
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
225,000 225,000 225,000 อสม.จานวน ๑๕ หมู่บา้ น
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการรักษา
สุขภาพของประชาชนมาก
ขึ้น

- เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ ประชาชนชาวตาบลสารภี ๑๐0,000
ปูองกันโรค ให้ประชาชน
จานวน 15 หมู่บา้ น
(อบต.)
ปลอดภัยจากโร
ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า
มือเท้าปาก ไข้หวัดนก และ
โรคอื่นๆ

๑๐0,000
(อบต.)

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.

๒๐๐,000
(อบต.)

สมทบในอัตราร้อยละ
40 ของงบฯ ที่ได้รับการ
โอนจัดสรรของจานวน
ประชากรรายหัวๆ
ละ 45 บาท

๒๐๐,000
(อบต.)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
อสม.ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการ
รักษาสุขภาพของ
ประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น
๑๐0,000 จานวน ๑๕ หมู่บ้าน ได้รับ ประชาชนได้รับการ
(อบต.) การส่ ง เสริ ม และรณรงค์ ส่งเสริมและรณรงค์
ปูองกันโรคมากขึ้น
ปูองกันโรคเพิ่มมาก
ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๒๐๐,000 ประชาชนจานวน ๒,๔๔๔ ประชาชนมีสุขภาพ ส่วนสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
(อบต.) ครัวเรือน มีสุขภาพที่ดมี าก ที่ดีเพิ่มมากขึน้
ขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕6๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑.๕ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การเสริมสร้างดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔

โครงการอบรมให้ความรู้
ตามข้อบัญญัติของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเยาวชนอบต. สารภี
ในการจัดรณรงค์ส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานให้กับ
ผู้ประกอบการในเขต อบต.
-เพื่อส่งเสริมอนามัยเจริญ
พันธ์ให้กับเยาวชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-จัดนิทรรศการให้ความรู้

๕

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้ประกอบการในเขต
อบต. จานวน ๑๐๐ คน
เยาวชนในเขตพื้นที่
จานวน ๒๐๐ คน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
(Kpi)
ได้รับ
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕,๐00
๒๕,๐00
๒๕,๐00 จ านวน ๑๐๐ คนได้ รั บ มี ประชาชนได้รับ
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) ความรู้เพิ่มมากขึ้น
ความรู้ด้านตาม
ข้อบัญญัติที่ดีขึ้น
30,000
เยาวชนจานวน ๒๐๐ คน ประชาชนได้รับการ
(อบต.)
ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม อนามั ย ส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธ์มากขึ้น
เจริญพันธ์มากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕6๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความั่นคงของบ้านเมือง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๑. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑.๖ การปูองกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
(Kpi)
จัดฝึกอบรม/ศึกษา/ดูงาน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐ จานวนผู้ตดิ ยาเสพติดลด
หรือการส่งเสริม
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) น้อยลง
สนับสนุน แบบอื่น โดย
อบต.ดาเนิน การเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๑

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน หยุดยั้ง
การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติ ด ค้ น หาผู้ ติ ด /ผู้ เ สพยา
เสพติด/ผู้ปุวยส่งเข้ารับการ
บาบัดรักษาและดาเนินการ
ด้านการข่าวในพื้นที่

๒

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

1.เพื่อประชาสาพันธ์ในการ ดาเนินการปูองกันและ
สร้ า งกระแสให้ ป ระชาชน แก้ไขปัญหายาเสพติด 9
และสังคมตระหนักถึงโทษ ตาบล 104 หมู่บ้าน
พิษภัยยาเสพติด
2.เพื่อให้ประชาชน ชุมชน
สถานศึกษา สถานประกอบ
การเข้าร่วมเป็นพลังแผ่น
ดินและเฝูาระวังและจัดการ
ปัญหายาเสพติด
3.เพื่อสนับสนุนฝุายตารวจ
ฝุ า ย ป ก ค ร อ ง แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ปราบปราม

20,000
(อบต.)

-

-

ประชาชน จานวน ๑๐๔
หมู่บ้าน มีการสร้างความ
สามัคคีและร่วมพลังเฝูา
ระวังและจัดการปัญหายา
เสพติด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ส ร้ า ง ภู มิ คุ้ ม กั น
ห ยุ ด ยั้ ง ก า ร แ พ ร่
ระบาดของยาเสพติด
ผู้ติ ด ยาเสพติ ด ได้ เ ข้ า
รั บ การบ าบั ด รั ก ษา
ฟื้ น ฟู ถู ก ต้ อ งตามที่
รัฐบาลกาหนด
1.สามารถจัดระเบียบ
สังคมในสถาน
ประกอบการ
สถานศึกษา และ
โรงงานในพื้นที่ ให้
เป็นผลสัมฤทธิ์ เห็น
ผลเป็นรูปธรรม
2.ผู้เสพ/ผู้ตดิ ยาเสพ
ติด ถูกนาเข้าระบบ
การรักษา ทั้งระบบ
สมัครใจ บังคับบาบัด
และระบบต้องโทษ
รวมทั้งพัฒนาฟื้นฟู
สมรรถภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

1.ศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยา
เสพติดและผู้มี
อิทธิพลอาเภอ
หนองบุญมาก
2.ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
หนองบุญมาก
3.องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง
4.ภาคเอกชน
บริษัทห้างร้าน
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แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕8 ถึง ๒๕60 )
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
74

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑.๘ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางศาสนา
ที่
1

โครงการ
จัดประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยใน
วันเข้าพรรษา

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐
200,000 200,000 200,000
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(Kpi)
งานประเพณีท้องถิ่น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมในวัน
เข้าพรรษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕6๑ )
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑.๙ การสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการวั น แห่ งชั ย ชนะ
ท้ า วสุ ร นารี นิ ท รรศการ
ย้อนยุค วิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง
อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา

๒

โครงการจัดวันเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอ
ดุลยเดช

1.เพื่อน้อมราลึกถึงคุณงาม
ความดีของท่านท้าวสุรนารี
2.เพื่อสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม
3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันกลับมาใช้ชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
1.เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
2.เพื่อสร้างความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงานของ
ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐
(Kpi)
ปีละ ๑ ครั้ง
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ ประชาชน จานวน ๑๕
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) หมู่บ้าน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมงานประเพณีใน
วันฉลองวันแห่งชัยชนะ
ท้าวสุรนารี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนได้เข้าร่วม ส่วนการศึกษาฯ
กิจกรรมงานประเพณี
ในวันฉลองวันแห่งชัย
ชนะท้าวสุรนารี

ข้าราชการ พ่อค้า
คหบดี นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป

1.หน่วยงาน
ข้าราชการ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทุกหมู่
เหล่า มีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
จงรักภักดี
2.ข้าราชการและพสก
นิกรทุกหมู่เหล่าได้
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ขององค์
พระมหากษัตริย์

20,000

-

-

ประชาชน จ านวน ๑๐๔
หมู่บ้าน มีความจงรักภักดี
และสร้างความสามัคคีทุก
หมู่ เ หล่ า ในการด ารงชี วิ ต
ตามแนวพระราชดาริของ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

๑.ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอหนอง
บุญมาก
2.องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุก
แห่ง
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แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕6๑ )
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑.๙ การสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

3

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.เพื่อแสดงออกถึงความ
ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี
จงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนาง นักเรียน นักศึกษา และ
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์

2.เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่
พระเกียรติคุณสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
3.เพื่อเทิดทูนพระคุณของแม่
และยกย่องบทบาทของแม่ที่มี
ต่อครอบครัวและสังคม

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(Kpi)
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
10,000
ประชาชนจ านวน ๑๐๔
บาท
หมู่บ้าน มีจงรักภักดีและ
สร้ า งความสามั ค คี ทุ ก หมู่
เ ห ล่ า แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม
สามัคคีทุกหมู่เหล่า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
1.หน่วยงานราชการ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน
ทุกหมู่เหล่า มีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดีและ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
2.เกิดความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงานของ
รัฐ เอกชนและ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1.ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอหนอง
บุญมาก
2.องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุก
แห่ง และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕6๑ )
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑.๙ การสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่
4

โครงการ
โครงการงานวันปิย
มหาราช

งบประมาณและที่มา
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
1.เพื่อเป็นการราลึกถึงพระ ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี
5,000
มหากรุณาธิคณ
ุ ของ
นักเรียน นักศึกษา และ
บาท
พระบาทสมเด็จพระ
ประชาชนทั่วไป
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2.เพื่อสร้างความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงานของ
ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
(Kpi)
ประชาชน จ านวน ๑๐๔
หมู่บ้าน มีจงรักภักดีและ
สร้ า งความสามั ค คี ทุ ก หมู่
เ ห ล่ า แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม
สามัคคีทุกหมู่เหล่า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
1.ประชาชนทุกหมู่
เหล่าน้อมราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
2.เกิดความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ในพื้นที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1.ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอหนอง
บุญมาก
2.องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุก
แห่ง และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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