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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ  หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด  ที่รบัผิดชอบ

 1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 1.1  แนวทางการก่อสรา้ง  ปรบัปรงุและบ ารงุถนน  สะพาน  ทางระบายน้ า

1.1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 6                 6.52                         666,500 2.70                  ส่วนโยธา

1.1.2 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. 1                 1.09                           69,600 0.28                  ส่วนโยธา

1.1.3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

1.1.4 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง 2                 2.17                         150,000 0.61                  ส่วนโยธา

1.1.5 โครงการก่อสร้างถนนดิน 1                 1.09                           90,900 0.37                  ส่วนโยธา

1.1.6 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

1.1.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า -              -                                     -   -                     -

1.1.8 โครงการก่อสร้างสะพาน  คสล. -              -                                     -   -                     -

1.2  แนวทางดา้นแหล่งน้ า  การก่อสรา้ง  ปรบัปรงุ  และการขยายเขตประปา

1.2.1  โครงการขุดลอกสระน ้า                     1                 1.09          150,000                   0.61 ส่วนโยธา

1.2.2  โครงการขุดลอกล้าห้วย/คลองระบายน ้า                 -                       -                      -                         -   

1.2.3  โครงการวางท่อระบายน ้า                 -                       -                      -                         -   

1.2.4  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.                  3                 3.26          379,100                   1.53 ส่วนโยธา

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  

บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ  หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด  ที่รบัผิดชอบ

1.2.5  โครงการส้ารวจแหล่งน ้าบาดาล

1.2.6  โครงการก่อสร้าง/จัดซื อท่อส่งน ้าประจ้าหมู่บ้าน -              -                  -                 -                     -

1.2.7  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน                 -                       -                      -                         -    -

1.2.8  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน                 -   -                                     -   -                     -

1.2.9  โครงการขยายเขตวางท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน 1                 1.09                57,700           0.23                  ส่วนโยธา

1.2.10  โครงการก่อสร้าง,ซ่อมแซมประตูระบายน ้า                  1 1.09                         148,000 0.60                  ส่วนโยธา

1.3  แนวทางการขยายเขตไฟฟ้า  และไฟฟ้าสาธารณะ

1.3.1  โครงการอุดหนุนกิจการขยายเขตไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค   -   -   -   - 

1.3.2  โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ                  2 2.17                         232,100 0.94                  ส่วนโยธา

1.3.3  โครงการติดตั งโคมไฟฟ้าสาธารณะ   -   -   -   - 

1.3.4  โครงการจัดซื อมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ   -   -   -   - 

1.4  แนวทางดา้นการสาธารณปูโภค  และการก่อสรา้งอ่ืน

1.4.1  โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่น                  3                 3.26       1,143,000 4.63                  ส่วนโยธา

1.5  แนวทางดา้นการสื่อสาร

1.5.1  โครงการด้านการส่ือสาร                  1 1.09                           20,000 0.08                  ส้านักปลัด

 รวม 22                           23.91       3,106,900                12.57 
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ  หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด  ที่รบัผิดชอบ

2.  ยุทธศาสตรด์า้นคุณภาพชวีิต

2.1  แนวทางดา้นการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชวีิต  เดก็  สตรี

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ดอ้ยโอกาส  และผู้ตดิเชื้อ  HIV.

2.1.1  โครงการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ                  4 4.35                         274,000 1.11                  ส้านักปลัด

2.2  แนวทางการพัฒนาดา้นสาธารณสุข

2.2.1  โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข                  7 7.61                         446,250 1.81                  ส้านักปลัด

2.3  แนวทางการส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษา

2.3.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                11 11.96                    2,938,520 11.89                ส่วนการศึกษาฯ

2.4  แนวทางการส่งเสรมิสนับสนุนดา้นกีฬา นันทนาการ และการจัดให้มี

สถานที่ออกก าลังกาย และสวนสาธารณะ ส้านักปลัด

2.4.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา  นันทนาการ  และการจัดให้มีสถานที่                  3 3.26                         150,000 0.61                  ส่วนการศึกษาฯ

ออกก้าลังกาย  และสวนสาธารณะ

2.5  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

2.5.1  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั                  4 4.35                         702,800 2.84                  ส้านักปลัด
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ  หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด  ที่รบัผิดชอบ

2.6  แนวทางการรณรงค์  การป้องกันและแก้ไขการแพรร่ะบาดปัญหายาเสพตดิ

และสรา้งความเขม้แขง็ให้แก่ชมุชน

2.6.1  โครงการรณรงค์  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด                  3 3.26                           62,500 0.25                  ส้านักปลัด

และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

2.7  แนวทางการรณรงค์  และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกจิตส านึกดา้นคุณธรรม

จรยิธรรม  ให้แก่ประชาชน

2.7.1  โครงการรณรงค์  และประชาสัมพันธเ์พื่อปลูกจิตส้านึก  ด้านคุณธรรม   -   -   -   - 

จริยธรรม  ให้แก่ประชาชน

 รวม               32              34.78       4,574,070                18.51 
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ  หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด  ที่รบัผิดชอบ

3.  ยุทธศาสตรด์า้นการส่งเสรมิศาสนา  และวัฒนธรรม

3.1  แนวทางการส่งเสรมิ  อนุรกัษ์  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารตีประเพณี

และภมูปิัญญาท้องถ่ิน

3.1.1 โครงการส่งเสริม  อนุรักษ์  ศิลปะ  วฒันธรรมจารีตประเพณี                  6 6.52                         427,000 1.73                  ส้านักปลัด

และภมูิปัญญาท้องถิน่

3.2  แนวทางการเสรมิสรา้ง  ท านุบ ารงุ  และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

3.2.1  โครงการเสริมสร้าง  ท้านุบ้ารุง  และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา                  2 2.17                           50,000 0.20                  ส่วนการศึกษาฯ

 รวม                 8                8.70         477,000                  1.93 
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ  หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด  ที่รบัผิดชอบ

4.  ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

4.1  แนวทางการส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินให้มขีดีความสามารถในการพัฒนาดา้นตา่งๆ

4.1.1  โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครอง                16 17.39                  15,993,130 64.72                ส้านักปลัด

ส่วนท้องถิน่ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ

4.2  แนวทางการบรหิารจัดการภาครฐัที่ด ี แบบบูรณาการ 

และการมสี่วนรว่มของประชาชน

4.2.1  โครงการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม                  5 5.43                         135,000 0.55                  ส้านักปลัด

ของประชาชน

4.3  แนวทางการส่งเสรมิประชาธิปไตยและการมสี่วนรว่มของประชาชน

4.3.1 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน                  1 1.09                         100,000 0.40                  ส้านักปลัด

4.4  แนวทางการด าเนินงานตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  ตามแนวนโยบายของรฐั

4.4.1 โครงการด้าเนินงานตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง                  1 1.09                         150,000 0.61                  ส้านักปลัด

ส่วนท้องถิน่ตามแนวนโยบายของรัฐ

 รวม               23              25.00     16,378,130                66.28 
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ  หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด  ที่รบัผิดชอบ

5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

5.1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสรมิอาชพีให้แก่ประชาชน

5.1.1  โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน                  1 1.09                           30,000 0.12                  ส้านักปลัด

5.2  แนวทางการพัฒนาและส่งเสรมิเกษตรกรรม

5.2.1  โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม                  2 2.17                           54,900 0.22                  ส้านักปลัด

5.3  แนวทางการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจพอเพียง

5.3.1  โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง                  1 1.09                           30,000 0.12                  ส้านักปลัด

5.4  แนวทางการส่งเสรมิพัฒนาสินค้า  และรา้นค้าชมุชน

5.4.1  โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า และร้านค้าชุมชน   -   -   -   -  -

 รวม                 4                4.35         114,900                  0.46 
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ  หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด  ที่รบัผิดชอบ

6.  ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์  และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

6.1  แนวทางการสรา้งจิตส านึก  ตระหนัก  ในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

6.1.1  โครงการสร้างจิตส้านึก ตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                  2 2.17                           30,000 0.12                  ส้านักปลัด

และส่ิงแวดล้อม

6.2  แนวทางการบรหิารจัดการ  การก าจัดขยะมลูฝอย  สิ่งปฏกูิล

และน้ าเสียในชมุชน

6.2.1  โครงการบริหารจัดการ การก้าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏกิูล                  1                 1.09            30,000                   0.12  -

และน ้าเสียในชุมชน

 รวม                 3                3.26           60,000                  0.24 

 รวมทัง้สิ้น 92              100.00           24,711,000    100.00             




