รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน ฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที 1 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ ประโยชน์ ทีดิน ทีสาธารณะ ในท้ องถิน
ที
1

โครงการ
ประสานงานสํารวจและออก
เอกสารสิ ทธ์ทีดินให้กบั
ราษฎร/หมู่บา้ นชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือให้ประชาชนได้รับ
ประสานงาน/อุดหนุน การสํารวจทีดิน
กรรมสิ ทธิหรื อสิ ทธิทาํ กินในทีดิน และออกเอกสารสิ ทธ์กบั หน่วยงานที
เกียวข้อง

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
จะได้ รับ
ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
1,500ครัวเรื อน

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน ฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที 2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้ า รางระบายนํา
ที
1

โครงการ
ซ่อมแซม/ปรับปรุ ง/ถนน/
สะพาน และรางระบายนํ3าใน
เขตพื3นที

วัตถุประสงค์
เพือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในพื3นทีได้ใช้เส้นทาง
สําหรับการคมนาคมขนส่งได้
อย่างสะดวกรวดเร็ ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุ งถนน สะพาน และรางระบายนํ3า
ในเขตพื3นทีทีชาํ รุ ดเสี ยหาย
1. ฝาปิ ดรางระบายนํ3าหมู่ที 3
2.ปรับปรุ งถนนลูกรังหิ นคลุกบดอัดสาย
หนองน้อยจันทร์ หมู่ที 4 บ้านวังดิน
3.ปรับปรุ งถนนหิ นคลุกบดอัด ถนนสาย
ผ่านทีทาํ กินราษฎรหมู่ที 5
4. ซ่อมแซมถนนสายม่วงสามปี -นาทราย
หมู่ที 8 บ้านม่วงสามปี
5. ปรับปรุ งถนนเข้าพื3นทีการเกษตรสาย
หลัก ของหมู่ที 12 บ้านใหม่ศิวไิ ล

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
จะได้ รับ
ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองช่าง

ปรับปรุ งถนน สะพาน และรางระบายนํ3า
ในเขตพื3นทีทีชาํ รุ ดเสี ยหาย
6.ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลียถนนห้วย
เวียง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร
หมู่ที 15
7. ปรับปรุ งถนนลูกรังเข้าทีทาํ กินระยะทาง
5000 เมตร หมู่ที 16
8. ซ่อมแซมถนนเข้าหมู่บา้ นตั3งบริ เวณ
สะพานถึงป่ าช้า หมู่ที 17
9.ซ่อมแซม/ปรับปรุ งถนน สะพาน และ
รางระบายนํ3า ทีชาํ รุ ดเสี ยหายในเขตพื3นที
2

จัดทําป้ ายจราจร /สัญญาณ
จราจร/ป้ ายบอกชือถนน ชือ
ซอย

เพือให้ประชาชนในพื3นที หมู่
1-17 ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

จัดทําป้ ายจราจร หรื อป้ ายบอกชือถนน
ชือซอย ในเขตทต.ลี3ตามแบบแปลนทต.ลี3
1.ติดตั3งป้ าย/สัญญาณจราจร หมู่ที 8 บ้าน
ม่วงสามปี
2. ติดตั3งป้ าย/ สัญญาณจราจร ทุกหมู่บา้ น
ในเขตพื3นที

400,000

ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

3

ขยายผิวถนนคสล.เข้าวัดบ้าน
แวน(เชือมถนน ม.9- ม.10)
ของหมู่ที 1

เพือให้ราษฎรในพื3นที ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัยในการ
ใช้สญ
ั จรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ขยายผิวถนนเข้าวัดบ้านแวน เริ มตั3งแต่ทาง
เชือมหมู่บา้ นหมู่ที 9 เชือมหมู่ที 10 อย่าง
น้อยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมผนังข้างกัน
พังข้างละ 300 เมตร

700,000

ครัวเรื อนได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 86
ครัวเรื อน

กองช่าง

4

ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ เพือให้ราษฎรในพื3นที ได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่ ขนาด
ไผ่ บริ เวณโรงนํ3าดืม หมู่ที 1 ความสะดวกและปลอดภัยในการ กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร
ใช้สญ
ั จรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

5

ก่อสร้างรางระบายนํ3าหมู่ที 2

6

ก่อสร้างสะพานคอนกรี ตเสริ ม เพือให้ราษฎรในพื3นที ได้รับ
ก่อสร้างสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด
เหล็ก หมู่ที 2
ความสะดวกและปลอดภัยในการ 4 เมตร ยาว 20 เมตร หรื อตามแบบแปลน
ใช้สญ
ั จรและขนส่งผลผลิต
ของเทศบาลตําบลลี3
ทางการเกษตร

7

ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ เพือให้ราษฎรในพื3นที ได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่ 6 ซอย
ไผ่ 6 ซอย หมู่ที 2
ความสะดวกและปลอดภัยในการ ความยาวรวม 800 เมตร
ใช้สญ
ั จรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

8

ก่อสร้างถนน คสม. ภายใน
เพือให้ราษฎรในพื3นที ได้รับ
หมู่บา้ นหมู่ที 3 จํานวน 2 สาย ความสะดวกและปลอดภัยในการ
ใช้สญ
ั จรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

เพือให้ราษฎรในพื3นที ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัยในการ
ใช้สญ
ั จรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

รางระบายนํ3าในหมู่บา้ น จํานวน 3 แห่ง
1.บริ เวณบ้านผูใ้ หญ่บา้ นระยะทาง 400
เมตร
2.ทางเข้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กระยะทาง 100
เมตร
3.ถนนเข้าวัดระยะทาง 500 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่จาํ นวน 2
สาย 1.กว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร สายที 2
กว้าง 3 เมตร ยาว 475 เมตร หรื อตาม
แบบแปลนของทต.ลี3

600,000

600,000

ครัวเรื อนได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 86
ครัวเรื อน
ครัวเรื อนที ได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 180
ครัวเรื อน

1,000,000 ครัวเรื อนที ได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 180
ครัวเรื อน
1,200,000

ครัวเรื อนที ได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 180
ครัวเรื อน

800,000

ครัวเรื อนได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 164
ครัวเรื อน

9

ถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่ บ้าน เพือให้ในราษฎรพื3นที ได้รับ
โรงวัว-หนองแมว หมู่ที 4
ความสะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 260 เมตร หรื อตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลลี3

10 ก่อสร้างรางระบายนํ3า(บ้าน
หนองแมว) หมู่ที 4

เพือให้ราษฎรในพื3นที ได้รับ
รางระบายนํ3าในหมู่บา้ น บริ เวณบ้าน
ความสะดวกและปลอดภัยในการ หนองแมว ตามแบบแปลนของเทศบาล
ใช้สญ
ั จร
ตําบลลี3

11 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที 7

เพือให้ราษฎรในพื3นที ได้รับ
สร้างถนนลูกรัง ยาว 600 เมตร กว้าง 4
ความสะดวกและปลอดภัยในการ เมตร (สายเข้าสู่ศาลเจ้าพ่อกู่เหลือง)
ใช้สญ
ั จรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

12 ขยายผิวถนนภายในหมู่บา้ น
หมู่ที 9

เพือให้ราษฎรได้รับความสะดวก ขยายผิวถนนในหมู่บา้ นจํานวน 2 สายทาง
และมีความปลอดภัยในการ
1 สายทางท้ายหมู่บา้ น และ 2 สาย
สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิต ทางผ่านทุ่งนาเชือมถนนสายลี3-ดงดํา
ทางการเกษตร

13 ก่อสร้างรางระบายนํ3าตัวยู(U)
หมู่ที 10

เพือให้ราษฎรได้รับความสะดวก
และป้ องกันการกัดเชาะถนนของ
นํ3าในฤดูฝน
14 โครงการก่อสร้างสะพานคสล. เพือให้ประชาชนในพื3นที ได้มี
หมู่ที 11
สะพานสําหรับการคมนาคมและ
ขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ ว

ก่อสร้างรางระบายนํ3าขนาดกว้าง 0.30
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 400 เมตร
พร้อมฝาปิ ด
ก่อสร้างสะพาน คสล. ยาว 55 ม. กว้าง 4 ม.
หรื อตามแบบแปลนของเทศบาลลี3

500,000

ครัวเรื อนทีได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์มีจาํ นวน228
ครัวเรื อน
500,000

ครัวเรื อนที ได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 228
ครัวเรื อน
300,000 ครัวเรื อนได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 166
ครัวเรื อน

600,000

ครัวเรื อนได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 239
ครัวเรื อน

500,000

ครัวเรื อนได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 187
ครัวเรื อน
3,000,000

ครัวเรื อนทีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ วมีจาํ นวน391
ครัวเรื อน

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ เพือให้ราษฎรได้รับความสะดวก
ไผ่ หมู่ที 11
และมีความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่ จํานวน
3 แห่ง 1. ซอยบ้านถาวร เถาปาอินทร์ 2.
ซอยเข้าศาลเจ้าปู่ เหลือง 3. ถนนสายทุ่ง
ใหม่-ทุ่งนาอ้อ ยาว 270 เมตร กว้าง 4 เมตร
หรื อตามแบบแปลนของทต.ลี3

16 ก่อสร้างรางระบายนํ3าคอนกรี ต เพือให้ราษฎรได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายนํ3าคอนกรี ต ขนาดยาว
หมู่ที 11
และป้ องกันการกัดเชาะถนนของ 200 เมตร กว้าง 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
นํ3าในฤดูฝน
พร้อมฝาปิ ด หรื อตามแบบแปลน
ของทต.ลี3

800,000

270,000

กองช่าง
ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน 204
ครัวเรื อน

ครัวเรื อนได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 202
ครัวเรื อน

เพือให้ราษฎรในพื3นทีและ
ก่อสร้างถนนคสม.เชือมระหว่างหมู่บา้ น
นักเรี ยน ได้รับความสะดวกและ หมู่ที 5 และหมู่ที 12 ขนาดกว้าง 3 เมตร
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่ง ยาว 1,000 เมตร หรื อตามแบบแปลน
ผลผลิตทางกาเกษตร

1,200,000

กองช่าง
ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน 677
ครัวเรื อน

18 ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ เพือให้ราษฎรในพื3นที ได้รับ
ถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่ จํานวน 1 สาย
ไผ่หมู่ที 13
ความสะดวกและปลอดภัยในการ ซอยที 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา
ใช้สญ
ั จร
0.15 เมตร

1,200,000

ครัวเรื อนทีได้รับ
ประโยชน์มีจาํ นวน
199 ครัวเรื อน

17 ก่อสร้างถนนคสม เชือม
ระหว่างหมู่ที 5 และหมู่ที 12
บริ เวณติดลําเหมืองสาธารณะ
หลังโรงเรี ยนฮ่อมต้อ

19 ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ เพือให้ราษฎรได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่ขนาด
ไผ่ หมู่ที 14
และมีความปลอดภัยในการ
กว้าง 4 เมตร ยาว500 เมตร หนา 0.15
สัญจรไปมา
เมตร พร้อมไหล่ทางขนาด 0.50 เมตร
หรื อตามแบบแปลนของทต.ลี3

408,000

กองช่าง

ครัวเรื อนได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 148
ครัวเรื อน

20 ก่อสร้างรางระบายนํ3าหมู่ที 14 เพือให้ราษฎรได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายนํ3าคอนกรี ตขนาดยาว
และป้ องกันการกัดเชาะถนนของ 400 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร
นํ3าในฤดูฝน
แบบตัววี(V) หรื อตามแบบแปลนทต.ลี3
21 ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ เพือให้ราษฎรได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่จาํ นวน 2
ไผ่หมู่ที 17
และมีความปลอดภัยในการ
สาย สายที 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 65
สัญจรไปมา
เมตร สายที 2 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 65
เมตร หรื อตามแบบแปลนของ ทต.ลี3

300,000 ครัวเรื อนได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 148
ครัวเรื อน
420,000

22 ก่อสร้างรางระบายนํ3าหมู่ที 15 เพือให้ราษฎรได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายนํ3าคอนกรี ตขนาดกว้าง
และป้ องกันการกัดเชาะถนนของ 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 450 เมตร มี
ฝาปิ ด ท่อระบายนํ3าขนาด 0.40 เมตร
นํ3าในฤดูฝน
จํานวน 3 จุด หรื อตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลลี3
23 ก่อสร้างสะพานหรื อท่อหลอด เพือให้ราษฎรในพื3นทีและ
ก่อสร้างสะพานหรื อท่อหลอดเหลียมเพือ
เหลียม เข้าพื3นทีการเกษตร
นักเรี ยน ได้รับความสะดวกและ เข้าพื3นทีทาํ การเกษตร ตามแบบแปลนของ
หมู่ที 16
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่ง เทศบาลตําบลลี3
ผลผลิตทางการเกษตร

ครัวเรื อนได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 188
ครัวเรื อน

600,000

600,000

ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน 21
ครัวเรื อน

กองช่าง

ครัวเรื อนได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 106
ครัวเรื อน

24 การป้ องกันภัยจากการใช้
เส้นทางจราจร

เพือให้ราษฎรในพื3นทีและ
นักเรี ยน ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางกาเกษตร

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพือให้ประชาชนในพื3นที หมู่ 4
ผิวเรี ยบ หมู่ที 4
ได้ใช้ถนนสําหรับการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว

จัดชื3อแผงกั3นแบ่งแนวจราจร(กําแพงนํ3า)
ขนาด 50x100x80 cm จํานวน 10 ชุด
จัดซื3อแผงกั3นพร้อมไฟสัญญาณจํานวน 3
ชุด
จัดชื3อกรวยจราจรขนาด 40x40x80cm
จํานวน 10 อัน

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรี ยบความกว้าง 8
เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมร่ องระบาย
นํ3าทั3งสองข้างตามแบบแปลน
26 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพือให้ราษฎรหมู่ที11,2และหมู่ที ก่อสร้างถนนลาดยางยาว 410 เมตร กว้าง 6
เชือมหมู่ที 11-2-17
17 ได้รับความสะดวกปลอดภัย เมตร หรื อตามแบบแปลนของ
ในการสัญจรไปมา

50,000

ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

สํานักปลัด
(ป.ภ.)

3,000,000 ครัวเรื อนที ได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 212
ครัวเรื อน
1,720,000 ครัวเรื อนทีได้รับ
ประโยชน์มีจาํ นวน
563ครัวเรื อน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน ฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
ที

โครงการ

1

ติดตั3ง/ปรับปรุ ง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้ าแสงสว่างสาธารณะ ใน
เขตพื3นที

2

ปรับปรุ ง/ซ่อมแซม/ขยาย/
ระบบประปา และการอบรม
บริ หารจัดการประปาหมู่บา้ น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือให้ประชาชนในพื3นที อบต.ลี3 ติดตั3ง/ปรับปรุ ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ าแสงสว่าง
ได้ใช้ถนนสําหรับการคมนาคม สาธารณะในเขตทต.ลี3 จํานวน 16หมู่บา้ น
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
เพือให้ประชาชนทัว ไปในเขต
1.ปรับปรุ งระบบประปาหมู่บา้ น หมู่ที 1
พื3นทีมีน3 าํ ประปาเพียงพอต่อการ 2.ปรับปรุ งระบบประปาเปลียนแหล่งนํ3า
อุปโภคบริ โภค
ดิบ,ถังกรองนํ3าและบ่อพักนํ3า หมู่ที 3
3. ปรับปรุ งระบบประปาหมู่บา้ นหมู่ที 9
4. ปรับปรุ งระบบประปาหมู่ที 12
4.1. ย้ายทีต3งั แท็งค์น3 าํ จากจุดเดิมเนืองจาก
ปริ มาณนํ3าไม่เพียงพอ
4.2. ปรับปรุ งระบบกรองนํ3า
อบรบการบริ หารจัดการประปาหมู่บา้ น
ให้มีประสิ ทธิภาพ
5.ปรับปรุ งระบบประปาหมู่บา้ นหมู่ที 13
บ้านแพะหนองห้า

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

1,000,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
ครัวเรื อนทีมีการ
กองช่าง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ วมีจาํ นวน 3.066
ครัวเรื อน
ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

กองช่าง

6. ปรับปรุ งระบบนํ3าประปา หมู่ที 5
6.1. เปลียนท่อส่งนํ3าเดิม
6.2. เปลียนถังนํ3าไฟเบอร์ 4 ถัง
6.3. ปรับปรุ งระบบจ่ายนํ3า
7. ปรับปรุ งระบบประปาหมู่ที 16
7.1. ล้างเป่ าบ่อบาดาล
7.2.ปรับปรุ งระบบกรองนํ3า
8. ปรับปรุ งระบบประปาหมู่ที 17
8.1. เชือมต่อประปาภูเขา
8.2. ปรับปรุ งระบบเดิม
9. สร้างทีพกั นํ3าประปาหมู่ที 14
10.ปรับปรุ ง/ซ่อมแซม/ขยายระบบประปา
ในเขตพื3นที
3

ก่อสร้างระบบประปาขนาด
ใหญ่หมู่ที 9 บ้านปวงคํา

ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จํานวน 1
เพือให้ประชาชนทัว ไปในเขต
พื3นทีมีน3 าํ ประปาเพียงพอต่อการ แห่ง
อุปโภคบริ โภค

4

จัดซื3อเครื องสูบนํ3าบาดาล
สํารอง

เพือใช้สาํ รองเปลียนเครื องที
ชํารุ ดของระบบประปาหมู่บา้ น

จัดซื3อเครื องสูบนํ3าแบบบาดาล ขนาด 3
แรงม้า 3 เฟรส (2.2 Kw) จํานวน 2 เครื อง
และขนาด 2 แรงม้า 2 เฟรส จํานวน 2
เครื อง

3,000,000 ครัวเรื อนทีจะได้รับ กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 238
ครัวเรื อน
200,000

ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน ฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที 4 แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่ งนํา
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือให้ราษฎรมีน3 าํ เพือใช้ใน
ก่อสร้างคลอส่งนํ3าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
การเกษตรอย่างเพียงพอ และเป็ น ทุ่งหลวง ระยะทาง 1,000 เมตร หรื อตาม
แหล่งนํ3ารองรับภัยแล้ง
แบบแปลนของเทศบาลตําบลลี3

1

ก่อสร้างคลองส่งนํ3าคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ทุ่งหลวง หมู่ที 2

2

ผันนํ3าส่งสู่พ3ืนทีการเกษตรโดย เพือให้เกษตรกรมีน3 าํ เพือ
ใช้ท่อ พีวซี ี หมู่ที 2,17
การเกษตรอย่างพอเพียง

เดินท่อพีวซี ี ในเขตพื3นที หมู่ที 2,17 นา
กลาง ผายอง

3

คลองส่งนํ3าเพือการเกษตรหมู่ที เพือให้ราษฎรมีน3 าํ เพือทํา
7 บ้านป่ าหก
การเกษตรอย่างพอเพียง

ก่อสร้างคลองส่งนํ3าคอนกรี ตขนาดกว้าง
0.9 เมตร ลึก 0.6 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
921 เมตร

4

ติดตั3ง/ประสานเครื องสูบนํ3า เพือให้ประชาชนในพื3นทีมีน3 าํ
โดยไฟฟ้ า/นํ3ามัน พร้อมอุปกรณ์ เพียงพอกับการอุปโภค บริ โภค
ทําการเกษตร รวมถึงการ
แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สถานีสูบนํ3าด้วยไฟฟ้ า หมู่ที 7 และใน
เขตพื3นทีเทศบาล

5

ก่อสร้างอาคารป้ องกันตลิงผัง เพือให้ราษฏรได้รับความ
ก่อสร้างอาคารป้ องกันตลิงผังหมู่ที 7
หมู่ที 7(บริ เวณสะพานแม่แต๊ะ) ปลอดภัยจากปัญหานํ3าหลากและ (บริ เวณสะพานแม่แต๊ะ)
ป้ องกันเสี ยหายต่อชีวติ และ
ทรัพย์สิน

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000

40,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
ครัวเรื อนได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 180
ครัวเรื อน
ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
1,465 ครัวเรื อน

540,000

กองช่าง

กองช่าง
ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน 166
ครัวเรื อน
500,000

ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
2,000 ครัวเรื อน

กองช่าง

600,000 ครัวเรื อนที ได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 166
ครัวเรื อน

6

ปรับปรุ งระบบส่งนํ3าของ
เพือให้ราษฎรมีน3 าํ เพือใช้ใน
ปรับปรุ งระบบส่งนํ3าจากโรงสูบนํ3าด้วย
ระบบสูบนํ3าด้วยไฟฟ้ าหมู่ที 9 การเกษตรอย่างเพียงพอ และเป็ น ไฟฟ้ า
บ้านปวงคํา
แหล่งนํ3ารองรับภัยแล้ง
1. เปลียนขนาดท่อส่งนํ3าให้มีขนาดใหญ่ข3 ึน
2. ขยายระยะท่อส่งนํ3าจากเดิมจนถึงคลอง
ส่งนํ3า
3. ก่อสร้างคลองส่งนํ3าคอนกรี ตเชือมต่อ
ระบบท่อส่งนํ3า

7

ติดตั3งท่อส่งนํ3าเพือการเกษตร เพือให้ราษฎรมีน3 าํ เพือใช้ใน
หมู่ที 13
การเกษตรอย่างเพียงพอ และเป็ น
แหล่งนํ3ารองรับภัยแล้ง
ขุดลอกแหล่งนํ3าทีต3ืนเขิน
เพือให้ราษฎรมีน3 าํ เพือใช้ใน
ภายในเขตพื3นที
การเกษตรอย่างเพียงพอ และเป็ น
แหล่งนํ3ารองรับภัยแล้ง

8

800,000 ครัวเรื อนได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 238
ครัวเรื อน

ติดตั3งท่อส่งนํ3าจากเขือนแม่ปุ เพือนํามาใช้
เพือการเกษตร ระยะทาง 5,000เมตร
ขุดลอกแหล่งนํ3าทีต3ืนเขินในเขตพื3นที
1..ขุดลอกลํานํ3าแม่แต๊ะและร่ องนํ3าภายใน
หมู่บา้ น หมู่ที 8 บ้านม่วงสามปี
2.ขุดลอกอ่างเก็บนํ3าแม่แวน,อ่างหนองผึ3ง
,ขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที 10 บ้านกลาง
3. ขุดลอกหน้าฝายห้วยปางสี เซียน(ห้วย
แม่จุมปู,ห้วยป่ าไร่ ) หมู่ที14
4 แหล่งนํ3าทีต3ืนเขินในเขตพื3นที

550,000

1,000,000

ราษฎรได้รับประโยชน์ กองการเกษตร
จํานวน 199 ครัวเรื อน
ครัวเรื อนที ได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
2,500 ครัวเรื อน

กองช่าง

9

เจาะบ่อนํ3าบาดาลเพือการเกษตร เพือให้ราษฎรมีน3 าํ เพือใช้ใน
เจาะบ่อนํ3าเพือการเกษตร
การเกษตรอย่างเพียงพอ และเป็ น 1. ขุดเจาะบ่อนํ3าบาดาลเพือการเกษตร หมู่
แหล่งนํ3ารองรับภัยแล้ง
ที 10
2. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือการเกษตรขนาด 4
นิ3ว หมู่ที 13
3. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือการเกษตรในเขต
พื3นที

10 ก่อสร้างแหล่งเก็บกักนํ3าเช่น
ฝายกั3นนํ3า,อ่างเก็บนํ3า,ฯลฯ

1. ฝายนํ3าล้น ฝายทุ่งใหม่ หมู่ที 2
เพือใช้ในการเก็บกักนํ3าในฤดู
นํ3าหลาก และนํานํ3าออกมาใช้ใน 2. ก่อสร้างอ่างเก็บนํ3าห้วยอ้อ หมู่ที 2.
ฤดูแล้ง
3.ก่อสร้างฝายนํ3าล้นหมู่ที 11 (ทุ่งใหม่)
4.ก่อสร้างฝายแม่จ๋อง,ห้วยกิVวไก่ และขุด
สระเก็บนํ3า หมู่ที 12 บ้านใหม่ศิวไิ ล
5. สร้างผนังดินกั3นนํ3าห้วยเวียง หมู่ที 15
6. สร้างแหล่งเก็บนํ3าในเขตพื3นที

100,000

ครัวเรื อนที ได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์จาํ นวน 186
ครัวเรื อน

3,000,000 ครัวเรื อนทีได้รับ
กองช่าง
ประโยชน์มีจาํ นวน204
ครัวเรื อน

11 ปรับปรุ ง/ซ่อมแซมฝายกั3นนํ3า/ เพือให้ราษฎรมีน3 าํ เพือใช้ใน
1.ขุดลอกลําเหมืองระยะทาง 800 เมตร
แหล่งนํ3าในเขตพื3นที
การเกษตรอย่างเพียงพอ และเป็ น หรื อปรับปรุ งเป็ นคลองส่งนํ3าคอนกรี ต
แหล่งนํ3ารองรับภัยแล้ง
หมู่ที 5
2.ปรับปรุ งซ่อมแซมฝายและพนังกั3นนํ3า
หมู่ที 8 บ้านม่วงสามปี
3. ทําแก้มลิงรองรับนํ3าห้วยต๋ มกับแม่แต๊ะ
(บริ เวณห้วยแม่ปุ๊) หมู่ที 8 บ้านม่วงสามปี
4.ปรับปรุ งแหล่งนํ3าห้วยเวียงน้อย หมู่ที 15
5. ขุดลอกฝายทุ่งหลวงหมู่ที 17
6. ปรับปรุ งเสริ มคันอ่างเก็บนํ3า(โป่ ง) หมู่ที
17 ปรับปรุ งสระเก็บนํ3านากลาง-ผายอง
(ห้วยโป่ ง)
7.ปรับปรุ ง/ซ่อมแซมฝายกั3นนํ3าแหล่งนํ3าใน
เขตพื3นที

12 การสร้างฝายชลอนํ3าตามแนว สามารถชะลอการไหลของนํ3าและ เพือจัดทําฝายแม้วและซ่อมแซมฝายเดิม
พระราชดําริ
เก็บกักนํ3าเพือใช้ในการเกษตร
1. หมู่ที 4 บ้านวังดิน
2. จัดทําฝายแม้วในเขตพื3นที

1,000,000

50,000

ครัวเรื อนที ได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
2,500 ครัวเรื อน

กองช่าง

ราษฎรได้รับประโยชน์ กองการเกษตร
จํานวน 500 ครัวเรื อน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ และการท่ องเทียว
แนวทางที 1 แนวทางการสร้ างและพัฒนาระบบเครือข่ ายการตลาด การจัดตังตลาดกลาง และศูนย์ จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ ในท้ องถิน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการจัดหาตลาดเพือ
เพือให้ประชาชนในเขตพื3นที
รองรับสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ใน เทศบาลตําบลลี3 มีสถานที
เขตพื3นทีเทศบาลตําบลลี3
จําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด

2

อุดหนุนโครงการจัดงานลําไย เพือเป็ นการเปิ ดตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการ
เกษตร ให้ประชาชนทัว ไป
รับทราบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาตลาดเพือรองรับสิ นค้าหรื อ
ผลิตภัณฑ์ทีกลุ่มต่างๆ ผลิตขึ3นจํานวน 1
แห่ง(บริ เวณตรงข้ามปากทางเข้าตําบลก้อ)
จัดกิจกรรม/อุดหนุนงานลําไยในระดับ
จังหวัดและอําเภอในการจัดงานลําไย
ประจําปี

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000

50,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
ครัวเรื อนเกษตรกร
สํานักปลัด
ได้รับประโยชน์
จํานวน 2,500 ครัวเรื อน
ครัวเรื อนเกษตรกร
สํานักปลัด
ได้รับประโยชน์
จํานวน 2,500 ครัวเรื อน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ และการท่ องเทียว
แนวทางที 2 แนวทางการส่ งเสริมพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ ประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรบทักษะอาชีพการทําดอกไม้จนั
ให้กบั นักเรี ยนจํานวน 1 ครั3ง

1

อบรมทักษะอาชีพการทํา
ดอกไม้จนั (โรงเรี ยนบ้านม่วง
สามปี )

เพือเสริ มทักษะอาชีพให้แก่เด็ก
นักเรี ยน

2

จัดซื3อสารเคมีป้องกันกําจัด
ศัตรู พืชและการแพร่ ระบาด
ของโรคในพืชและสัตว์

1.เพือป้ องกันและกําจัดศัตรู พืช จัดซื3อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืช
และกําจัดการแพร่ ระบาดของโรค และสารเคมีป้องกันการแพร่ ระบาดของ
ในพืช
โรคในสัตว์ จํานวน 1 ครั3ง
2. เพือป้ องกันการแพร่ ระบาด
ของโรคในปศุสตั ว์

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

50,000

50,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
จะได้ รับ
นักเรี ยนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน 68
คน

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองการศึกษา

50,000 ครัวเรื อนในพื3นที
กองส่งเสริ ม
ได้รับประโยชน์จาํ นวน การเกษตร
2,500 ครัวเรื อน

3

ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทค
โนโลยีก ารเกษตร

เพือให้เกษตรกรในเขตพื3นที
ได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
การเกษตร มีการรวมกลุ่มด้าน
อาชีพ ได้รับเทคโนโลยีการผลิต
พืชและสัตว์ทีทนั สมัย

บริ หารจัดการศูนย์บริ การและถ่ายทอด
เทคโยโลยีก ารเกษตร เพือปฏิบตั ิหน้าที
ด้านจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร การ
สํารวจข้อมูล การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
การฝึ กอบรมอาชีพการเกษตร การบริ การ
ข้อมูล และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การ
รวบรวมส่งเสริ มพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน
การสํารวจช่วยเหลือป้ องกันกําจัดศัตรู พืช
และการกระจายพันธ์พืช

50,000

ครัวเรื อนในพื3นที
กองส่งเสริ ม
ได้รับประโยชน์จาํ นวน การเกษตร
2,500 ครัวเรื อน
(ศบกต.ลี3)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ และการท่ องเทียว
แนวทางที 3 แนวทางการส่ งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกีอ หนุนด้ านเศรษฐกิจในท้ องถินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือให้นกั เรี ยนมีความรู้ในการใช้ จัดกิจกรรม/อุดหนุนการพัฒนาการเรี ยนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้เป็ นพื3นฐาน และทักษะชีวติ ตามแนวทางปรัชญา
ในการดําเนินชีวติ ทีดีในอนาคต เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 ครั3ง

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
จะได้ รับ
นักเรี ยนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน 65
คน

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองการศึกษา

1

พัฒนาการเรี ยนรู้และทักษะ
ชีวติ ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรี ยน
บ้านนากลาง)

2

อบรมการจัดทําโครงงาน
อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง(โรงเรี ยนบ้านปู)

เพือให้นกั เรี ยนมีความรู้ในการใช้ จัดกิจกรรม/อุดหนุนการอบรมการจัดทํา
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้เป็ นพื3นฐาน โครงงานอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
ในการดําเนินชีวติ ทีดีในอนาคต พอเพียง จํานวน 1 ครั3ง

20,000

นักเรี ยนได้รับ
กองการศึกษา
ประโยชน์จาํ นวน26 คน

3

จัดตั3งยุวเกษตร

เพือให้ เยาวชนมีความรู้และ
เข้าใจในอาชีพเกษตรกร และ
เยาวชนมีความรักและภูมิในใน
การชีพเกษตรกร

จัดกิจกรรม/อบรมการทําการเกษตรใน
โรงเรี ยนในเขตพื3นที

30,000

นักเรี ยนในโรงเรี ยน
ได้รับประโยชน์

กองส่งเสริ ม
การเกษตร

4

ครอบครัวพอเพียง

เพือให้ครอบครัวต้นแบบดําเนิน จัดให้มีครอบครัวต้นแบบในการดําเนิน
ชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

50,000

มีครอบครัวต้นแบบ
ในการใช้ชีวติ แบบ
พอเพียง

กองส่งเสริ ม
การเกษตร

5

ส่งเสริ มการทําปุ๋ ยหมักและนํ3า เพือให้เกษตรกรมรู้วธิ ีทาํ ปุ๋ ยหมัก ส่งเสริ มให้เกษตรกรทําปุ๋ ยหมักและนํ3า
หมักชีวภาพเพือใช้ใน
และนํ3าหมักในชีวภาพ เพือลด
หมักชีวภาพ จํานวน 200 คน
การเกษตร
ต้นทุนในการทําการเกษตร

20,000

เกษตรกร จํานวน 200 กองส่งเสริ ม
ครัวเรื อนได้รับ
การเกษตร
ประโยชน์

6

อบรมด้านการเกษตรอินทรี ย ์

เพือให้เกษตรกรทีสนใจการทํา จัดอบรมให้ความรู้ในการทําเกษตรระบบ
การเกษตรอินทรี ยม์ ีความรู้ความ อินทรี ย ์ จํานวน 50 คน
เข้าใจและสามารถนําไปปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้อง

50,000

กองส่งเสริ ม
ครัวเรื อนทีได้รับ
ประโยชน์ จํานวน 50 การเกษตร
ครัวเรื อน

7

เลี3ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
เพือให้ราษฎรมีรายได้เสริ ม มีการ ส่งเสริ มให้ราษฎรเลี3ยงปลาดุกในบ่อ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี3ยงสัตว์เพือใช้ประกอบอาหาร พลาสติก จํานวน 100 ราย โดยสนับสนุน
(ประมงอําเภอ)
พันธ์ปลา พลาสติก อาหารปลา

120,000

ราษฎรจํานวน 100
ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์

กองส่ งเสริ ม
การเกษตร
(ประมงอําเภอ)

8

การเลี3ยงปลาหมอไทยในบ่อ
ดินตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ประมงอําเภอ)

เพือให้ราษฎรมีรายได้เสริ ม มีการ ส่งเสริ มให้เกษตรกรเลี3ยงปลาหมอไทยใน
เลี3ยงสัตว์เพือใช้ประกอบอาหาร บ่อดินจํานวน 40 ราย พันธ์ปลา 700 ราย
อาหารปลา 1 ถุง

35,000

ราษฎรจํานวน 40
ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์

กองส่ งเสริ ม
การเกษตร
(ประมงอําเภอ)

9

ป้ องกันกําจัดศัตรู พืช(มวน
ลําไย)โดยใช้แตนเบียน

เพือป้ องกันต้นลําไยไม่ให้ถูก
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนแก่
ทําลาย ลดต้นทุนการผลิต ลดการ เกษตรกรและผลิตแตนเบียนเพือนํ3าไป
ใช้สารเคมี รักษาระบบนิเวศน์
ปล่อยป้ องกันกําจัดมวนลําไยจํานวน 17
หมู่บา้ น 2-3 ครั3ง/ปี

200,000

ครัวเรื อนทีได้รับ
ประโยชน์ จํานวน
2,500 ครัวเรื อน

กองส่งเสริ ม
การเกษตร
(ศบกต.ลี3)

10 ผลิตพืชผักสวนครัวเพือลด
รายจ่าย

เพือให้ครอบครัวดําเนินชีวติ ตาม จัดตั3งกลุ่มผูผ้ ลิตพืชผักสวนครัวจํานวน 1
กลุ่ม 50 ราย
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

10,000

ครัวเรื อนทีได้รับ
กองส่งเสริ ม
ประโยชน์ จํานวน 50 การเกษตร
(ศบกต.ลี3)
ครัวเรื อน

11 ศูนย์เรี ยนรู้ตน้ แบบเศรษฐกิจ
พอเพียงตําบลลี3

เพือให้เป็ นจุดเรี ยนรู้จุดสาธิตและ จัดตั3งศูนย์เรี ยนรู้ตน้ แบบเศรษฐกิจ
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
พอเพียงตําบลลี3 จํานวน 1 ศูนย์

65,000

ครัวเรื อนทีได้รับ
ประโยชน์ จํานวน
3,066 ครัวเรื อน

กองส่งเสริ ม
การเกษตร
(ศบกต.ลี3)

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
จะได้ รับ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 2,500
ครัวเรื อน

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ และการท่ องเทียว
แนวทางที 4 แนวทางการส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝี มือแรงงานแก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่ บ้าน กลุ่มเกษตรกร
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือให้ประชาชนในพื3นที มีอาชีพ อบรมให้ความรู้และทักษะในการ
เสริ ม เพิมรายได้หรื อพัฒนา
ประกอบอาชีพให้กบั ผูส้ นใจ
คุณภาพชีวติ

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

ที

โครงการ

1

ฝึ กอบรมอาชีพเสริ ม

2

อุดหนุนกลุ่มอาชีพตําบลลี3

เพือเป็ นการต่อยอดกิจกรรมทีมีอยู่ อุดหนุนงบประมาณให้กบั กลุ่มอาชีพเพือ
เดิมให้มีประสิ ทธิภาพยิง ขึ3น
ใช้ในการพัฒนาต่อยอดการดําเนินการ
ของกลุ่ม

50,000

3

ฝึ กอบรมและส่งเสริ มอาชีพ
ด้านการเกษตร

เพือให้เกษตรกรมีความรู้สามารถ ฝึ กอบรมและส่งเสริ มอาชีพด้าน
ทําการเกษตรได้อย่างมี
การเกษตรให้กบั เกษตรกรในเขตพื3นที
ประสิ ทธิภาพ ลดต้นทุนมีผลกําไร จํานวน 2 ครั3ง
เพิมมากขึ3น

50,000

4

ส่งเสริ มอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตร เพือให้เกษตรกรใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์

ส่งเสริ ม/อบรมอาชีพเสริ มให้แก่เกษตรกร
จํานวน 20 คน

20,000

50,000

20,000

50,000 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 2,500
ครัวเรื อน

กอง
สวัสดิการฯ

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 2,500
ครัวเรื อน

กองส่งเสริ ม
การเกษตร
(ศบกต.ลี3)

20,000 เกษตรกรได้รับ
กองส่งเสริ ม
ประโยชน์ 20ครัวเรื อน การเกษตร

5

เลี3ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อ
ดิน(ประมงอําเภอ)

เพือให้ราษฎรมีอาหารบริ โภคใน ส่งเสริ มการเลี3ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อ
ครัวเรื อนและเป็ นรายได้เสริ ม
ดินจํานวน 20 ราย สนับสนุนพันธ์ปลา
รายละ 1,500 ตัว อาหารปลา

45,000

ราษฎรได้รับประโยชน์ กองส่งเสริ ม
20 ครัวเรื อน
การเกษตร
(ประมง
อําเภอ)

6

ฝึ กอบรมหลักการเพาะเลี3ยง
สัตว์น3 าํ ให้กบั เกษตรกร

เพือให้เกษตรกรมีความรู้ดา้ นการ ฝึ กอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเลี3ยง
เพาะเลี3ยงสัตว์น3 าํ ชนิดต่าง ๆ การ สัตว์น3 าํ จํานวน 120 ราย
แปรรู ป การทําอาหารสัตว์น3 าํ

36,000

ราษฎรได้รับประโยชน์ กองส่งเสริ ม
120 ครัวเรื อน
การเกษตร
(ประมง
อําเภอ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ และการท่ องเทียว
แนวทางที 5 แนวทางการส่ งเสริม และพัฒนาการท่ องเทียว
ที
1

โครงการ
โครงการอุดหนุนอุดหนุน
ส่งเสริ มสร้างพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียว,อ่างเก็บนํ3า หมู่ที 4
หมู่ที 14 และในเขตพื3นทต.ลี3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือให้ประชาชนทัว ไปมีสถานที สนันสนุนอุดหนุนส่งเสริ มสร้างแหล่งท่อง
พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริ ม
เทียวในเขตพื3นที จํานวน 2 ครั3ง
การท่องเทียว

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
จะได้ รับ
ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
สํานักปลัด

2

โครงการอุดหนุนอุดหนุน
ส่งเสริ มสร้างพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียวในเขตพื3น

เพือให้ประชาชนทัว ไปมีสถานที สนันสนุนอุดหนุนส่งเสริ มสร้างแหล่งท่อง
พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริ ม
เทียวในเขตพื3นทีจาํ นวน 2 ครั3ง
การท่องเทียว

100,000 ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสั งคมและวัฒนธรรม
แนวทางที 1 แนวทางการพัฒนาสั งคมและชุ มชนอย่ างยังยืน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือให้ราษฎรทียากจนได้มีเครื อง จัดหาเครื องกันหนาวให้กบั ราษฎรที
กันหนาวอย่างเพียงพอ
ยากจนและขาดแคลน ในเขตพื3นที

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

ที

โครงการ

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
ราษฎรทีได้รับ
สํานักปลัด
ประโยชน์จาํ นวน 160 (จนท. ปภ.)
ครัวเรื อน

1

อบต.ลี3 ต้านภัยหนาว

2

จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ในเขตพื3นที เพือให้มีขอ้ มูลพื3นฐานในการ
จัดจ้างดําเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบ
พัฒนาในเขตพื3นทีและการพัฒนา จปฐ. เพือใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาพื3นที
ในภาพรวม

60,000

ราษฎรทีได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3

อบรมแกนนําเยาวชน
"คาราวานเสริ มสร้างเด็ก"

เพือให้มีแกนนํา เป็ นตัวอย่าง
ให้กบั เยาวชนในพื3นที

จัดอบรมแกนนําเยาวชนในท้องถินจํานวน
1 รุ่ น

20,000

ราษฎรทีได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

4

พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูพ้ ิการ

เพือให้คนพิการมีคุณภาพชีวติ ทีดี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูพ้ ิการ
และสามารถดํารงชีวติ ในสังคม
ได้อย่างมีคุณภาพ

20,000

ราษฎรทีได้รับ
กอง
ประโยชน์จาํ นวน 100 สวัสดิการ
ครัวเรื อน
สังคม

5

บ้านเทิดไท้องค์ราชัน 86
พรรษา

เพือให้ผดู้ อ้ ยโอกาสได้รับปัจจัย จัดสร้างบ้านสําหรับผูย้ ากไร้และ
ในการดํารงชีวติ ครบทั3ง 4 ปัจจัย ผูด้ อ้ ยโอกาส จํานวน 2 หลัง

6

อบรมผูป้ กครองเด็กพิการ
เปลียนบ้านเป็ นห้องเรี ยน

เพือให้เด็กพิการสามารถ
ดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ

อบรมให้ความรู้เกียวกับการเปลียนบ้านให้
เป็ นห้องเรี ยนสําหรับเด็กพิการ

7

จ่ายเบี3ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

เพือให้ผสู้ ูงอายุมีปัจจัยในการ
ดํารงชีวติ และมีขวัญกําลังใจทีดี

จัดงบประมาณเพือจ่ายเป็ นเบี3ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุ ประจําปี งบประมาณ 2554

8

จ่ายเบี3ยยังชีพคนพิการ

เพือให้ผพู้ ิการมีปัจจัยในการ
ดํารงชีวติ และมีขวัญกําลังใจทีดี

9

จ่ายเบี3ยยังชีพผูต้ ิดเชื3อ(ผูป้ ่ วย
เอดส์)

เพือให้ผตู้ ิดเชื3อมีปัจจัยในการ
ดํารงชีวติ และมีขวัญกําลังใจทีดี

10 สนันสนุนกิจกรรมของ
สํานักงานกิงกาชาดอําเภอลี3

ราษฎรทีได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน 2
ครัวเรื อน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

30,000

ราษฎรทีได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน 30
ครัวเรื อน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

2,490,000

2,490,000

2,490,000 ผูส้ ูงอายุในเขตพื3นที
จํานวน 415 ราย

กอง
สวัสดิการ
สังคม

จัดงบประมาณเพือจ่ายเป็ นเบี3ยยังชีพคน
พิการประจําปี งบประมาณ 2554

432,000

432,000

432,000 ผูพ้ ิการจํานวน 72
รายได้รับประโยชน์

กอง
สวัสดิการ
สังคม

จัดงบประมาณเพือจ่ายเป็ นเบี3ยยังชีพผูต้ ิด
เชื3อ(ผูป้ ่ วยเอดส์) งบประมาณ 2554

120,000

120,000

120,000 ผูต้ ิดเชื3อจํานวน 20 ราย กอง
ได้รับประโยชน์
สวัสดิการ
สังคม

10,000

10,000

10,000 ราษฎรทีได้รับ
สํานักปลัด
ประโยชน์จาํ นวน3,066 (กิงกาชาด)
ครัวเรื อน

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ
ของสํานักงานกิงกาชาดอําเภอลี3 สํานักงานกิงกาชาดอําเภอลี3 ในการให้
เพือจัดหาสิ งของวัสดุ อุปกรณ็
ความช่วยเหลือราษฎรผูป้ ระสบภัย
ต่างๆ ทีจาํ เป็ น ในการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์แก่ผปู้ ระสบภัย

100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสั งคมและวัฒนธรรม
แนวทางที 2 แนวทางการส่ งเสริมกิจกรรมด้ านศาสนา และการอนุรักษ์ ฟื นฟู บูรณะสถานทีสํ าคัญในเขตพืน ที
ที
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนการบรรพชาสามเณร เพือให้เด็กและเยาวชนได้รับการ อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ภาคฤดูร้อน
พัฒนาและมีหลักธรรม มี
ร้อน
คุณธรรม เพือนําไปใช้ในการ
ดําเนินชีวติ

2

จัดกิจกรรมการเทศน์มหาชาติ เพือส่งเสริ มกิจกรรมทาง
ในเขตพื3นที
พระพุทธศาสนาสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรมให้กบั ประชาชนใน
ท้องถิน

จัดกิจกรรมเทศมหาชาติในเขตพื3นที
จํานวน 1 ครั3ง

3

อบรมศาสนพิธีกร

เพือให้การปฏิบตั ิศาสนกิจเป็ นไป อบรมศาสนพิธีกรให้กบั ตัวแทนหมู่บา้ น/
อย่างถูกต้องตามจารี ตประเพณี ชุมชน
และสื บสานต่อไปอย่างยัง ยืน

4

จัดกิจกรรม/อุดหนุนงาน
ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมในเขตพื3นที

เพือเป็ นการส่งเสริ มและอนุรักษ์ จัดกิจกรรม/อุดหนุนงานประเพณี ศาสนา
ประเพณี วฒั นธรรมของพื3นทีให้ และวัฒนธรรมในเขตพื3นที
คงอยูส่ ื บไป

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000

10,000

25,200

50,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
เด็กและเยาวชนได้รับ กองการศึกษา
ประโยชน์จาํ นวน 100
คน
ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์ จํานวน
3,066 ครัวเรื อน

กองการศึกษา

ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์ จํานวน
3,066 ครัวเรื อน

กองการศึกษา
(วิทยุชุมชน)

ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์ จํานวน
3,066 ครัวเรื อน

กองการศึกษา

5

อบรมเชิงปฏิบตั ิการพาน้อง
ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์

เพือส่งเสริ มให้เด็กและเยาวชน
ตําบลลี3 ตระหนักและเกิด
จิตสํานึกในการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม

จัดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้แก่เด็ก
และเยาวชนจํานวน 70 คน ในตําบลลี3ให้
ตระหนักและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่ง
ท่องเทียวทางวัฒนธรรม

35,000

เด็กและเยาวชนได้รับ กองการศึกษา
ประโยชน์ จํานวน 70
คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสั งคมและวัฒนธรรม
แนวทางที 3 แนวทางการสื บสาน อนุรักษ์ และฟื นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมปิ ัญญาท้ องถิน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือส่งเสริ มและอนุรักษ์ประเพณี จัดกิจกรรม/อุดหนุนกิจกรรมด้านประเพณี
วัฒนธรรมทีดีงามของท้องถิน
วัฒนธรรมในท้องถิน

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
จะได้ รับ
ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองการศึกษา

1

โครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนตําบลลี3

2

ประเพณี สรงนํ3าพระพุทธรู ป เพือให้ประชาชนทัว ไปร่ วมกัน
โบราณ วัดหลวงเก่า บ้านฮ่อม อนุรักษ์และสื บทอดประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน
ต้อ หมู่ที 5

จัด/อุดหนุนประเพณี และวัฒนธรรม
ท้องถินการสรงนํ3าพระพุทธรู ปโบราณวัด
หลวงเก่าหมู่ที 5 จํานวน 1 ครั3ง

20,000

20,000

20,000 ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

กองการศึกษา

3

ประเพณี แห่เทียนพรรษาเนือง เพือส่งเสริ มและอนุรักษ์ประเพณี จัด/อุดหนุนประเพณี แห่เทียนพรรษาของ
ในวันเข้าพรรษา
วัฒนธรรมทีดีงามของท้องถิน
ตําบลลี3 จํานวน 1 ครั3ง

30,000

30,000

30,000 ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

กองการศึกษา

4

ประเพณี งานลอยกระทง

60,000

60,000

60,000 ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

กองการศึกษา

เพือให้ประชาชนทัว ไปร่ วมกัน
อนุรักษ์และสื บทอดประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน

จัด/อุดหนุนกิจกรรมประเพณี กระทง
ประจําปี

5

อุดหนุนโครงการประเพณี
เพือให้ประชาชนทัว ไปร่ วมกัน
ลอยกระทงของหมู่บา้ นในเขต อนุรักษ์และสื บทอดประเพณี
พื3นที
วัฒนธรรมท้องถิน

6

ประเพณี รดนํ3าดําหัวผูส้ ูงอายุ
ตําบลลี3

7

อุดหนุนประเพณี รดนํ3าดําหัว
ผูส้ ูงอายุในแต่ละหมู่บา้ น

78,500

78,500

78,500 ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

กองการศึกษา

เพือให้ประชาชนทัว ไปร่ วมกัน จัดกิจกรรมรดนํ3าดําหัวผูส้ ูงอายุในเขตพื3นที
อนุรักษ์และสื บทอดประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน แสดงออกถึง
ความกตัญ[ูกตเวที

60,000

60,000

60,000 ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

กองการศึกษา

เพือให้ประชาชนทัว ไปร่ วมกัน อุดหนุนการจัดกิจกรรมรดนํ3าดําหัว
อนุรักษ์และสื บทอดประเพณี
ผูส้ ูงอายุในหมู่บา้ นจํานวน 16 หมู่บา้ น
วัฒนธรรมท้องถิน แสดงออกถึง
ความกตัญ[ูกตเวที

30,000

30,000

30,000 ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

กองการศึกษา

8

อบรมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน
เพือส่งเสริ มและอนุรักษ์ประเพณี จัดอบรมมัคคุเทศน์ทอ้ งถินถ่ายทอดสื บ
ถ่ายทอดสื บสานภูมิปัญญา
วัฒนธรรมทีดีงามของท้องถิน
สานภูมิปัญญาพื3นบ้านจํานวน 1 ครั3ง
พื3นบ้านในเขตเทศบาลตําบลลี3
(โรงเรี ยนบ้านปวงคํา)

25,000

ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

กองการศึกษา

9

ศูนย์ค่ายแหล่งเรี ยนรู้
วัฒนธรรมล้านนาไทยบ้าน
ม่วงสามปี

40,000

นักเรี ยนได้รับ
กองการศึกษา
ประโยชน์ จํานวน 770
คน

10 สํารวจรวบรวมและจัดทํา
เอกสารข้อมูลความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถินด้านต่าง ๆ

อุดหนุนการจัดกิจกรรมเนืองในประเพณี
ลอยกระทงประจําปี ของแต่ละหมู่บา้ น

เพือให้เด็กนักเรี ยนในตําบลลี3ได้ จัดกิจกรรม/อุดหนุนศูนย์ค่ายแหล่งเรี ยนรู้
เรี ยนรู้วฒั นธรรมด้านดนตรี
วัฒนธรรมล้านนาไทยจํานวน 1 ครั3ง
พื3นเมืองการขับร้องเพลงพื3นบ้าน
และการแสดงพื3นบ้าน
เพือรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถินด้านต่าง ๆ ของท้องถิน
เพือเผยแพร่ ความรู้ให้เด็กและ
เยาวชน

รวบรวมและจัดทําเอกสารความรู้ดา้ นภูมิ
ปัญญาท้องถิน จํานวน 1 ครั3ง

10,000

ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

กองการศึกษา

11 จัดกิจกรรม/อุดหนุนงาน
ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมในเขตพื3นที

เพือเป็ นการส่งเสริ มและอนุรักษ์ จัดกิจกรรม/อุดหนุนงานประเพณี ศาสนา
ประเพณี วฒั นธรรมของพื3นทีให้ และวัฒนธรรมในเขตพื3นที
คงอยูส่ ื บไป

50,000

ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์ จํานวน
3,066 ครัวเรื อน

กองการศึกษา

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
จะได้ รับ
นักเรี ยนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน 90
คน

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสั งคมและวัฒนธรรม
แนวทางที 4 แนวทางการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรมแก่ ประชาชนในท้ องถิน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรม/อุดหนุนการส่งเสิ รมและ
พัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา จํานวน 1
ครั3ง

1

ส่งเสริ มและพัฒนาคุณธรรม
ในสถานศึกษา(โรงเรี ยนบ้าน
โฮ่ง)

เพือส่งเสริ มคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไข
ปัญหายาเสพติดและสร้างระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนใน
สถานศึกษา

2

โครงการอบรมคุณธรรม
จริ ยธรรม ให้กบั เยาวชนและ
ประชาชน

เพือให้เยาวชนและประชาชนได้ จัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม
มีคุณธรรม หลักธรรม เพือ
ให้กบั เยาวชนและประชาชน จํานวน
นําไปใช้ในการดําเนินชีวติ
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม 64 คน

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

29,000

50,000

50,000

50,000 จํานวนครัวเรื อนที
ได้รับประโยชน์
จํานวน 200 ครัวเรื อน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
แนวทางที 1 แนวทางการสร้ างองค์ ความรู้และจิตสํ านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้ อม
ที
1

โครงการ
อบรมให้ความรู้และสร้าง
จิตสํานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
เพือให้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดการฝึ กอบรมให้ความรู้แก่ราษฏร/
เยาวชน นักเรี ยน นักศึกษาให้รู้ถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
50,000
50,000
50,000 ราษฎรได้รับประโยชน์ กองส่งเสริ ม
จํานวน 300 ครัวเรื อน การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
แนวทางที 2 แนวทางการสร้ างเครือข่ ายดูแล เฝ้ าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้ อม
ที
1

โครงการ
จัดตั3งศูนย์เฉพาะกิจและศูนย์
ประสานงานควบคุมไฟป่ า
ประจําตําบลลี3

วัตถุประสงค์
เพือให้ปฏิบตั ิควบคุมไฟป่ าเป็ น
อย่างมีระบบ มีประสิ ทธิภาพ
และรวดเร็ ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดตั3งศูนย์เฉพาะกิจและศูนย์ประสานงาน
ควบคุมไฟป่ าประจําตําบลลี3 จํานวน 1 ศูนย์

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
ราษฎรได้รับประโยชน์ สํานักปลัด
จํานวน 3,066
(ป.ภ.)
ครัวเรื อน

2

อุดหนุน/สนับสนุนการดําเนิน เพือให้มีคณะกรรมการดูแลและ
กิจกรรมคณะกรรมการป่ า
ป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและ
ชุมชน
สิ งแวดล้อมของหมู่บา้ น/ชุมชน

อุดหนุน/สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ของคณะกรรมการป่ าชุมชนของแต่ละ
หมู่บา้ นจํานวน 16 หมู่บา้ น

3

โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัคร เพือให้ประชาชนร่ วมมือกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาป่ าให้คงอยูอ่ ย่างอุดม
สมบูรณ์
และสิ งแวดล้อม

จัดการฝึ กอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
จํานวน 50 คน

160,000

160,000

30,000

160,000 ราษฎรได้รับประโยชน์ สํานักปลัด
จํานวน 2,000
ครัวเรื อน
ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

กอง
สาธารณสุ ข
และ
สิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
แนวทางที 3 แนวทางการอนุรักษ์ และฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
ที

โครงการ

1 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

2 ปล่อยปลาหรื อสัตว์น3 าํ
เฉลิมพระเกียรติ
เพิมผลผลิตอาหารโปรติน
สัตว์น3 าํ (ประมงอําเภอ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือเพิมพื3นทีป่าไม้ สร้างจิต
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
สํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ า อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ไม้
เพือเป็ นการอนุรักษ์และฟื3 นฟู
สัตว์น3 าํ ให้มีความอุดมสมบูรณ์

จัดกิจกรรมปล่อยปลา
หรื อสัตว์น3 าํ ลงแหล่งนํ3าอย่างน้อย 1
กิจกรรม

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะได้ รับ
25,000
25,000
25,000 มีพ3ืนทีป่าเพิมขึ3น
ประมาณ 2 ไร่
15,000

15,000

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กอง
ส่งเสริ ม
การเกษตร

15,000 ราษฎรได้รับประโยชน์ กอง
ส่ งเสริ ม
จํานวน 2,000
การเกษตร
ครัวเรื อน

(ประมงอําเภอ)

3

ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดําริ

เพือเป็ นการอนุรักษ์และฟื3 นฟู
จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกอย่างน้อย 1
สภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ กิจกรรม
ป้ องกันการพังทลายของดิน

25,000

25,000

25,000 ราษฎรได้รับประโยชน์ กองส่งเสริ ม
จํานวน 2,000
การเกษตร
ครัวเรื อน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
แนวทางที 4 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูล
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

บริ หารจัดการขยะในชุมชน/ เพือให้มีการบริ หารจัดการขยะ
องค์กรโดยวิธีทีเหมาะสมตาม อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ลักษณะพื3นที
สอดคล้องกับสภาพพื3นทีและ
บริ บทต่างๆ

2

จัดตั3งถังรองรับขยะในชุมชน
และถนนสาธารณะ

เพือให้ประชาชนมีทีทิ3งขยะ เขต
พื3นทีมีความสะอาด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บริ หารจัดการขยะในพื3นที ทั3ง 16 หมู่บา้ น

ถังขยะสําหรับทุกหมู่บา้ นจํานวน 500 ถัง

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000

60,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
ราษฎรได้รับประโยชน์ กอง
จํานวน 3,066
สาธารณสุ ข
ครัวเรื อน
ราษฎรได้รับประโยชน์ กอง
จํานวน 3,066
สาธารณสุ ข
ครัวเรื อน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
แนวทางที 5 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํา อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการอบรมและให้ความรู้ เพือเป็ นการฟื3 นฟูและอนุรักษ์
ในการบริ หารจัดการ
แหล่งนํ3าและแนวทางการใช้น3 าํ
อย่างเป็ นระบบ
ทรัพยากรนํ3าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

2

อุดหนุนกลุ่มผูใ้ ช้น3 าํ เพือ
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรม อบรม อุดหนุนการให้ความรู้
และฝึ กทักษะการบริ หารจัดการทรัพยากร
นํ3า

เพือให้สามารถใช้ประโยชน์จาก อุดหนุนกลุ่มผูใ้ ช้น3 าํ เพือการเกษตรเพือ
นํ3าเพือการเกษตรอย่างคุม้ ค่าและ ดําเนินกิจกรรมหรื อการบริ หารจัดการ
มีประสิ ทธิภาพ
ภายในกลุ่ม เช่นกลุ่มทํานา, กลุ่มผูใ้ ช้น3 าํ
เพือการเกษตร,ฯลฯ

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40000

150,000

150,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
จะได้ รับ
ครัวเรื อนทีจะได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
สํานักปลัด

150,000 ราษฎรได้รับประโยชน์ กองส่งเสริ ม
จํานวน 2,000
การเกษตร
ครัวเรื อน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา และการกีฬา
แนวทางที 1 แนวทางการส่ งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้ องถินอย่ างทัวถึงและเสมอภาค
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยเด็กเล็ก เพือส่งเสริ มให้เด็กเล็กได้รับการ เด็กเล็กในพื3นทีทต.ลี3 ได้รับการเอาใจใส่
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตพื3นที ดูแลเอาใจใส่และมีพฒั นาการทีดี ดูแลให้มีพฒั นาการเหมาะสมตามวัย
ทต.ลี3
เหมาะสมตามวัย

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
จํานวนเด็กเล็กทีได้รับ กองการศึกษา
ประโยชน์ 188 คน

จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กบั เด็กและ
เยาวชนในเขตพื3นที

150,000

วัสดุสือการเรี ยนการสอนของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กจํานวน 7 แห่ง

112,800

จํานวนเด็กเล็กทีได้รับ กองการศึกษา
ประโยชน์ 188 คน

4 จัดซื3อวัสดุสาํ นักงานเพือใช้ใน เพือให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีวสั ดุ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีวสั ดุสาํ นักงานในการ
การเรี ยนการสอนของศูนย์
สํานักงานในการจัดการเรี ยนการ จัดการเรี ยนการสอน
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื3นที
สอนของศูนย์ฯ

30,000

เด็กเล็กได้รับประโยชน์ กองการศึกษา
188 คน

2 งานวันเด็กแห่งชาติ

เพือให้ประชาชนทัว ไปได้
ตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก
และเยาวชนอันเป็ นอนาคตของ
ชาติ

3 จัดซื3อวัสดุสือการเรี ยนการ
เพือให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีวสั ดุ
สอนเพือใช้ในการศึกษาของ สื อการเรี ยนการสอนอัน
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื3นที เกียวเนืองกับการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

150,000

150,000 นักเรี ยนและเด็ก
ปฐมวัยในเขต
พื3นทีทต.ลี3 ได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
1,200 คน

กองการศึกษา

5 สนับสนุนค่าพาหนะนําส่ง
เพือส่งเสริ มและสนับสนุน
นักเรี ยนในเขตพื3นที (กรณี ปิด การศึกษาของเด็กนักเรี ยนและ
โรงเรี ยนบ้านกลาง)
เป็ นการแบ่งเบาภาระของ
ผูป้ กครองในเรื องค่าพาหนะ
นําส่งนักเรี ยน

เด็กนักเรี ยนในเขตพื3นที ได้รับการ
สนับสนุนค่าพาหนะนําส่งนักเรี ยน

6 อบรมกรรมการชมรมการ
เรี ยนรู้ในโรงเรี ยน(โรงเรี ยน
ฮ่อมต้อ)

เพือให้นกั เรี ยนเกิดเรี ยนรู้และได้ จัดกิจกรรม/อุดหนุนการอบรมกรรมการ
ชมรมการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน จํานวน 1 ครั3ง
ประสบการณ์จากชมรมต่าง ๆ

7 คิดวิเคราะห์ดว้ ยโครงงาน
วิทยาศาสตร์(โรงเรี ยนบ้าน
ม่วงสามปี )

เพือส่งเสริ มให้นกั เรี ยนฝึ กคิด
จัดกิจกรรม/อุดหนุนโครงการคิดวิเคราะห์
วิเคราะห์โดยใช้กระบวนการทาง ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ครั3ง
วิทยาศาสตร์

8

สนับสนุนด้านการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาสตําบลลี3

เพือสนับสนุนด้านการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาสตําบลลี3 ให้มี
โอกาสในการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา

9

จัดตั3งศูนย์เรี ยนรู้ดว้ ยสื อ
อิเล็กทรอนิคส์

เพือให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ
จัดตั3งศูนย์เรี ยนรู้ดว้ ยสื ออิเล็กทรอนิคส์ ใน
สามารถเข้าถึงข้อมูล และมีแหล่ง เขตพื3นที อย่างน้อย 1 แห่ง
เรี ยนรู้ทีทนั สมัย

สนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
ตําบลลี3 ให้มีโอกาสในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

40,000

นักเรี ยนได้รับ
กองการศึกษา
ประโยชน์จาํ นวน 11คน

20,000

นักเรี ยนได้รับ
กองการศึกษา
ประโยชน์จาํ นวน 132
คน
30,000

33,000

นักเรี ยนได้รับ
กองการศึกษา
ประโยชน์ จํานวน 61
คน
นักเรี ยนด้อยโอกาส
จํานวน 1 คนได้
ประโยชน์
300,000 ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์ 3,066
ครัวเรื อน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา และการกีฬา
แนวทางที 2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้ องถิน
ที
1

2

โครงการ
ทุนการศึกษาให้กบั ผูด้ ูแลเด็ก
เล็กอนุบาลและปฐมวัยศึกษา
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

ปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้เอื3อต่อการ
เรี ยนรู้ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตําบลลี3
3 จัดซื3อวัสดุก่อสร้างเพือ
ซ่อมแซมและปรับปรุ งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื3นที ทต.ลี3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือให้ผดู้ ูแลเด็กเล็กได้รับการ
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี
พัฒนาแนะมีความรู้ความสามารถ สําหรับผูด้ ูแลเด็กฯ อย่างน้อย ศูนย์ละ 1 ทุน
เพิมมากขึ3น
เพือจัดสภาพการเรี ยนรู้ภายใน
ศูนย์ให้เอื3อต่อการจัดการเรี ยน
การสอน

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
200,000
200,000
200,000 ผูด้ ูแลเด็กและเด็กเล็ก กองการศึกษา
ทุกศูนย์ได้รับประโยชน์

ปรับปรุ งภูมิทศั น์ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
จํานวน 7 ครั3ง

เพือปรับปรุ ง ซ่อมแซมศูนย์พฒั นา ปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารและบริ เวณศูนย์
เด็กเล็กให้มีสภาพอาคารเรี ยนที ให้มีสภาพทีเอื3อต่อการเรี ยนการสอนของ
เอื3อต่อการพัฒนาการเรี ยนการ
ศูนย์
สอน

70,000

200,000

เด็กเล็กได้รับ
กองการศึกษา
ประโยชน์จาํ นวน 188
คน
เด็กเล็กได้รับ
กองการศึกษา
ประโยชน์จาํ นวน 188
คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา และการกีฬา
แนวทางที 3 แนวทางการส่ งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้ องถินให้ กบั ทุกกลุ่มอายุ
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์
เพือส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
สุ ขภาพพลานมัยทีสมบูรณ์
แข็งแรงทั3งร่ างกายและจิตใจ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรี ยนในเขต
พื3นที ทต.ลี3

1

โครงการการแข่งขันกีฬา
นักเรี ยนในเขตพื3นที ทต.ลี3

2

จัดกิจกรรม/อุดหนุนการกีฬา เพือส่งเสริ มให้เยาวชน/
การออกกําลังกายของเยาวชน/ ประชาชนมีสุขภาพพลานมัยที
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ
สมบูรณ์แข็งแรงทั3งร่ างกายและ
จิตใจ

จัดกิจกรรม/อุดหนุนการกีฬาเยาวชน/
ประชาชนกลุ่มอายุ จํานวนอย่างน้อย 4 ครั3ง

3

สร้างสนามกีฬามาตรฐาน

จัดสร้าง/ปรับปรุ งสนามกีฬาประจําตําบล
สนามกีฬากลาง อย่างน้อยจํานวน 1 แห่ง

4

จัดซื3อวัสดุกีฬาให้กบั หมู่บา้ น/ เพือส่งเสริ มให้เยาวชน/ประสา
ศูนย์พฒั นากีฬา
ชนมีสุขภาพพลานมัยทีสมบูรณ์
แข็งแรงทั3งร่ างกายและจิตใจมี
สถานทีออกกําลังกาย

เพือส่งเสริ มให้เยาวชน/ประสา
ชนมีสุขภาพพลานมัยทีสมบูรณ์
แข็งแรงทั3งร่ างกายและจิตใจมี
สถานทีออกกําลังกาย

จัดซื3อวัสดุอุปกรณ์การกีฬามอบให้กบั
หมู่บา้ น/กลุ่มออกกําลังกาย ฯล ฯ

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000

300,000

116,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
จะได้ รับ
นักเรี ยนได้รับ
ประโยชน์ จํานวน
654 คน

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กองการศึกษา

300,000

300,000 ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
2,000 ครัวเรื อน

สํานักปลัด

2,000,000

ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

สํานักปลัด

ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 6 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านระบบสาธารณสุ ข
แนวทางที 1 แนวทางการสร้ างเสริมสุ ขภาพแก่ ประชาชน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือให้นกั เรี ยนในเขตพื3นทีได้รับ จัดซื3ออาหารเสริ ม(นม)สําหรับเด็ก
อาหารเสริ มทีมีประโยชน์ต่อ
นักเรี ยนในเขตพื3นที ทต.ลี3 จํานวน 6 แห่ง
ร่ างกาย

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
1,131,776 1,131,776
1,131,776 นักเรี ยนได้รับ
กองการศึกษา
ประโยชน์จาํ นวน 602
คน

1

โครงการจัดซื3ออาหารเสริ ม
(นม)สําหรับเด็กนักเรี ยนใน
เขตพื3นที ทต.ลี3

2

จัดซื3ออาหารเสริ ม(นม) ให้กบั เพือให้เด็กเล็กของศูนย์พฒั นาเด็ก จัดชื3ออาหารเสริ ม(นม)สําหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตพื3นที เล็กในเขตพื3นที ได้รับอาหาร
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตพื3นที จํานวน
เสริ มนมทีมีประโยชน์ต่อร่ างกาย 7 แห่ง

397,432

397,432

397,432 เด็กเล็กในศูนย์ฯได้รับ กองการศึกษา
ประโยชน์ จํานวน 172
คน

3

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรี ยนในเขต
พื3นที ทต.ลี3

อุดหนุนอาหารกลางวันให้กบั เด็กนักเรี ยน
ในเขตพื3นที ทต.ลี3

1,565,200

1,565,200

1,565,200 นักเรี ยได้รับประโยชน์ กองการศึกษา
จํานวน 602 คน

4

โครงการอาหารกลางวันเด็ก เพือให้เด็กเล็กของศูนย์พฒั นาเด็ก เด็กเล็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตพื3นที
เล็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กใน เล็กในเขตพื3นที ได้รับสารอาหาร ทต.ลี3 ได้รับสารอาหารทีจาํ เป็ นต่อ
เขตพื3นที ทต.ลี3
ทีจาํ เป็ นต่อร่ างกายอย่างครบถ้วน ร่ างกายอย่างครบถ้วน

600,600

600,600

600,600 เด็กเล็กได้รับ
กองการศึกษา
ประโยชน์จาํ นวน 165
คน

เพือให้เด็กนักเรี ยนได้รับ
สารอาหารทีจาํ เป็ นต่อร่ างกาย
อย่างครบถ้วน

5

โครงการอาหารกลางวันเด็ก เพือให้เด็กเล็กของศูนย์พฒั นาเด็ก เด็กเล็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตพื3นที
เล็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัด เล็กในเขตพื3นที ได้รับสารอาหาร ทต.ลี3 ได้รับสารอาหารทีจาํ เป็ นต่อ
สันโป่ งบ้านฮ่อมต้อ หมู่ที 5 ทีจาํ เป็ นต่อร่ างกายอย่างครบถ้วน ร่ างกายอย่างครบถ้วน

6

โครงการค่าพาหนะนําส่งเด็ก
เล็กไปโรงพยาบาลของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต ทต.ลี3

เพือเตรี ยมความพร้อมของศูนย์ฯ สนับสนุนค่าพาหนะในการนําส่งเด็กเล็ก
และการเป็ นการแบ่งเบาภาระ
ของศูนย์ทีไม่สบาย
ของผูป้ กครองในเรื องค่าพาหนะ
นําส่งเด็กเล็ก

1,650

เด็กเล็กได้รับ
กองการศึกษา
ประโยชน์จาํ นวน 165
คน

7

โครงการค่าพาหนะนําส่งเด็ก
เล็กไปโรงพยาบาลของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโป่ ง

เพือเตรี ยมความพร้อมของศูนย์ฯ สนับสนุนค่าพาหนะในการนําส่งเด็กเล็ก
และการเป็ นการแบ่งเบาภาระ
ของศูนย์ทีไม่สบาย
ของผูป้ กครองในเรื องค่าพาหนะ
นําส่งเด็กเล็ก

230

เด็กเล็กได้รับประโยชน์ กองการศึกษา
จํานวน 23 คน

8

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรม

เพือให้นกั เรี ยนได้สารอาหารที
จําเป็ นต่อร่ างกายอย่างครบถ้วน

124,740

นักเรี ยนได้รับ
กองการศึกษา
ประโยชน์จาํ นวน 189
คน

9

เพือเป็ นการส่งเสริ มสุ ขภาพให้แก่ ประกวดการเต้นแอโรบิคของศูนย์พฒั นา
ประกวดเต้นแอโรบิค ของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตพื3นที เด็กเล็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็กจํานวน 1 ครั3ง

10,000

เด็กเล็กได้รับ
กองการศึกษา
ประโยชน์จาํ นวน 189
คน

อุดหนุนอาหารกลางวันให้กบั เด็กนักเรี ยน
ในเขตพื3นที ทต.ลี3

135,000

อุดหนุนอาหารกลางวันให้กบั นักเรี ยน
โรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรม

10 โครงการอาหารกลางวัน
นักเรี ยนขยายโอกาส

เพือให้เด็กนักเรี ยนได้รับ
สารอาหารทีจาํ เป็ นต่อร่ างกาย
อย่างครบถ้วน

11 ช่วยเหลือค่าพาหนะนักเรี ยน
ยากจนในเกณฑ์ภาคบังคับ

เพือช่วยเหลือค่าพาหนะนักเรี ยน ช่วยเหลือค่าพาหนะนักเรี ยนทียากจน
ยากจนในเกณฑ์ภาคบังคับ

83,720

48,000

83,720

135,000

83,720 เด็กเล็กได้รับประโยชน์ กองการศึกษา
จํานวน 23 คน

135,000 นักเรี ยนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน 52
คน

กองการศึกษา

นักเรี ยนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน 40
คน

กองการศึกษา

12 อบรมผูป้ ระกอบการร้านค้า
ร้านขายของชํา

เพือให้ผปู้ ระกอบการมีความรู้
อบรมผูป้ ระกอบการร้านค้า ร้านขายของ
ความเข้าใจและจําหน่วยสิ นค้าที ชํา จํานวน 40 คน
มีมาตรฐาน มีคุณภาพ

13 พัฒนาร้านอาหาร แผงลอย
ร้านก๋ วยเตีVยว

เพือให้ผปู้ ระกอบการมีความรู้
อบรม/พัฒนาผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ความเข้าใจและจําหน่วยสิ นค้าที แผงลอย และร้านก๋ วยเตีVยว จํานวน 20 ราย
มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย

14 หนูนอ้ ยสุ ขภาพดี

เพือส่งเสริ มให้เด็กเล็กได้รับการ จัดกิจกรรมให้กบั เด็กเล็กของศูนย์พฒั นา
ดูแลเอาใจใส่และมีพฒั นาการทีดี เด็กเล็กฯ จํานวน 7 ศูนย์
เหมาะสมตามวัย

30,000

20,000

10,000

ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์ 3,066
ครัวเรื อน

กอง
สาธารณสุ ข

ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์ 3,066
ครัวเรื อน

กอง
สาธารณสุ ข

ผูป้ กครองและเด็กเล็ก กอง
ในศูนย์ฯ ได้รับ
สาธารณสุ ข
ประโยชน์ 172 ราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 6 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านระบบสาธารณสุ ข
แนวทางที 2 แนวทางการส่ งเสริมและพัฒนาระบบ สาธารณสุ ขและระบบบริการสาธารณสุ ข
ที
1

โครงการ
อุดหนุนการให้หลักประกัน
สุ ขภาพถ้วนหน้าของคณะ
กรรมการบริ หารระบบ
หลักประกันสุ ขภาพระดับ
ท้องถิน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือให้ประชาชนในเขตพื3นทีมี อุดหนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
คุณภาพชีวติ สุ ขภาพทีดีถว้ นหน้า บริ หารระบบหลักประกันสุ ขภาพฯ ตาม
สัดส่วนทีสาํ นักงานสปสช. กําหนด

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะได้ รับ
190,000
190,000
190,000 ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุ ขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 6 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านระบบสาธารณสุ ข
แนวทางที 3 แนวทางการส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุ ข
ที
1

2

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนกิจกรรมของ
เพือเป็ นสร้างขวัญและกําลังใจ อุดหนุนการดําเนินกิจจกรรมของกลุ่มอ
อาสาสมัครสาธารณสุ ข(อสม.) ให้กบั อสม. และเป็ นตระหนักถึง สม. ระดับหมู่บา้ นและตําบล
ในระดับหมู่บา้ นและตําบล
ความสําคัญของผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน
สุ ขภาพ
อบรมทบทวน/ให้ความรู้แก่
ผูน้ าํ ชุมชน/อสม ในเรื อง
เกียวกับการสาธารณสุ ข

วัตถุประสงค์

เพือให้สามารถให้ความช่วยเหลือ อบบรม/ทบทวน/ให้ความรู้เรื องเกียวกับ
และบรรเทาความเดือนร้อนและ สาธารณสุ ขแก่ผนู้ าํ ชุมชน/อสม.ประจําแต่
แนะนําให้กบั ราษฎรเบื3องต้นใน ละหมู่บา้ น
เรื องทีเกียวกับการสาธารณสุ ข

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
200,000
200,000
200,000 ครัวเรื อนได้รับ
กอง
ประโยชน์จาํ นวน3,066 สาธารณสุ ขฯ
ครัวเรื อน
20,000

ครัวเรื อนได้รับ
กอง
ประโยชน์จาํ นวน3,066 สาธารณสุ ขฯ
ครัวเรื อน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 6 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านระบบสาธารณสุ ข
แนวทางที 4 แนวทางการส่ งเสริมและพัฒนาการแพทย์ แผนไทย และสมุนไพรท้ องถิน
ที
1

โครงการ
อบรมการปลูกและใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือให้ราษฎรได้เรี ยนรู้เกียวกับ ฝึ กอบรมให้กบั ราษฎรทีสนใจเพือ
พืชสมุนไพรพร้อมพัฒนาผลผลิต สามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน จํานวน
จากสมุนไพรนําไปใช้ใน
50 คน และนําไปถ่ายทอดภายในหมู่บา้ น
ชีวติ ประจําวัน

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
ครัวเรื อนในเขตพื3น กอง
ได้รับประโยชน์จาํ นวน สาธารณสุ ขฯ
3,066 ครัวเรื อน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 6 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านระบบสาธารณสุ ข
แนวทางที 5 แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ที
1

โครงการ
รณรงค์และจัดซื3อวัคชีน
ป้ องกันพิษสุ นขั บ้าและยา
คุมกําเนิดสุ นขั และแมว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือป้ องกันไม่ให้ประชาชน
ทําการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ได้รับความเดือดร้อนจากโรคพิษ ให้กบั สุ นขั และแมวทุกตัวในพื3นทีจดั
สุ นขั บ้า
กิจกรรมให้ความรู้ กับประชาชนในพื3นที

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะได้ รับ
80,000
80,000
80,000 ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์ 3,066
ครัวเรื อน

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุ ข

2

รณรงค์/จัดชื3อทรายอะเบท
และสารเคมีกาํ จัดยุง ป้ องกัน
ไข้เลือดออก

เพือป้ องกันการแพร่ ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกในเขตพื3นที

ทําการพ่นยากําจัดยุงลายและพาหะโรค
ต่าง ๆ ในทุกหมู่บา้ น ลดจํานวนผูป้ ่ วยเป็ น
ไข้เลือดออก

3

รวมพลังเยาวชนตําบลลี3 ต้าน
ภัยไข้เลือดออก

เพือป้ องกันการแพร่ ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกในเขตพื3นที

จัดกิจกรรมให้กบั เยาวชนเพือมีความรู้
ความเข้าใจและเป็ นพลังสําคัญในการ
ป้ องกันการแพร่ ระบาดไข้เลือดออก

4

5

171,600

171,600 ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์ 3,066
ครัวเรื อน

กอง
สาธารณสุ ข

30,000

ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์ 3,066
ครัวเรื อน

กอง
สาธารณสุ ข

จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน เพือให้ราษฎรมีคุณภาพชีวติ ทีดี จัดกิจกรรม/อุดหนุนการจัดกิจกรรมเช่น
โรคเอดส์ เนืองในวันวาเลน รู้จกั วิธีป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ ในวันเอดส์โลก,วันวาเลนไทน์ ฯลฯ
ไทด์ และวันเอดส์โลก

10,000

ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์ 3,066
ครัวเรื อน

กอง
สาธารณสุ ข

รณรงค์เผยแพร่ การควบคุม
ป้ องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์
ใหม่ ชนิด เอ H1N1

15,000

ผูป้ กครอง เด็ก เยาวชน กอง
ในเขตพื3นทีได้รับ
สาธารณสุ ข
ประโยชน์

เพือให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ จัดกิจกรรมศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จํานวน 7
ในการป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ศูนย์ โรงเรี ยน 6 แห่ง
สายพันธ์ใหม่

171,600

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 7 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมือง - การบริหาร
แนวทางที 1 แนวทางการพัฒนาและเพิมประสิ ทธิภาพการบริหารงานองค์ กรตามหลักธรรมาภิบาล
ที
1

โครงการ
ติดตั3งระบบสูบนํ3าสะอาด
ให้กบั รถบรรทุกนํ3า

วัตถุประสงค์
เพือให้บริ การประชาชนได้
รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพมาก
ยิง ขึ3น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั3งระบบท่อส่งนํ3าโดยต่อท่อจากระบบ
ประปาของสํานักงานเพือเติมนํ3าสะอาด
ให้กบั รถบรรทุกนํ3า

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
ครัวเรื อนจํานวน 3,066 สํานักปลัด
ครัวเรื อนได้รับ
(ป.ภ.)
ประโยชน์

2

จัดจ้างผูท้ าํ ความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื3นที

เพือเป็ นการแบ่งเบาภาระของ
จัดจ้างผูท้ าํ ความสะอาดศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ผูด้ ูแลเด็กซึงมีจาํ นวนเด็กในความ จํานวน 1 คน
รับผิดชอบจํานวนมาก

3

โครงการอุดหนุนองค์กร
เพือพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฯ
ปกครองท้องถินเพือศูนย์
เป็ นค่าใช้การในการบริ หาร
ข้อมูลข่าวสารเพือการจัดชื3อจัด จัดการและการประสานอปท.
จ้างของอปท.(อําเภอ)

4

สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตพื3นเกียวกับ
การบริ หารและการให้บริ การ
ของเทศบาล

5

ก่อสร้างโครงป้ ายสําหรับ
เพือให้มีสถานทีติดตั3งป้ าย
ติดตั3งป้ ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ข้อความ และประกาศต่างๆ
บริ เวณด้านหน้าสํานักงาน
ของทต..และหน่วยงานอืน

6

โครงการปรับปรุ ง
กระบวนการทํางานเพือ
สนองตอบตัวชี3วดั ประเมิน

อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถินเพือศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพือการจัดชื3อจัดจ้าง(อําเภอ)

28,000

28,000 เด็กเล็กในศูนย์พฒั นา กองการศึกษา
เด็กเล็กจํานวน 188
คนได้รับประโยชน์

25,000

ท้องถินอําเภอมีขีด
สํานักปลัด
ความสามารถเพิมมาก
ขึ3น

35,000

ประชาชนในเขตพื3นที สํานักปลัด
ได้รับการบริ การอย่าง
มีประสิ ทธิภาพและ
เป็ นไปตามความ
ต้องการ

ก่อสร้างโครงป้ ายเหล็กสําหรับติดตั3งป้ าย
ประชาสัมพันธ์ บริ เวณหน้าสํานักงาน
จํานวน 1 แห่ง

30,000

ราษฎรในเขตพื3นที
จํานวน 3,066
ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

ปรับปรุ งกระบวนการทํางานและการ
จัดทํา/จัดหาองค์ประกอบต่างๆ เพือให้
สามารถปฏิบตั ิราชการให้สาํ ฤทธิ`ผลมี
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลบรรลุตวั ชี3วดั ที
ได้กาํ หนดไว้

20,000

ราษฎรในเขตพื3นที
จํานวน 3,066
ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

เพือให้ทราบถึงความต้องการ
จัดจ้าง/ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนและแนวทางใน ของประชาชนในเขตพื3นทีเกียวกับการ
การแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความ ให้บริ การการดําเนินงาน จํานวน 1 ครั3ง
ต้องการของประชาชน

เพือให้สามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนได้
อย่างทัว ถึงและบรรลุผลตาม
ตัวชี3วดั /ประเมินผล

28,000

7

สํารวจและรวบรวมข้อมูล
ศักยภาพตําบล

จัดจ้าง/ดําเนินการสํารวจข้อมูลพื3นฐาน
เพือให้ทราบถึงข้อมูลพื3นฐาน
ของพื3นทีเพือใช้เป็ นแนวทางใน และศักยภาพของในทุก ๆ ด้านของ
การแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความ เทศบาล จํานวน 1 ครั3ง
ต้องการของประชาชน

35,000

ประชาชนในเขตพื3นที สํานักปลัด
ได้รับการบริ การอย่าง
มีประสิ ทธิภาพและ
เป็ นไปตามความ
ต้องการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 7 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมือง - การบริหาร
แนวทางที 2 แนวทางการพัฒนาและเพิมศักยภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ให้ กบั บุคลากรในองค์ กรและให้ มบี ุคลากรผู้รับผิดชอบงานครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์
ที
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้ เพือให้ผดู้ ูแลเด็กและผูป้ กครอง จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้ใน
ในการดูแลเด็กและเทคนิคการ ได้รับความรู้และเทคนิคการเลี3ยง การดูแลเด็กและเทคนิคการสอนเด็กเล็กฯ
สอนเด็กเล็กให้มีพฒั นาการ เด็กให้มีพฒั นาการทีเหมาะสม จํานวน 1 ครั3ง
เหมาะสมตามวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
อบรม/จัดส่งผูบ้ ริ หาร/สมาชิก เพือให้สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้
สภา/เจ้าหน้าทีเข้ารับการ
อย่างมีประสิ ทธิภาพและสร้าง
ฝึ กอบรมเพิมทักษะความรู้
ความพึงพอใจให้กบั ประชาชน
ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที

อบรม/จัดส่งผูบ้ ริ หาร/สมาชิกสภา/
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง/
ผดด.เข้ารับการฝึ กอบรมเพิมทักษะในการ
ทํางาน ตามตําแหน่งหน้าที อย่างน้อยคน
ละ 1 ครั3ง/ปี

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18,000

150,000

150,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
ครัวเรื อนทีได้รับ
กองการศึกษา
ประโยชน์ จํานวน 200
ครัวเรื อน

150,000 พนักงานเจ้าหน้าที
สํานักปลัด
สามารถปฏิบตั ิงานใน
หน้าทีได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

3

อบรม/จัดกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมให้กบั
ผูบ้ ริ หาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานเจ้าหน้า

เพือให้ผบู้ ริ หาร/ส.ท./พนักงาน จัดกิจกรรม/ฝึ กอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม
เจ้าหน้าทีมีจิตสํานึกในการบริ หาร ตามหลักธรรมาภิบาลให้กบั บริ หาร/ส.ท./
การให้บริ การอย่างมีคุณธรรม พนักงานเจ้าหน้าที
และเป็ นธรรม

30,000

ผูบ้ ริ หาร/ส.ท./
พนักงานเจ้าหน้า
ปฏิบตั ิงานตาม
คุณธรรมจริ ยธรรม

สํานักปลัด

4

โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลําพูน

เพือส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้า และรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

อุดหนุนให้กบั คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลําพูนเพือใช้ในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ

20,000

ก.ท.จังหวัดลําพูน
สามารถดําเนิน
กิจกรรมได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 7 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมือง - การบริหาร
แนวทางที 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ เครืองใช้ และสถานทีปฏิบัติงาน
ที

โครงการ

1 ซ่อมแซมวัสดุ/ครุ ภณั ฑ์
สํานักงานให้อยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้งาน

วัตถุประสงค์
เพือให้สามารถให้บริ การกับ
ราษฎรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซ่อมแซมวัสดุ/ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงานให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
จะได้ รับ
การทํางานเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
สํานักปลัด
(ป.ภ.)

2 จัดชื3อวัสดุ/ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน เพือให้สามารถให้บริ การกับ
ราษฎรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

1.ตูเ้ ก็บเอกสารกองสวัสดิการ 1 ตู้
2.ตูเ้ ก็บเอกสารกองการศึกษา 1 ตู้
3.เครื องปริ3 นเตอร์กองการศึกษา 1 เครื อง
4. เก้าอื3สาํ นักงานกองคลังจํานวน 3 ตัว
5.เครื องคอมพิวเตอร์กองคลังจํานวน 1 ชุด
6.ตูเ้ หล็ก 4 ลิ3นชักกองคลังจํานวน 2 ใบ
7.ตูเ้ หล็ก 2 บานเปิ ดกองคลัง 5 ใบ
8.วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์สาํ นักงานเช่น
รถยนต์ วิทยุสือสาร กระดาษ หมึก ตูเ้ ก็บ
เอกสาร โต๊ะ เก้าอี3 ฯลฯ

600,000

600,000

600,000 การทํางานเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

กองคลัง
(งานพัสดุ)

3

จัดทําระบบเว็บไชด์ของ
เทศบาลตําบลลี3

เพือประชาสัมพันธ์การทํางาน
จ้างทําระบบเว็บไชด์ของเทศบาลทั3งระบบ
เปิ ดโอกาสในราษฎรได้รับทราบ จํานวน 1 เว็บไชด์
ข้อมูลของเทศบาลและแสดง
ความคิดเห็น

35,000

ราษฎรจํานวน 3,066
ครัวเรื อน ได้รับ
ประโยชน์

สํานักปลัด

4

ติดตั3งระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็ วสูง ความเร็ วไม่นอ้ ย
กว่า 4M/1M

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ทํางานเนืองจากมีการรับส่งการ
รายงานผลให้กบั หน่วยงานที
เกียวข้องผ่านทางอินเตอร์เน็ต
และบริ การประชาชน

ติดตั3งและใช้บริ การระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็ วสูง ความเร็ วไม่นอ้ ยกว่า 4M/1M
1 Port ในอัตราเดือนละ 4,500.-

54,000

เจ้าหน้าทีและราษฎร
ในเขตพื3นทีได้รับ
ประโยชน์

สํานักปลัด

5

ก่อสร้างอาคารสํานักงานและ เพือให้สามารถให้บริ การกับ
สถานทีราชการทีเกียวข้อง
ราษฎรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ก่อสร้างอาคารสํานักงานและสิ งก่อสร้าง
ต่างๆ การปรับปรุ งบริ เวณฯ

5,000,000

การทํางานเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 7 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมือง - การบริหาร
แนวทางที 4 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ ของท้ องถิน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 สํารวจข้อมูลเกียวกับภาษี
เพือเป็ นการเพิมรายได้ของ
โรงเรื อนและทีดิน ภาษีป้าย เทศบาลตําบลลี3 และเป็ นการ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ สํารวจและรวบรวมข้อมูลที
ถูกต้องเพือใช้ในการคํานวณภาษี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สํารวจข้อมูลเกียวกับภาษีโรงเรื อน
และทีดินภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ฯลฯ จํานวน 1 ครั3ง

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000

2 โครงการมอบของทีระลึกของ เพือสร้างแรงจูงใจให้ผชู้ าํ ระภาษี มอบของทีระลึกและรางวัลการชําระภาษี
รางวัลการชําระภาษีตาม
มาชําระภาษีตามกฏหมายกําหนด ตามกฏหมายกําหนด
กฏหมายกําหนด
เพือให้การจัดเก็บภาษีสามารถ
จัดเก็บได้ตามเป้ าหมายอย่างทัว ถึง
สร้างความเป็ นธรรมให้กบั
ราษฎรและเพิมศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั เก็บภาษี

15,000

3 จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีบาํ รุ งท้องที ภาษี
ป้ าย ภาษีโรงเรื อน และทีดิน

50,000

เพือให้ราษฎรมีความรู้ความ
เข้าใจรับทราบกําหนดเวลา
หลักเกณฑ์ในการชําระภาษี

จํานวนผูช้ าํ ระภาษีและจํานวนรายได้จาก
ภาษีเพิมมากขึ3น

15,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ กองคลัง
เป็ นปัจจุบนั และทําให้ (จัดเก็บฯ)
ยอดจัดเก็บเพิมมากขึ3น

15,000 สามารถจัดเก็บภาษีได้ กองคลัง
ตามเป้ าหมายและ
(จัดเก็บฯ)
เพือให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
ชําระภาษี
ครัวเรื อนได้รับ
ประโยชน์ จํานวน
3,066 ครัวเรื อน

กองคลัง
(จัดเก็บฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 7 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมือง - การบริหาร
แนวทางที 5 แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้ องถิน
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000

1

อบรมผูน้ าํ นักเรี ยนโดยใช้
กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือให้ยวุ ชนในตําบลลี3ได้รับการ อุดหนุนการจัดอบรมผูน้ าํ นักเรี ยนโดยใช้
พัฒนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม กิจกรรมลูกเสื อเนตรนารี
และส่งเสริ มความเป็ นผูน้ าํ ให้แก่
ยุวชน

2

เข้าค่ายลูกเสื อชั3น
ประถมศึกษาชั3นที 5-6
(โรงเรี ยนม่วงสามปี )

เพือให้เด็กและเยาวชนเรี ยนรู้การ จัดกิจกรรม/อุดหนุนการเข้าค่ายลูกเสื อ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนเป็ นหมู่คณะ จํานวน 1 ครั3ง
ฝึ กความมีระเบียบวินยั

3

เทศบาลตําบลลี3พบประชาชน เพือรับฟังความคิดเห็นปัญหา
และข้อเสนอแนะของราษฎร
และสร้างการมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารพัฒนา รับจัดเก็บภาษี

จัดการประชุมประชาคมหมู่บา้ นตําบล
การพบปะเยีย มเยียนราษฎรทุกหมู่บา้ น
อย่างน้อย 16 ครั3ง การให้บริ การเช่น การ
รับชําระภาษีต่างๆ การให้บริ การตัดผม
การจัดทําแผน ฯลฯ

30,000

4

ปรับปรุ งซ่อมแซมระบบเสี ยง เพือให้ประชาชนได้รับทราบ
ตามสายของหมู่บา้ นในเขต
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พื3นที
และข้อมูลข่าวสารทัว ไปอย่าง
ทัว ถึงและครอบคลุม

ปรับปรุ งซ่อมแซมระบบเสี ยงตามสาย
วัสดุอุปกรณ์ทีชาํ รุ ดหรื อไม่เพียงพอ

80,000

20,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
หน่ วยงาน
จะได้ รับ
ทีรับผิดชอบ
นักเรี ยนได้รับ
กองการศึกษา
ประโยชน์จาํ นวน 250
คน
นักเรี ยนได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน 63
คน

30,000

กองการศึกษา

30,000 ราษฎรในเขตพื3นที
ได้รับประโยชน์

สํานักปลัด

ราษฎรในเขตพื3นที
ได้รับประโยชน์

สํานักปลัด

5

ติดตั3งเครื องเสี ยง/เครื องเสี ยง เพือให้ประชาชนได้รับทราบ
ไร้สายครอบคลุมทั3งตําบลทุก ข้อมูลอย่างทัว ถึงและทันต่อ
หมู่บา้ น
เหตุการณ์

ติดตั3งระบบเครื องเสี ยงไร้สายให้สามารถ
กระจายเสี ยงได้ครอบคลุมพื3นทีทุกหมู่บา้ น

6

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลลี3

จัดการประชุมประชาคมหมู่บา้ นตําบล
การพบปะเยีย มเยียนราษฎรทุกหมู่บา้ น
อย่างน้อย 16 ครั3ง

เพือรับฟังความคิดเห็นปัญหา
และข้อเสนอแนะของราษฎร
และสร้างการมีส่วนร่ วมและ
กําหนดแนวทางในการบริ หาร
พัฒนา

900,000 ราษฎร ทุกครัเรื อนใน สํานักปลัด
เขตตําบลลี3ได้รับ
ประโยชน์
30,000

30,000

30,000 ราษฎรในเขตพื3นที
ได้รับประโยชน์

สํานักปลัด
(ว.ผ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556)
ยุทธศาสตร์ ที 7 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมือง - การบริหาร
แนวทางที 6 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้ อยและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สินของประชาชน ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

จัดชื3อเรื อท้องแบน

เพือเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
สามารถบรรเทาสาธารณะภัย
และลดความเสี ยหายทีอาจจะ
เกิดขึ3น ต่อราษฎร

2

ป้ องกันและระงับอัคคีภยั

เพือเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
สามารถบรรเทาสาธารณะภัย
และลดความเสี ยหายทีอาจจะ
เกิดขึ3น ต่อราษฎร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดชื3อเรื อท้องแบนจํานวน 1 ลํา เพือใช้ใน
การให้ความช่วยเหลือราษฎรทีประสบ
อุทกภัย
จัดชื3อชุดดับเพลิง จํานวน 1 ชุด
จัดชื3อถังดับเพลิงจํานวน 20 ถังเพือใช้
ระงับเหตุในแต่ละหมู่บา้ น

งบประมาณและทีมา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000

50,000

ผลลัพท์ ทีคาดว่ า
จะได้ รับ
ราษฎรได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ
สํานักปลัด
(ป.ภ.)

ราษฎรได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

สํานักปลัด
(ป.ภ.)

3

อบรมทบทวนอปพร.

เพือเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
สามารถบรรเทาสาธารณะภัย
และลดความเสี ยหายทีอาจจะ
เกิดขึ3น ต่อราษฎร

อบรมทบทวนอปพร.จํานวน 1 รุ่ น

4

จัดตั3งศูนย์เฝ้ าระวังและระงับ
อัคคีภยั ในช่วงหน้าฤดูแล้ง

เพือเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
สามารถบรรเทาสาธารณะภัย
และลดความเสี ยหายทีอาจจะ
เกิดขึ3น ต่อราษฎร

5

120,000

ราษฎรได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

สํานักปลัด
(ป.ภ.)

จัดเจ้าหน้าทีอปพร. เพือเฝ้ าระวังและให้
ความช่วยเหลือราษฎรในกรณี เกิดภัย

50,000

ราษฎรได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

สํานักปลัด
(ป.ภ.)

เตรี ยมความพร้อมเพือ
เพือเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยภัยพิบตั ิ สามารถบรรเทาสาธารณะภัย
ฉุ กเฉิ น
และลดความเสี ยหายทีอาจจะ
เกิดขึ3น ต่อราษฎร

ให้ความช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบภัย
ธรรมชาติ กรณี ฉุกเฉิ น จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการบรรเทาสาธารณภัย

100,000

ราษฎรได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

สํานักปลัด
(ป.ภ.)

6

จ้างนักเรี ยน นักศึกษา
ปฏิบตั ิงานในช่วงปิ ดภาดเรี ยน
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด

เพือเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
สามารถบรรเทาสาธารณะภัย
และลดความเสี ยหายทีอาจจะ
เกิดขึ3น ต่อราษฎร

จัดจ้างนักเรี ยน นักศึกษาในช่วงปิ ดภาค
เรี ยนปฏิบตั ิงาน เพือใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

7

จัดทําระบบเตือนภัย หมู่ที 8
บ้านม่วงสามปี

เพือเป็ นการเตรี ยมความพร้อม ประสานการติดตั3งอุปกรณ์เตือนภัย และ
สามารถบรรเทาสาธารณะภัย
ประสานหน่วยงานควบคุมการเปิ ด-ปิ ด
และลดความเสี ยหายทีอาจจะ
ประตูน3 าํ ฝายแม่แต๊ะ
เกิดขึ3น ของหมู่ที 5 หมู่ที 8 หมู่ที 7
และ หมู่ที 12

8

จัดกิจกรรม/อุดหนุนกิจกรรม เพือให้ราษฎรมีความปลอดภัยใน จัดการฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม/อุดหนุน
การป้ องกันและแก้ไขปัญหายา ชีวติ และทรัพย์สิน และปลอดภัย กิจกรรมการป้ องกัน/เฝ้ าระวังด้านความ
เสพติดภายในเขตพื3นที
จากยาเสพติด
ปลอดภัยและยาเสพติด

60,000

60,000

100,000

100,000

60,000 ราษฎรได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน 32
ครัวเรื อน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ราษฎรได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
1,200 ครัวเรื อน

สํานักปลัด
(ป.ภ.)

ราษฎรได้รับ
ประโยชน์จาํ นวน
3,066 ครัวเรื อน

สํานักปลัด
ศปส.ทต.ลี3

