1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างลาน
เพื่อเป็ นสถานที่จดั
เอนกประสงค์คอนกรี ตเสริ ม กิจกรรมต่าง ๆ
เหล็ก(ด้านหน้าด้านหลังและ
ด้านข้างหอประชุมองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลโพนทอง)
ตาบลโพนทอง อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ / ทีม่ า

งบประมาณและทีม่ า
2560
2561
(บาท)
(บาท)
255,000
-

จานวน 1 หลัง

5

2562
(บาท)
-

ผลลัพธ์ ทคี่ าด
ว่าจะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

มีสถานที่จดั กิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลโพนทองอย่างมัน่ คง
ถาวรและเหมาะสม

กองช่าง

3. ยุทธศาสตร์ ดา้ นการเมืองและการบริ หารจัดการ

3.1 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและวัฒนธรรมการทางานของบุคลากร
ที่

โครงการ

1

จัดซื้อซุม้ เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10
และสมเด็จพระราชินีใน
รัชกาลที่ 9

2

ค่าวัสดุเครื่ องแต่งกาย

3

ค่าตอบแทนตาแหน่ง
เลขานุการสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลโพนทอง

4

เครื่ องตบดินขนาด 5.5
แรงม้า (เครื่ องเบนซิน)

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการ
เทิดพระเกียรติ และ
เป็ นการแสดงความ
จงรักภักดี แก่สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ
วัสดุเครื่ องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนตาแหน่ง
เลขานุการสภา
องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลโพนทอง
จานวน 10 เดือน ๆ
ละ 7,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ
เครื่ องตบดิน ขนาด
5.5 แรงม้า (เครื่ อง
เบนซิน)

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ / ทีม่ า

งบประมาณและทีม่ า
2560
2561
(บาท)
(บาท)
300,000
-

ติดตั้งหน้าอาคารสานักงาน
อบต.โพนทอง จานวน 1 ชุด

2562
(บาท)
-

สาหรับ อปพร. ตาบลโพน
ทอง
เลขานุการสภา จานวน 1 คน

70,000

-

-

72,000

-

-

จานวน 1 เครื่ อง

21,000

-

-

6

ผลลัพธ์ ทคี่ าด
ว่าจะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

เป็ นการแสดงความ
จงรักภักดี แก่สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์

สานักงานปลัด

มีงบประมาณเพียงพอใน
การดาเนินงาน
มีงบประมาณเพียงพอใน
การจ่ายค่าตอบแทน
ตาแหน่งเลขานุการสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบล
โพนทอง

สานักงานปลัด

มีเครื่ องตบดินที่มี
ประสิ ทธิภาพในการทางาน
มากขึ้น

กองช่าง

สานักงานปลัด

3.4แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการบ้านเมือง โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของทุกภาค
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ / ทีม่ า
1

2

โครงการปกป้ องสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริ ย ์
เสริ มสร้างความรักความ
สามัคคีในชุมชน (กิจกรรม
กราบสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
เดช)
โครงการเทิดทูล
พระมหากษัตริ ย”์ องค์พ่อ
หลวง”ของปวงชนชาวไทย
เสด็จสู่สวรรคาลัย ผอง
ท้องถิ่นไทยน้อมลาลึก ใน
พระมหากรุ ณาธิคุณตราบนิ
รันดร์

เพื่อถวายเป็ นราชกุศล ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ผูน้ าชุมชน
แด่พระบาทสมเด็จ
กลุ่มต่าง ๆ
พระเจ้าอยูห่ ัว

เพื่อถวายเป็ นราชกุศล ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ผูน้ าชุมชน
แด่พระบาทสมเด็จ
กลุ่มต่าง ๆ
พระเจ้าอยูห่ ัว

7

งบประมาณและทีม่ า
2560
2561
(บาท)
(บาท)
150,450
-

105,000

-

2562
(บาท)
-

-

ผลลัพธ์ ทคี่ าด
ว่าจะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

เป็ นการแสดงความ
จงรักภักดี แก่สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์

สานักงานปลัด

เป็ นการแสดงความ
จงรักภักดี แก่สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์

กองการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

4.3แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และสื บสานการศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ / ทีม่ า
1

โครงการส่ งเสริ มกิจกรรม
การมีส่วนร่ วมเทิดทูล
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์

เพื่อถวายเป็ นราชกุศล จานวน 1 โครงการ
แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว

4.4แนวทางการพัฒนาฟื้ นฟูและส่ งเสริ มสนับสนุนการเล่นดนตรี และกีฬาพื้นบ้าน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ / ทีม่ า
1

โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬาสาหรับ
เยาวชนและประชาชนใน
พื้นที่

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตาม เยาวชนตาบลโพนทอง
โครงการส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพด้าน
กีฬาสาหรับเยาวชน
และประชาชนใน
พื้นที่

8

งบประมาณและทีม่ า
2560
2561
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
2560
2561
(บาท)
(บาท)
50,000
-

2562
(บาท)
-

ผลลัพธ์ ทคี่ าด
ว่าจะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

เป็ นการแสดงความ
จงรักภักดี แก่สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์

กองการศึกษา

ผลลัพธ์ ทคี่ าด
ว่าจะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนที่ได้ออกกาลัง
กายมีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงห่ างไกลจากยาเสพ
ติด

กองการศึกษา

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว

6.4แนวทางการพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เป้าหมาย
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ / ทีม่ า
2560
2561
(บาท)
(บาท)
1
โครงการก่อสร้างฝายชะลอ เพื่อเก็บสารองน้ าไว้ จานวน 1 โครงการ
16,500
น้ าสู้ภยั แล้งประจาปี
ใช้ในช่วงหน้าแล้งที่
งบประมาณ 2560
กาลังจะมาถึง ลด
ผลกระทบจากภาวะ
ภัยแล้ง

9

2562
(บาท)
-

ผลลัพธ์ ทคี่ าด
ว่าจะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในพื้นที่มีน้ าไว้
ใช้ในช่วงหน้าแล้งที่กาลัง
จะมาถึง ลดผลกระทบจาก
ภาวะภัยแล้ง

สานักงานปลัด

