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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางและเปูาประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ

ท้องถิ่น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และศักยภาพของแต่ละ

ท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน

จังหวัด อ าเภอ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสมกับ

สภาพของท้องถิ่น และได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อเป็นแผนพัฒนา

ต าบลให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุเปูาประสงค์และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลตามนโยบายในการพัฒนา และเป็นแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีและแผนปฏิบัติการตอ่ไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ขอขอบคุณทุกฝุายที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ทั้งส่วนราชการ 

ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล และคณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดแผนฯ ให้ส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคาจะเป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการของท้องถิ่นตอ่ไป 
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ส่วนที่ 1 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้ง  

  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้าน   

เขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170 เป็นต าบลล าดับที่ 6 ของอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  

ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537   และประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศใน       

ราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล

ขนาดกลาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอบ้านเขว้า ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร  อยู่ทางทิศ

ตะวันตกของจังหวัดชัยภูมิ ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร และอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย  มรีะยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร   โดยคิดตามระยะทางเดินรถโดยสารประมาณ 370 

กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 78,819 ไร่  หรอืประมาณ 126 ตารางกิโลเมตร (1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 

625 ไร่) 

 1.2 สภาพภูมิประเทศ 

 ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม ตอนบนและทางทิศตะวันตกของพื้นที่

ติดกับแมน่้ าชี มีเทือกเขาสูงล้อมรอบทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก มีพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นปุาไม้และ

ภูเขา จ านวน 57,128ไร่ หรือประมาณ 91.40 ตารางกิโลเมตร  มีห้วย หนอง คลองบึง ตาม

ธรรมชาติ และมีพื้นที่ราบที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยและท าการเพาะปลูกทางการเกษตร จ านวน 

21,691 ไร่ หรือประมาณ 34.71 ตารางกิโลเมตร มีล าน้ าสายหลัก 2 สายที่ไหลผ่านพื้นที่ ระยะทาง 

25 กิโลเมตร และมีล าน้ าสายรองไหลผ่านพืน้ที่ จ านวน 11 สาย ระยะทาง 56.5 กิโลเมตร  

 1.3 สภาพภูมิอากาศ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบ

มรสุมเขตรอ้น แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ  

 - ฤดูร้อน เริ่มตัง้แต่เดอืน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม  

 - ฤดูฝน เริ่มตัง้แต่เดอืน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม  

 - ฤดูหนาว เริ่มตัง้แต่เดอืน พฤศจกิายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 

 1.4 ลักษณะของดิน 

  ลักษณะของดนิในพื้นที่ต าบลภูแลนคา ส่วนใหญ่เป็นดินรว่นปนทราย 
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 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

  แหลง่ก าเนดิต้นน้ าในพืน้ที่ต าบลภูแลนคาเกิดจากเทือกเขาภูแลนคาด้านทิศเหนือไหลลงมา

ทางทิศใต้ลงสู่แม่น้ าชีไหลผ่านบ้านชีบน มีล าห้วยน้อยใหญ่ไหลผ่านหมู่บ้าน เช่น ล าห้วยชีลองไหลผ่าน

บ้านแก้งยาว บ้านโนนเหลื่อม ล าห้วยยางงูไหลผา่นบ้านซับปลากั้ง บ้านนาอินทร์แต่ง บ้านปุาปอแดง และ

บ้านหว้าเฒ่า   มีแหล่งกักเก็บน้ าที่ส าคัญคือ อ่างเก็บน้ าหินดาดทองค าและอ่างเก็บน้ าบ้านนาอินทร์แต่ง 

ฝายเก็บน้ าพระอาจารย์จื่อ และมีสระเก็บน้ าขนาดเล็กกระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ 

 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 

  ลักษณะของปุาไม้ในพื้นที่ต าบลภูแลนคาเป็นปุาโปร่งสลับกับพื้นที่ท าการเกษตรของ

ประชาชน มีไมห้ลายชนดิ ปุาไม้ที่ส าคัญอยู่ในเขตอุทยานแหง่ชาติภูแลนคาด้านทิศเหนอื 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาเป็นต าบลล าดับที่ 6 ของอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ   

มีเขตการปกครองที่อยู่ในความรับผดิชอบ จ านวน 8 หมูบ่้าน  ดังนี้ 

ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ผู้ใหญ่บ้าน 

1 บ้านหว้าเฒ่า 1 นายละมุด  โพธิ์ชัย 

2 บ้านแก้งยาว 2 นายสุพจน์  หล่าบุตรศรี (ก านัน) 

3 บ้านหว้ยน้ าค า 3 นางบัวหลัน  รุจาคม 

4 บ้านนาอินทร์แตง่ 4 นางสาวลัดดา  วรรณา 

5 บ้านซับปลากั้ง 5 นายชัยยา  ดีชัย 

6 บ้านชีบน 6 นายบุญตา  จ าเริญสุข 

7 บ้านโนนเหลื่อม 7 นายมนตรี  วาปีทะ 

8 บ้านปุาปอแดง 8 นายบุญธรรม  ค่อยชัยภูมิ 
 

   มีพื้นที่อาณาเขตติดตอ่  ดังนี ้

- ทิศเหนอืติดตอ่กับต าบลคูเมอืง  ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง  

 ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมอืงชัยภูมิ 

- ทิศใต้ติดต่อกับต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบ้านเขว้า    

- ทิศตะวันตกติดตอ่กับต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า 

 ต าบลห้วยแย้ อ าเภอหนองบัวระเหว  

- ทิศตะวันออกติดตอ่กับต าบลโคกสูง  ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
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 2.2 การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 8 เขต ตามจ านวนหมู่บ้าน
ทั้งหมด 8 หมูบ่้าน ดังนี้ 
  เขตเลือกตั้งที่ 1  บ้านหว้าเฒ่า หมูท่ี่ 1 
  เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านแก้งยาว หมูท่ี่ 2 
  เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านหว้ยน้ าค า หมูท่ี่ 3 
  เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง หมูท่ี่ 4 
  เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านซับปลากั้งหมูท่ี่ 5 
  เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านชีบน หมูท่ี่ 6 
  เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านโนนเหลื่อม หมูท่ี่ 7 
  เขตเลือกตั้งที่ 8 บ้านปุาปอแดง หมูท่ี่ 8 
  

3. ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา มีจ านวนประชากร 4,597 คน  แยกเป็น           
ชาย 2,339 คน  หญิง 2,258 คน  จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,481 ครัวเรือน  ความหนาแน่นของ
ประชากร 36.48 คน/ตารางกิโลเมตร  ความหนาแน่นของครัวเรือนประมาณ 11.75 หลังคาเรือน/
ตารางกิโลเมตร   

 ตารางจ านวนประชากรแบ่งตามหมู่บ้าน  ได้ดังนี ้

หมู่ที่ / บ้าน 
เพศ 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

1  บ้านหว้าเฒ่า 568 584 1,152 380 

2  บ้านแก้งยาว 348 320 668 212 

3  บ้านหว้ยน้ าค า 177 176 353 113 
4  บ้านนาอินทร์แต่ง 152 139 291 108 

5  บ้านซับปลากั้ง 546 513 1,059 323 

6  บ้านชีบน 135 144 279 88 
7  บ้านโนนเหลื่อม 277 258 535 168 

8  บ้านปุาปอแดง 136 124 260 89 

รวม 2,339 2,258 4,597 1,481 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  จ านวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ  ได้ดังนี ้
 - อายุต่ ากว่า 18 ปี            หญิง   497 คน    ชาย    522 คน      รวม 1,019 คน 
 - อายุตั้งแต่ 18 – 60 ปี     หญิง 1,507 คน    ชาย 1,411 คน      รวม 2918 คน 
 - อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป   หญิง     314 คน    ชาย     346 คน      รวม    660 คน 
  (ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอบ้านเขว้า ณ เดือนมีนาคม 2562) 
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4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง 

  - โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง 
  - โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 1 แหง่ 
  - โรงเรียนมัธยมศกึษา 1 แหง่ 

 4.2 สาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2  แห่ง        

  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  8  แห่ง 
  - อัตราการมีและใช้สว้มราดน้ า    100  เปอร์เซ็นต์ 

  4.3 ข้อมูลอาชญากรรม 

  ปัญหาด้านอาชญากรรมในพื้นที่ต าบลภูแลนคา ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมายังไม่ปรากฏ
หลักฐานการเกิดปัญหาอาชญากรรมแต่อย่างใด 

 4.4 ยาเสพติด 

  สถิตปิัญหายาเสพติดในพืน้ที่ต าบลภูแลนคาในรอบ 1 ปีที่ผา่น  

  ยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) 

  - ผูเ้สพ                               จ านวน 4 ราย 
  - มีไว้ครอบครองและเสพ        จ านวน 2 ราย 
  - มีไว้ครอบครองเพื่อจ าหนา่ย   จ านวน 1 ราย 

  ยาเสพติดประเภท 5 (กัญชา) 

  - ผูผ้ลติ และมีไว้ครอบครอง     จ านวน 1 ราย 

  (ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านเขว้า)  

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 - ผูสู้งอายุ         จ านวน  677 คน 
 - ผูพ้ิการ          จ านวน   232 คน 
 - ผูปุ้วยติดเชือ้   จ านวน        3 คน 

 - ผูด้้อยโอกาส   จ านวน     16 คน 

5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

  การคมนาคมเป็นการคมนาคมทางบก เส้นทางการคมนาคมภายในต าบลส่วนใหญ่เป็น
ถนนลูกรัง/ถนนดิน  
  - ถนนลูกรัง/ถนนดิน     จ านวน 47 สาย  รวมระยะทาง 58,016 เมตร  

  - ถนนคอนกรีตภายในหมูบ่้าน               รวมระยะทาง 21,757 เมตร  
  - ถนนลาดยาง            จ านวน 7 สาย    รวมระยะทาง 24,102 เมตร 
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 5.2 การไฟฟ้า  

  มีไฟฟูาใช้เกือบทุกหลังคาเรือน (ประมาณ 99% ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด) มีบาง

หลังคาเรือนที่ตั้งอยู่ตามหัวไร่ปลายนาที่ยังไม่มีระบบไฟฟูาภูมิภาคใช้ แต่มีบางหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟูา

พลังงานแสงอาทิตย์  

 5.3 การประปา 

  มีน้ าประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน เป็นระบบประปาหมู่บ้านที่

ใช้น้ าจากแมน่้ า ล าห้วย อ่างเก็บน้ า น้ าบาดาล และสระน้ าประจ าหมูบ่้าน  

 5.4 การโทรคมนาคม 

 - สถานีโทรคมนาคม จ านวน  5 แหง่ 

 - โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน  9 แห่ง 

 - โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีสัญญาณคลื่นเกือบทั้งพืน้ที่ 

 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 -  
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 

ข้อมูลด้านการเกษตร 

รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจส าคัญ  คือ ข้าว 

มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา มีรายละเอียดดังนี ้

 - เกษตรกรท านาปลูกข้าว มีจ านวน 938 ราย พื้นที่เพาะปลูกข้าวจ าวน 10,412 ไร่ 

ผลผลิตขา้วเฉลี่ย 497 กิโลกรัม/ไร่  

 - เกษตรกรท าไร่มันส าปะหลัง มีจ านวน 1,026 ราย พื้นที่เพาะปลูกจ านวน 16,504 ไร่ 

ผลผลิตเฉลี่ย 3,218 กิโลกรัม/ไร่  

 - เกษตรกรท าไร่อ้อย มีจ านวน 15 ราย พื้นที่เพาะปลูกจ านวน 194 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

10,000 กิโลกรัม/ไร่  

 - เกษตรกรท าสวนยางพารา มีจ านวน 4 ราย พืน้ที่เพาะปลูกจ านวน 36 ไร่ 

 นอกจากนี้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคามีอาชีพเสริม คือ การปลูก

หมอ่นเลี้ยงไหม เพาะปลูกเห็ดฟาง การทอเสื่อกก และเย็บผา้ เป็นต้น 

 6.2 การประมง  

  - 
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 6.3 การปศุสัตว์ 

  เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์รวมทั้งต าบลมี 503 ราย แยกออกเป็น 

  - โคเนือ้    จ านวน       517 ตัว 

  - กระบือ  จ านวน       517 ตัว 

  - สุกร     จ านวน       294 ตัว 

  - ไก ่       จ านวน 17,631 ตัว 

  - เป็ด จ านวน       696 ตัว 

 6.4 การบรกิาร 

  สถานบริการภายในต าบลภูแลนคา มีร้านอาหารเล็กๆ ร้านขายของช า ปั๊มน้ ามันหลอด

กระจายอยู่ตามแต่ละหมู่บ้าน มีร้านขายวัสดุก่อสร้างและร้านรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ไม่มีอาคาร

พาณชิย์ โรงแรมและรีสอรท์ในพืน้ที่ 

 6.5 การท่องเที่ยว 

 ต าบลภูแลนคามีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางด้าน

โบราณคดี เป็นที่รูจ้ักของคนในพืน้ที่ แต่ยังไม่เป็นที่รูจ้ักของคนนอกพืน้ที่มากนัก เพราะแหล่งท่องเที่ยวยัง

ไม่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเท่าที่ควรมีเพียงงบประมาณจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลที่เข้ามาดูแลแตย่ังไม่มากนัก และยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องท าให้ยังไม่เป็นที่รู้จัก

ของคนทั่วไป แหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญของต าบลภูแลนคา ได้แก่ 

  1) ล่องแก่งท่าสาร อยู่ที่บ้านชีบน หมู่ที่ 6 ต าบลภูแลนคา เป็นแก่งน้ าตามธรรมชาติ ช่วง

ที่เหมาะสมส าหรับการมาเที่ยวล่องแก่งท่าสารอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน 

ถึง เดือนมกราคม น้ าจะใสทิวทัศน์สองฝั่งน้ าสวยงามร่มรื่นเหมาะแก่การนั่งเรือชมธรรมชาติ หรือเหมาะ

ส าหรับการพักผ่อนเป็นหมู่คณะที่ชอบการผจญภัย ใช้เวลาเดินทางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 นาที 

หรอื ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร 

 2) น้ าตกหินดาดทองค า อยู่ที่บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 ต าบลภูแลนคา เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีน้ าไหลตามฤดูกาล มีความงดงามตามธรรมชาติเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับ

น้ าตกจะมองเห็นน้ าเป็นสีทอง ชาวบ้านจึงเรียกน้ าตกแห่งนี้ ว่าน้ าตกหินดาดทองค า ซึ่งเวลาที่เหมาะใน

การมาท่องเที่ยวน้ าตกแห่งนีค้ือช่วงหน้าฝน  

 6.6 อุตสาหกรรม 

 - 

 6.7 การพาณชิย์ 

 - โรงสีข้าว   จ านวน 21 แห่ง  

 - ร้านค้า จ านวน 35 แห่ง 

 - ร้านซ่อมรถ  จ านวน  7 แห่ง 

 - ร้านค้าชุมชน  จ านวน  1 แห่ง 
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 6.8 แรงงาน 

  การใช้แรงงานในพื้นที่ต าบลภูแลนคา เป็นการใช้แรงงานในภาคการเกษตร เช่น ข้าว อ้อย 

และมันส าปะหลังโดยใช้แรงงานประชาชนในพื้นที่เป็นหลักค่าแรงงานที่ได้รับเป็นไปตามอัตราค่าแรงขัน้ต่ า 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 

 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นรอ้ยละ 99 นับถือศาสนาอื่นรอ้ยละ 1  มีวัด/ส านัก

สงฆ์  15 แห่ง ดังนี้ 

 1. วัดหว้าเฒ่า ตั้งอยู่บ้านหว้าเฒ่า หมูท่ี่ 1 

 2. วัดศรีชมภู ตั้งอยู่ บ้านหว้าเฒ่า หมูท่ี่ 1 

 3. วัดศิลาอาสน์ ตั้งอยู่บ้านแก้งยาว หมูท่ี ่2 

 4. ที่พักสงฆ์เขาจูมฆ้อง ตั้งอยู่ บ้านหว้าเฒ่า หมูท่ี่ 1 

 5. ที่พักสงฆ์จอมจ้อง ตั้งอยู่ บ้านหว้าเฒ่า หมูท่ี่ 1 

 6. ที่พักสงฆ์ปุานะโมตั้งอยู่ บ้านหว้าเฒ่า หมูท่ี่ 1 

 7. ที่พักสงฆ์ศรจีันทรา ตั้งอยู่บ้านหว้าเฒ่า หมูท่ี่ 1 

 8. ที่พักสงฆ์บ้านหว้ยน้ าค า ตั้งอยู่บ้านหว้ยน้ าค า หมูท่ี่ 3 

 9. ที่พักสงฆ์สว่างวังน้ าเย็น ตั้งอยู่บ้านนาอินทร์แต่ง หมูท่ี่ 4 

 10. ที่พักสงฆ์ซับเจริญพรตั้งอยู่ บ้านซับปลากั้ง หมูท่ี่ 5 

 11. ที่พักสงฆ์ซับบอนตั้งอยู่บ้านซับปลากั้ง หมูท่ี่ 5 

 12. ที่พักสงฆ์บ้านชีบนตั้งอยู่ บ้านชีบน หมูท่ี่ 6 

 13. ที่พักสงฆ์บ้านโนนเหลื่อม ตั้งอยู่ บ้านโนนเหลื่อม หมูท่ี่ 7 

 14. ที่พักสงฆ์โนนทองตั้งอยู่ บ้านโนนเหลื่อม หมูท่ี่ 7 

 15. ที่พักสงฆ์บ้านปุาปอแดง ตั้งอยู่ บ้านปุาปอแดง หมูท่ี่ 8 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

วัฒนธรรม ในต าบลภูแลนคามีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ปฏิบัติสืบ

ทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 

- งานประเพณีสงกรานต์    เดือนเมษายน 

- งานประเพณีบุญบั้งไฟ     เดือนพฤษภาคม 

- งานประเพณีเข้าพรรษา    เดือนกรกฎาคม 

- งานประเพณีออกพรรษา   เดือนตุลาคม 

 - งานประเพณีลอยกระทง   เดือนพฤศจิกายน  

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 - การจักสานด้วยไม้ไผ่ 

 - การทอเสื่อกก 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1 น้ า  (แหล่งน้ าธรรมชาติ)  

1. ล าห้วยยางงู    ความยาว  15,000 เมตร 

2. ล าห้วยชลีอง ความยาว  10,000 เมตร 

3. ล าห้วยโปร่งนก ความยาว   8,000 เมตร 

4. ล าห้วยน้ าค า ความยาว   5,000 เมตร 

5. ล าห้วยถ้ าเต่า ความยาว   7,000 เมตร 

6. ล าน้ าชี ความยาว   7,000 เมตร 

7. ล าห้วยซับปลากั้ง ความยาว   5,000 เมตร 

8. ล าห้วยหว้าเฒ่า ความยาว   5,000 เมตร 

9. ล าห้วยหลัว ความยาว   5,000 เมตร 

10.คลองชีบน            ความยาว   2,000 เมตร 

11.ล าห้วยจ้อง          ความยาว   5,500 เมตร 

12.ล าห้วยไม้ตาย       ความยาว   5,000 เมตร 

13.ล าห้วยสองพี่น้อง   ความยาว   2,000 เมตร 

 8.2 ป่าไม้ 

1.มีพื้นที่ปุาไม้ จ านวน   57,128   ไร่ 

2.มีพื้นที่ปุาชุมชนจ านวน  7 แหง่  เนือ้ที่จ านวน  3,371  ไร่ 

- บ้านหว้าเฒ่า เนือ้ที่จ านวน  2,061  ไร่ 

- บ้านแก้งยาว เนือ้ที่จ านวน    106  ไร่ 

- บ้านชีบน เนือ้ที่จ านวน    760  ไร่ (2 แหง่) 

- บ้านซับปลากั้ง เนือ้ที่จ านวน    194  ไร่  (2 แหง่) 

-  บ้านโนนเหลื่อม เนือ้ที่จ านวน    250  ไร่ 

 8.3 ภูเขา 

  ตามสภาพภูมิประเทศของต าบลภูแลนคาที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับภูเขา จึงมีภูเขา

ที่พาดผา่นและตั้งอยู่ในต าบลภูแลนคา  ดังนี้ 

  - ภูแลนคา อยู่ในพืน้ที่บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 และบ้านซับปลากั้ง ม.5  

     ระยะทางประมาณ 8,000 เมตร 

   - เขาขาม  อยู่ในพืน้ที่บ้านโนนเหลื่อม หมูท่ี่ 7 ระยะทางประมาณ 5,000 เมตร 

   - เขาน้อย   อยู่ในพืน้ที่บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2     ระยะทางประมาณ 2,700 เมตร 

   - เขาหว้า  อยู่ในพืน้ที่บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1     ระยะทางประมาณ 2,500 เมตร 

   - เขาขวาง อยู่ในพืน้ที่บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1     ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร 

    - เขาถ้ าหมาจอก  อยู่ในพืน้ที่บ้านชีบน หมูท่ี่ 6          ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร 
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   - เขาจอ้ง   อยู่ในพืน้ที่บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 และบ้านปุาปอแดง หมู่ที่ 8 

      ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร 

   - เขาดิน  อยู่ในพืน้ที่บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1     ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร 

   - เขานอ้ย อยู่ในพืน้ที่บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1     ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

 - น้ า ในพื้นที่ต าบลภูแลนคามีความอุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาล ฤดูฝนปริมาณน้ ามีมาก

และไหลหลาก  การบริหารจัดการน้ าการกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร แหล่งน้ า

ตามธรรมชาติ เชน่ ห้วย หนอง คลอง บึง เริ่มตื้นเขินจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการขุดลอกและก่อสร้าง

ฝาย กักเก็บน้ า/ฝายชะลอน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ าและชะลอการไหลของน้ าให้มีน้ าใช้ได้ตลอด

ทั้งปี 

 - ป่าไม้ ในพื้นที่ต าบลภูแลนคายังมีความอุดมสมบูรณ์ การบุกรุกท าลายปุาเพื่อที่อยู่

อาศัยและท ากิน เริ่มลดน้อยลง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา

ควบคุมและด าเนนิการแก่ผูท้ี่กระท าความผดิอย่างจรงิจัง ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือมี

ส่วนรว่มในการสอดส่องดูแลปกปูองรักษาพืน้ปุา 

 - ดิน ประชาชนต าบลภูแลนคาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ มีการ

ใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะท าการเผาตอฟางไม่นิยม

การไถกลบ เพราะสะดวกและใช้งบประมาณไม่มากนัก การใช้เกษตรอินทรียังไม่แพร่หลาย จึงท าให้

สภาพดินเสื่อมโทรมตามกาลเวลา  
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ส่วนท่ี  2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ 

การมเีอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย

คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ

สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง

พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก

บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 

ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยว

จติใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส

ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ 

ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง

พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่

อาศัยและความปลอดภัยในชีวติทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ

ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข

ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมี

คุณภาพชวีิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจ

ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งใน

ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
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ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่

เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ

การค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ

คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยัง

มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทาง

การเงนิ ทุนที่เป็นเครื่องมอืเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งเป็นการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา 

และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ 

ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภค

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม

สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมคีุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ

เพื่อผลประโยชน์สว่นรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการ

มีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ

และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์

ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรช์าติประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการใหบ้ริการของภาครัฐ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี

ความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”   และเปูาหมายการพัฒนาประเทศข้างตน้ จึง    จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
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ประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  ภาคเกษตรกรรม 

ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและ

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจาย

ผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย 

ค านงึถึงผลประโยชน์สว่นรวมและมีศักยภาพในการคิดวเิคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่

ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่า

เทียมกัน โดยไม่มใีครถูกทิง้ไว้ข้างหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น

การสรา้งสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ

มั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและ

ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง

ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอก

ราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน

เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย

พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาดา้นความมั่นคงที่มี

อยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 

ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบน

พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ 

ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนาที่

มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่(๑) “ต่อ

ยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่น

ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ 

น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม

โลกสมัยใหม่ (๒)  “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสูอ่นาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ

ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และ

การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (๓)  “สร้างคุณค่าใหม่
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ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อ

ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้าง

ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ

ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนใน

ประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมาย

การพัฒนาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมี

ความพรอ้มทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ 

รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของ

ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 

และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น

คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม

ความถนัดของตนเอง 

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเปูาหมายการ

พัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 

มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การ

กระจายอ านาจและความรับผดิชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดนิในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่

ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี

คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี

เปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อน า ไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝุาย

ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยเป็นการด าเนินการบน

พืน้ฐานการเติบโตรว่มกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับ

การสรา้งสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุน่ต่อไปอย่างแท้จริง 

๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ

ประโยชน์สว่นรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของ

รัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง  ยึดหลัก



- 14 - 

 

ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย  และ

พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 

เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงาน

เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า

มามีสว่นร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาค

ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการ

ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง

เท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและ

เอือ้ต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และ

การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิตธิรรม 
 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้น

ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน

ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการ

พัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทย

สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

ส่งผลใหก้ารพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี ้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป

ประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ

กลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อ

ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของ

แผนฯ เพื่อมุง่สู ่“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการ

เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการ

ส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ

เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและ



- 15 - 

 

ติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่

การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์

ตามกรอบยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตรท์ี่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๑. ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

๒. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

๓. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

๔. ยุทธศาสตรก์ารเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน  

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร

มาภบิาลในสังคมไทย  

๗. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์  

๘. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

๙. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ  

๑๐. ยทุธศาสตรค์วามรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบ

อุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มี

ความพร้อมด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการ

พัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาส

การน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จาก

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ

โครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการ

เชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโต

อย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มอีัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อ

การลดความเหลื่อมล้ ากับพืน้ที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ

ภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

วัตถุประสงค์  

๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  

2. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพา

ตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้  

3. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สนับสนุนให้การเตบิโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

4. เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

และภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

5. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า

โขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เป้าหมาย  

๑. อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนอืขยายตัวเพิ่มขึ้น  

๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนอืลดลง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ าทางสงัคม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาความรว่มมอืและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้าน

ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
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  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี 

พ.ศ.2563 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 

1) เป็นแหล่งผลติสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภัย 

2) เป็นแหล่งผลติผลิตภัณฑไ์หมระดับประเทศ 

3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน์ 

การกีฬาที่มชืี่อเสียง 

4) เป็นประตูสู่อสีาน และเชื่อมโยงการคา้ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 

ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคม

เป็นสุข 

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม

และแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และ

ผลติภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชวีิต 
 

 แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

 วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ  

 “เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” 

 พันธกิจ  

 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหภาค  

 2. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติและวัฒนธรรม  

 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

 4. พัฒนาสังคม คุณภาพชวีิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 เป้าประสงค์รวม  

 1. ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 

 2. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน  

 3. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการพัฒนา  

 4. ประชาชนด ารงชีวติอย่างมคีุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย  
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 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI)  

 1. อัตราการขยายตัวของ GPP เพิ่มขึน้  

 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร  

 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม  

 4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว  

 5. รายได้จากการจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึน้  

 6. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 7. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง  

 8. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  

 9. ค่าเฉลี่ย O-Net ทุกระดับเพิ่มขึ้น  

 10. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง  

 11. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงานเพิ่มขึน้  

 12. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่ปุาไม้ในจังหวัดลดลง  

 13. สัดส่วนการใชพ้ลังงานทดแทนในจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้น  

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 กลยุทธ์  

 1. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานการผลิตและบริการ  

 2. การส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน  

 3. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการ  

 4. การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและบริการ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบรหิารจัดการ การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล  

 กลยุทธ์  

 1. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ  

 2. พัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  

 3. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน

ร่วมอย่างยั่งยืน  

 กลยุทธ์  

 1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  

 2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 3. การรับมือภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศอย่างมปีระสิทธิภาพ  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

 กลยุทธ์  

 1. การพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 2. การสรา้งภูมิคุม้กันทางสังคม  

 3. การพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคม  
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

  วิสัยทัศน์ 

 “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหาร

พลังงานทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พรอ้มก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

  พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมการพัฒนาการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  2. พัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

  3. พัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถภาคการเกษตร 

  4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใชพ้ลังงานอย่างมคีุณค่า 

  6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของ

จังหวัด 

  7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  มาตรการท่ี 1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเคยีงระดับประเทศ 

  แนวทาง 

  1.1.1 สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเท่า

ระดับประเทศส าหรับรองรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพโดดเด่นทั้งในระดับเด็กเล็ก

ประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

  1.1.2 ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมวิิวัฒน์” ให้มขีีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุ

เปูาประสงค์ 

  1.1.3 ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 

ความเป็นเลิศไปสู่เขตการศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 
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  1.1.4 สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ในการแข่งขันทางวิชาการในเวที

ระดับชาติและนานาชาติ 

  1.1.5 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาส

ศกึษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

  มาตรการท่ี 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัด

ชัยภูมิมากขึ้นและส่งเสรมิขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

  แนวทาง 

  1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูด

ให้บุคลากรที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 

  1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้าน

การศกึษาจนถึงระดับปริญญาเอก 

  1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ

รองรับการก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนในปี 2558 

  1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพื่อน ามา

ถ่ายทอดและช่วยให้เยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้ตระหนัก และเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 

2558 

  มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ( ICT) ในการเชื่อมโยง

การจัดการเรียน 

  แนวทาง 

  1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการ

เรียนการสอนในทุกพืน้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มศีักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียน

และผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงช้ันเรยีน 

  1.3.2 ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานและสถานศกึษา 

  1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยีนการสอนส าหรับผู้เรยีนที่มขีีดความสามารถแตกต่างกัน 

  1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

เรียนการสอน 

  1.3.5 ผลักด้นให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี  สุรนารีที่มีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและ

บุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ของจังหวัดชัยภูม ิ
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  มาตรการท่ี 1.4 ส่งเสรมิและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

  แนวทาง 

  1.4.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

  1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้าง

องคค์วามรูเ้พื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

  1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับน าเรียน

และเยาวชนในพืน้ที่ทุกระดับ 

  1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลติและสร้างผลงานจากการเรียน 

  1.4.5 จัดให้มีพื้นที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้

วัฒนธรรมเพื่อใหผู้เ้รียนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

  1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรยีนการสอนในชัน้เรียนกับการปฏิบัติจรงิ 

  1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านใน

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  แนวทาง 

  1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของ “วิถีชุมชนชาวชัยภูม”ิ โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

  1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมา

เป็นส่วนประกอบส าคัญที่เยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 

  1.5.3 สง่เสริมผูน้ าชุมชนในการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ในวาระและโอกาสต่างๆ อย่างตอ่เนื่อง 

  1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้อง

กับวิถีการเรียนรูข้องประชาชน 

  มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือ

ในท้องถ่ินให้มีขีดความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

  แนวทาง 

  1.6.1 สง่เสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด

ชัยภูมิใหม้ีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่น 
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  1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน

ตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง

และยั่งยืน 

  มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัด

ชัยภูมิ 

  แนวทาง 

  2.1.1 สนับสนุนให้มกีารเฝาูระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของ

คนในชุมชนและท้องถิ่น 

  2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

  2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ 

  2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

  มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

  แนวทาง 

  2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้

แนวคิด “การตลาดน าการผลิต” 

  2.2.2 สรา้งภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน เช่น ข้าวหอม

ดง ผ้าจากใยสับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ า เป็นต้น ให้เป็น

ผลติภัณฑ์ของฝากที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 

  2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม โดย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้ างความ

แตกต่างความแปลกใหม่ และตรงตามความต้องการของผูบ้ริโภค 

  2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้าง

เอกลักษณ์ในการผลิตสนิค้าของชุมชนและท้องถิ่น 

  2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนให้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับ

การน าองค์ความรูส้มัยใหมม่าใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลติภัณฑ์ชุมชน 

  2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้น

การลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑชุ์มชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
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  2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต 

ผูป้ระกอบการแปรรูป และผูจ้ าหนา่ย 

  2.2.9 ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ๆ  โดยเน้นการ

เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด 

  2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับประเทศ 

  2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของ

ชุมชน 

  มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ 

  แนวทาง 

  2.3.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชน

ในชุมชน 

  2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกที่

เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัยในชุมชนให้มคีุณภาพ 

  2.3.4 สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเริ่มต้น

ของความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 

  2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผูน้ าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่

ถูกต้องในท้องถิ่น 

  2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดให้เข้มแข็ง 

  2.3.8 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็ก

และเยาวชนเพื่อปูองกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ท้องถิ่น 

  2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ 

โดยเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อการออกก าลังกายของคน

ในชุมชนและท้องถิ่น 

  2.3.10 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจ าศูนย์และ

สนามกีฬาอย่างเหมาะสม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

  มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก 

ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 

  แนวทาง 

  3.1.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพผลผลิตตอ่ไร่ของพชืหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ขา้ว อ้อย และมันส าปะหลัง 

  3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต 

  3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม

เพื่อให้เกิดการยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น 

  3.1.4 สรรหาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้าน

ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต 

ได้แก่ พริก ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

  แนวทาง 

  3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว 

และไก่บ้านโคราช ในชุมชนและพืน้ที่ที่มศีักยภาพ โดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 

  3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพื้นที่

กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

  3.2.3 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

เจ้าหนา้ที่สง่เสริมการเกษตร เพื่อให้การแนะน าเกษตรกรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  3.2.4 ก าหนดพืน้ที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอื้อต่อการบริหารจัดการ

เพื่อการเพิ่มมูลค่า 

  3.2.5 ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิต

ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลติต่อไร่ใหก้ับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูม ิได้แก่ พริก และยางพารา 

  มาตรการท่ี 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

  แนวทาง 

  3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความ

ต้องการของตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ 

Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

  3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออก

อาหารปลอดภัย 
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  3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่าง

สม่ าเสมอ 

  3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหาร

ปลอดภัยของจังหวัดชัยภูมิ 

 ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

  มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว

จังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 

  แนวทาง 

  4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และ

แขง่ขันได้ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึน้ 

  4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด เช่น การประชาสัมพันธ์

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิให้สามารถดึงดูดสื่อมวลชวนทั่วโลกเข้ามาน าเสนอข้อมูลการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิในช่วงการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และรวมทั้งการ

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 

  4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน 9 

เทศกาลส าคัญของจังหวัดชัยภูม ิเป็นต้น 

  4.1.4 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการ

ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  

  มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้

มาตรฐาน มีความปลอดภัยและมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

  แนวทาง 

  4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้ นที่  เพื่อให้

ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม้ีความเหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

  4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอื้อต่อ

ความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่

นักท่องเที่ยวในทุกพืน้ที่ 

  4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วน

ราชการในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มคีวามสมบูรณ์ 
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  4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ในการ

ปรับปรุงเส้นทางและพัฒนาภูมิทัศนต์ลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ให้สวยงามและโดด

เด่น เพื่อเพิ่มจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 

  4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลังจะพัฒนาขึ้น

เพื่อให้เป็นถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่

ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

  4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงละหาน บึง

ซึกวึก ปุาปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปี 

อุทยานผักพืน้บ้าน ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรต ิเป็นต้น 

  4.2.7 ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดท าเป็นสวนสัตว์เปิดกลางคืน (Night Safari) เพื่อเป็น

แหลง่ท่องเทียวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

  4.2.8 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ

หนว่ยงานที่ดูแลปุาไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่างๆ อย่างตอ่เนื่อง 

  มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิน่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

และยังคงความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

  แนวทาง  

  4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่น

ก าเนิดรากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดด

เด่นยิ่งขึ้น 

  4.3.2 พัฒนาวงเวียนบริเวณพื้นที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม เช่น พัฒนาวัดชัยประสิทธิ์ให้เป็นจัตุรัสเมืองถนนบรรณาการ 

อาคารสว่นราชการที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมอืง เป็นต้น 

  4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าทาง

วัฒนธรรมและสินค้าอื่นๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภ   มิที่มีอัต

ลักษณ์เฉพาะ 

  4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่

ให้บริการขอ้มูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมใิห้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

  มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความ

เคารพและศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล 

  แนวทาง 

  4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น

ของจังหวัดชัยภูมิในแต่ละพื้นที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนใน

ประเทศและประชาคมโลก 
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  4.4.2 สง่เสริมการน าวิถีชีวติความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนยีมและประเพณีที่ดีงาม

ของท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพื่อน าไปสู่กา รท่องเที่ยวในเชิง

วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพื่อให้

นักท่องเที่ยวได้มโีอกาสสัมผัสกับสถานที่จรงิตามประวัตศิาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 

  4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของ

ชาวชัยภูมใินอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้  

  4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการ

น าเสนอในเชงิประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 

  มาตรการท่ี 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของ

ประเทศ 

  แนวทาง 

  4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของระดับของจังหวัดชัยภูมิที่

เหมาะสมกับสภาพภูมปิระเทศ และภูมอิากาศในแตล่ะพื้นที่ 

  4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้

ดอกไม้ประดับระดับประเทศ 

  4.5.3 ส่งเสริมการสรา้งตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุนการน ามาเสริมสร้าง

ภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพื่อส่งออกจ าหน่าย

ทั่วประเทศ 

  4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมใิห้เป็น “เมืองมนตเ์สน่หด์อกไม้” ของประเทศ 
 

  มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  แนวทาง 

  4.6.1 วิเคราะหแ์ละปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจา้หนา้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นกลไก

ส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยวในพืน้ที่ 

  4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากร

ของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว อย่างมี

ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

  4.6.3 สง่เสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว 

ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูป้ระกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ให้มีความ

เข้มแข็งและมีขดีความสามารถสูงขึน้ 
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  4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูป้ระกอบการ ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

  4.5.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอย่างตอ่เนื่อง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

  มาตรการท่ี 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

  แนวทาง 

  5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกใน

ท้องถิ่นและชุมชน 

  5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาชุมชน “โรงไฟฟูาชีวมวล” มาใช้ในชุมชน

ที่มคีวามพรอ้ม เพื่อการพึ่งพาตนเองดา้นพลังงาน และการสรา้งมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 

  5.1.3 ส่งเสริมกาน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้าน

การเกษตร เชน่ การใช้พลังงานไฟฟูาในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น าพืชแบบน้ าหยด เป็น

ต้น 

  5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญา

ตรี เพื่อผลิตบุคลากรด้านพลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ 

  มาตรการท่ี 5.2 พัฒนาการบรหิารจัดการพชืพลังงานอย่างครบวงจร 

  แนวทาง 

  5.2.1 วางแผนและก าหนดพื้นที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่าง

ชัดเจน 

  5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตร

ไปสู่ภาคการผลิตดา้นอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

  5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อให้สามารถวาง

แผนการพัฒนาการผลิตพชืพลังงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและครบวงจร 

  5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนเพื่อลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรอืน 

  มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิต

พลังงานทดแทน 

  แนวทาง 
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  5.3.1 สง่เสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอก

ชันในการผลิตพลังงานทดแทน เชน่ การผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล 

เป็นต้น  

  5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินการผลิตไฟฟูาของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้าน

การผลิตไฟฟูาจากพลังงานลม และกฎหมายด้านการกผลิตไฟฟูาจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 

  มาตรการท่ี 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

  แนวทาง 

  5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการ

พัฒนาท้องถิ่น และการใชพ้ลังงานให้เกิดประโยชน์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

  มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 

  แนวทาง 

  6.1.1 ก าหนดให้อ าเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 

  6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิศติกส์

จากประเทศไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 

  6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว   าง

ประเทศไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน 

  6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการ

เข้ามาบริหารจัดการ 

  6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มี

ประสิทธิภาพสูง 

  มาตรการท่ี 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบขนส่งภายในท้องถ่ิน 

  แนวทาง 

  6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพื่อการ

ขนถ่ายสินค้าเกษตรสูตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน

ร่วม 

  มาตรการท่ี 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

  แนวทาง 
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  7.1.1 ก าหนดขอบเขตพืน้ที่ปุาอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์

และฟื้นฟู 

  7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปุาไม้ของชุมชนในรูปแบบของ

การรว่มกลุ่มเป็น “ยุวชนรุน่ใหม่รักและหวงแหนปุา” 

  7.1.3 สรา้งเครือขา่ยความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการดูแลทรัพยากร

ปุาไม้อย่างมคีุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 

  7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

  7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญ

ของปุาไม้กับผลกระทบจากการท าลายปุาอย่างตอ่เนื่อง 

  7.1.6 สนับสนุนการปลูกปุาในชุมชนอย่างตอ่เนื่อง 

  มาตรการที่ 7.2 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้

มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ าในภาคการเกษตร

อย่างเพียงพอ 

  แนวทาง 

  7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญ

และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพืน้ที่ 

  7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความ

ต้องการที่เป็นเอกภาพของชาวชัยภูม ิในความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหลง่น้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด 

  7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาด

ใหญ่และแหล่งน้ าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายใน

จังหวัด 

  7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งอ่างเก็บน้ า” เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีแหล่งน้ า

ส ารองเพื่อรองรับในช่วงฤดูที่มปีริมาณน้ ามากและไว้ใชใ้นช่วงขาดแคลนน้ า 

  7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น มี

จุดแวะพักผอ่นระหว่างทาง เพื่อเอือ้ต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผอ่นแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 

  มาตรการที่ 7.3 การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มี

คุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

  แนวทาง 

  7.3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มา

ใช้ในการก าจัดขยะชุมชน และก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน 
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  7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและ

ของเสีย 

  7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและ

มลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  7.3.4 สร้างความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้ง

และน้ าท่วม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีด ีมีประสิทธิภาพ 

  มาตรการท่ี 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  แนวทาง 

  8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการให้เอื้อต่อ

ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ 

  8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

  8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างาน และการ

พัฒนาใหม้ีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

  8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค

ประชาชน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 

  8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการ

ให้บริการ 

  8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 

  8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการ

บริหารท้องถิ่น 

  มาตรการท่ี 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  แนวทาง 

  8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับ

ประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

  8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อการ

เผยแพร่ขา่วสารใหก้ับประชาชน 
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  8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานชององค์กรในรูปแบบต่างๆ 

  มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง 

  แนวทาง 

  8.3.1 วิเคราะหโ์ครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้อง

และเอือ้ต่อการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

  8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเช่ียวชาญในงานที่

รับผิดชอบมากยิ่งขึน้โดยพัฒนาความรว่มมอืกับสถาบันอุดมศกึษาในพืน้ที่และจังหวัดใกล้เคียง 

  8.3.3 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถด้านภาษารองรับการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 

  มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  แนวทาง 

  8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับ

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา 

2.1 วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์

ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถ

สะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ด้านต่างๆ จงึได้ก าหนดวสิัยทัศนไ์ว้ ดังนี้ 

 “การบริหารอย่างมีส่วนร่วม  ส่งเสริมคุณภาพชวีิตที่ดี 

มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เกษตรกรรมคุณภาพยั่งยืน  มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็น

จุดมุ่งหมายและเป็นกรอบในการพัฒนาที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  โดยการก าหนด

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาได้ยึดหลักวิชาการจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน จึงได้ก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร ์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัด  ดังนี ้
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตและสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

2.3 เป้าประสงค์ 

1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  โดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ

บริหารและการปกครอง 

2. บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนและ

ยั่งยืน 

3. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน

ชุมชน 

4. ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี

ความสะดวกได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

5. เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจด้านสุขภาพอนามัย ด้าน

สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ 

6. สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว

และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนา

ฝมีอืในการผลิตเพิ่มมูลคา่ของสนิค้า 

2.4 ตัวชี้วัด 

1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆของ อบต. 

2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ 

3. จ านวนประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณะ จาก อบต. 

4. จ านวนแหลง่ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

6. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

7. จ านวนถนนที่สรา้งได้มาตรฐาน 

8. จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 

9. จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ 
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10. จ านวนแหลง่น้ าที่ใชป้ระโยชนใ์นการท าการเกษตร และการอุปโภคบริโภค 

11. จ านวนประชาชนที่ได้รับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

12. จ านวนประชาชนที่ได้รับความใส่ใจด้านสุขภาพ 

13. จ านวนประชาชนที่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิที่ควรได้รับจากภาครัฐ 

14. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น 

2.5 ค่าเป้าหมาย 

1. การจัดการภาครัฐที่ดแีละมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน 

2. แหลง่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน 

3. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่ 

4. การบริการดา้นโครงสรา้งพื้นฐานมคีวามปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว 

5. ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดี 

6. ประชาชนมศีักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

2.6 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ส่งเสริมการมสี่วนรว่มของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3. ส่งเสริมการพัฒนาจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

4. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

1. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกและส่ง เสริมให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. ส่งเสริมและรณรงคก์ารก าจัดขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. การก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบาย

น้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

2. การขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟูาภายในหมูบ่้าน 

3. การก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา 

4. การพัฒนาแหลง่น้ าเพื่อการเกษตรและการบริโภค-อุปโภค 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตและสังคม 

1. ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาและสง่เสริมการศกึษา 
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมดา้นสาธารณสุข 
4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 

5. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสรมิอาชีพ 

1. ส่งเสริมศักยภาพและขดีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
2. ส่งเสริมการสรา้งงานสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน 
3. การใชท้ี่ดนิเพื่อการเกษตร 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้  

2.7.1 ประชาชนส่วนใหญ่มอีาชีพท าการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก   
2.7.2 มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร  
2.7.3 มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าออกพื้นที่การเกษตร สามารถติดต่อได้ตลอด

พืน้ที่ และมีถนนสายหลักตัดผา่น  
2.3.4 มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์   

ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาที่มีความอุดมสมบูรณ์  ทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอื้อต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร จึงก าหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร ์(Positioning) ของต าบลภูแคนคา  

พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวทางการเกษตร  

เป็นชุมชนเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน 

เป็นแหล่งผลติพืชผลการเกษตรคุณภาพ 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด  และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามี
ความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  

เป็นการน าภูมคิุ้มกันที่มอียู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน 
สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มี
คุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทาง

เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา   

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ

ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  

ได้วเิคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ใช้

หลัก SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  ดังนี้ 

 จุดแข็ง (S:Strength) 

 1. มีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการท าการเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด 

ได้แก่ ขา้ว มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา  

 2. มีแหล่งน้ าธรรมชาติ เชน่ หว้ย หนอง คลอง บึง เพื่อท าการเกษตร 

 3. มทีรัพยากรปุาไม้ ภูเขา และมีน้ าชีไหลผ่านตอนบนเหมาะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์  

 4. มทีรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ผักหวาน เห็ด หน่อไม้  เป็นต้น 

 5. มโีรงเรียนสถานศึกษาเพียงพอ สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

 6. มีสถานบริการด้านสาธารณสุขและบุคลากร โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

จ านวน 2 แหง่ ส าหรับใหบ้ริการประชาชน 

 7. มีบริการรถหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินไว้คอยบริการผู้ปุวยหรือผู้ประสบเหตุในต าบล 

 8. มีที่พักสายตรวจ 1 แห่ง ส าหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

 9. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึง  

ปัจจุบัน 

 10. ผูน้ าชุมชนสมานสามัคคีมีความรว่มมอืกันในการปกครองและการบริหารการพัฒนา 

 11. มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะ

และแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 

 12. มีการประสานความร่วมมอืกันระหวา่งองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคีเครือข่าย 

 13. มีกลุ่ม/มวลชน/องค์กรตา่งๆ ที่เอื้อประโยชน์ใหก้ับคนในชุมชน 

 14. มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสรา้งรายได้เสริมภายในครัวเรือน 

 15. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมตอ่ระหว่างหมูบ่้าน และต าบล  

 16. มีที่สาธารณะประโยชน์ส าหรับพัฒนาเพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกันได้ในชุมชน 
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 จุดอ่อน (W:Weakness) 

 1.  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

 2.  มีแหล่งต้นน้ าแตข่าดการพัฒนาระบบการกักเก็บที่ดที าให้น้ าไม่พอใช้ตลอดปี 

 3.  ขาดระบบการวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 

 4.  เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน 

 5.  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการยังมไีม่เพียงพอ 

 6.  ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 

 7.  เด็กและเยาวชนบางสว่นที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด 

 8.  ปัญหาหนี้สนิในครัวเรือน 

 9. ประชาชนขาดแหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบีย้ต่ า 

 10. พืน้ที่การเกษตรส่วนใหญ่ไม่มเีอกสารสิทธิ์ 

 11. มีการบุกรุก รุกล้ าที่สาธารณประโยชน์ 

 12. ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของ สปก.และปุาสงวนแห่งชาติ ถูกจ ากัดในด้านการพัฒนาเพื่อ

เพิ่มมูลค่าของที่ดิน เชน่ การพัฒนาด้านกิจการพาณิชย์ 

 13. ประชาชนยังมคี่านิยมที่ใชส้ารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

 14. แหลง่ท่องเที่ยวในพืน้ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ขาดการบริหาร 

จัดการ 

 15. ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา  

 โอกาส (O:Opportunity) 

 1.  จังหวัดชัยภูมิสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ที่มี
แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรก์ารพ ัฒนาจังหวัด 

 2.  มคีวามเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 3.  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 
 4.  การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพิ่มโอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น และมีอิสระในการบริหารจัดการใน
พืน้ที่มากขึ้น 

 5. รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง 

 6.  นโยบายสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558  

 อุปสรรค (T:Threat) 

 1.  การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
 2.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

 3.  กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 4.  ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรมรีาคาสูงขึ้น สง่ผลกระทบต่อการผลติภาคเกษตรและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
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 5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า การลงทุนเพื่อการผลิตสูง 
 6.  ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมอืงระดับประเทศ 
 7.  ปัญหาภัยคุกคามตา่งๆ จากการเปิดเสรีการคา้ในกลุ่มประเทศอาเซียน   
 8.  ปัญหาภัยธรรมชาติ 

 9.  การกระจายอ านาจยังไม่มปีระสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 10. ทัศนคตทิี่เหมาะสมต่อการพัฒนาของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑต์่ า 

   ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เปูาหมายกลุ่มเปูาหมาย และการคาดการณ์

แนวโน้มในอนาคต 

ปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 

ในอนาคต 

1. ดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

1.1 เส้นทางคมนาคมขนส่ง ส่วน

ใหญ่เป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็น

หลุมเป็นบ่อ มีฝุุนละออง ปัญหา

น้ าเซาะข้างทางท าให้ถนนแคบ 

ไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 

และพื้นที่การเกษตรบางแห่งยัง

ไม่มีถนนส าหรับรถบรรทุกวิ่งขน

ถา่ยผลผลิตทางการเกษตรเข้าถงึ 

ทุกหมู่บา้น ความต้องการเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย

และรวดเร็วในการเดินทาง

และการขนสง่ผลผลิตทางการ

เกษตร จะมีเพิ่มมากขึ้น 

 

1.2 ไม่มีระบบการระบายน้ า 

เพื่อแก้ปัญหาเวลาฝนตกน้ าไหล

เข้าบ้านเรือน และรองรับน้ าเสีย

จากครัวเรือน 

ทุกหมู่บา้น การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร

และครัวเรือนท าให้การใชช้วีติ

ประจ าและกิจกรรมในแตล่ะวัน

เพิ่มขึ้น จ าเป็นต้องมรีะบบระบาย

น้ าภายในชุมชนเพื่อรองรับการ

ระบายน้ าเสียจากครัวเรือนเพื่อ

รักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน 

1.3 น้ าประปาไม่สะอาดและไม่

เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 

ทุกหมู่บา้น การเพิ่มขึน้ของจ านวน

ประชากรและครัวเรอืน ท าให้

ความต้องการใชน้้ าเพื่อการ

อุปโภคบริโภคมีมากขึ้น อาจ

ส่งผลให้แหล่งน้ าที่ใชใ้นการ

ผลิตน้ าประปามไีม่เพยีงพอตอ่

ความต้องการ จึงจ าเป็นตอ้ง

เพิ่มแหล่งน้ าใต้ดนิและผิวดิน

ส าหรับผลติน้ าประปาเพิ่มขึน้ 
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ปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 

ในอนาคต 

1. ดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

1 . 4  ไ ฟ ฟู า ยั ง ไ ม่ ทั่ ว ถึ ง ทุ ก

ครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนที่

ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน 

รวมถึงไฟฟูาสาธารณะริมทางยัง

ไม่ทั่วถึงซึ่งแสงสว่างไม่เพียงพอ

ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สิน 

ทุกหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟูา และติดตั้ง

ไฟฟูาสาธารณะใหม้ีไฟฟูาและ

แสงสวา่งอย่างทั่วถงึเพยีงพอ 

เพิ่มความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

 

 

1.5 ขาดแคลนแหล่งน้ า เพื่อ

การเกษตรและอุปโภคบริโภค มี

ไม่เพียงพอโดยเฉพาะฤดูแล้ง 

ทุกหมู่บา้น การเพิ่มขึน้ของจ านวน

ประชากร และการขยายตัว

ทางการเกษตร การสง่เสริม

การปลูกพชืทางการเกษตร 

ท าให้ความต้องการใช้น้ าเพื่อ

การเกษตรและการอุปโภค

บรโิภคมีปริมาณเพิ่มขึน้เรื่อยๆ 

ซึ่งท้องถิ่นตอ้งบรหิารจัดการ

จัดหาให้เพียงพอ 

 

2. ดา้นสงัคมและ

คุณภาพชวีิต 

2.1 การแพร่ระบาดของยาเสพ

ติดในกลุ่มเยาวชนและวัยรุน่ 

เยาวชนและวยัรุน่ 

ทุกหมู่บา้น 

การขยายตัวทางเศรษฐกจิ 

ปัญหาครอบครัว พฤติกรรม

เลียนแบบ อาจส่งผลให้การ

แพร่ระบาดของยาเสพติด

ยังคงมอียู่ในชุมชน 

 

2.2 การแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อ 

ทุกหมู่บา้น จากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพอากาศ การเคลื่อน ยา้ย

แรงงานตา่งด้าว (เมื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีน) สง่ ผลให้

เกิดโรคติดต่อตามมา ท้องถิ่น

ต้องเฝาูระวงั รณรงคใ์ห้

ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ

ของตนเอง ปูองกันและจ ากัด

แหล่งก าเนดิโรคตดิต่อ 
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ปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 

ในอนาคต 

2. ดา้นสงัคมและ

คุณภาพชวีิต 

2.3 ปัญหาการกา้วเขา้สูส่ังคม

ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสูส่ังคม

ผู้สูงอายุ ซึง่จะมผีู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ทุกป ีทอ้งถิ่นจึงต้องมกีาร

เตรียมพร้อมรับมอืในดา้น

สวัสดกิาร การอ านวยความ

สะดวก การสง่เสริมอาชีพและ

การดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

2.4 ปัญหาครอบครัว เด็กและ

ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง ผู้สูงอายุ

รับภาระในการดูแลเด็ก 

เด็กและผู้สงูอาย ุ ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น และการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้ วัย

แรงงานไปท างานในเมอืงหรือ

ตา่งจังหวัดปล่อยให้เด็กและ

ผู้สูงอายุอยูก่ันตามล าพัง 

2 .5  ร า ย ไ ด้ ไ ม่ เ พี ย ง พอกั บ

รายจ่าย  

ทุกหมู่บา้น ประชากรสว่นใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งผลผลิตไม่

มคีวามแนน่อนขึ้นอยู่กับสภาพ

ดินฟาูอากาศ ประชาชนควรมี

อาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้

เพยีงพอต่อการด ารงชีพ ทอ้งถิ่น

ควรให้การสนับสนุนส่งเสริม

กลุ่มอาชพีเพื่อสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชนเพิ่มขึ้น 

3. ด้านเศรษฐกจิ 3.1 ปัญหาราคาผลผลิตทาง

การเกษตรตกต่ า  ผลผลิตล้น

ตล า ด  แ ล ะปุ๋ ย  ย า เ คมี ท า ง

การเกษตรมีราคาแพง 

ทุกหมู่บา้น ปัญหายังคงมตีอ่เนื่อง โดย 

เฉพาะเมื่อเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน การคา้ขาย

อย่างเสรีท าให้เกิดการแขง่ขันท้ัง

ด้านราคาและคณุภาพของ

ผลผลิต ทอ้งถิ่นจึงตอ้งส่งเสริม

ให้กลุม่เกษตรกรได้พัฒนา

ศักยภาพการผลิตและคุณภาพ

ของสนิค้าให้สามารถแข่งขันกับ

ประเทศเพื่อนบ้านได้ และต้อง

ส่งเสริมการเกษตรอนิทรีย์ เพื่อ

ลดตน้ทุนการผลิต และเพื่อสง่ 

เสริมสุขอนามัยของผู้บริโภคไป

พร้อมกัน 
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ปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 

ในอนาคต 

3. ด้านเศรษฐกจิ 3.2 กลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่บา้น 

ขาดเสถียรภาพในการบรหิาร

จัดการของกลุม่ ท าใหไ้ม่ตอ่เนื่อง

และไมย่ั่งยืน 

ทุกหมู่บา้น เนื่องจากการเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีการคา้ 

ขายอย่างเสรี ท าให้การแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจสูง จะเกิดการ

รวมตัวของกลุ่มอาชพีต่างๆ เพื่อ

พัฒนาการผลิตและผล ผลิตให้

มคีุณภาพเพื่อแขง่ขันกับประเทศ

เพื่อนบ้านได้ ทอ้งถิ่นควรให้การ

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ

สนับสนุนงบประมาณให้แกก่ลุ่ม

อาชีพตา่งๆ เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

3.3 ผู้ประกอบอาชีพตา่งๆ ยงั

ขาดองคค์วามรู้ และทักษะในการ

ประกอบอาชีพ 

ทุกหมู่บา้น เนื่องจากการเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีการคา้ 

ขายอย่างเสรี ท าให้การแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจสูง ทอ้งถิ่นควรให้

การสง่เสริมด้านองค์ความรู้และ

ทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้

ประกอบอาชพีดา้นตา่งๆ เพื่อให้

เกิดการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

  

3.4 แหล่งทอ่งเที่ยวไมไ่ด้

มาตรฐาน ขาดการพัฒนาอยา่ง

ต่อเนื่อง 

แหล่งท่องเที่ยว

ภายในต าบล 

การท่องเท่ียวเป็นการกระตุ้น

เศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แกค่นใน

ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง หากแหลง่

ท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา

ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเป็นท่ี

รู้จักของคนท่ัวไปนักท่องเท่ียว

เข้ามาเท่ียวมากขึน้ ส่งผลให้

ชุมชนมรีายได้จากนักทอ่งเท่ียว

เพิ่มขึ้น ทอ้งถิ่นควรให้

ความส าคัญในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวปรับปรุงพัฒนาให้ได้

มาตรฐานท้ังดา้นโครงสร้าง

พื้นฐาน การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
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ปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 

ในอนาคต 

4. ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่ง 

แวดล้อม 

4.1 ปัญหาการบุกรุกที่ 

สาธารณประโยชน์เพือ่อยู่อาศัย

และท ากิน 

ทุกหมู่บา้น แนวโนม้การขยายตัวของจ านวน

ประชากรเพิ่มขึ้น ท าให้มีการบุก

รุกเขา้ไปในเขตท่ีสาธารณะเพื่อ

สร้างท่ีอยูอ่าศัย และลุกล้ าท่ี

สาธารณะเพ่ือท าการเกษตร 

มากขึ้น 

4.2 ปัญหาไฟปุา พืน้ที่ปาุสาธารณะ 

ปุาชุมชน 

เกิดจากความมกัง่ายขาดความ

ยัง้คิดของน้ ามือมนุษย ์และไฟ

ปุาท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

เนื่องจากภาวะโลกรอ้นใน

ปัจจุบันท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น 

 4.3 การบริหารจัดการขยะมลู

ฝอย  ยงัไมม่ีระบบก าจดัขยะ

ภายในชุมชน ไม่มสีถานที่ทิง้ขยะ   

ทุกหมู่บา้น แนวโนม้การขยายตัวของจ านวน

ประชากรและการเตบิโตทาง

เศรษฐกิจ ท าให้ปริมาณขยะมี

แนวโนม้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว 

หากปลอ่ยให้ครัวเรือนก าจัดเอง

คงไมเ่พยีงพอ อาจมีการลักลอบ

น าขยะไปท้ิงในท่ีสาธารณะซึ่งจะ

ก่อให้เกิดมลพษิอื่นๆ ตามมา 
 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  การใช้ผังเมืองรวม มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่าย

คมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว

ของชุมชนในอนาคต ซึ่งความเจริญและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น 

ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาด้านการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ปัญหาขยะและสิ่ งแวดล้อม 

ปัญหาที่ดนิท ากิน เป็นต้น  

  ส าหรับที่ดนิในเขตต าบลภูแลนคาเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ชุมชนในระดับหมู่บ้าน

สามารถเติบโตอย่างมีระเบียบมีแผนการขยายตัวอย่างเป็นระบบ จึงควรมีแนวทางการจัดระเบียบผัง

เมืองในอนาคต ดังนี้ 

  1. ที่ดินประเภทเกษตรกรรม  ควรเพิ่มประสิทธิภาพในกรณีเพิ่มผลผลิตแทนการขยาย

พืน้ที่การเกษตรเข้าไปพืน้ที่ปุาชุมชน โดยการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดิน ฤดูกาลปลูกและปริมาณน้ า 

รวมทั้งหลกีเลี่ยงการใชย้าฆ่าแมลงและสารเคมี   
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  2. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ควรมีการขยายตัวโดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าภายในชุมชน/หมู่บ้าน

และพื้นที่ต่อเนื่อง ไม่ควรขยายตัวกระจัดกระจายเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมและควรส่งเสริมให้มี

สภาพแวดล้อมที่ดีภายในหมู่บ้าน เช่น การปลูกต้นไม้ การรักษาความสะอาด จัดสภาพแวดล้อมให้

เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัย 

  3. ด้านการคมนาคมขนส่ง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

ภูแลนคาเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งจัดระบบถนนเชื่อมโยง

โครงข่ายระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน และพัฒนาปรับปรุงถนนสู่พื้นที่เกษตร เพื่อความสะดวก

รวดเร็วและเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง 

  4. ด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

   - ไฟฟูา ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูารายทางสองข้าง

ทางภายในหมูบ่้าน เพื่อใหม้ีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

   - ประปาหมู่บ้าน ขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้มี

น้ าประปาใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน และปรับปรุงคุณภาพน้ าที่ดีในการอุปโภคบริโภคและเพียงพอกับความ

ต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน 

   - แหลง่น้ าเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และอุปโภค

บริโภค เช่น ก่อสร้างฝาย ขุดลอก ขุดขยายสระ เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ า 
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ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองชา่ง 

กองคลัง 

  การรักษาความ

สงบภายใน 

 

ส านักปลัด กองชา่ง 

  บริการชุมชนและ

สังคม 

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน 

ส านักปลัด กอง 

สวัสดิการสังคม 

2 การพัฒนาด้าน

การท่องเที่ยว 

 

บริการชุมชนและ

สังคม 

การศาสนา

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

ส านักปลัด กองชา่ง 

 เคหะและชุมชน 

 

กองชา่ง  

3 การพัฒนา 

ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

บริหารงานทั่วไป การรักษาความ

สงบภายใน 

ส านักปลัด กองชา่ง 

 บริการชุมชนและ

สังคม 

เคหะและชุมชน ส านักปลัด กองชา่ง 

  สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน 

ส านักปลัด  

  การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด 

 

กองชา่ง 

4 การพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ

สังคม 

เคหะและชุมชน กองชา่ง  

  การเศรษฐกิจ การเกษตร กองชา่ง  
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

5 การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวติและ

สังคม 

บริการชุมชนและ

สังคม 

การศกึษา กองการศกึษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

กองชา่ง 

   สาธารณสุข ส านักปลัด กอง 

สวัสดิการสังคม 

   สังคมสงเคราะห์ กอง 

สวัสดิการสังคม 

 

   การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

ส านักปลัด 

กองชา่ง 

  การด าเนินงานอื่น งบกลาง ส านักปลัด 

กองชา่ง 

กอง 

สวัสดิการสังคม 

6 การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและ

ส่งเสริมอาชีพ 

บริการชุมชนและ

สังคม 

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน 

ส านักปลัด กอง 

สวัสดิการสังคม 

  การเศรษฐกิจ การเกษตร 

 

ส านักปลัด  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลภแูลนคา  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการ

บ้านเมืองทีด่ ี

                

  1.1 แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป 

5 965,000 7 1,056,000 20 10,070,000 20 9,820,000 20 9,820,000 72 31,731,000 

  1.2 แผนงาน  
รักษาความสงบภายใน 

2 140,000 4 352,000 13 1,380,000 13 1,380,000 13 1,380,000 45 4,632,000 

  1.3 แผนงาน สรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

1 20,000 1 10,000 10 570,000 10 570,000 10 570,000 32 1,740,000 

รวม 8 1,125,000 12 1,418,000 43 12,020,000 43 11,770,000 43 11,770,000 149 38,103,000 

2. การพัฒนาดา้นการ

ท่องเที่ยว 

            

  2.1 แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

- - - - 5 1,300,000 5 1,300,000 5 1,300,000 15 3,900,000 

  2.2 แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 

1 195,000 1 300,000 2 570,000 2 570,000 2 570,000 8 2,205,000 

รวม 1 195,000 1 300,000 7 1,870,000 7 1,870,000 7 1,870,000 23 6,105,000 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

3. การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

            

  3.1 แผนงาน  
รักษาความสงบภายใน 

1 50,000 1 

 

50,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 8 340,000 

  3.2 แผนงาน  
เคหะและชุมชน 

1 510,000 1 30,000 7 1,550,000 7 1,550,000 7 1,550,000 23 5,190,000 

  3.3 แผนงาน สร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

- - - - 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 

  3.4 แผนงาน 
การเกษตร 
 

1 20,000 2 70,000 6 500,000 6 500,000 6 500,000 21 1,590,000 

รวม 3 580,000 4 150,000 16 2,630,000 16 2,630,000 16 2,630,000 55 8,620,000 

4. การพัฒนาดา้น

โครงสร้างพื้นฐาน 

            

  4.1 แผนงาน  
เคหะและชุมชน 

28 5,863,950 138 21,224,100 207 41,246,000 207 41,246,000 207 41,246,000 787 150,826,050 

  4.2 แผนงาน 
การเกษตร 
 
 

- - 45 8,384,000 59 14,200,000 59 14,200,000 59 14,200,000 222 50,984,000 

รวม 28 5,863,950 183 29,608,100 266 55,446,000 266 55,446,000 266 55,446,000 1,009 201,810,050 
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ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

5. การพัฒนาดา้น

คุณภาพชีวิตและสังคม 

            

  5.1 แผนงาน 
การศึกษา 

7 4,260,000 12 
 

3,719,000 25 5,970,000 25 5,935,000 25 5,935,000 94 25,819,000 

5.2 แผนงาน 
สาธารณสุข 

4 320,000 5 412,000 8 535,000 8 535,000 8 535,000 33 2,337,000 

  5.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

5 340,000 6 380,000 8 660,000 8 660,000 8 660,000 35 2,700,000 

  5.4 แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

7 545,000 9 770,000 18 1,680,000 18 1,680,000 18 1,680,000 70 6,355,000 

  5.5 แผนงานงบกลาง 5 7,580,000 5 8,016,800 5 8,268,000 5 8,428,000 5 8,568,000 25 40,860,800 

รวม 28 13,045,000 37 13,297,800 64 17,113,000 64 17,238,000 64 17,378,000 257 78,071,800 

6. การพัฒนาดา้น

เศรษฐกจิและส่งเสริม

อาชีพ 

            

  6.1 แผนงาน สร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

4 250,000 6 440,000 6 610,000 6 610,000 6 610,000 28 2,520,000 

  6.2 แผนงาน 
การเกษตร 

- - - - 7 400,000 7 400,000 7 400,000 21 1,200,000 

รวม 4 250,000 6 440,000 13 1,010,000 13 1,010,000 13 1,010,000 49 3,720,000 

รวมทั้งสิ้น 72 21,058,950 243 45,213,900 409 90,089,000 409 89,964,000 409 90,104,000 1,542 336,429,850 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขวา้ จังหวดัชัยภูม ิ
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวติให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวดัที ่8 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี มปีระสทิธิภาพ 

   1. ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี 

       1.1 แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1  โครงการปกปอูง

สถาบันส าคัญของ

ชาติ 

เพื่อให้เกิดความรัก 

สมัครสมานสามัคค ี

ในความเป็นชนชาติ

ไทยท่ีมีสถาบัน 

พระมหากษัตริย์เป็น

ศูนยร์วมใจยึดเหนี่ยว

จิตใจและคงอยูคู่ ่

ชาติไทยตลอดไป 

 

 

 

บุคลากร

ท้องถิ่น  

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 

บุคลากร

ท้องถิ่นและ

ประชาชนได้

แสดงออกถึง

ความจงรัก 

ภักดี 

เกิดความรัก

ความสามัคค ี

ในความเป็นชน

ชาติไทยท่ีมี

สถาบันพระ 

มหากษัตริย์เป็น

ศูนยร์วมใจ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



- 51 - 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2  โครงการเฉลิมพระ

เกียรตพิระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่ 

หัวมหาวชริาลง

กรณบดินทรเทพ

ยวรางกูร เน่ืองใน

โอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

 

  เพื่อเป็นการแสดง 

  ความจงรักภักดแีละ 

  ร่วมนอ้มร าลึกในพระ 

  มหากรุณาธคิุณของ 

 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ 

 บุคลากรท้องถิ่น  

 ประชาชน 

 ต าบลภูแลนคา 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 

บุคลากร

ท้องถิ่นและ

ประชาชนได้

แสดงออกถึง

ความ

จงรักภักด ี

บุคลากรท้องถิน่

และประชาชนได้

ร่วมนอ้มร าลึกใน

พระมหากรุณา- 

ธิคุณ และแสดง

ความจงรักภักด ี

ถวายเป็นราช

สักการะแด ่ 

พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

ส านักปลัด 

3  โครงการเฉลิมพระ

เกียรตสิมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรม

ราชนิ ีเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 

  เพื่อเป็นการแสดง 

  ความจงรักภักดแีละ 

  ร่วมนอ้มร าลึกในพระ 

  มหากรุณาธคิุณของ 

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

  พระบรมราชนิ ี

 บุคลากรท้องถิ่น  

 ประชาชน 

 ต าบลภูแลนคา 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 

บุคลากร

ท้องถิ่นและ

ประชาชนได้

แสดงออกถึง

ความจงรัก 

ภักดี 

บุคลากรท้องถิ่น

และประชาชนได้

ร่วมนอ้มร าลึกใน

พระมหากรุณา- 

ธิคุณ และแสดง

ความจงรักภักดี

ถวายเป็นราช

สักการะแดพ่ระ

นางเจ้าฯ  

พระบรมราชนีี 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4  โครงการพัฒนา

ศักยภาพกลุม่

เยาวชนต าบล 

ภูแลนคา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มเยาวชนต าบล 

ภูแลนคา 

 

 

เยาวชน 

 (อายุ 15-25ปี) 

จ านวน 1 กลุ่ม 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60ของ

เยาวชนได้รับ

การพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

เยาวชนได้รับ

องคค์วามรู้ท่ี

เหมาะสมในการ

ด ารงชวีติ 

ส านักปลัด 

 

 

5  โครงการเลอืกตัง้

ผู้บริหาร/สมาชิก

สภา อบต. 

เพื่อเลอืกตัง้กรณี

ครบวาระ/เลอืกตัง้

ซ่อม กรณีลาออก

หรือเสียชวีติ 

-ผู้บริหาร  

-ส.อบต. 

100,000 150,000 350,000 100,000 100,000 จ านวนผู้บริหาร/

สมาชิก อบต.ท่ี

ได้รับการเลอืกตัง้ 

มผีู้บริหาร และ

ผู้ตรวจสอบท่ีดี

มปีระสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 

 

6   โครงการฝึกอบรม/   

 สัมมนา /ศกึษาดูงาน 

 พัฒนาศักยภาพคณะ 
 ผู้บรหิาร/สมาชิก อบต.  
พนักงานส่วนต าบล 

และพนักงานจา้ง 

เพื่อเพิ่มขดีความ 

สามารถและ

ศักยภาพของ

บุคลากร 

คณะผู้บริหาร 

สมาชิก อบต. 

พนักงานส่วน 

ต าบล 

พนักงานจ้าง 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 90ของ

บุคลากรท้องถิ่น 

มศีักยภาพและ

ความสามารถใน

การท างาน 

 เพิ่มขึ้น 

บุคลากรมี

ศักยภาพรองรับ

การปฏบัิตงิาน 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

7  โครงการฝกึอบรม

คุณธรรมจรยิธรรม 

เพื่ออบรมคุณธรรม

จรยิธรรมส าหรับ

บุคลากรท้องถิ่น/

ผู้น าชุมชน/เยาวชน

และประชาชนท่ัวไป 

บุคลากร

ท้องถิ่น/ผู้น า

ชุมชน/เยาวชน

และประชาชน

ท่ัวไป 

- 20,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ

ผู้เข้าร่วมฝึก 

อบรมมคีุณธรรม

จรยิธรรมในการ

ปฏบัิตติัวมากขึ้น 

บุคลากรท้องถิ่น/

ผู้น าชุมชน/

เยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไปมี

คุณธรรม

จรยิธรรมมากขึน้ 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง

โรงจอดรถที่ท าการ 

อบต. 

เพื่อจัดสถานท่ี

ส าหรับจอดรถของ 

อบต.และประชาชน 

ผู้มาติดต่อราชการ 

ท่ีท าการ อบต. 

ภูแลนคา 

785,000 - 750,000 

 

750,000 

 

750,000 

 

-โรงจอดรถส่วน 

กลาง 

-โรงจอดรถ

ส าหรับ

ประชาชนท่ัวไป 

มสีถานท่ีส าหรับ

จอดรถที่ท าการ 

อบต.และ

ประชาชนผู้มา

ตดิตอ่ราชการ 

กองช่าง 

 

 

 

9 โครงการก่อสร้าง

ลานคอนกรตีท่ีท า

การ อบต.ภูแลนคา 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ท่ีท า

การ อบต.เพื่อรองรับ

การจัดกิจกรรมตา่งๆ

ตามภารกิจ 
 

อบต.ภูแลนคา - - 500,000 500,000 500,000 ลานคอนกรตี 

ท่ีท าการ อบต. 

มสีถานท่ีเพื่อ

รองรับการจัด

กิจกรรมตา่งๆ 

ตามภารกิจ 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ท่ีท าการ 

อบต.ภูแลนคา 

เพื่อปรับภูมิทัศน์

บริเวณส านักงานท่ี

ท าการ อบต.ภูแลน

คาให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย น่าอยู่ 
 

ปรับปรุง 

ภูมิทัศน์บริเวณ

ท่ีท าการ อบต. 

- - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 40ของ

ท่ีท าการ อบต.

ได้รับการปรับ

ภูมิทัศน์ให้นา่อยู่ 

 ท่ีท าการ อบต.มี 

ภู ภูมทัิศน์ท่ีดนีา่อยู่  

   สะอาดเป็น  

   ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

 

11  โครงการก่อสร้าง

ร้ัวและปูายช่ือท่ีท า

การ อบต. 

เพื่อก่อสร้างร้ัวและ

ปูายช่ือท่ีท าการ 

อบต. 

ท่ีท าการ 

อบต.ภูแลนคา 

- 

 

366,000 - 

 

- - ร้ัวและปูายช่ือท่ี

ท าการ อบต. 

มปูีายซื่อ อบต.

บอกต าแหน่งท่ี

ท าการ อบต.

ชัดเจน 

 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง

ร้ัวรอบท่ีท าการ 

อบต. 

เพื่อก่อสร้างร้ัวรอบ

ท่ีท าการ อบต. 

ท่ีท าการ อบต. 

ภูแลนคา 

- - 600,000 600,000 600,000 ร้ัวยาว 

140 เมตร 

มร้ัีวล้อมรอบ

บริเวณบอก 

ต าแหนง่ท่ีท าการ 

อบต.ชัดเจน 

 

กองช่าง 

13 โครงการตกแตง่

ห้องประชุมสภา 

อบต.ภูแลนคา 

เพื่อตกแต่งห้อง

ประชุมสภา อบต.ให้

เป็นระเบียบเหมาะ

แก่การใชง้าน 

ปรับปรุงห้อง

ประชุมสภาฯ 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 40  

ห้องประชุมสภา

ได้รับการตกแต่ง

ให้เหมาะสมกับ

การใช้งาน 

ห้องประชุมสภา

ได้รับการปรับ 

ปรุงตกแตง่ให้

เหมาะกับการใช้

งานมากขึ้น 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

 

14 โครงการขยายเขต

ประปาเข้าท่ีท าการ 

อบต.ภูแลนคา 

เพื่อให้ท่ีท าการ 

อบต.มนี้ าใชส้ าหรับ

อุปโภคบริโภค 

 ขยายเขต  

 ประปาเข้าท่ี   

 ท าการอบต. 

 ภูแลนคา 

- - 300,000 300,000 300,000 ขยายเขตประปา

ท่ีท าการ อบต. 

1แหง่ 

ท่ีท าการ อบต.

มนี้ าประปาใช้

ส าหรับอุปโภค

บริโภค 

กองช่าง 

15 โครงการตดิตัง้

ไฟฟาูสาธารณะ

หนา้ที่ท าการ อบต. 

เพื่อเพิ่มไฟส่องสวา่ง

ในเวลาค่ าคืน 

ตดิตัง้ไฟฟาู

สาธารณะ 5 

จุด 

- - 130,000 130,000 130,000 จ านวนไฟฟาู

สาธารณะที่

ตดิตัง้ 5 จุด 

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16  โครงการก่อสร้าง

ระบบประปาบาดาล 

ท่ีท าการ อบต. 

เพื่อให้ท่ีท าการ 

อบต.มนี้ าใชส้ าหรับ

อุปโภคบริโภค 

ท่ีท าการ  

อบต.ภูแลนคา 

- - 700,000 700,000 700,000 ระบบประปา

บาดาล 1 แห่ง 

ท่ีท าการ อบต.

มนี้ าประปาใช้

ส าหรับอุปโภค

บริโภค 

กองช่าง 

 

17  โครงการจัดท าแผน

ท่ีภาษ ี

เพื่อให้การจัดเก็บ

ข้อมูลภาษไีด้ถูกตอ้ง

และรวดเร็ว 

จัดเก็บภาษี

ถูกต้องครบถ้วน 

20,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ100

สามารถจัดเก็บ

ภาษีได้ครบถ้วน 

ประสิทธิภาพใน

การเก็บภาษี

เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

 

18  โครงการตอ่เตมิ

อาคาร

อเนกประสงค์  

ท่ีท าการ อบต. 

เพื่อใชร้องรับ

ปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตามภารกิจ 

ตอ่เตมิอาคาร

อเนกประสงค์ 

- 

 

- 300,000 300,000 300,000 อาคารอเนก- 

ประสงค์เสร็จ 

สมบูรณ์ร้อยละ 

100 

อาคารอเนก- 

ประสงค์เสร็จ 

สมบูรณ์พร้อม

ใชง้าน 

กองช่าง 

19  โครงการก่อสร้าง

หอประชุม อบต. 

เพื่อใชส้ าหรับ

ประชุมและจัด

กิจกรรมตา่งๆ 

 

1 หลัง 

 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หอประชุม อบต. 

1 หลัง 

มหีอประชุมไว้

ส าหรับประชุม

และจัดกิจกรรม 

ส าคัญต่างๆ 

กองช่าง 

 

 

20  โครงการ อบต.

เคลื่อนท่ี 

เพือ่ออกบริการ

อ านวยความสะดวก

แก่ประชาชนนอก

สถานทีร่าชการ 

 

ประชาชนใน

ต าบลภูแลนคา 

20,000 - 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 

80 ได้รับบริการ

จาก อบต.

เคลื่อนท่ี 

ประชาชนได้รับ

บริการจาก 

อบต.อย่าง

ท่ัวถึง 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

21  อุดหนุนโครงการ

บริการของสถานท่ี

กลางศูนย์ปฏบัิติ 

การร่วมในการชว่ย 

เหลอืประชาชนของ

องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ าเภอ 

บ้านเขว้า 

 

เพื่อเป็นศูนยก์ลาง

ในการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืประชาชน

และประสาน

หนว่ยงานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องในการให้

ความชว่ยเหลอื

ประชาชน 

ศูนยป์ฏบัิตกิาร

ร่วมในการชว่ย 

เหลอืประชาชน 

อ าเภอบ้านเขว้า 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อุดหนุนศูนย์

ปฏบัิตกิารร่วมใน

การช่วยเหลอื

ประชาชนอ าเภอ 

บ้านเขว้า 1 แห่ง 

ประชาชนใน

อ าเภอบ้านเขว้า

ได้รับข้อมูลขา่ว

และได้รับความ

ชว่ยเหลอือยา่ง

ท่ัวถึง 

ส านักปลัด 

รวม  21 โครงการ 965,000 1,056,000 1,070,000 9,820,000 9,820,000    
 

1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

22  โครงการก่อสร้าง

ซุ้มประตูปูายช่ือ

หมูบ้่าน 

เพื่อก่อสร้างปูายซุ้ม

ประตูบอกช่ือ

หมูบ้่าน 

ซุ้มประตูปูายช่ือ

หมูบ้่าน ม.6, 3, 

4, 2, 7, 8 

- 105,000 120,000 120,000 120,000 ซุ้มประตูปูายช่ือ

หมูบ้่าน 

มซีุ้มประตูปูาย 

ชื่อหมู่บ้านบอก 

ชื่อหมู่บ้านชัดเจน 

กองช่าง 

23  โครงการปรับปรุง

ซุ้มประตูปูายชื่อ

หมูบ้่าน  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

 

เพื่อปรับปรุงซุ้ม

ประตูปูายช่ือ

หมูบ้่านให้ดขีึน้ 

หมูท่ี่ 5 - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100  

ซุ้มประตูปูายช่ือ

หมูบ้่านได้รับการ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ซุ้มประตูปูายช่ือ

หมูบ้่านมีสภาพท่ี 

ดีขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

24 โครงการปรับปรุง

เสียงตามสาย

ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อปรับปรุงเสียง

ตามสายส าหรับ

ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล

ข่าวสารให้ประชาชน

ได้รับข้อมูลขา่วสาร

อย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 6, 7, 4, 

1, 2, 3, 5, 8 

- 157,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ90ของ

ประชาชนได้รับ

ข้อมูลขา่วสาร

อย่างท่ัวถึง 

 

ประชาชนได้รับ

ข้อมูลขา่วสาร

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

25 โครงการตดิตัง้

อุปกรณ/์เครื่อง 

หมาย/สัญญาณ

จราจรภายใน

หมูบ้่าน/ต าบล 

เพื่อเพิ่มความ

ปลอดภัยและลด

อุบัตเิหตุทางถนน 

จ านวน 30 จุด -  - 150,000 150,000 150,000 การเกิดอุบัตเิหตุ

ลดลงร้อยละ   

 60 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างท่ี

สูบน้ าด้วยไฟฟาู 

เพื่ออ านวยความ

สะดวกและรวดเร็ว

ให้แกร่ถบรรทุกน้ า

ในการปฏบัิตภิารกิจ

ตามอ านาจหน้าท่ี 

อา่งเก็บน้ านา

อนิทร์แต่ง ม.4 

- - 100,000 100,000 100,000 ท่ีสูบน้ าด้วย

ไฟฟาู 

การปฏบัิตงิาน

ของเจ้าหนา้ที่

สะดวกรวดเร็ว

มปีระสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุง

เทคอนกรีตรอบ

อาคารปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเพิ่มความ

สะดวกในการเข้า-

ออกตัวอาคาร 

บริเวณรอบอาคาร

ปูองกันฯ 

- - 150,000 150,000 150,000 คอนกรีตรอบ

อาคารปูองกันฯ 

มคีวามสะดวก

ในการเข้า-ออก

อาคารปูองกันฯ 

ส านักปลัด 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

28 โครงการขับขี่

ปลอดภัย 

เพื่อปลูกฝังวนิัย

จราจรการใชร้ถใช้

ถนนอยา่งปลอดภัย 

ประชาชนอายุ 

15 ปี ขึน้ไป 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80ผู ้

เข้าร่วมโครงการ

มวีนิัยจราจร

การใช้รถใชถ้นน

อย่างปลอดภัย 

ประชาชนมี

ความรู้จราจร

และมีวินัยใน

การใช้รถใชถ้นน 

ส านักปลัด 

 

 

 

29 โครงการตัง้จุด

ตรวจชุมชนปูอง

ปรามยาเสพติด

และเพิ่มความ

ปลอดภัยทางถนน 

-เพื่อปูองกันและลด

การเกิดอุบัตเิหตุ

ในช่วงเทศกาลตา่งๆ 

-เพื่อลดปัญหายา

เสพติดในชุมชน 

หมูท่ี่ 1 – 8 80,000 30,000 50,000 50,000 50,000 สามารถลด

ปัญหาอุบัตเิหตุ

ทางถนนและ

ปัญหายาเสพติด

ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัย

ในชีวติและ

ทรัพย์สนิ,  

ลดปัญหายา

เสพติดในชุมชน 

ส านักปลัด 

30  โครงการฝกึอบรม

จัดตั้ง อปพร. 

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ- 

ภาพของศูนย ์ 

อปพร.ต าบล 

ภูแลนคา 

อปพร. 50 คน - - 200,000 200,000 200,000 อปพร.จ านวน 

50 คน ปฏบัิต ิ

หนา้ที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ศูนย ์อปพร.

ต าบลภูแลนคามี

ศักยภาพในการ

ปฏบัิตหินา้ที่

เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

31 โครงการเพิ่ม

ศักยภาพอาสา 

สมัครปูองกันภัย 

ฝุายพลเรอืน (อปพร.) 

เพื่อฝึกอบรม

ทบทวนความรู้เพิ่ม

ศักยภาพและทักษะ

ให้แก ่อปพร. 

สมาชิก อปพร. 

ทุกคน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  ร้อยละ80ของ  

 อปพร.มทัีกษะใน  

 การปฏบัิตหิน้าที ่

 มากขึ้น 
 

อปพร.มคีวามรู้

และทักษะ

เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

32 โครงการจัดท าปูาย

บอกทางเขา้-ออก

หมูบ้่าน 

เพื่อบอกทางเขา้-

ออกหมู่บ้าน 

 

หมูท่ี่ 1 – 8 - - 100,000 100,000 100,000 จ านวนปูายบอก

ทาง เข้า-ออก

หมูบ้่าน 

มปูีายบอก

ทางเขา้-ออก

หมูบ้่านชัดเจน 
 

กองช่าง 

33 โครงการถนน 

นา่มองคูคลองนา่ดู

ชุมชนนา่อยู่ 

เพื่อให้บ้านเรือนและ

ชุมชนสะอาด

เรียบร้อย 

หมูที่ 1-8 - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ70

ประชาชนมสี่วน

ร่วมในการรักษา

ความสะอาด 

บ้านเรือนและ

ชุมชนมคีวาม

สะอาด

เรียบร้อย 

 

 ส านักปลัด  

34 โครงการส ารวจ/

จัดท าเครื่องหมาย

แสดงเขตพื้นท่ี

หมูบ้่าน/ต าบล 

เพื่อแสดงเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบของ

หมูบ้่าน/ต าบล 

 ต าบลภูแลนคา - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 แนว

เขตต าบลภูแลน

คามีความ

ชัดเจนขึน้ 

มแีนวเขตบอก

พื้นท่ีรับผิดชอบ

ของหมู่บ้าน/ 

ต าบลชัดเจน 

กองช่าง 

 

 

รวม  13 โครงการ 140,000 352,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000    
 

        1.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

35 โครงการจัดท าแผน 
พัฒนาทอ้งถิ่นและ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน 

เพื่อสง่เสริมการมี 
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ประชาคมท้องถิ่น 
คณะกรรมการฯ  
ในการจัดท าแผน 

พัฒนาท้องถิ่น 

20,000 10,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนโครงการ
พัฒนาท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

มแีผนพัฒนาทอ้ง 
ถิ่นเป็นเครื่องมือ
ก าหนดทิศ 
ทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

36 โครงการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพคณะกรรม 
การจัดท าแผน 
พัฒนาหมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ- 
ภาพการจัดท าแผน
ให้กับคณะกรรมการ 
จัดท าแผนระดับ
หมู่บ้าน 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนระดับ 
หมูบ้่าน 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 การ
จัดท าแผนพัฒนา
หมูบ้่านมี 
ประสิทธิภาพขึน้ 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
หมูบ้่านมีความ
เข้าใจในการจัด 
ท าแผนอยา่งถูก  
ตอ้งเหมาะสม    
มปีระสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

37 โครงการพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพคณะกรรม 
การบริหารน้ า 
ประปาหมูบ้่าน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ- 
ภาพการให้แกค่ณะ 
กรรมการบริหารน้ า 
ประปาหมูบ้่าน 

คณะกรรมการ
บริหารน้ าประปา 
หมูบ้่าน 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 การ 
บริหารจัดการ
น้ าประปาหมูบ้่าน
มปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น 

คณะกรรมการฯ 
มคีวามเข้าใจใน
การบริหารจัด 
การอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และ 
มปีระสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

38 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม
หมูบ้่าน บ้านซับ
ปลากั้ง ม.5 

เพื่อปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมูบ้่าน
ส าหรับใชใ้นการจัด
กิจกรรมตา่งๆ  

ศาลาประชาคม
หมูบ้่าน ม.5 

- - 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ 100  
 ศาลาประชาคม 
 หมูบ้่านไดร้ับการ 
 ปรับปรุงให้เหมาะ  
 สมกับ การใชง้าน 

มศีาลาประชาคม
หมูบ้่านส าหรับใช้
ประชุมและ
กิจกรรมตา่งๆใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 

39 โครงการรณรงค์/
อบรมการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยว 
กับการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประชาชนและ
นักเรียนใน 
ต าบลภูแลนคา 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80
ปัญหายาเสพ
ตดิในพื้นท่ี
ลดลง 

การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 

ส านักปลัด 
กอง

สวัสดกิาร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

40 โครงการรณรงค์วัน

งดสูบบุหร่ีโลก 

เพื่อรณรงค์ให้

ประชาชนงดสูบบุหร่ี 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้สูบบุหร่ี

ลดลง 

จ านวนผู้สูบ

บุหร่ีลดลง 

กอง 

สวัสดกิารฯ 

41 โครงการรณรงค์

เลิกเหลา้เข้าพรรษา 

เพื่อรณรงค์ให้

ประชาชนเลิกเหลา้

ในช่วงเข้าพรรษา 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ดื่ม

เหลา้ในช่วง

เข้าพรรษาลดลง 

จ านวนผู้ดื่ม

เหลา้ลดลง 

กอง

สวัสดกิารฯ 

42 โครงการบ าบัด 

ฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพติด 

เพื่อดูแลรักษาและ

ตดิตามผู้ตดิยาเสพ

ตดิอย่างตอ่เนื่อง 

ผู้ติดยาเสพติด

ในต าบล 

ภูแลนคา 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ100ของ

ผู้ติดยาเสพติด

ได้เข้ารับการ

บ าบัดฟ้ืนฟู 

ผู้ติดยาเสพติด

ได้รับการบ าบัด

ฟื้นฟูท้ังร่างกาย

และจิตใจ 

ส านักปลัด 

 

 

43 โครงการสนับสนุน

ศูนย์ต่อสู้เอาชนะ

ยาเสพติดองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

ภูแลนคา 

เพื่อสนับสนุนค่า

จ่ายในการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

ต าบลภูแลนคา 

ต าบล 

ภูแลนคา 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ

ปัญหายาเสพติด

ภายในพื้นท่ี

ลดลง 

ปัญหายาเสพ

ตดิลดลง 

ส านักปลัด 

 

 

44  โครงการรณรงค์

งานบุญ/งานเศร้า

ปลอดเหลา้ปลอด

อบายมุข 

เพื่อลดค่าใชจ้่าย 

และลดปัญหาการ

ทะเลาะวิวาทท่ีเกิด

จากการดื่มเหลา้เมา 

ต าบล 

ภูแลนคา 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ100ของ

การจัดงานศพ/

งานบุญปราศ 

จากเหลา้และ

อบายมุขตา่งๆ 

ค่าใชจ้่ายในการ

จัดงานลดลง 

และไมม่ปัีญหา

การทะเลาะ 

ววิาท 

ส านักปลัด 

รวม  10 โครงการ 20,000 10,000 570,000 570,000 570,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบรหิารจัดการ การท่องเทีย่วสู่มาตรฐานสากล 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวดัที ่4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

   2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านการท่องเที่ยว 

       2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

45 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ า

ภายในแหลง่ท่องเท่ียวน้ าตก

หินดาดทองค า 
N15.949515 101.770882 

เพื่อปรับปรุงให้

อา่งเก็บน้ าน้ าตก

หินดาดทองค าได้

มาตรฐาน 

อา่งเก็บน้ า 

น้ าตกหินดาด

ทองค า 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ70ของ

อา่งเก็บน้ าได้ 

รับการปรับปรุง

พัฒนาให้ดีขึ้น 

อา่งเก็บน้ า

น้ าตกหินดาด

ทองค าได้รับ

การปรับปรุง

ให้ดีขึ้น 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

แหลง่ท่องเท่ียวลอ่งแกง่ท่า

สาร 

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศน์แหล่ง

ท่องเท่ียวลอ่ง

แก่งท่าสารให้น่า

เท่ียวมากขึน้  

แก่งท่าสาร - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ60แก่ง

ท่าสารท่ีได้รับ

การปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ให้สวย 

งามนา่เท่ียว 

แหลง่ท่อง 

เท่ียวลอ่งแกง่

ท่าสารนา่

เท่ียวมากขึน้ 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

47 โครงการพัฒนาเส้นทางทัวร์

อแีตก๊ซี ่

เพื่อรองรับการ

ท่องเท่ียวดว้ยรถ

อแีตก๊ซี ่

เส้นทางใน

สถานท่ีแหล่ง

ท่องเท่ียว 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 40

เส้นทางรถ 

อแีตก๊ซีไ่ด้รับ 

ความสนใจจาก

นักท่องเท่ียว  

เส้นทางวิ่งรถ

อแีตก๊ซี่ได้รับ

การพัฒนา

เพิ่มความ

ปลอดภัย 

 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

48 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชงิวถิีชีวิต 

เพื่อสร้างโอกาส
และเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพพืน้ท่ี 

ต าบล 
ภูแลนคา 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ60ของ
ประชาชนท่ีได้ 
รับประโยชน์ 
 

ประชาชนมี
รายได้จากการ 
พัฒนาแหลง่
ท่องเท่ียวเชิง 
วิถีชวีิต 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

49 โครงการส ารวจแหล่ง
ท่องเท่ียวทางโบราณคดี 

เพื่อคน้หาและ
อนุรักษแ์หลง่
โบราณคดีซึ่งเป็น
สมบัตขิองแผ่นดิน 

หมูท่ี่ 7 
หมูท่ี่ 8 

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวนร่อง 
รอยทาง
โบราณคดีท่ี
ค้นพบ 

มแีหลง่ท่อง 
เท่ียวทาง
โบราณคด ี

ส านักปลัด 

รวม  5 โครงการ - - 1,300,000 1,300,000 1,300,000    
         
         2.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 
50 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรัง เขา้-ออก แหลง่
ท่องเท่ียวน้ าตกหินดาดทองค า 

N15.940803  E101.771080 
N15.950029  E101.771383 

เพื่อให้นักทอ่ง 
เท่ียวได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางเขา้-ออก
แหลง่ท่องเท่ียว 

จุดที่ช ารุด
เสียหาย 
 

195,000 - 270,000 270,000 270,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
ได้รับการ
ปรับปรุงให้ดี
ขึน้ 

นักท่องเท่ียว
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดนิทางสู่แหลง่
ท่องเท่ียว 

กองช่าง 
 
 
 
 

51 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาภายในแหล่ง
ท่องเท่ียวน้ าตกหินดาดทองค า 
  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

1 แห่ง - 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ระบบประปา
ได้รับการปรับ 
ปรุงให้ดีขึ้น 

ระบบประปา
ได้รับการ
ปรับปรุงให้ดี
ขึน้ 

กองช่าง 

รวม  2 โครงการ 195,000 300,000 570,000 570,000 570,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแบบมสี่วนรว่มอย่างยั่งยนื 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวดัที ่7 บริการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบมสีว่นร่วมและยั่งยืน 

    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

       3.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

52  โครงการอบรม  

 ทบทวนและฟื้นฟู 

 พัฒนาศักยภาพ 

 อาสาสมัครควบคุม 

 ไฟปุาและหมอกควัน 

เพื่อให้อาสาสมัคร

มคีวามรู้และ

ทักษะ ในการ

ควบคุมไฟปุาและ

หมอกควัน 

อาสาสมัคร 

ต าบลภูแลนคา 

จ านวน 68 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อาสาสมัคร

จ านวน 68คนมี

ทักษะในการ

ควบคุมไฟปุาและ

หมอกควันเพิ่มขึ้น 

อาสาสมัครมี

ความรู้และ

ทักษะในการ

ควบคุมไฟปุา

และหมอกควัน 

ส านักปลัด 

53 โครงการรณรงค์

สร้างจิตส านึก

ปูองกันไฟปาุ 

เพื่อลดปัญหาไฟ

ปุาท่ีเกิดจาก

น้ ามือมนุษย ์

เยาวชน 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 

เยาวชนประชาชน

มจีิตส านกึปอูงกัน

ไฟปุา 

ปัญหาไฟปุา

ลดลง 

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ 50,000 50,000 80,000 80,000 80,000    
   

             3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

54 โครงการก่อสร้าง

อาคารสถานท่ีต้ัง

เตาเผาขยะไร้

มลพิษประจ า

ต าบล 

เพื่อกอ่สร้าง

อาคารท่ีต้ัง

เตาเผาขยะไร้

มลพิษประจ า

ต าบล 

ท่ีสาธารณะ  

หมูท่ี่ 2 

510,000 - - - - อาคารท่ีต้ัง

เตาเผาขยะไร้

มลพิษประจ า

ต าบล 1 หลัง 

มอีาคารท่ีต้ัง

เตาเผาขยะและ

สถานท่ีส าหรับ

วางขยะคัดแยก

ก่อนเผา 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

55 โครงการก่อสร้าง
ร้ัวล้อมรอบ
บริเวณพื้นท่ีเตา 
เผาขยะไร้มลพษิ 

เพื่อก าหนดขอบ 
เขตพื้นท่ีบริเวณ
เตาเผาขยะให้
ชัดเจนและเพิ่ม
ความปลอดภัย
ในทรัพย์สนิ 

บริเวณ 
ท่ีต้ังเผาเตา
ขยะไร้มลพษิ 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้ัวยาว 400 
เมตร 

มร้ัีวกั้นบริเวณ
พื้นท่ีเตาเผาขยะ
ชัดเจน ทรัพย์ 
สินทางราชการ
มคีวามปลอดภัย 
มากขึน้ 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้าง
บ่อพักน้ าเสียจาก
กองขยะ 

เพื่อรองรับน้ า
เสียจากกองขยะ 

บริเวณ 
ท่ีต้ังเผาเตา
ขยะไร้มลพษิ 

- - 200,000 200,000 200,000 บ่อพักน้ าเสีย 
ยาว 10 เมตร 

มกีารบริหาร
จัดการขยะท่ีดี
และไมก่่อให ้
เกิดมลพษิตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้าง
ลานตากขยะ 

เพื่อรองรับ
ปริมาณขยะท่ี
เพิ่มขึ้น 

บริเวณ 
ท่ีต้ังเผาเตา
ขยะไร้มลพษิ 

- - 200,000 200,000 200,000 ลานตากขยะ มลีานตากเพื่อ
รองรับปริมาณ
ขยะท่ีเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

58 โครงการจัดหา
ภาชนะรองรับขยะ
จากครัวเรือน 

เพื่อรองรับขยะ
จากครัวเรือน 

500 ถัง - - 500,000 500,000 500,000 ถังขยะ 500 ใบ มท่ีีท้ิงขยะเป็นท่ี
เป็นทาง บ้าน 
เรือนสะอาด
ปราศจากขยะ 

ส านักปลัด 

59 โครงการรณรงค์
สร้างจิตส านึกใน
การก าจัดขยะมูล
ฝอย 

เพื่อให้ประชาชน
เกิดจิตส านึกใน
การก าจัดขยะ 

ประชาชน 
ต าบลภูแลนคา 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
จิตส านกึในการ
ก าจัดขยะมากขึ้น 

ชุมชนสะอาด
ปัญหาขยะ
ลดลง 

ส านักปลัด 



- 66 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

60 โครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะ 

เพื่อให้ประชาชน
คัดแยกขยะก่อน
ท้ิง 

ทุกครัวเรือน - 30,000 
 

150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80ของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คัดแยกขยะก่อนทิง้ 

ปริมาณขยะ
ก่อนท้ิงลงถัง
มนีอ้ยลง 

ส านักปลัด 

61 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดตั้งธนาคารขยะ 

เพื่อคัดแยกขยะ
น ากลับมาใชใ้หม่
หรือแปรรูป 
 

1 แห่ง - - 150,000 150,000 150,000 ธนาคารขยะ 1 
แห่ง 

ปัญหาขยะใน
ชุมชนลดลง 

ส านักปลัด 
 
 

รวม  8 โครงการ 510,000 30,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000    
 

          3.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

62 โครงการส่งเสริม
พัฒนาพลังงาน
ทดแทน 

เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ หรือ
การแสวงหาพลัง 
งานทางเลือก 

ต าบล 
ภูแลนคา 

- - 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนจ านวน 
1,481 หันมา
ใช้พลังงาน
ทดแทน 

ประชาชน
เปลี่ยนมาใช้
พลังงาน
ทดแทนเพื่อ
ลดค่าใช้จา่ย 

ส านักปลัด 
 

 

รวม  1 โครงการ - - 500,000 500,000 500,000    
 

             3.4 แผนงาน การเกษตร 

63 โครงการปลูก

หญ้าแฝก 

เพื่อปูองกันการ

พังทลายของหนา้

ดิน 

บริเวณล าห้วย

คลอง/ 

ท่ีสาธารณะ 

- - 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละ80 การ

พังทลายของหน้า

ดนิท่ีลดลง 

การพังทลาย

ของหน้าดนิ

ลดลง 

 

ส านักปลัด 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

64 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพชือัน

เนื่องมาจาก

พระราชด าร ิ

เพื่อสร้างองค์

ความรู้ท่ีน าไปสู่

การอนุรักษ์

พันธุกรรมพชื 

ต าบล 

ภูแลนคา 

- - 50,000 50,000 50,000 พันธ์ุไม้ท้องถิ่นท่ี

เพิ่มขึ้น 

สร้างความเข้า 

ใจและตระหนัก 

ถึงความส าคัญ

ของพันธุกรรม

พชืต่างท่ีมีอยูใ่น

พื้นท่ี 

ส านักปลัด 

65 โครงการเพิ่มพื้นท่ี

สีเขียวเฉลิมพระ

เกียรติ 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปุา

ของต าบล 

ภูแลนคา 

ท่ีสาธารณะ 

ประโยชน์ 

ต าบลภูแลนคา 

20,000 20,000 100,000 100,000 100,000 ตน้ไม้ในท่ี

สาธารณะมี

จ านวนเพิ่มขึ้น 

มพีื้นท่ีปุาเพิ่ม 

ขึน้เพิ่มความ

สมดุลทาง

ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

 

66 โครงการก่อสร้าง

ฝายชะลอน้ าเฉลิม

พระเกยีรติ 

เพื่อรักษาความ 

สมดุลของระบบ

นเิวศน์ 

3 แห่ง - 50,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนฝายชะลอ

น้ า 3 แห่ง 

พื้นปุามคีวาม

ชุม่ช่ืนและอุดม

สมบูรณ์ขึ้น 

ส านักปลัด 

67 โครงการจัดต้ังศูนย์

ศึกษาพันธุไ์ม้ทอ้ง 

ถิ่น/ธนาคารต้นไม้ 

เพื่อให้มแีหลง่

เรียนรู้เกี่ยวกับ

พันธ์ุไม้ท้องถิ่น 

1 ศูนย ์ - - 50,000 50,000 50,000 ศูนยศ์กึษาพันธ์ุไม้

จ านวน 1 ศูนย์ 

มแีหลง่เรียนรู้

เกี่ยวกับพันธ์ุ

ไมท้้องถิ่น 

ส านักปลัด 

68 โครงการจัดท า

แนวเขตท่ีดนิ

สาธารณประโยชน์ 

เพื่อปูองกันการ

บุกรุกท่ีดนิ

สาธารณะ 

ท่ีสาธารณะ 

ต าบลภูแลนคา 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 การ 

บุกรุกท่ีสาธารณะ

ลดลง  

ปัญหาการบุก

รุกที่สาธารณะ 

หมดไป 

ส านักปลัด 

 

 

รวม  6 โครงการ 20,000 70,000 500,000 500,000 500,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขนัได้ อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อรองรบัการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการ 

    เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

    4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  

        4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

         งานไฟฟ้า 

69 โครงการขยายเขตไฟฟูา 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ไฟฟาูใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 1 

 

- - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ90

ของครัว 

เรือนมี

ไฟฟาูใช ้

ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้

อย่างท่ัวถึง   

กองช่าง 

70 โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ

ภายในหมูบ้่าน 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อเพิ่มไฟฟูา

ส่องสวา่งใน

เวลาค่ าคืน 

ตามจุดเสี่ยง - - 200,000 200,000 200,000 จ านวน380 

ครัวเรือน 

ท่ีได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมี

ปลอดภัยใน

การใช้ถนน

ในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

71 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟาูสาธารณะภายในหมู่บ้าน 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซมไฟฟาู

สาธารณะที่

ช ารุดเสียหาย

ให้ใชง้านได้

ตามปกต ิ

ไฟฟาู

สาธารณะที่

ช ารุดเสียหาย  

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ100 

ไฟฟาู 

สาธารณะ 

ใชง้านได ้

ปกติ 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การใช้ถนน

ในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 



- 69 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

72 โครงการขยายเขตไฟฟูาสูพ่ื้นท่ี
การเกษตร บา้นหวา้เฒ่า ม.1 

เพื่อให้
เกษตรกรมี
ไฟฟาูใชอ้ย่าง
ท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 1 
 

- - 350,000 350,000 350,000 จ านวน
เกษตรกรท่ี
ได้รับผล 
ประโยชน ์

เกษตรกร 
มไีฟฟาูใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

73 โครงการตดิตัง้ไฟฟาูพลังงาน
แสงอาทติย์ส าหรับใชใ้น
ครัวเรือน บา้นหวา้เฒ่า ม.1 

 เพื่อให้ครัวเรือน 
 ท่ีไฟฟาูเขา้ไมถ่ึง 
 ได้มีไฟฟาูใชใ้น  
 ชวีติประจ าวัน 

หมูท่ี่ 1 
 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวน 5 
ครัวเรือน
ได้รับผล 
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟาูใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

74 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
บ้านแกง้ยาว ม.2 

 เพื่อให้ประชาชน 
 มไีฟฟาูใชอ้ย่าง 
 ท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 2 - 130,000 350,000 350,000 350,000  ร้อยละ90 
 ของครัวเรือน 
 มไีฟฟาูใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟาูใช้
อย่างท่ัวถึง   

กองช่าง 

75 โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ
ภายในหมูบ้่าน บ้านแกง้ยาว  
ม.2 

เพื่อเพิ่มไฟฟูา
ส่องสวา่งใน
เวลาค่ าคืน 
 

ตามจุดเสี่ยง - - 200,000 200,000 200,000 จ านวน212 
ครัวเรือน 
ท่ีได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้
ถนนในเวลา
ค่ าคนื 

กองช่าง 
 

76 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟาูสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมไฟฟาู
สาธารณะที่
ช ารุดเสียหาย
ให้ใชง้านได้
ตามปกต ิ

ไฟฟาู
สาธารณะที่
ช ารุดเสียหาย  

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ100 
ไฟฟาู 
สาธารณะ 
ใชง้านได ้
ปกติ 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้
ถนนในเวลา
ค่ าคืน 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

77 โครงการเพิ่มเฟสไฟฟาูหมู่บ้าน  

บ้านแก้งยาว ม.2 

เพื่อเพิ่มกระแส 

ไฟฟาูให้มีก าลัง 

ไฟฟาูเพียงพอ

ตอ่ความต้อง 

การใช้งานของ

ครัวเรือน 

 

เพิ่มเฟสไฟฟาู 

จาก 2 เฟส 

เป็น 3 เฟส 

- - 600,000 600,000 600,000 ไฟฟาู 3 

เฟส 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การใช้ชีวิต 

ประจ าวัน 

 

กองช่าง 

78 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟาูใชอ้ย่าง
ท่ัวถึง 
 

หมูท่ี่ 3 - - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ90
ของครัว 
เรือนมี
ไฟฟาูใช ้

ประชาชนมี
ไฟฟาูใช้
อย่างท่ัวถึง   

กองช่าง 

79 โครงการขยายเขตไฟฟูาสูพ่ื้นท่ี
การเกษตร บา้นห้วยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้
เกษตรกรมี
ไฟฟาูใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 3 
 

- - 350,000 350,000 350,000 จ านวน
เกษตรกรท่ี
ได้รับผล 

ประโยชน ์

เกษตรกรมี
ไฟฟาูใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

80 โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ
ภายในหมูบ้่าน บ้านหว้ยน้ าค า 
ม.3 

เพื่อเพิ่มไฟฟูา
ส่องสวา่งใน
เวลาค่ าคืน 
 

ตามจุดเสี่ยง - - 200,000 200,000 200,000 จ านวน113 
ครัวเรือน 
ท่ีได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน
ในเวลาค่ าคืน 

 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

81 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟาูสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมไฟฟาู
สาธารณะที่
ช ารุดเสียหาย
ให้ใชง้านได้
ตามปกต ิ

ไฟฟาู
สาธารณะที่
ช ารุดเสียหาย  

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ100 
ไฟฟาู 
สาธารณะ 
ใชง้านได ้
ปกติ 

ประชาชนมี
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน
ในเวลาค่ า
คืน 

 

กองช่าง 

82 โครงการเพิ่มเฟสไฟฟาูหมู่บ้าน  

บ้านห้วยน้ าค า ม.3 

เพื่อเพิ่มกระแส 

ไฟฟาูให้มีก าลัง 

ไฟฟาูเพียงพอ

ตอ่ความต้อง 

การใช้งานของ

ครัวเรือน 

เพิ่มเฟสไฟฟาู 

จาก 2 เฟส 

เป็น 3 เฟส 

- - 600,000 600,000 600,000 ไฟฟาู 3 

เฟส 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การใช้ชีวิต 

ประจ าวัน 

 

กองช่าง 

83 โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ
ภายในหมูบ้่าน  
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อเพิ่มไฟฟูา
ส่องสวา่งใน
เวลาค่ าคืน 

ตามจุดเสี่ยง - - 200,000 200,000 200,000 จ านวน108 
ครัวเรือนได้ 
รับประโยชน์ 

ประชาชนมี
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน
ในเวลาค่ า
คืน 

กองช่าง 

84 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้ระชาชน
มไีฟฟาูใช้
อย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 4 453,550 - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ90
ของครัว 
เรือนมี
ไฟฟาูใช ้

ประชาชนมี
ไฟฟาูใช้
อย่างท่ัวถึง   

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

85 โครงการขยายเขตไฟฟูาสูพ่ื้นท่ี

การเกษตร บา้นนาอนิทร์แต่ง 

ม.4 

เพื่อให้

เกษตรกรมี

ไฟฟาูใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 4 

 

- - 350,000 350,000 350,000 จ านวน

เกษตรกรท่ี

ได้รับผล 

ประโยชน ์

เกษตรกรมี

ไฟฟาูใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

86 โครงการเพิ่มเฟสไฟฟาูหมู่บ้าน  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อเพิ่มกระแส 

ไฟฟาูให้มีก าลัง 

ไฟฟาูเพียงพอ

ตอ่ความต้อง 

การใช้งานของ

ครัวเรือน 

เพิ่มเฟสไฟฟาู 

จาก 2 เฟส 

เป็น 3 เฟส 

- - 600,000 600,000 600,000 ไฟฟาู 3 

เฟส 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การใชช้ีวิต 

ประจ าวัน 

 

กองช่าง 

87 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟาูสาธารณะภายในหมู่บ้าน 

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซมไฟฟาู

สาธารณะที่

ช ารุดเสียหาย

ให้ใชง้านได้

ตามปกต ิ

 

ไฟฟาู

สาธารณะที่

ช ารุดเสียหาย  

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ100 

ไฟฟาู 

สาธารณะ 

ใชง้านได ้

ปกติ 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การใช้ถนน

ในเวลาค่ า

คืน 

กองช่าง 

88 โครงการขยายเขตไฟฟูา 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชน

มไีฟฟาูใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

 

หมูท่ี่ 5 - - 350,000 350,000 350,000 รอ้ยละ90

ของครัว 

เรือนมี 

ไฟฟาูใช ้

ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้

อย่างท่ัวถึง   

กองช่าง 



- 73 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

89 โครงการขยายเขตไฟฟูาสูพ่ื้นท่ี

การเกษตร บา้นซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้

เกษตรกรมี

ไฟฟาูใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

 

หมูท่ี่ 5 

 

- - 350,000 350,000 350,000 จ านวน

เกษตรกรท่ี

ได้รับผล 

ประโยชน ์

เกษตรกรมี

ไฟฟาูใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

90 โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ

ภายในหมูบ้่าน บ้านซับปลากั้ง 

ม.5 

เพื่อเพิ่มไฟฟูา

ส่องสวา่งใน

เวลาค่ าคืน 

 

ตามจุดเสี่ยง - - 200,000 200,000 200,000 จ านวน323 

ครัวเรือน 

ท่ีได้รับผล 

ประโยชน ์

ประชาชนมี

ปลอดภัยใน

การใช้ถนน

ในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

91 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟาูสาธารณะภายในหมู่บ้าน 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซมไฟฟาู

สาธารณะที่

ช ารุดเสียหาย

ให้ใชง้านได้

ตามปกต ิ

ไฟฟูา

สาธารณะที่

ช ารุดเสยีหาย  

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ100 

ไฟฟาู 

สาธารณะ 

ใชง้านได ้

ปกติ 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การใช้ถนน

ในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

92 โครงการเพิ่มเฟสไฟฟาูหมูบ้่าน  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อเพิ่มกระแส 

ไฟฟาูให้มีก าลัง 

ไฟฟาูเพียงพอ

ตอ่ความต้อง 

การใช้งานของ

ครัวเรือน 

เพิ่มเฟสไฟฟาู 

จาก 2 เฟส 

เป็น 3 เฟส 

- - 600,000 600,000 600,000 ไฟฟาู 3 

เฟส 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การใชช้ีวิต 

ประจ าวัน 

 

กองช่าง 



- 74 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

93 โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ

ภายในหมูบ้่าน บ้านชีบน ม.6 

เพื่อเพิ่มไฟฟูา

ส่องสวา่งใน

เวลาค่ าคืน 

ตามจุดเสี่ยง - - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 88 

ครัวเรือน 

ท่ีได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมี

ปลอดภัยใน

การใช้ถนน

ในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

94 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟาูสาธารณะภายในหมู่บ้าน 

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซมไฟฟาู

สาธารณะที่

ช ารุดเสียหาย

ให้ใชง้านได้

ตามปกต ิ

ไฟฟาู

สาธารณะที่

ช ารุดเสียหาย  

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ100 

 ไฟฟาู 

 สาธารณะ 

 ใชง้านได ้

 ปกติ   

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การใช้ถนน

ในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

95 โครงการขยายเขตไฟฟูา  

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ไฟฟาูใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

 

 หมูท่ี่ 6 - - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 90

ของ

ครัวเรือนมี

ไฟฟาูใช ้

ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้

อย่างท่ัวถึง   

กองช่าง 

96 โครงการเพิ่มเฟสไฟฟาูหมู่บ้าน  

บ้านชบีน ม.6 

เพื่อเพิ่มกระแส 

ไฟฟาูให้มีก าลัง 

ไฟฟาูเพียงพอ

ต่อความต้อง 

การใช้งานของ

ครัวเรือน 

เพิ่มเฟสไฟฟาู 

จาก 2 เฟส 

เป็น 3 เฟส 

- - 600,000 600,000 600,000 ไฟฟาู 3 

เฟส 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การใชช้ีวิต 

ประจ าวัน 

 

กองช่าง 



- 75 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

97 โครงการขยายเขตไฟฟูา  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ไฟฟาูใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

 หมูท่ี่ 7 - - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 90

ของครัว 

เรือนมี

ไฟฟาูใช ้

ประชาชนมี

ไฟฟาูใช้

อย่างท่ัวถึง   

กองช่าง 

98 โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ

ภายในหมูบ้่าน บ้านโนนเหลื่อม 

ม.7 

เพื่อเพิ่มไฟฟูา

ส่องสวา่งใน

เวลาค่ าคืน 

ตามจุดเสี่ยง - - 200,000 200,000 200,000 จ านวน168 

ครัวเรือน 

ท่ีได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมี

ปลอดภัยใน

การใช้ถนน

ในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

99 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟาูสาธารณะภายในหมู่บ้าน 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซมไฟฟาู

สาธารณะที่

ช ารุดเสียหาย

ให้ใชง้านได้

ตามปกต ิ

ไฟฟาู

สาธารณะที่

ช ารุดเสียหาย  

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ100 

ไฟฟาู 

สาธารณะ 

ใชง้านได ้

ปกติ 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การใช้ถนน

ในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

100 โครงการเพิ่มเฟสไฟฟาูหมู่บ้าน 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อเพิ่มกระแส 

ไฟฟาูให้มีก าลัง 

ไฟฟาูเพียงพอ

ตอ่ความต้อง 

การใช้งานของ

ครัวเรือน 

 

เพิ่มเฟสไฟฟาู 

จาก 2 เฟส 

เป็น 3 เฟส 

- - 600,000 600,000 600,000 ไฟฟาู 3 

เฟส 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การใชช้ีวิต 

ประจ าวัน 

 

กองช่าง 



- 76 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

101 โครงการขยายเขตไฟฟูา  

บ้านปุาปอแดง ม.8 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ไฟฟาูใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

 

 หมูท่ี่ 8 - - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ90

ของครัว 

เรือนมี

ไฟฟาูใช ้

ประชาชนมี

ไฟฟาูใชทุ้ก

ครัวเรือน   

กองช่าง 

102  โครงการเพิ่มเฟสไฟฟาูหมู่บ้าน 

บ้านปุาปอแดง ม.8 

เพื่อเพิ่มกระแส 

ไฟฟาูให้มีก าลัง 

ไฟฟาูเพียงพอ

ตอ่ความต้อง 

การใช้งานของ

ครัวเรือน 

เพิ่มเฟสไฟฟาู 

จาก 2 เฟส 

เป็น 3 เฟส 

- - 600,000 600,000 600,000 ไฟฟาู 3 

เฟส 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การใชช้ีวิต 

ประจ าวัน 

 

กองช่าง 

103  โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ

ภายในหมูบ้่าน  

บ้านปุาปอแดง ม.8 

เพื่อเพิ่มไฟฟูา

ส่องสวา่งใน

เวลาค่ าคืน 

ตามจุดเสี่ยง - - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 89 

ครัวเรือน 

ท่ีได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมี

ปลอดภัยใน

การใช้ถนน

ในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

104 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟาูสาธารณะภายในหมู่บ้าน 

บ้านปุาปอแดง ม.8 

เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซมไฟฟาู

สาธารณะที่

ช ารุดเสียหาย

ให้ใชง้านได้

ตามปกต ิ

ไฟฟาู

สาธารณะที่

ช ารุดเสียหาย   

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ100 

ไฟฟาู 

สาธารณะ 

ใชง้านได ้

ปกติ 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การใช้ถนน

ในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 



- 77 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

105 โครงการตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะ

พลังงานแสงอาทติย์ 

เพื่อเพิ่มไฟฟูา

ส่องสวา่งใน

เวลาค่ าคืน 

ต าบล 

ภูแลนคา 

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 

1,481 

ครัวเรือน 

ท่ีได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมี

ปลอดภัยใน

การใช้ถนน

ในเวลาค่ า

คืน 

กองช่าง 

         ประปา 

106  โครงการตดิตัง้ซัมเมอร์ส 

บ่อบาดาลประปาหมูบ้่าน  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้บ่อ

บาดาลประปา 

ใชง้านได้

สมบูรณ์ 

บ่อบาดาล 

ประปา 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ100 

บ่อบาดาล

ประปาใช้

งานได้อย่าง

มรีะสทิธิภาพ 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้

อย่างท่ัวถึง

และเพยีงพอ 

กองช่าง 

107 โครงการปรับปรุงคุณภาพ

น้ าประปาหมูบ้่าน  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ได้

น้ าประปาท่ี

สะอาดส าหรับ

อุปโภคบริโภค 

น้ าประปา

หมูบ้่าน  

  

- 50,000 50,000 50,000 50,000 น้ าประปา

สะอาดขึน้ 

 มน้ี าประปา  
 สะอาดส าหรับ  

 ใช้อุปโภค 

 บรโิภค 

กองช่าง 

108  โครงการขยายเขตประปาภาย 

ในหมู่บ้าน บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

  เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

ส าหรับอุปโภค

บริโภคอย่าง

ท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 1 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ100

ของครัว 

เรือนมนี้ า 

ประปาใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 



- 78 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

109 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบประปาหมูบ้่าน  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

  เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

ส าหรับอุปโภค

บรโิภคอย่าง

ท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 1 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ100 

ประปา

หมูบ้่านใช้

งานได้ปกต ิ

ประชาชนมี

น้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

110 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ

ท าระบบน้ าประปาหมูบ้่าน

พร้อมตดิตัง้ระบบไฟฟาู

พลังงานแสงอาทติย์  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้

อย่างเพยีงพอ 

บ่อบาดาล 

ประปาหมูบ้่าน 

- - 550,000 550,000 550,000 บ่อบาดาล

ประปา

หมูบ้่าน 

มนี้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึงและ

เพยีงพอ 

กองช่าง 

111 โครงการปรับปรุงระบบสูบ

น้ าประปาเป็นพลังงาน

แสงอาทติย์ คุ้มหว้ยผักหวาน 

บ้านแกง้ยาว ม.2 

 เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

เพยีงพอและลด

ตน้ทุนในการ

บริหารจัดการ 

ประปา

หมูบ้่าน 

- 160,000 - - - ระบบสูบ

น้ าประปา

พลังงาน

แสงอาทติย์ 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้

เพยีงพอและ

ตน้ทุนการ

บริหาร

จัดการลดลง 

กองช่าง 

112 โครงการปรับปรุงคุณภาพ

น้ าประปาหมูบ้่าน  

บ้านแก้งยาว ม.2 

เพื่อให้ได้

น้ าประปาท่ี

สะอาดส าหรับ

อุปโภคบริโภค 

 

น้ าประปา

หมูบ้่าน  

 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 น้ าประปา

สะอาดขึน้ 

มนี้ าประปา

สะอาด

ส าหรับใช้

อุปโภค

บริโภค 

กองช่าง 



- 79 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

113 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบประปาหมูบ้่าน  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

  เพือ่ให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างท่ัวถึง 

 

หมูท่ี่ 2 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 

ประปา

หมูบ้่านใช้

งานได้ปกต ิ

ประชาชนมี

น้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

114 โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบ้่าน 

บ้านแกง้ยาว ม.2  

  เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 2 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ100

ของครัว 

เรือนมนี้ า 

ประปาใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

115 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบประปาหมูบ้่าน  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

  เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างท่ัวถงึ 

หมูท่ี่ 3 - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100 

ประปา

หมูบ้่านใช้

งานได้ปกต ิ

ประชาชนมี

น้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า 

คสล. บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อเพิ่มปริมาณ

การรองรับน้ า 

ประปาให้ได ้

มากขึ้น 

หมูท่ี่ 3 - - 200,000 200,000 200,000 ถังเก็บน้ า 

คสล. 1 ถัง 

 

ประชาชนมี

น้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

117 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบน้ าประปาหมูบ้่าน  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

  เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 4 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ100 

ประปา

หมูบ้่านใช้

งานได้ปกต ิ

ประชาชนมี

น้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 



- 80 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

118 โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบ้่าน  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

  เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างท่ัวถึง 

 

หมูท่ี่ 5 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ100

ของ

ครัวเรือนมี

น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

119 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบน้ าประปาหมูบ้่าน  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

  เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 5 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ100 

ประปา

หมูบ้่านใช้

งานได้ปกต ิ

ประชาชนมี

น้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

120  โครงการปรับปรุงคุณภาพ

น้ าประปาหมูบ้่าน  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ได้

น้ าประปาท่ี

สะอาดส าหรับ

อุปโภคบริโภค 

น้ าประปา

หมูบ้่าน  

  

- 50,000 50,000 50,000 50,000 น้ าประปา

สะอาดขึน้ 

มนี้ าประปา

สะอาดส าหรับ

ใชอุ้ปโภค

บริโภค 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า 

คสล. บ้านชีบน ม.6 

  เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 6 - - 200,000 200,000 200,000 ถังเก็บน้ า 

คสล. 1 ถัง 

 

ประชาชนมี

น้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

122 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบน้ าประปาหมูบ้่าน  

บ้านชบีน ม.6 

  เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 6 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ100 

ประปา

หมูบ้่านใช้

งานได้ปกต ิ

ประชาชนมี

น้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 



- 81 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

123 โครงการขยายเขตประปา

หมูบ้่าน บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

  เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างท่ัวถึง 

 

หมูท่ี่ 7 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ100

ของครัว 

เรือนมนี้ า 

ประปาใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

124 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบน้ าประปาหมูบ้่าน  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

  เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างท่ัวถึง 

 

หมูท่ี่ 7 1,520,000 - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ100 

ประปา

หมูบ้่านใช้

งานได้ปกต ิ

ประชาชนมี

น้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

125 โครงการขยายเขตประปา

หมูบ้่าน บ้านปุาปอแดง ม.8 

  เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างท่ัวถึง 

 

หมูท่ี่ 8 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ100

ของครัว 

เรือนมนี้ า 

ประปาใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

126 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบน้ าประปาหมูบ้่าน  

บ้านปุาปอแดง ม.8 

  เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างท่ัวถึง 

 

 

หมูท่ี่ 8 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ100 

ประปา

หมูบ้่านใช้

งานได้ปกต ิ

ประชาชนมี

น้ าประปา

ใชอ้ย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 



- 82 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

         รางระบายน้ า 

127 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.ภายในหมู่บ้าน  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อระบายน้ า

เสียจากครัว 

เรือน ,ก าหนด

ทิศทางการไหล

ของน้ าปูองกัน

น้ าทว่มขัง 

หมูท่ี่ 1 

 

- - 300,000 300,000 300,000 รางระบายน้ า 

1 สาย 

มรีางระบาย

น้ ารองรับ

การระบาย

น้ าเสียและ 

ปัญหาน้ า

ท่วมขังลด 

ลง 

กองช่าง 

 

 

128 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.สายกลางบ้าน  

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อระบายน้ า

เสียจากครัว 

เรือน ,ก าหนด

ทิศทางการไหล

ของน้ าปูองกัน

น้ าทว่มขัง 

กว้าง 0.40 ม. 

ยาว 550 ม. 

ลึก 0.40 ม. 

 

 

- - 350,000 350,000 350,000 รางระบาย 

น้ ายาว 550 

เมตร 

มรีางระบาย

น้ ารองรับ

การระบาย

น้ าเสียและ 

ปัญหาน้ า

ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.ภายในหมู่บ้าน  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อระบายน้ า

เสียจากครัว 

เรือน ,ก าหนด

ทิศทางการไหล

ของน้ าปูองกัน

น้ าทว่มขัง 

 

หมู่ท่ี 7 - - 300,000 300,000 300,000 รางระบายน้ า 

1 สาย 

มรีางระบาย

น้ ารองรับ

การระบาย

น้ าเสียและ 

ปัญหาน้ า

ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

 

 



- 83 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

130  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.ภายในหมู่บ้าน  

บ้านปุาปอแดง ม.8 

เพื่อระบายน้ า

เสียจากครัว 

เรือน ,ก าหนด

ทิศทางการไหล

ของน้ าปูองกัน

น้ าทว่มขัง 

 

กว้าง 0.40 ม. 

ยาว 45 ม. 

ลึก 0.40 ม. 

 

 

- - 50,000 50,000 50,000 รางระบาย 

น้ ายาว 45 

เมตร 

มรีางระบาย

น้ ารองรับ

การระบาย

น้ าเสียและ 

ปัญหาน้ า

ท่วมขังลด 

ลง 

กองช่าง 

 

 

        งานถนน 
  
               บา้นหวา้เฒา่ ม.1 

131 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหน้าวัดหว้าเฒา่-บ้านนาย
ประยงค์ เป่ียมศิริ  
บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.898162 E101808684 

N15.895845 E101.800947 

 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม.  
ยาว 1,865ม. 
หนา 0.15 ม.  
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 
ยาว1,865 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

132 โครงการเสริมลูกระนาดชะลอ
ความเร็วถนนภายในหมู่บ้าน 

เพื่อลด
อุบัตเิหตุตาม
ท้องถนน 

บ้านหว้าเฒา่ 
ม.1 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 อุบัตเิหตุ
ลดลงร้อย
ละ 40 

อุบัตเิหตุตาม
ท้องถนน
ภายในหมู ่
บ้านลดลง 
 

กองช่าง 



- 84 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

133 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายวิชาญ-ทุ่งปุาปอแดง 

(สายสวนยาง) บา้นหว้าเฒ่า ม.1 
N15.898254 E101.805866 
N15.916290 E101.800231 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม.  
ยาว 2,840ม. 
หนา 0.15 ม.  
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.
ยาว2,840 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

134 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสีแ่ยกบ้านนายหยวก- 
วัดหว้าเฒา่ บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.896908 E101.803441 

N15.895787 E101.803257 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม.  
ยาว 120ม. 
หนา 0.15 ม.  
 

- - 330,000 330,000 330,000 ถนน คสล.
ยาว 120 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

135 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(คุ้มน้อย) บา้นนายโอด–ถนน 
ลาดยาง (ทช.ชย.3019)  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.897399 E101.790933 
N15.894944 E101.790155 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม.  
ยาว 385 ม. 
หนา 0.15 ม.  
 

- - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.
ยาว 385 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

136  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 สายบ้านนายร่ืน อาจโนนเปลอืย  
 -บ้านนายประนอม อาจโนน  
 เปลอืย บา้นหวา้เฒ่า ม.1 
  N15.897941 E101.807553 

N15.898368 E101.807566 
 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.50ม. 
ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.
ยาว 50 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

137 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหว้าเฒา่ – ก.ม.18 
(สาย ก.ม.18) บ้านหว้าเฒ่า ม.1 
N15.895936 E101.805047 
N15.885097 E101.810237 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม.  
ยาว 3,000ม. 
หนา 0.15 ม.  
 

- - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.
ยาว 3,000 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 
 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางทองเพยีร – บ้าน
นางลอ้มทอง บ้านหว่าเฒา่ ม.1 
N15.897870 E101.802809 

N15.896991 E101.802717 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

173,000 - - - - ถนน คสล.
ยาว 100 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

139 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายศักดิ์ ชอบรักษ ์– 
บ้านนายจ าเริญ ววจิิตร  
บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.895424 E101.790450 
N15.896830 E101.790938 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 220 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

- - 250,000 250,000 250,000 ถนน คสล.
ยาว 220 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

140 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สาย ทช.ชย.4025 – บ้าน 
นายเส เสนชัย (ซอยวัดศรีชมภู) 
บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.896744 E101.806555 
N15.898166 E101.808688 
 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 130 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

- -  360,000  360,000 360,000 ถนน คสล.
ยาว 130 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 



- 86 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

141 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก ทช.ชย.4025 – เขาดิน 
(เขาดิน–ตากแปูง)  
บ้านหวา้เฒ่า ม.1 
N15.897755 E101.794044 
N15.905888 E101.787977 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

- - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.
ยาว 500 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 

142 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยบ้านนางตุ ๊– บ้านนางเฮียง 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.897436 E101.792493 

N15.896206 E101.792833 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 3.50ม. 

ยาว 110 ม.

หนา 0.15 ม. 

- - 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล.

ยาว 110 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

143  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

 สายทางเขา้ปาุชา้-หนา้เมรุ 

 บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.886815 E101.809832 

N15.886762 E101.808910 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม.

ยาว 100 ม. 

หนา 0.15 ม. 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.

ยาว 100 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

144  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายนานายหยวก – 

เขาดิน  บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.903511 E101.799899 

N15.901744 E101.791355 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 



- 87 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

145  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายหว้าเฒ่า–ก.ม.18  

บ้านหว้าเฒ่า ม.1 
N15.897211 E101.804688 

N15.875922 E101.800922 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร  

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

157,000 111,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

146 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายบ้านนายสุวทิย ์คะใจ–

ทช.ชย.3019 บ้านหว้าเฒ่า ม.1 
N15.897177 E101.799788 

N15.891922 E101.792072 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการเดินทาง

สัญจร    

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

147  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายเขาดิน-ตากแปงู  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.898796 E101.794325 

N15.905665 E101.788149 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

31,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

148 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังสายนานายละมุด  

โพธ์ิชัย–นานายน้อย  

บุญประเสริฐ บ้านหวา้เฒ่า ม.1 
N15.904023 E101.806542 

N15.906343 E101.809746 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 



- 88 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

149 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

สายปุาช้า-ล าห้วยยางง ู

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.886239 E101.810171 

N15.888102 E101.817992 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการเดินทาง

สัญจร    

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

146,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

150 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายหน้าวัดหว้า

เฒา่-บ้านนายประยงค์  

เป่ียมศิริ  บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.898162 E101808684 

N15.895845 E101.800947 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการเดินทาง

สัญจร    

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

25,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

151 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายบ้านหว้าเฒา่ ม.1 – 

บ้านตาดพัฒนา ต.ตลาดแร้ง 
N15.886070 E101.810043 

N15.880591 E101.824216 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร  

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

152 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายนานางช านาญ – 

ล าห้วยยางงู บา้นหวา้เฒ่า ม.1 
N15.891654 E101.805720 

N15.893995 E101.814642 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

80,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 



- 89 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

153 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนางตุ๊ – 

บ้านนางหนูเฮียง  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.897674 E101.791783 

N15.896007 E101.792130 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร  

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

 

154  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายปุาช้า – นานางหนูเรียบ 

ยันชัย บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.886468 E101.812308 

N15.885438 E101.818876 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร  

กว้าง 5 ม.

ยาว 800 ม. 

หนาเฉลี่ย 

0.10 ม. 

 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง

ยาว 800 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

 

155  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังซอยบ้านนายจ าเริญ 
ววจิิตร บา้นหวา้เฒ่า ม.1 
N15.976500 E101.907655 
N15.950988 E101.898844 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร  

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร  

กองช่าง 
 

 
 

156 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสาย(คุ้มน้อย)  
บ้านนายโอด–ถนนลาดยาง  
(ทช.ชย.3019) บา้นหว้าเฒ่า ม.1 
N15.897399 E101.790933 
N15.894944 E101.790155 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร  

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร  

กองช่าง 
 
 
 

 



- 90 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

157  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนางภัชละ 

ยิ่งสันเทียะ–ปุาปอแดง  

(สายสวนยาง)บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.898254 E101.805866 

N15.916290 E101.800231 

 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

96,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

158 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายปุาช้าบ้านหว้า

เฒา่ ม.1– ห้วยนกทา  

บ้านตาดพัฒนา ต.ตลาดแร้ง 
N15.885043 E101.810042 

N15.880653 E101.824275 

 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

159 โครงการปรับปรุงถนน/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายถนนลาดยาง ทช.

ชย.4025–นานางคิด ดนตรี  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

N15.900758 E101.817052 

N15.910016 E101.815052 

 

เพื่อให้

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80

ถนนใชก้าร

ได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 



- 91 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

160  โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

สะพานล าห้วยยางง–ูนานางธนพร 

คุ้มบุ่งคลา้ (สายเลียบห้วยยางงู)  

บ้านหว้าเฒ่า ม.1 
N15.885898 E101.794938 

N15.874784  E101.803312 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 500 ม. 

สูงเฉลี่ย 

0.50 ม. 

- 90,000 90,000 90,000 90,000 ถนนดนิยาว 

500 เมตร 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

161 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย 
ถนนลาดยาง ทช.ชย.4025–นา 
นางคิด ดนตรี บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.900758 E101.817052 
N15.910016 E101.815052 

เพื่อให้
เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 6 ม. 
ยาว1,000ม. 
สูงเฉลี่ย 
0.50 ม. 

- 100,000 175,000 175,000 175,000 ถนนดนิยาว 
1,000 
เมตร 

เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

   

              บ้านแก้งยาว ม.2 
162 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยหลังโรงเรียน 
บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.906355 E101.831233 
N15.890100 E101.833755 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 270 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.
ยาว 270 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

163 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านนางเฮียง–ล าห้วยชลีอง  

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.907700 E101.828277 

N15.907822 E101.828666 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 50 ม. 

หนา 0.15 ม. 

 

- 140,000 140,000 140,000 140,000 ถนน คสล.

ยาว 50 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 



- 92 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

164 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนายเสถียร-บ้าน 

นายบุญโฮม บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.908338 E101.827077  

N15.909876 E101.820922 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 600 ม. 

หนา0.15 ม. 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.

ยาว 600 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

165 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายเขาน้อย บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.910577 E101.823255 

N15.921733 E101.817733 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม.

ยาว1,660 ม. 

หนา 0.15 ม. 

 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.

ยาว1,660 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

166 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านนายทองใบ อนิาวัง-

บ้านนายหนูแดง  

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.913035 E101.828803 

N15.913261 E101.828196 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. 

ยาว 70 ม. 

หนา 0.15 ม. 

- 160,000 160,000 160,000 160,000 ถนน คสล.

ยาว 70 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

167 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดศลิาอาสน ์

(ตอ่จากเดมิ) บา้นแก้งยาว ม.2 
N15.907233 E101.831188 

N15.907566 E101.829833 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 170 ม. 

หนา 0.15 ม. 

265,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน คสล.

ยาว 170 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

168 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านนางสมบูรณ์ – ไร่นาย

แสงจันทร์ บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.905367 E101.829588 

N15.904364  E101.829172 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 150 ม. 

หนา 0.15 ม. 

- - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.

ยาว 150 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

169 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านแกง้ยาว ม.2 –  

บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.915350 E101.815531 

N15.916668 E101.803313 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม.

ยาว1,500ม. 

หนา 0.15 ม. 

- - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.

ยาว 1,500 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

170 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายซอยผักหวาน 1  

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.911855 E101.828333 

N15.911988 E101.828066 
 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 3 ม. 

ยาว 35 ม. 

หนา 0.15 ม. 

- - 60,000 60,000 60,000 ถนน คสล.

ยาว 35 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

171 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายซอยผักหวาน 3   

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.913288 E101.828844 

N15.913277 E101.829033 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 35 ม. 

หนา 0.15 ม. 

 

- - 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.

ยาว 35 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

172 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายบ้านแกง้ยาว ม.2 – 

บ้านสามพันตา ต.ห้วยต้อน 
N15.913766 E101.828766 

N15.933666 E101.826388 

เพื่อให้

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

173 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายแหลมมาลาย ู
บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.910419  E101.819071 
N15.888217  E101.821631 
 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

174  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายไรน่ายสุทิน-ไร่นางหนูคิด 
จินาวงศ์ บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.909949 E825178 
N15.908786 E101.824767 

เพื่อให้
เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 137 ม. 
หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ถนนลูกรัง
ยาว 137 
เมตร 

เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 

175  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไรน่ายอรุณ  
หลา่บุตรศรี-ไร่นายไซร้ ผุดผ่อง 
บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.919444 E101.817288 
N15.922899 E101.810755 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

176 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายนานายสายยนต์ เปล่งวัน-
ไร่นายสุพจน ์บา้นแก้งยาว ม.2 
N15.915095 E101.815711 
N15.914931 E101.812017 

เพื่อให้
เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 460 ม. 
หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนลูกรัง
ยาว 460 
เมตร 

เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 

177 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายหนองหว้า  

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.927459  E101.826148 

N15.923115 E101.817778 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

178 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายบ้านแกง้ยาว ม.2–บ้านวัง

เดอืนห้า ต.หว้ยตอ้น 
N15.932111 E101.819633 

N15.942800 E101.813533 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

กว้าง 5 ม. 

ยาว1,650ม.

หนาเฉลี่ย 

0.10 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง 

ยาว1,650 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

179 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังจากบา้นนายบุญโฮม– 

ปุาช้า (สายปุาช้า)  

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.910987 E101.820831 

N15.906762  E101.820161 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

180  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายแก้งยาว-ชลีองใต ้

(สาย1) บา้นแก้งยาว ม.2 
N15.921498 E101.828566 

N15.918893 E101.838598 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

181 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนายเสถียร-

บ้านนายบุญโฮม  

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.908531 E101.825816  

N15.909827 E101.820906 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

182 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายท่ีดนินายแอ  

ววจิิตร-ล าห้วยชลีอง  

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.909133 E101.828007 

N15.909479 E101.829645 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

183 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายท่ีนานายเหง่า-นานายส าล ี

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.921085 E101.830057 

N15.924104 E101.833314 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กว้าง 5 ม.

ยาว 500 ม. 

หนาเฉลี่ย 

0.10 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 



- 97 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

184 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายคุ้มผักหวาน-เขาน้อย 

บ้านแกง้ยาว ม.2 

N15.916938 E101.829031 

N15.918830 E101.822509 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 800 ม.

หนาเฉลี่ย 

0.10 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง 

ยาว 800 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

185 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายถนนลาดยาง-หนา้วัด  

(ซอยวัดแก้งยาว) 

บ้านแก้งยาว ม.2 
N15.906919 E101.827181 

N15.907079 E101.828223 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการเดินทาง

สัญจร 

กว้าง 4 ม. 

ยาว 150 ม. 

หนาเฉลี่ย 

0.10 ม. 

 

- 35,000 35,000 35,000 35,000 ถนนลูกรัง

ยาว 150 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

186 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังซอยโรงเรียน 

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.908495 E101.831261 

N15.908123 E101.833708 

เพื่อให้

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

187 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายเขาน้อย 

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.910577 E101.823255 

N15.921733 E101.817733 

 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 



- 98 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

188 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนางเฮียง – 

ล าห้วยชลีอง บา้นแก้งยาว ม.2 
N15.907700 E101.828277 

N15.907822 E101.828666 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรงั/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

189 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

สายนานายสุริยน เปล่งวัน-

ท่ีดนินายกองหันต ์วงศจ์ักษุ  

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.915116 E101.815723  

N15.915359 E101.812132 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการเดินทาง

สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

190 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

นานายสุริยน เปล่งวัน-ท่ีดนิ

นายกองหันต์ วงศ์จักษุ  

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.915116 E101.815723  

N15.915359 E101.812132 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการเดินทาง

สัญจร 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 650 ม. 

สูงเฉลี่ย 

0.50ม. 

- 94,000 - - - ถนนดนิยาว 

650 เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสญัจร 

กองช่าง 

191 โครงการปรับปรุงถนนดนิสาย

บ้านแกง้ยาว ม.2- 

บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.913678 E101.798206 

N15.909213 E101.812211 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

110,000 - - - - ร้อยละ80

ถนนดนิ

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 



- 99 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

192 โครงการก่อสร้างถนนดินสายท่ี

นานายเสถียร – นานายส าล ี

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.923405 E101.834721 

N15.924027 E101.833312 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กว้าง 4 ม. 

ยาว 200 ม. 

สูงเฉลี่ย 

0.50 ม. 

 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ถนนดนิยาว 

200 เมตร 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

193 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย 

นานางใจ วรรณมาตร–ไร่นายรัง 

จินาวงศ์ บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.913577 E101.815591 

N15.915259 E101.812099 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กว้าง 5 ม. 

ยาว1,000 ม. 

สูงเฉลี่ย 

0.50  ม. 

- 175,000 175,000 175,000 175,000 ถนนดนิยาว 

1,000 

เมตร 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

194 โครงการก่อสร้างถนนดินจาก 

ท่ีนานางชื่น–บ้านสามพันตา 

บ้านแกง้ยาว ม.2  
N15.930547 E101.818753 

N15.935924 E101.818394 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กว้าง 6 ม. 

ยาว1,500ม. 

สูงเฉลี่ย 

0.50 ม. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนดนิยาว 

1,500 

เมตร 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

               บ้านห้วยน้ าค า ม.3 

195 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายประปาหมูบ้่าน-ปูอมยาม

เก่า บ้านห้วยน้ าค า ม.3 
N15.941489 E101.712833 

N15.941278 E101.711194 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. 

ยาว 230 

หนา 0.15 ม. 
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 

ยาว 230 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 



- 100 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

196 โครงกอ่สร้างถนน คสล.สายไร่

นายกองเท่ียง ศรีจันทร์  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 
N15.912994 E101.828873 

N15.931467 E101.724154 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว 340 ม. 

หนา 0.15 ม. 
 

- 142,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 

ยาว 340 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

197 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายไรน่ายกองเท่ียง 

ศรีจันทร์ บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 
N15.931512 E101.724282 

N15.930983 E101.720672 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความ 

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

198 โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง

สายบ้านนางหมวย ใสแสง- 

นานายกองเท่ียง ศรีจันทร์  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 
N15.936653 E101.717833 

N15.933867 E101.719272 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้รับความ 

สะดวกในการ

สัญจร 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 380 ม. 

หนาเฉลี่ย 

0.10 ม. 

 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง 

ยาว 380 

เมตร 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

199 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไรน่ายหมั่น นาม
หนองออ้ บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 
N15.936124 E101.719631 
N15.939932 E101.723279 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 
 

กองช่าง 



- 101 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

200 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายถนนบ้าน 
ห้วยน้ าค า ม.3 – ถนนสายบ้าน
โนนนาพวง ต.ชบีน 
N15.938414 E101.714304 
N15.927819 E101.722735 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

77,500 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

201  โครงการก่อสร้างถนนดิน/ลง
ลูกรังรอบสระน้ าสาธารณะ 
บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

 N15.940083 E101.715380 
 N15.941160 E101.715496 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจร 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 350 ม. 
สูงเฉลี่ย 
0.50 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนดนิยาว 
350 เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 

               บา้นนาอนิทร์แต่ง ม.4 

202 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายรอบหมูบ้่าน  
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 
N15.928268 E101.799193 
N15.928393 E101.792790 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 980 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 
ยาว 980  
เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

203 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายทางเขา้เมรุ  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 
N15.929370 E101.787720 
N15.933822 E101.787587 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 100 ม. 

หนา 0.15 ม. 

 

- 300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

ถนน คสล.

ยาว 100 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 



- 102 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

204 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายซอยซึ่งเสน  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 
N15.915642 E101.798198 

N15.916138 E101.798138 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. 

ยาว 200 ม. 

หนา 0.15 ม. 

 

- 200,600 150,000 150,000 150,000 ถนน คสล.

ยาว 200 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

205 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสามแยกหน้าโรงเรียนบ้าน
นาอนิทร์แต่ง–บ้านนายอุดม  
กุลธรรมโม บ้านนาอินทรแ์ต่ง ม.4 
N15.928329 E101.793928 
N15.923197 E101.791212 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 460 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

- - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.
ยาว 460 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

206 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไรน่ายมงคล  
ชว่ยชูวงษ์-ไร่นายทองรัตน์  
ทิพยแ์สง บ้านนาอินทรแ์ต่ง ม.4 
N15.923231 E101.788763 
N15.920048 E101.788848 

เพื่อให้
เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 

207 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 
– ท่ีท าการ อบต.ภูแลนคา 
N15.917157 E101.770085 
N15.923197 E101.791212 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

259,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 



- 103 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

208 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังรอบหมูบ้่าน – ท่ีดนิ
นายบุญมา มีวชิา  
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 
N15.923197 E101.791212 
N15.928489 E101.798956 

เพื่อให้
เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง/ซ่อมแซม
จุดที่ช ารุด
เสียหาย 
 

51,900 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 

209 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายนานายสุริยา – 
ล าห้วยยางง ู
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 
N15.929827 E101.794463 
N15.935506 E101.79389 

เพื่อให้
เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง/ซ่อมแซม
จุดที่ช ารุด
เสียหาย 
 

64,500 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 

210  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายท่ีดนินายสนิท – 
ท่ีดนินายพษิณุ ศรีประทุม  
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 
N15.922575 E101.791773 
N15.922265 E101.796308 

เพื่อให้
เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง/ซ่อมแซม
จุดที่ช ารุด
เสียหาย 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 

211 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
เมรุ –สะพานวังเดอืนห้า 
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 
N15.929370 E101787728 
N15.933413 E101.792164 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 6 ม. 
ยาว1,200ม. 
สูงเฉลี่ย 
0.50 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ถนนดนิ 
ยาว1,200 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 



- 104 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
 

               บา้นซับปลากั้ง ม.5 

212 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางสุภาพร พิมพ์ไธ
สงค์-บ้านนายนอ้ย อินนอก  
บ้านซับปลากั้ง ม.5 

N15.935224  E101.778476 
N15.937504 E101.778770 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 180 ม.
หนา 0.15 ม. 
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.
ยาว 180 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

213 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายมอหินกอง  
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.933692 E101.768197 
N15.931941 E101.755518 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 
ยาว1,336 ม.
หนา 0.15 ม. 
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.
ยาว1,336 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

214 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคุ้มรวมมิตรพัฒนา- 
คุ้มจ้อง บา้นซับปลากั้ง ม.5 
N15.934346 E101.776876 
N15.919858 E101.767863 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 
ยาว2,210ม.
หนา 0.15 ม. 
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.
ยาว 2,210 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

215 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคุ้มอุดมสุข – สระหนอง
กระทุ่ม บา้นซับปลากั้ง ม.5 
N15.934845  E101.768979 
N15.938164  E101.767048 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 490ม.
หนา 0.15 ม. 
 

- - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.
ยาว 490 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 



- 105 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

216 โครงการขยายผิวจราจรถนน

บริเวณสามแยกบา้นนายวิเชยีร 

หลง่กลาง บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.933509  E101.768588 

N15.933340 E101.767757 

เพื่อเพิ่มความ

ปลอดภัยใน

การใช้ถนน 

บริเวณสาม

แยกบ้านนาย

วเิชยีร หล่ง

กลาง  

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100

ประชาชนมี

ความปลอด 

ภัยในการใช้

ถนน 

ประชาชนมี

ความสะดวก

และปลอด 

ภัยในการ 

ใชถ้นน 

กองช่าง 

217 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายคุ้มตาปุูเก่า–คุ้มซับสีทอง 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.935410 E101.773620 

N15.936056 E101.770357 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 500 ม.

หนา 0.15 ม. 
 

- 258,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.

ยาว 500 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

218 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านนายบุญเล็ง สมานใจ– 

บ้านนางจูม พรมบุ  
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.935361 E101.769516 

N15.933358 E101.766738 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 900 ม.

หนา 0.15 ม. 
 

- 268,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 

ยาว 900 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

219 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านนายแปลก จั้นชัยภูม-ิ

บ้านนายสมจิตร จิมสันเทียะ 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 
  N15.936003 E101.778592 

  N15.937522 E101.778768 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. 

ยาว 185 ม.

หนา 0.15 ม. 
 

- - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 

ยาว 185 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 



- 106 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

220 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังสายซับช่องปล้อง  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.937652 E101.778066 

N15.987634 E101.776040 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

221 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านซับปลากั้ง 

ม.5 – บ้านโนนนาพวง ต.ชีบน 
N15.935195 E101.770504 

N15.934211 E101.728935 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

116,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

222 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายมอหินกอง  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.933692 E101.768197 

N15.931941 E101.755518 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

223 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

สายคุ้มรวมมิตรพัฒนา – 

คุ้มจ้อง  บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.934554 E101.776676 

N15.920048 E101.767654 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

205,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 



- 107 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

224 โครงการก่อสร้างลูกรังสาย
บ้านนายสมจิตร พุทธา-บ้าน
นายสมจิตร จิมสันเทียะ 
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.938028 E101.779123 
N15.933004 E101.779906 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 
 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนลูกรัง
ยาว 700 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

225 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายนานายอนุ  บุญเคหา- 
นานายละวัย กลา้หาญ  
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.933463 E101.746554 
N15.940568 E101.744032 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

226 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไรน่ายบรรจง 
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.923381  E101.786967 

N15.929053  E101.787236 

เพื่อให้
เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 

227 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
แยกท่ีดนินายเพี้ยน บังสูงเนนิ – 
ท่ีดนินายสุบัน คุ้มบุ่งคลา้  
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.925406 E101.766466 
N15.926480 E101.771131 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 600 ม. 
หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 
 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนลูกรัง
ยาว 600 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 



- 108 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

228 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายท่ีดนินางล าแพน พรมบุ-
ทช.ชย.4022 
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.925951 E101.771872 
N15.924277 E101.766074 

เพื่อให้
เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 750 ม. 
หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง
ยาว 750 
เมตร 

เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 

229 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังซอยบ้านนายทว ี 

บุบผา บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.935067 E101.767801 

N15.934840 E101.767943 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

230 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายแยกคุ้มอุดมสุข 

– ถนนสาย 2 – สระหนอง

กระทุ่ม บา้นซับปลากั้ง ม.5 
N15.934955 E101.767483 

N15.938314 E101.765506 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

231 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย

ซับบอน-ซับช่องปล้อง 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.944246 E101.757533 

N15.948358 E101.781675 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 2,800ม. 

หนาเฉลี่ย 

0.10 ม. 

 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง

ยาว2,800 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

232 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย 

ปุาช้า-มอหินกอง  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

N15.933584 E101.761817 

N15.930261 E101.758571 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการเดินทาง

สัญจร 

กว้าง 4 ม. 

ยาว1,000 ม. 

สูงเฉลี่ย 

0.50 ม. 

- 140,000 

 

140,000 140,000 140,000 ถนนดนิยาว 

1,000 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

233 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
บ้านนายสมจิตร พุทธา-บ้าน
นายสมจิตร จิมสันเทียะ  
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.937908 E101.779468 
N15.935184 E101.778487 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจร 
 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 
สูงเฉลี่ย 
0.50 ม. 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 ถนนดนิยาว 
500 เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

234 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนดนิทางเขา้สายตาปุู 
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.935410 E101.773620 
N15.936056 E101.770357 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 
 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 30,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ถนนดนิใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

235 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
คุ้มจ้อง – ท่ีดนินายบัวล ี(เลียบ
เขาจ้อง) บา้นซับปลากั้ง ม.5 
N15.918848 E101.768898 
N15.910999 E101.762209 
 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความ 
สะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 5 ม. 
ยาว2,500ม. 
สูงเฉลี่ย 
0.50 ม. 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 ถนนดนิยาว 
2,500 
เมตร 

เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 



- 110 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
 

              บ้านชีบน ม.6 

236 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากถนนลาดยาง-ไร่นางมยุรี 
เชาวป์ระโคน (สายแก่งท่าสาร) 
บ้านชีบน ม.6 
N15.937179 E101.703790 
N15.945809 E101.698542 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. 
ยาว1,200ม.
หนา 0.15 ม. 
 

- 300,000 
 

300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 
ยาว1,200 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 

237 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากถนนลาดยาง-คลองบ้าน 
ชบีน (สายชีบน-โนนนาพวง) 
บ้านชีบน ม.6 
N15.937179 E101.703790 
N15.945809 E101.698542 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.50ม. 
ยาว1,360ม.
หนา 0.15 ม. 
 

- 145,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 
ยาว1,360 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 

238 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนางบุญถึง-ไร่นางแดง

ต้อย บ้านชีบน ม.6 
N15.932829 E101.701909 

N15.926441 E101.701037 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. 

ยาว1,000ม.

หนา 0.15 ม. 

 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 

ยาว1,000 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

239 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายศาลากลางบ้าน บ้านชีบน ม.6 
N15.934928  E101.702641 

N15.935096  E101.701478 

เพือ่ให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 100 ม.

หนา 0.15 ม. 

 

- 285,000 285,000 285,000 285,000 ถนน คสล. 

ยาว 100 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

240 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สาย

บ้านนายสังวาล ขดภูเขียว–บ้าน

นางนาง นาห่อม บา้นชีบน ม.6 
N15.936203 E101.701691 

N15.935065 E101.701522 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 3 ม. 

ยาว 50 ม.

หนา 0.15 ม. 

 

- 85,000 85,000 85,000 85,000 ถนน คสล. 

ยาว 50 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

241 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากถนนลาดยาง–บ้านนางตุย๋ 

จันทร์เขียด บา้นชีบน ม.6 
N15.932838 E101.703430 

N15.932493 E101.703347 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. 

ยาว 50 ม.

หนา 0.15 ม. 

 

- - 120,000 120,000 120,000 ถนน คสล. 

ยาว 50 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

242 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

รอบสระสาธารณะ  

บ้านชีบน ม.6 
N15.933503 E101.704475 

N15.933525 E101.705013 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 3.50ม. 

ยาว 150 ม.

หนา 0.15 ม. 

 

- - 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

ถนน คสล. 

ยาว 150 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

243 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 

ลูกรังสายบ้านนางบุญถึง–ไร่นาง

แดงตอ้ย ลาปะ บ้านชีบน ม.6 
N15.932829 E101.701909 

N15.926441 E101.701037 
 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

40,900 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

244 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายแก่งท่าสาร  

บ้านชีบน ม.6 
N15.937213  E101.704534 

N15.945873 E101.699205 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

245 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังบ้านนางนาง  

นาห่อม – แมน่้ าช ี 

บ้านชีบน ม.6 
N15.934887 E101.702626 

N15.935106 E101.701266 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการเดินทาง

สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

246 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายนานายสวาท วิเศษภักดี– 

ไร่นายมนตรี บ้านชีบน ม.6 
N15.929318 E101.707139 

N15.926400 E101.706459 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กว้าง 6 ม. 

ยาว1,500ม. 

หนาเฉลี่ย 

0.10 ม. 

 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง

ยาว1,500 

เมตร 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

247 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายท่ีนานาย 

พงษ์ศักดิ์ รนิทร์ลา บ้านชบีน ม.6 
N15.933392 E101.704339 

N15.923337 E101.708180 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

51,700 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 



- 113 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

248 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายไรน่ายสนทิ- 

ไร่นายวรวทิย ์บา้นชีบน ม.6 
N15.937701 E101.704036 

N15.937623 E101.702094 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

249 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายไรน่ายบุญตา-ไร่

นายวิรัช ทองกร บ้านชีบน ม.6 
N15.926273 E101.708434 

N15.924044 E101.714276 
 

เพื่อให้

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

11,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

250 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายไรน่ายภิญโญ- 

ไร่นายเย็น บา้นชีบน ม.6 
N15.927392 E101.708009 

N15.931455 E101.713056 

เพื่อให้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

251 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

นานายพงษ์ศักดิ์ – ห้วยหลัว 

บ้านชีบน ม.6 
N15.923402  E101.708490 

N15.922094  E101.70951 

เพื่อให้

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวก

ในการสัญจร 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 500 ม. 

สูงเฉลี่ย 

0.50 ม. 

- 90,000 90,000 90,000 90,000 ถนนดนิยาว 

500 เมตร 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 



- 114 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

252 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

ไร่นายมนตรี – ไร่นายตุน่  

บ้านชีบน ม.6 
N15.926421 E101.701036 

N15.924268 E101.702221 

เพื่อให้

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวก

ในการสัญจร 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 1,000ม. 

สูงเฉลี่ย 

0.50 ม. 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนดนิยาว 

1,000 

เมตร 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 
 

               บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

253 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายคุ้มถ้ าเต่าบา้นนายสุนทร-บ้าน

นายเฉลมิ บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.894764 E101.843084 

N15.894899 E101.845519 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 250 ม. 

หนา 0.15 ม. 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 

ยาว 250 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

254 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายคุ้มบูรพา  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.900467 E101.837204 

N15.894917 E101.844839 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 895 ม. 

หนา 0.15 ม. 

- 121,500 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 

ยาว 895 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

255 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายปุาช้า บา้นโนนเหลื่อม ม.7 
N15.902274 E101.837947 

N15.906909 E101.842264 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. 

ยาว 850 ม.

หนา 0.15 ม. 

 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 

ยาว 850 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 



- 115 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

256 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายสามแยกโนนมว่ง-วัดปุา 

โนนทอง บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.901297 E101.845603 

N15.894888 E101.844736 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 580 ม.

หนา 0.15 ม. 

 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 

ยาว 580 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

257 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายนานางแพงด–ีคุ้มโนนม่วง 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.898426 E101.845638 

N15.894917 E101.844839 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 400 ม.

หนา 0.15 ม. 

 

- - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 

ยาว 400 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

258 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางส าอาง หวะสุวรรณ 
– บ้านนางสมบูรณ์ สถิตชัย  
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.901961 E101.833512 
N15.901601 E101.836412 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 210 ม.
หนา 0.15 ม. 
 

177,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. 
ยาว 210 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 

259 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านนางขันทอง 
กองโฮม – คุ้มถ้ าเตา่  
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.901382 E101.845707 
N15.894917 E101.844839 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
 
 
 

 



- 116 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

260 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านนางขันทอง กอง
โฮม–ปุาช้าเก่า (สายปุาช้าเก่า) 
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.906460 E101.833584 
N15.907937 E101.839238 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 

261 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านนางติ่ง-รอบสระหงส์ 
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.906464 E101.833589 
N15.908531 E101.839581 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 4.50 ม. 
ยาว 700 ม. 
หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนลูกรัง 
ยาว 700 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

262 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านนางส าอาง 
หวะสุวรรณ – บ้านนางสมบูรณ์ 

สถติชัย บา้นโนนเหลื่อม ม.7 
N15.901961 E101.833512 

N15.901601 E101.836412 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

263 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายโนนเหลื่อม –  
คุ้มถ้ าเตา่ บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.900467 E101.837204 
N15.894917 E101.844839 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

63,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 
 



- 117 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

264 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายคุ้มถ้ าเตา่ 
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 – 
บ้านหว้ยยาง ต.โคกสูง 
N15.898425 E101.845647 
N15.886779 E101.861751 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

51,500 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 

265 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายนานายอนันต ์เต้าชัยภูม ิ
(สายเรียบเขาไดโนเสาร)์ 
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.894847 E101.842431 
N15.888797 101.844235 

เพื่อให้
เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 5 ม. 
ยาว1,500ม. 
หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง
ยาว1,500 
เมตร 

เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

266 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านนายหาญ 
ข าเขว้า–เมรุ (สายสระหงส์)
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.902256 E101.837946 
N15.907105 E101.842324 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

267 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านโนนเหลื่อม 
ม.7-บ้านหว้ยตะแคง ต.โคกสูง 
N15.906422 E101.833533 
N15.908044 E101.846899 
 

เพื่อให้ประชาชน
ท้ังสองต าบลมี
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

69,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชนท้ัง
สองต าบล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 



- 118 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

268 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
นานายอนันต-์นานางสมหมาย
แพรชัย บา้นโนนเหลื่อม ม.7 
N15.894259 E101.832312 
N15.887524 E101.836223 

เพือ่ให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,150ม. 
หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนดินยาว 
1,150 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

269 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
บ้านนางขันทอง กองโฮม –  
ปุาช้าเก่า (สายปุาช้าเก่า) 
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.906460 E101.833584 
N15.907937 E101.839238 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจร 

กว้าง 5 ม. 
ยาว1,000ม. 
สูงเฉลี่ย 
0.50 ม. 

- 201,000 - - - ถนนดนิยาว 
1,000 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

270 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
ศาลตาปูุบ้าน-ปุาช้า 
(คุ้มโนนม่วง-สระหงส์)  
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.908024 E101.846946 

N15.906788 E101.842357 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจร 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 570 ม. 
สูงเฉลี่ย 
0.50 ม. 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนดนิยาว 
570 เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 

               บา้นปา่ปอแดง ม.8 

271 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายตากแปูง บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.907529 E101.799043 

N15.906234 E101.782293 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว1,865ม.

หนา 0.15 ม. 

 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 

ยาว1,865 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

272 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านปุาปอแดง – คุ้มจ้อง 

บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.906596 E101.833270 

N15.908212  E101.861605 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว1,577ม.

หนา 0.15 ม. 

 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. 

ยาว1,577 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

273 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากประปา – บ้านนายอมตะ 

ศรีสุวรรณ บา้นปุาปอแดง ม.8 
N15.915642 E101.798198 

N15.916138 E101.798138 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว 35 ม.

หนา 0.15 ม. 

 

- 120,000 - - - ถนน คสล. 

ยาว 35 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

274 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายตากแปงู 

บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.907529 E101.799043 

N15.906234 E101.782293 

เพื่อให้

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

90,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

เกษตรกร

ได้รับความ

สะดวกใน 

การสัญจร 

กองช่าง 

275 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายสระน้ าสาธารณประโยชน์
ปุาปอแดง – ล าห้วยยางงู  
บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.916685 E101.803309 
N15.919060 E101.805212 
 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 485 ม. 
หนาเฉลี่ย
0.10 ม. 
 

- 136,000 136,000 136,000 136,000 ถนนลูกรัง 
ยาว 485 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

276 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านปุาปอแดง – 
คุ้มจ้อง บา้นปุาปอแดง ม.8 
N15.906596 E101.833270 
N15.908212 E101.861605 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

17,900 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ถนนลูกรัง

สามารถใช้

การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

277 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านปุาปอแดง ม.8-บ้าน
ใหมห่นองแดง ต.ชีบน 
N15.910854 E101.778456 

N15.910288 E101.771229 
 

เพื่อให้
เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 840 ม. 

หนาเฉลี่ย 
0.10ม. 

- 62,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรัง
ยาว 840 
เมตร 

เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 

278 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
จากถนนตากแปงู–นานายอุไร  
อนิาวัง บา้นปุาปอแดง ม.8 
 

เพื่อให้
เกษตรกรมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 
 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000ม. 
หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนดนิ 
ยาว1,000 
เมตร 

เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

279 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนดนิจากนานายสมัน  
เงื่อนไข่น้ า-นานางรุ่งนภา  
บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.916544 E101.803503 
N15.917463 E101.806411 
 

เพื่อให้

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวก

ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสยีหาย 

 

23,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
 

        ถนนลูกรังเชื่อมระหวา่งหมู่บา้น 

280 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
ลูกรังสายบ้านปุาปอแดง ม.8– 
อา่งเก็บน้ า บ้านนาอินทร์แต่งม.4 
N15.916305 E101.800236 
N15.928850 E101.801007 
 

เพื่อให้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

281 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายนาอินทร์แต่ง ม.4-  
ซับปลากั้ง ม.5 
N15.928293 E101.793095 
N15.934423 E101.777482 

เพื่อให้ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

 

25,500 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

282 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายแก้งยาว ม.2- 
บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.913678 E101.798206 
N15.909213 E101.812211 

 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

 

ปรับปรุงถนน

ลูกรัง/ซ่อมแซม

จุดที่ช ารุด

เสยีหาย 

 

 

 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80
ถนนลูกรัง
สามารถใช้
การได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

รวม 214 โครงการ 5,863,950 21,224,100 41,246,000 41,246,000 41,246,000    
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
 

             4.2 แผนงานการเกษตร 

283 โครงการค่าใชจ้่ายในการ

ส ารวจพื้นท่ีแหล่งน้ าใต้ดนิ 

(น้ าบาดาล) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า 

ใชจ้่ายให้หนว่ย 

งานท่ีเกี่ยวข้อง

ในการออก

ส ารวจพืน้ท่ี

แหลง่น้ าใตด้ิน  

ต าบล 

ภูแลนคา 

- - 50,000 50,000 50,000 ปริมาณน้ า

ใตด้ินเพยีง 

พอส าหรับ

ขุดบ่อ

บาดาล 

 ท าให้รู้ว่าพื้น   

 ท่ีใดม ี

 ปริมาณน้ า 

 บาดาลเพียง  

 พอท่ีสามารถ 

 ขุดเจาะได ้

ส านัก

ปลัด 

กองช่าง 

 

 

               บา้นหวา้เฒา่ ม.1 

284 โครงการปรับปรุงเสริมหลัง
ฝายประมง บา้นหวา้เฒ่า ม.1 
N15.882371 E101.797620 

เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกัก
เก็บน้ า 

ฝายประมง 
ม.1 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 40 
ฝายสามารถ
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

 มนี้ าเพียงพอ  
 ส าหรับ 

 อุปโภค 
 บรโิภค 

 

285 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ล าห้วยยางงู บา้นหวา้เฒ่า ม.1 
N15.910775 E101.811077 

เพื่อกักเก็บน้ า
ส าหรับใชท้ า
การ เกษตร 

- ตอนบน 
- ตอนกลาง 
- ตอนลา่ง 

- - 450,000 450,000 450,000 จ านวน
เกษตรกรท่ี
ได้รับผล 
ประโยชน ์ 

มนี้ า
เพยีงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 
 

286 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
สระน้ าสาธารณะสระหลวงท่ี
ปุาช้า บา้นหวา้เฒ่า ม.1 
N15.884826 E101.809241 

เพื่อซ่อมแซม
รอยร่ัวให้
สามารถกัก
เก็บน้ าได้ 

สระหลวง 
 

- 50,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100
สระหลวงกัก
เก็บน้ าได้ 
ตามปกต ิ

สระหลวง
สามารถกัก
เก็บน้ าได้
ตามปกต ิ

 กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

287 โครงการก่อสร้างฝายดนิท่ี
สาธารณะปาุชา้  
บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.885074 E101.807651 

เพื่อกักเก็บน้ า
ใชใ้นการอุป- 
โภคบริโภคและ
ท าการเกษตร 

กว้าง 10 ม. 
ยาว 100 ม. 
สูง 2.50 ม. 

- 500,000 500,000 500,000 500,000  จ านวน
ประชาชน 
 ท่ีได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
น้ าใช้
เพยีงพอ 

กองช่าง 

288  โครงการก่อสร้างช่องระบาย 
 น้ าสี่เหลี่ยม คสล. ท่ีนานายแยม้   
 ชอบรักษ ์ บ้านหว้าเฒา่ ม.1  
 N15.893237 E101.798487 

เพื่อช่วยให้การ

ระบายน้ าได้
สะดวก ปูองกัน

น้ าทว่มไร่นา 

ขนาด  
 1.50 x1.50 ม. 

2 ชอ่ง 

- - 350,000 350,000 350,000 ลดปัญหา
ถนนขาด
ร้อยละ 80 

การระบาย
น้ าได้ดี, น้ า
ไมท่่วมขัง
พื้นท่ีไรน่า 

กองช่าง 

289 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ฝาย มข.หว้ยยางง ู 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.898959 E101.811649 

เพื่อปรับปรุง

ซ่อมแซมฝาย

ให้ใชง้านได้

ตามปกต ิ

ล าห้วยยางงู 

 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ100

ฝายใชง้าน 

ได้ปกต ิ

 ฝายได้รับการ 

 ปรับปรุงซ่อม  

 แซมให้ใช้งาน 

 ได้ตามปกติ 

 กองช่าง 

 

290 โครงการขุดลอกล าห้วยหวา้ 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.897349 E101.792914 

N15.896859 E101.812198 

เพื่อเพิ่ม 

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าส าหรับ 

ท าการเกษตร 

ล าห้วยหวา้  

ม.1 

 

- 200,000 200,000 200,000 200,000  ปริมาณการ

กักเก็บน้ า

เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 40 

มปีริมาณ

น้ าเพียงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

 

291 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม  

Block convert ล าห้วยยางงู  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.894564 E101.819499 

เพื่อปรับปรุง

ซ่อมแซม Block 

convert ให้ใช้

งานได้ตามปกต ิ

 

จุดที่ช ารุด

เสียหาย 

 

- 150,000 150,000 150,000 150,000  ร้อยละ Block  

 convertได้รับ  

 การซ่อมแซม 

 ให้ใชง้านได ้

 ตามปกต ิ

Block convert 

ใชง้านได ้

ตามปกต ิ

 

 กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

292 โครงการขุดลอกล าห้วยจ้อง 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.909161 E101.799108 

N15.902576 E101.810132 

 เพื่อเพิ่มปริมาณ 

 การกักเก็บน้ า 

 ส าหรับท า 

 การเกษตร 

ล าห้วยจ้อง  

ม.1 
 

- 200,000  200,000  200,000  200,000   ปริมาณการ

กักเก็บน้ า

เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 40 

มนี้ า

เพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

 กองช่าง 

 

293 โครงการถมสระน้ าสาธารณะ 

บ้านหว้าเฒา่  ม.1 

 เพือ่ถมสระน้ า 

 สาธารณะไวท้ า 

 ประโยชน ์

 ร่วมกัน 

2 จุด - 100,000 100,000 100,000 100,000 ถมสระน้ า

จ านวน 

2 จุด 

มท่ีีดนิท่ี

สาธารณะไว้

ท าประโยชน์

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

294 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ

การเกษตร บา้นหวา้เฒ่า ม.1 

 เพื่อให้มนี้ า 

 เพยีงพอ 

 ส าหรับท า 

 การเกษตร 

พื้นท่ี

การเกษตร  

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน

เกษตรกรท่ี

ได้รับ

ประโยชน ์ 

มนี้ า

เพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

 กองช่าง 

 

295 โครงการขุดลอกล าห้วยยางงู 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.894238 E101.819014  

N15.885260 E101.824258 

เพื่อเพิ่ม 

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าส าหรับ 

ท าการเกษตร 

ล าห้วยยางงู  

 

- 300,000 300,000 300,000 300,000  ปริมาณการ

กักเก็บน้ า

เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 40 

มปีริมาณน้ า

เพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

 กองช่าง 

 

296 โครงการก่อสร้างฝายดนิเขา

หวา้ บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.882172 E101.798062 

เพื่อกักเก็บน้ า

ไวใ้ชส้ าหรับ

การอุปโภค-

บริโภค และ

ท าการเกษตร 

1 แห่ง 
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน380 

ครัวเรือน

ได้รับ

ประโยชน ์

มนี้ าเพียงพอ 

 ส าหรับอุป-  

 โภค บริโภค 

 และ ท าการ  

 เกษตร 

 กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

297 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฝายประมง บา้นหวา้เฒ่า ม.1 

เพื่อให้ฝายให้
ใชง้านได้
ตามปกต ิ

ฝายประมง 
 

- 4,500 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ100
ฝายใชง้าน 
ได้ปกต ิ

 ฝายได้รับการ 
 ปรับปรุงซ่อม  
 แซมให้ใช้งาน 
 ได้ตามปกติ 

กองช่าง 

298 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฝาย มข. (ล าห้วยยางงู)  
บริเวณนานายหลา้ คงไมตรี  
บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.885047 E101.821061 

 เพื่อให้การกัก 
 เก็บน้ าม ี
 ประสิทธิภาพ 
 เพยีงพอส าหรับ  
 ท าการเกษตร 

ฝายเก็บน้ า
บ้านหว้าเฒา่  

- 30,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ100
ฝายเก็บน้ า
ได้ตามปกต ิ

 ฝายได้รับการ 
 ปรับปรุงซ่อม  
 แซมให้ใช้งาน 
 ได้ตามปกติ 

กองช่าง 

 

               บา้นแก้งยาว ม.2 

299 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ล าห้วยชลีอง บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อกักเก็บน้ า
ส าหรับใชท้ า
การเกษตร 

ล าห้วยชลีอง - - 450,000 450,000 450,000 จ านวน
เกษตรกรท่ี
ได้รับผล 
ประโยชน ์ 

มนี้ าเพียงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 
 

300 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล
พื้นท่ีการเกษตร  
บ้านแกง้ยาว ม.2 

 เพื่อให้เกษตรกร 
 มน้ี าใชส้ าหรับท า  
 การเกษตรอย่าง  
 เพียงพอ 

พื้นท่ี
การเกษตร  

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
เกษตรกร 
ท่ีได้รับ
ประโยชน ์

มนี้ าเพียงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

 กองช่าง 
 

301  โครงการสร้างคลองสง่น้ าเขา้สู่
พื้นท่ีการเกษตร  
บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อน าน้ าเข้าสู่
พื้นท่ีการ 
เกษตร 

พื้นท่ี
การเกษตร  

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
เกษตรกร 
ท่ีได้รับ
ประโยชน ์

มนี้ าเพียงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

 กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

302 โครงการขุดลอกล าห้วยชลีอง 
บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.918749 E101.838960  
N15.876817 E101.829919 

 เพื่อเพิ่มปริมาณ  
 การกักเก็บน้ า 
 ส าหรับท าการ  
 เกษตร 

ล าห้วยชลีอง  
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000  ปริมาณการ
กักเก็บน้ า
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 40 

มนี้ าเพียงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

 กองช่าง 
 

303 โครงการขุดสระสาธารณ-

ประโยชน ์บา้นแก้งยาว ม.2 
N15.907234 E101.818908 

 เพื่อกักเก็บน้ าไว ้

 ใชส้ าหรับการ 

 อุปโภคบริโภค  

 และท าการ 

 เกษตร 

สระสาธารณะ 

 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 สระน้ า

สาธารณะ 

1 แห่ง 

 มน้ี าเพียงพอ    

 ส าหรับอุปโภค 

 บรโิภคและท า 

 การเกษตร 

กองช่าง 

304 โครงการขุดลอกคลองล าห้วย

ผักหนาม บา้นแก้งยาว ม.2 
N15.920514 E101.825437 

N15.910221 E101.829414 

 เพื่อเพิ่มปริมาณ  

 การกักเก็บน้ า  

 ส าหรับท า 

 การเกษตร 

ห้วยผักหนาม  

 

 

- 300,000 300,000 300,000 300,000  ปริมาณการ
กักเก็บน้ า
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 40 

มนี้ าเพียงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

305 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต

ล าห้วยชลีองเข้าสูพ่ื้นท่ี

การเกษตร บา้นแก้งยาว ม.2 

เพื่อน าน้ าเข้าสู่

พื้นท่ีเกษตร 

ล าห้วยชลีอง  - 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองสง่น้ า 

1 สาย 

มนี้ าเพียงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

306 โครงการปรับปรุงเสริมหลัง

ฝายล าห้วยชีลอง  

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.907234 E101.818908 

เพื่อเพิ่มปรมิาณ 
การกักเก็บน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรและ

อุปโภคบริโภค 

ฝายน้ าล้น 

บริเวณ รพ. 

สต.แก้งยาว 

 

- - 250,000 250,000 250,000  ปริมาณการ
กักเก็บน้ า
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 40 

 มน้ี าเพียงพอ    

 ส าหรับอุปโภค 

 บรโิภคและท า 

 การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
 

               บา้นห้วยน้ าค า ม.3 

307 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 
N15.939522 E101.716067 

 

 

เพื่อสง่น้ าเขา้สู่

พื้นท่ีการ 

เกษตร 

หนา้ฝาย 

สระน้ า 

  สาธารณ- 

  ประโยชน์ 

- 250,000 250,000 250,000 250,000   ร้อยละ60 

  เกษตรกร 

  ท่ีได้รับ 

  ประโยชน ์

มนี้ าเพียงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

308 โครงการขุดลอกสระน้ า

สาธารณะหนา้บา้นนางหมวย 

ใสแสง บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 
N15.937301 E101.718266 

เพื่อเพิ่ม 

ปริมาณการกัก

เก็บน้ าส าหรับ 

ใชอุ้ปโภค-

บริโภค 

1 แห่ง 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณ

การกักเก็บ

น้ าเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 40 

 

มน้ี าเพียงพอ

ส าหรับ

อุปโภค 

บรโิภค 

กองช่าง 

309 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ

การเกษตร บา้นห้วยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้เกษตรกร  

 มนี้ าใชส้ าหรับ 

 ท าการเกษตร 

 อย่างเพยีงพอ 

พื้นท่ี

การเกษตร  

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน

เกษตรกร 

ท่ีได้รับ

ประโยชน ์

มนี้ าเพียงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

310  โครงการขุดลอกสระน้ า

สาธารณะ บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 
N15.940282 E101.716208  

 

 เพื่อเพิ่มปรมิาณ 

 การกักเก็บน้ า  

 ส าหรับใชอุ้ปโภค 

 บรโิภคและท า 

 การเกษตร 
 

สระน้ า

สาธารณะ  

 

 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณ

การกักเก็บ

น้ าเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 40 

 

 มน้ี าเพียงพอ    

 ส าหรับอุปโภค 

 บรโิภคและท า 

 การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

311 โครงการขุดลอกล าห้วยหลัว 

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 
N15.937882 E101.723409  

N15.926577 E101.716242 

 เพื่อเพิ่มปริมาณ  

 การกักเก็บน้ า 

 ส าหรับท า 

 การเกษตร 

 

ล าห้วยหลัว 

ม.3 

 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ปริมาณ

การกักเก็บ

น้ าเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 40 

 

มปีริมาณ

น้ าเพียงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

312 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 

ล าห้วยตกห้วยน้ าค า  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 
N15.940282 E101.716208  

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับใชท้ า 

การเกษตรและ

เพื่อการอุปโภค

บริโภค 

ล าห้วยตก

ห้วยน้ าค า 

 

- - 450,000 450,000 450,000  จ านวน113 

ครัวเรือน

ได้รับ

ประโยชน ์

 มน้ี าเพียงพอ    

 ส าหรับอุปโภค 

 บรโิภคและท า 

 การเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

               บา้นนาอนิทร์แต่ง ม.4 

313 โครงการขุดลอกคลองโปร่งนก 

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 
N15.923669 E101.792036 

N15.915849 E101.806224 

เพื่อเพิ่ม

ปริมาณการ

กักเก็บน้ า

ส าหรับท า

การเกษตร 

คลองโปร่งนก  

 

 

- 300,000 300,000 300,000 300,000  ปริมาณการ

กักเก็บน้ า

เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 40 

มปีริมาณ

น้ าเพียงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

 

 

314 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 

ล าห้วยยางงู (ตอนกลาง)  

บ้านนาอินทรแ์ต่ง ม.4 
N15.934987 E101.788602 

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับใชท้ า

การเกษตร 

ล าห้วยยางงู 

ม.4 

 

- - 450,000 450,000 450,000 จ านวน

เกษตรกร 

ท่ีได้รับ

ประโยชน์  

มนี้ าเพียง 

พอส าหรับ

ท าการ 

เกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

315 โครงการก าจัดวัชพืชอา่งเก็บ

น้ านาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อปูองกัน

ปัญหาน้ าเนา่

เสียและแหลง่

น้ าตื้นเขิน 

อา่งเก็บน้ า  

ม.4 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ70

ปริมาณ

วัชพชืลดลง  

น้ าใส

สะอาด

ปราศจาก

วัชพชื 

กองช่าง 

316 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล 
เพื่อการเกษตร  
บ้านนาอินทร์แต่ ม.4 

 เพื่อให้มนี้ า  
 เพยีงพอส าหรับ 
 ท าการเกษตร 

พื้นท่ี
การเกษตร  

ม.4 

- 100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวน  
 เกษตรกรท่ีได้ 
 รับประโยชน ์

มนี้ าเพยีงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 
 

                บา้นซบัปลากั้ง ม.5 

317 โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะคุ้มซับบอน  
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.939990 E101.748216 

 เพื่อให้ประชาชน  
 มนี้ าใชส้ าหรับ 
 อุปโภคบริโภค 
 อย่างเพยีงพอ 

คุ้มซับบอน 
ม.5 

- 120,000 120,000 120,000 120,000  ปริมาณการ
กักเก็บน้ า
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 40 

 มนี้ าเพยีงพอ 
 ส าหรับ 
 บริโภค 
 อุปโภค 

กองช่าง 

318 โครงการปรับปรุงเสริมสันฝาย
ห้วยยางงูตอนบน  
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.939602 E101.778573 

เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงของ
ฝาย 

ฝายน้ าล้นห้วย
ยางง ู

- 200,000 200,000 200,000 200,000  ปริมาณการ
กักเก็บน้ า
เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 40 

มนี้ าเพยีงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 

319 โครงการขุดลอกสระน้ า 
สาธารณประโยชน ์ 
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.939847 E101.748225 

เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

สระน้ า
สาธารณะ 

 

- 200,000 200,000 200,000 200,000  ปริมาณการ
กักเก็บน้ า
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 40 

 มนี้ าเพยีงพอ 
 ส าหรับ 
 บริโภค  
 อุปโภค 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

320 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ
การเกษตร บา้นซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้มนี้ า
เพยีงพอส าหรับ
ท าการเกษตร 

พื้นท่ี
การเกษตร  

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวน  
 เกษตรกร 
 ท่ีได้รับ 
 ประโยชน ์

มนี้ าเพยีงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 
 

321 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล า 

ห้วยยางงู บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.939082 E101.780674 

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับใชท้ า

การเกษตร 

ล าห้วยยางงู  

 

- - 450,000 450,000 450,000 จ านวน

เกษตรกร 

ท่ีได้รับ

ประโยชน ์ 

 

มนี้ าเพยีงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

ส านัก

ปลัด 

กองช่าง 

322 โครงการขุดลอกล าห้วยยางงู 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.945948 E101.772941  

N15.939130 E101.782335 

เพื่อเพิ่ม

ปริมาณการ

กักเก็บน้ า

ส าหรับท า

การเกษตร 

 

ล าห้วยยางงู  

 

- 200,000 200,000 200,000 200,000  ปริมาณการ

กักเก็บน้ า

เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 40 

มนี้ าเพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

ส านัก

ปลัด 

กองช่าง 

323 โครงการขุดลอกล าห้วย 

ซับปลากั้ง บา้นซับปลากั้ง ม.5 
N15.938299 E101.777934  

N15.939044 E101.780770 

เพื่อเพิ่ม

ปริมาณการ

กักเก็บน้ า

ส าหรับท า

การเกษตร 

 

ล าห้วยซับ

ปลากั้ง ม.5 

 

- 300,000 300,000 300,000 300,000  ปริมาณการ

กักเก็บน้ า

เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 40 

มนี้ าเพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

ส านัก

ปลัด 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
 

               บา้นชีบน ม.6 

324 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า

บริเวณไรน่ายถวลิ มังภูงา- 

ไร่นางแดงตอ้ย ลาปะ  

บ้านชีบน ม.6 
N15.928387 E101.706386 

N15.929690 E101.704021 

เพื่อสง่น้ าเขา้สู่

พื้นท่ีการ 

เกษตร 

กว้าง 3 ม. 

ยาว 370 ม. 

ลึก 1.50 ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวน

เกษตรกรท่ี

ได้รับผล 

ประโยชน ์ 

มนี้ าเพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

325 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 

ล าห้วยชบีน บา้นชีบน ม.6 
N15.929249 E101.703848 

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับใชท้ า

การเกษตร 

ล าห้วยชบีน 

ม.6 

 

- - 450,000 450,000 450,000 จ านวน

เกษตรกรท่ี

ได้รับผล 

ประโยชน ์ 

มนี้ าเพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

326 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น

คลองบ้านชีบน ม.6 
N15.929249 E101.703814 

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับใชท้ า

การเกษตร 

บ้านชีบน 

ม.6 

- - 450,000 450,000 450,000 จ านวน

เกษตรกรท่ี

ได้รับผล 

ประโยชน ์ 

มนี้ าเพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

327 โครงการขุดลอกสระน้ า

สาธารณะ บ้านชีบน ม.6 
N15.933305 E101.708417 

เพื่อเพิ่ม

ปริมาณการ

กักเก็บน้ า

ส าหรับใช้

อุปโภคบริโภค 

สระน้ า

สาธารณะ  

ม.6 

 

- 200,000 200,000 200,000 200,000  ปริมาณการ

กักเก็บน้ า

เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 40 

 มนี้ าเพียงพอ

ส าหรับ

อุปโภค

บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

328 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ

การเกษตร บา้นชีบน ม.6 

เพื่อให้มนี้ า

เพยีงพอ

ส าหรับท าการ 

เกษตร 

พื้นท่ี

การเกษตร 

ม.6 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน

เกษตรกรท่ี

ได้รับ

ประโยชน ์

มนี้ าเพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

 

 

329 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฝายน้ าล้นผา่นล าห้วยชบีน  
บ้านชีบน ม.6 
N15.935405 E101.707067 
N15.925049 E101.700771 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมจุดที่
ช ารุดเสียหาย
ให้อยูใ่นสภาพ
ปกติสมบูรณ์ 

ฝายน้ าล้นผา่น
ล าห้วยชบีน 

 

- 71,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100

ฝายใชง้าน 

ได้ปกต ิ

 ฝายได้รับการ 

 ปรับปรุงซ่อม  

 แซมให้ใช้งาน 

 ได้ตามปกติ 

กองช่าง 

 

               บา้นโนนเหลื่อม ม.7 

330 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ล าห้วยชลีอง  
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.894465 E101.827305  

เพื่อกักเก็บน้ า
ส าหรับใชท้ า
การเกษตร 

ล าห้วยชลีอง  
 

- - 450,000 450,000 450,000 จ านวน

เกษตรกรท่ี

ได้รับ

ประโยชน ์

มนี้ าเพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

331 ขุดลอกห้วยถ้ าเตา่  
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
 

เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ า
ส าหรับใช้
อุปโภคบริโภค
และท าการ 
เกษตร 

ห้วยถ้ าเตา่ 
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000  ปริมาณการ
กักเก็บน้ า
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 40 

 มนี้ าเพียงพอ

ส าหรับ

อุปโภค

บริโภคและ

ท าการ 

เกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

332 โครงการขุดลอกสระสาธารณะ 
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.897996 E101.837697 

เพื่อกักเก็บน้ า
ส าหรับใชท้ า
การเกษตร 
 
 

สระสาธารณะ 
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000  ปริมาณการ
กักเก็บน้ า
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 40 

มนี้ าเพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

333 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วย

ถ้ าเตา่ บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.895201 E101.853280 

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับใชท้ า

การเกษตร 

ล าห้วยถ้ าเตา่  

 

 

- - 450,000 450,000 450,000 จ านวน

เกษตรกร 

ท่ีได้รับ

ประโยชน ์ 

 

มนี้ าเพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

334 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ

การเกษตร บา้นโนนเหลื่อม 

ม.7 

เพื่อให้มนี้ า

เพยีงพอ

ส าหรับท าการ 

เกษตร 

 

พื้นท่ี

การเกษตร  

 

 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน

เกษตรท่ี

ได้รับ

ประโยชน ์

มนี้ าส าหรับ

ท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

 

 

335 โครงการขุดคลองส่งน้ า 

สระหงส์ บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.907837 E101.840846 
N15.906171 E101.840486 

เพื่อเพิ่ม

ปริมาณน้ าท่ี

กักเก็บส าหรับ

ใชใ้นการ

อุปโภคบริโภค 

 

บริเวณสระ

หงส์ 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองสง่น้ า 

1 สาย 

มนี้ าส าหรับ

อุปโภค

บริโภค

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

336 โครงการปรับปรุงฝาย มข.  

(ล าห้วยถ้ าเตา่)  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.887045 E101.835840 

เพื่อปรับปรุง

ซ่อมแซมฝาย

ให้ใชง้านได้

ตามปกต ิ

ล าห้วยถ้ าเต่า 

 

- 24,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80

ฝายสามารถ

กักเก็บน้ าได้

ดีขึ้น 

ฝายได้รับ 

การปรับปรุง

ให้กักเก็บน้ า

ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

 

               บา้นปา่ปอแดง ม.8 

337 โครงการขุดลอกคลองโปร่งนก 

บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.920153 E101.801206 

N15.916316 E101.805892 

เพื่อเพิ่ม

ปริมาณการ

กักเก็บน้ า

ส าหรับท า

การเกษตร 

คลองโปร่งนก 

 

- 200,000 200,000 200,000 200,000  ปริมาณการ

กักเก็บน้ า

เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 40 

มปีริมาณ

น้ าเพียงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

338 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ

อุปโภค-บริโภค และท าการ 

เกษตร บ้านปุาปอแดง ม.8 

 

เพื่อให้มนี้ า

เพยีงพอ

ส าหรับอุปโภค

บริโภค และ

ท าการเกษตร 

 

หมูท่ี่ 8 - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน89

ครัวเรือน

ได้รับ

ประโยชน ์

 มนี้ าเพียงพอ 

 ส าหรับ 

 อุปโภค  

 บริโภคและ 

 ท าการ  

 เกษตร 

กองช่าง 

339 โครงการขุดลอกล าห้วยจ้อง 

บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.911801 E101.792995 

N15.910261 E101.788105 

 เพื่อเพิ่มปริมาณ 

 การกักเก็บน้ า 

 ส าหรับท า  

 การเกษตร 

ล าห้วยจ้อง  

ม.8 

 

- 173,000 200,000 200,000 200,000  ปริมาณการ

กักเก็บน้ า

เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 40 

มปีริมาณ

น้ าเพียงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

340 โครงการปรับปรุงฝายดินท่ีนา

นายหนูจวน บ้านปุาปอแดง ม.8 

 

เพื่อเพิ่มความ

แข็งแรงของ

ฝาย 

ท่ีนานายหนู

จวน ม.8 

- 11,500 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80

ฝายสามารถ

กักเก็บน้ าได้

ดีขึ้น 

ฝายได้รับ 

การปรับปรุง

ให้กักเก็บน้ า

ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

341 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 

ล าห้วยยางงู บ้านปุาปอแดง 

ม.8 
N15.917506 E101.806587 

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับใชท้ า

การเกษตร 

ล าห้วยยางงู 

ม.8 

 

- - 450,000 450,000 450,000 จ านวน

เกษตรกร 

ท่ีได้รับ

ประโยชน ์ 

มปีริมาณ

น้ าเพียงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

รวม  59 โครงการ - 8,384,000 14,200,000 14,200,000 14,200,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวติให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ 

    5. ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพฒันาด้านสังคมและคณุภาพชวีิต 

        5.1 แผนงานการศกึษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

342 โครงการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ ์ครุภัณฑ์

สื่อการเรียนการ

สอน 

เพื่อสง่เสริมสื่อการ

เรียนการสอนทาง

การศึกษา 

ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

270,000 110,500 270,000 270,000 270,000 ร้อยละ 100 

เด็กปฐมวัยท่ี

ได้รับประโยชน์ 

สถานศกึษามี

ความพร้อมดา้น

วัสดุอุปกรณ ์

ครุภัณฑ์ สื่อการ

เรียนการสอน

ทางการศึกษา 

กอง

การศึกษา 

343 โครงการสนับสนุน

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กมีกจิกรรม

ท่ีสง่เสริมพัฒนา

ผู้เรียนท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

เด็กปฐมวัย

ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

- 35,000 35,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 

ศพด.มีกิจกรรม

ท่ีสง่เสริมพัฒนา

ผู้เรียนท่ี

เหมาะสมและมี

ประสิทธิภพ 

ศพด.มีกิจกรรม

ท่ีสง่เสริมพัฒนา

ผู้เรียนท่ี

เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

การศึกษา 

344 โครงการสนับสนุน

เครื่องแบบนักเรียน

ส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย 

มเีครื่องแบบท่ี

เหมาะสมเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

เด็กปฐมวัย

ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

- 23,000 23,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 เด็ก

ปฐมวัย ศพด.มีชุด

นักเรียนใส่ครบ 

ทุกคน 

เด็กเล็กมี

เครื่องแบบ

นักเรียนท่ี

เหมาะสม 

กอง

การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

345 โครงการสนับสนุน

ค่าหนังสอืส าหรับ

เด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย

มหีนังสือเรียนท่ี

เหมาะสม 

เด็กปฐมวัย

ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

- 16,000 16,000 10,000 10,000 ร้อยละ100 เด็ก 

ปฐมวัยมหีนังสือ

เรียนครบทุกคน 

เด็กปฐมวัยมี

หนังสือเรียนท่ี

เหมาะสมกับวัย 

กอง

การศึกษา 

346 โครงการสนับสนุน

ค่าอุปกรณก์าร

เรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย

มอีุปกรณก์ารเรียน

ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

เด็กปฐมวัย

ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

- 16,000 16,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 เด็ก

ปฐมวัยมอีุปกรณ์

การเรียนท่ีเหมาะ 

สมเพยีงพอ 

เด็กปฐมวัยมี

อุปกรณก์าร

เรียนเหมาะสม

กับวัย 

กอง

การศึกษา 

347 โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก  

 

เพื่อพัฒนาปรับปรุง

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ให้มีความเหมาะสม

รองรับภารกิจด้าน

การดูแลเด็กปฐมวัย

ให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ70ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ได้รับการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ให้สวยงาม

เป็นระเบียบเรียบ 

ร้อยขึ้น 

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กได้รับการ

ปรับปรุงเพื่อ

รองรับภารกิจ

ด้านการดูแลเด็ก

ปฐมวัย 

กอง

การศึกษา 

348 โครงการปรับปรุง

ห้องเรียน/อาคาร

เรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

เพื่อให้อาคารเรียน

ห้องเรียนได้

มาตรฐาน 

ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 2 

แห่ง 

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ศพด.

ได้รับการปรับปรุง

ห้องเรียนอาคาร

เรียนให้ดีขึ้น 

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กได้มาตรฐาน

สามารถรองรับ

การพัฒนาตอ่ไป

ในอนาคต 

 

กอง

การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

349 โครงการตดิตัง้

สัญญาณ

อนิเตอร์เน็ทไร้สาย 

(wifi) ภายในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ครู,เด็ก

ปฐมวัย และ

ประชาชน ได้รับ

ทราบขอ้มูลข่าวสาร 

ทันต่อเหตุการณ์ 

และมีสื่อทาง

เทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก  

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ครู, 

เด็กปฐมวัย และ

ประชาชนได้รับ

ทราบขอ้มูล

ข่าวสารอย่าง

ท่ัวถึง 

ครู, เด็กปฐมวัย

และประชาชน 

ได้รับข้อมูล

ข่าวสารท่ีทันต่อ

เหตุการณ์ 

กอง

การศึกษา 

350 โครงการก่อสร้างท่ี

แปรงฟันส าหรับ

เด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย

ได้มีท่ีส าหรับแปรง

ฟันท่ีเหมาะสม 

ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก  

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กปฐมวัย

ท่ีได้รับประโยชน์ 

มสีถานท่ีส าหรับ

แปรงฟันท่ี

เหมาะสม 

กอง

การศึกษา 

351 โครงการฝกึอบรม

เชงิปฏบัิตกิารพัฒนา

ศักยภาพส าหรับ

พนักงานส่วนต าบล 

บุคลากรทางการ

ศกึษา 

เพื่อพัฒนา

บุคลากรทางการ 

ศกึษาให้มีความรู้

ความสามารถ 

บุคลากร

ทางการ

ศกึษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ90  

บุคลากรทางการ

ศกึษามคีวามรู้

ความสามารถ

เพิ่มขึ้น 

บุคลากร

ทางการศกึษามี

การมทัีกษะ

ความรู้เพิ่มขึ้น 

 

กอง

การศึกษา 

352 โครงการจัดซื้อ

อาหารเสริม (นม) 

ส าหรับ ศพด. และ

โรงเรียนในเขต 

อบต.ภูแลนคา 

เพื่อจัดซือ้อาหาร

เสริม (นม) ตาม

หลักโภชนาการ 

ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก/

โรงเรียนใน

เขตต าบลภู

แลนคา 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ100  

เด็กปฐมวัยและ

เด็กนักเรียนได้รับ

อาหารเสริม (นม) 

ครบถ้วน  

เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกายท่ี

แข็งแรงสมบูรณ์ 

กอง

การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

353 โครงการอาหาร

กลางวันส าหรับเด็ก

ปฐมวัยศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

เพื่อสง่เสริมการ

บริโภคอาหารท่ีถูก

หลักอนามัย 

ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

 

550,000 318,500 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 100เด็ก

ปฐมวัยได้ทาน

อาหารกลางวันท่ี

ถูกหลักอนามัย 

เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกายแข็ง 

แรงสมบูรณ์

สมวัย 

กอง

การศึกษา 

354 อุดหนุนโครงการ

อาหารกลางวันเด็ก

นักเรียนโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. 

 

เพื่อสง่เสริมการ

บริโภคอาหารท่ีถูก

หลักอนามัย 

โรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. 

2,100,000 1,860,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ร้อยละ 100

นักเรียนในสังกัด 

สพฐ. ได้ทาน

อาหารกลางวันท่ี

ถูกหลักอนามัย 

เด็กมพีัฒนาการ

ด้านร่างกายท่ี

แข็งแรงสมบูรณ์

สมวัย 

กอง

การศึกษา 

355 โครงการส่งเสริม

ทักษะวชิาการเด็ก

ปฐมวัย 

เพื่อสง่เสริมให้เด็ก

ปฐมวัยได้แสดง

ความสามารถ 

เด็กปฐมวัย

ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

20,000    - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็ก

ปฐมวัยท่ีได้รับการ

ส่งเสริมทักษะ 

เด็กปฐมวัยมี

ทักษะทาง

วชิาการเพิ่มขึ้น 

กอง

การศึกษา 

356 โครงการค่าใชจ้่าย

ในการรับ-ส่งเด็ก

ปฐมวัย 

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่า 

ใชจ้่ายในการรับ-ส่ง

เด็กปฐมวัยไป-กลับ

ระหว่างบ้าน-ศพด. 

เด็กปฐมวัย 

ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

- - 190,000 190,000 190,000 จ านวนเด็กปฐม 

วัยได้รับความ

ประโยชน์ 

เด็กปฐมวัยได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทางไป-

กลับ ศพด. 

กอง

การศึกษา 

357 โครงการจ้างเหมา

ตดิตัง้มุง้ลวด ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.ภูแลนคา 

เพื่อปูองกันแมลง

และสัตวท่ี์เป็น

อันตรายตอ่เด็ก 

ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

- - 50,000 50,000 50,000 ปูองกันแมลงและ

สัตว์กัดตอ่ยเด็ก

ได้ร้อยละ 80 

เด็กปฐมวัยได้รับ

ปลอดภัยจาก

การถูกแมลง

สัตว์กัดตอ่ย 

กอง

การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

358 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเพิ่มทักษะและ
ส่งเสริมให้เด็กท า

กิจกรรมร่วมกัน 

เด็กปฐมวัย 
ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก
ปฐมวัยท่ีได้เข้า

ร่วมท ากิจกรรม
กลุ่ม 

เด็กปฐมวัยมี
สัมพันธ์ท่ีดตีอ่กัน

สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มได้ดี 

กอง
การศึกษา 

359 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ 

เพื่อให้มหี้องน้ าส า- 
หรับเด็กปฐมวัยได้
ท าภารกจิส่วนตัว 

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กวัด
ศลิาอาสน์ 

- - 100,000 100,000 100,000 ห้องน้ า 1 หลัง เด็กปฐมวัยมี
ห้องน้ าที่สะอาด
ได้มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

360 โครงการก่อสร้าง
โรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศลิาอาสน ์  

เพื่อให้มโีรงอาหาร
ส าหรับเด็กปฐมวัย
นั่งรับประทาน
อาหาร 

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กวัด
ศลิาอาสน์ 

- - 500,000 500,000 500,000 โรงอาหาร 1 
หลัง 

มโีรงอาหาร
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยนัง่รับ 
ประทานอาหาร 

กอง
การศึกษา 

361 โครงการปรับปรุง
ร้ัวศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กวัดศิลาอาสน์  

เพื่อปูองกันความ
ปลอดภัยของเด็ก
และทรัพย์สนิของ
ทางราชการ

เสียหาย 

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กวัด
ศลิาอาสน์ 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ร้ัวศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
ปรับปรุงให้

แข็งแรงปลอดภัย 

เด็กได้รับความ
ปลอดภัย ทรัพย์สิน
ของทางราชการ
ได้รับการปูองกัน

ความเสียหาย 

กอง
การศึกษา 

362 โครงการก่อสร้าง
หลังคาโดมสนาม 
เด็กเล่นศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อกันแดดและฝน
ให้เด็กปฐมวัยได้
เล่นออกก าลังกาย 

สนามเด็กเล่น
ประจ า ศพด. 

- - 300,000 300,000 300,000 สนามเด็กเล่น
ประจ า ศพด. 

สนามเด็กเล่นมี
หลังคากันแดด
และฝนให้เด็ก
ปฐมวัยได้เล่น
ออกก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 



- 141 - 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

363 โครงการส่งเสริม

การเรียนรู้ของเด็ก

ปฐมวัยท้องถิ่นไทย

ผ่านการเล่น 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย

ได้รับการพัฒนา 

การจากการเล่น 

เด็กปฐมวัย

ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

- - 100,000 100,000 100,000 สนามเด็กเล่น

พร้อมฐานการ

เรียนรู้ 

เด็กปฐมวัยมี

พัฒนาการท่ีดี

เหมาะสมกับวัย 

กอง

การศึกษา 

364 โครงการงานวัน

เด็กแห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนมโีอกาสได้

แสดงออกถึง

ความสามารถใน

ด้านต่างๆ 

เด็กปฐมวัย/

เด็กนักเรียน

โรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. 

100,000 80,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 เด็ก

ปฐมวัยและเด็ก

นักเรียนท่ีได้ร่วม

กิจกรรมได้

แสดงออกถึง

ความสามารถ 

เด็กนักเรียนได้

แสดงความ 

สามารถอยา่ง

เต็มท่ี 

กอง

การศึกษา 

365 โครงการจัดตั้งศูนย์

อาเซียนศกึษา

ต าบลภูแลนคา 

เพื่อเตรียมความ

พร้อมสูป่ระชาคม

อาเซียน 

ประชาชน, 

ผู้บริหาร, 

พนักงานส่วน

ต าบลและ

พนักงานจ้าง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มคีวามรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน

มากขึ้น 

ประชาชน  

ผู้บริหาร พนัก 

งานสว่นต าบล 

พนักงานจ้างม ี

ความพร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

กอง

การศึกษา 

366 โครงการจัดตั้ง

เครอืขา่ยพัฒนา

การศึกษาภูแลนคา 

เพื่อพัฒนา

การศึกษาในต าบล

ภูแลนคา 

เยาวชน 

ต าบล 

ภูแลนคา 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 เครอืขา่ยพัฒนา

การศึกษา 

ภูแลนคา 

การศึกษาใน

ต าบลภูแลนคามี

การพัฒนาท่ีดี

ขึน้ 

กอง

การศึกษา 

รวม  25 โครงการ 4,260,000 3,719,000 5,970,000 5,935,000 5,935,000    



- 142 - 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
 

    5.2 แผนงาน สาธารณสุข 

367 โครงการ TO BE 

NUMBER ONE 

เพื่อสง่เสริมการ

ออกก าลังกายของ

เยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชน/

เยาวชน 

ต าบล 

ภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มสีุขภาพร่างกาย 

ท่ีแข็งแรง 

ประชาชนใชเ้วลา

วา่งให้เกิด

ประโยชนโ์ดยท า

กจิกรรมร่วมกัน 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

 

368 โครงการปูองกัน/

ควบคุมและก าจัด

พาหะน าโรค 

เพื่อปูองกันการ

แพร่ระบาดของ

โรคติดตอ่โรคตาม

ฤดูกาล 

หมูท่ี่ 1 – 8 160,000 116,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 60 การ

ระบาดของโรค 

ตดิตอ่โรคตาม

ฤดูกาลลดลง 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

จากโรคระบาด

เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

369 โครงการรณรงค์/
ปูองกันโรค
ไข้เลอืดออก 

เพื่อปูองกันการเกิด
และการระบาดของ
โรคไข้เลอืดออก 

ประชาชน 
ต าบลภูแลน

คา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ท่ีปุวยเป็น
ไข้เลอืดออกลดลง 

ไมพ่บผู้ปุวยเป็น
ไข้เลอืดออกใน
พื้นท่ี 

ส านักปลัด 

370 โครงการปูองกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและ
แมว 

สุนัขและแมว
ในต าบลภู
แลนคา 

- 36,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ100ของ
สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีนปูอง 
กันโรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวได ้
รับการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพษิ
สุนัขบ้าครบทุกตัว 

ส านักปลัด 

371 โครงการอุดหนุน

ศูนยส์าธารณสุขมูล

ฐาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน

อุดหนุนศูนย์

สาธารณสุขมูลฐาน

จ านวน 8 หมูบ้่าน 

หมูท่ี่ 1 – 8 60,000 - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 90ของ

ประชาชนเข้าถึง 

บริการด้าน

สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง

หนว่ยบริการ

ด้านสารณสุข 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

372 โครงการอุดหนุน
ส าหรับการด าเนนิ 

งานตามแนวทาง
โครงการพระราช 
ด ารดิ้านสาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณด้าน

สาธารณสุข
หมูบ้่านละ 
20,000 บาท 

24 โครงการ - 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ70ของ
ประชาชนมี

สุขภาพกายและ
ใจดีขึน้ 

ประชาชนมคีวามรู้
ด้านสาธารณสุขมี

สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

373 โครงการปลอด
สารพิษชวีติมสีุข 

เพื่อสง่เสริมให้
ประชาชนท่ัวไป
และเกษตรกรหยุด
การใชส้ารเคมี 

ประชาชน
ต าบล 

ภูแลนคา 

- - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน/
เกษตรกรเลิกใช้
สารเคมี 

ประชาชนท่ัวไป
และเกษตรกรมี
สุขภาพร่างกายดี
ขึน้ 

ส านักปลัด 

374 โครงการไตวายไม่
ตายไว 

เพื่อให้ผู้ปุวยโรคไต
ได้รับความสะดวก
และได้รับการ
รักษาท่ีเร็วขึน้ 

ผู้ปุวย 
ต าบล 

ภูแลนคา 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ผู้ปุวยได้รับการ
รักษาครบทุกราย 

ผู้ปุวยได้รับความ
สะดวกและได้รับ
การรักษาท่ีเร็วขึน้ 

ส านักปลัด 

รวม  8 โครงการ 320,000 412,000 535,000 535,000 535,000    
 

  5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

375 โครงการส่งเสริม
ความรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ/ ผู้พกิาร/
ผู้ปุวยเอดส์ และ
ผู้ดอ้ยโอกาส 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ดอ้ยโอกาส 

ผู้สูงอายุ,  
ผู้พกิาร, 
ผู้ปุวยเอดส์ 
ผู้ดอ้ยโอกาส 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ70
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ดอ้ยโอกาสมี
คุณภาพ ชวีติท่ีดี
ขึน้ 

ผู้สูงอาย ผู้พกิาร
, ผู้ปุวยเอดส์  
ผู้ดอ้ยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึน้ 

กอง
สวัสดกิาร
สังคม 

 



- 144 - 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

376 โครงการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณค์รุภัณฑ์ 

ชว่ยเหลอืคนพิการ 

 

เพื่อให้คนพิการ

ชว่ยเหลอืตนเองได้

เบือ้งต้น 

คนพกิาร - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ70 ผู้

พกิารได้รับการ

ชว่ยเหลอื 

ผู้พกิารสามารถ

ชว่ยเหลอืตัวเอง

ได ้

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

377 โครงการซ่อมแซม

บ้านผู้ดอ้ยโอกาส 

เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ผู้ดอ้ยโอกาส 

ผู้ดอ้ยโอกาส 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้ดอ้ย 

โอกาสท่ีได้รับ

ความชว่ยเหลอื 

ผู้ดอ้ยโอกาสมท่ีี

พักอาศัยท่ี

แข็งแรงและ

ปลอดภัย 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

 

378 โครงการวันผู้พกิาร

สากล 

เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ผู้พกิาร 

ผู้พิการ - - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ 

ผู้พกิารมคีุณภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

ผู้พกิารมี

คุณภาพชีวิต 

ท่ีดขีึน้ 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

379 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนฝึกอบรม

ด้านอาชพีส าหรับ

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร  

และผู้ปุวยเอดส์ 

เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร

และผู้ปุวยเอดส์ 

ผู้สูงอายุ  

ผู้พกิารและ

ผู้ปุวยเอดส์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 

และผู้ปุวยเอดส์มี

รายได้เพิ่ม 

ผู้สูงอายุ  

ผู้พกิาร ผู้ปุวย

เอดส์มีคุณภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

 

380 โครงการส่งเสริม 

สนับสนุนพัฒนา

ศักยภาพสตรี และ

ครอบครัวในชุมชน 

เพื่อพัฒนาบทบาท

สตรีและครอบครัว 

กลุ่มสตรี 50,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ80สตรี

ได้รับการยอมรับ

ทางสังคม 

กลุ่มสตรีมี

บทบาททาง

สังคมมากขึน้ 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

381 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบล 

ภูแลนคา 

เพื่อสง่เสริม
สนับสนุนกลุ่มผู้สูง 

อายุได้ท ากิจกรรม
ตา่งๆ รว่มกัน 

กลุ่มผู้สูงอาย ุ 50,000 30,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้สูงอายุท่ี
รวมกลุม่ท า

กิจกรรมร่วมกัน  

ผู้สูงอายุได้ท า
กิจกรรมตา่งๆ 

ร่วมกัน 

กอง
สวัสดกิาร

สังคม 

382 โครงการศูนย์
พัฒนาคุณภาพชวีติ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพงิในชุมชน 

ผู้สูงอาย ุ - - 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับการดูแล 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึน้ 

กอง
สวัสดกิาร
สังคม 

รวม  8 โครงการ 340,000 380,000 660,000 660,000 660,000    
 

      5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

383 โครงการส่งเสริม/ 
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

ไทย 

เพื่อบ ารุงรักษา
ศลิปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒน -

ธรรมอันดขีอง
ท้องถิ่น 

ต าบล 
ภูแลนคา 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ70
ประชาชนมสี่วน
ร่วมในวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมสี่วน
ร่วมในวัฒนธรรม
อันดงีามของ
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

384 โครงการส่งเสริม/
ท านุบ ารุงกจิกรรม 
ทางศาสนา 

เพื่อท านุบ ารุง
ศาสนาให้คงคงอยู่
เป็นท่ียึดเหนี่ยว
ของประชาชน 

อบต. 
ภูแลนคา 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละประชาชน 
มสี่วนร่วมใน 
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

ประชาชนมสี่วน
ร่วมในกิจกรรม 
ทางศาสนา 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

385 โครงการเข้าวัดฟัง

ธรรมวันธรรมสวนะ 

เพื่อส่งเสริมให้

ผู้บริหารพนักงาน

ส่วนต าบลและ

พนักงานจ้างได้เข้า

วัดฟังธรรม 

วัดต าบล 

ภูแลนคา 

10,000 - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80

บุคลากรได้เข้า 

ร่วมฟังธรรม 

ผู้บริหาร,

พนักงานส่วน

ต าบลและ 

พนักงานจ้างมี

คุณธรรมและ 

ศีลธรรมในการ

ใชช้วีติประจ าวัน

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

386 โครงการวัด ประชา 

รัฐ สร้างสุข 

เพื่อสง่เสริมการมี

ส่วนร่วมสร้างความ 

สามัคคีของชุมชน

และพัฒนาสิ่งแวด 

ล้อมศาสนสถาน 

- อบต. 

- วัดในพื้นท่ี 

 

- - 20,000 20,000 20,000 วัดท่ีเข้าร่วม

โครงการ 

ชุมชนเกิดความ

สามัคคีมสี่วน

ร่วมในพัฒนา 

ศาสนสถาน 

ส านักปลัด 

387 โครงการเข้าร่วม

กิจกรรมฉลอง

อนุสาวรีย์เจ้าพ่อ

พระยาแลของ

อ าเภอบ้านเขว้า

และจังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อบ ารุงรักษา

ศลิปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดขีอง

ท้องถิ่น 

 

2 ครัง้ 150,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ80

ประชาชนมสี่วน

ร่วมในวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมสี่วน

ร่วมใน

วัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

 

กอง

การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

388 โครงการงาน

ประเพณีลอย

กระทง 

เพื่อบ ารุงรักษา

ศลิปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดขีอง

ท้องถิ่น 

1 ครัง้ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ80

ประชาชนมสี่วน

ร่วมในวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมสี่วน

ร่วมใน

วัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

 

กอง

การศึกษา 

389 โครงการรดน้ าด า

หัวผู้สูงอายุเนื่องใน

ประเพณีวัน

สงกรานต ์

 

 

เพื่อบ ารุงรักษา

ศลิปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดี 

ของท้องถิ่น 

 

1 ครัง้ 85,000 70,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80

ประชาชนมสี่วน

ร่วมในวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีสว่น

รว่มในวัฒนธรรม

อันดีงามของ

ท้องถิ่น 

กอง

การศึกษา 

 

390 โครงการประเพณี

บุญบ้ังไฟ 

เพื่อบ ารุงรักษา

ศลิปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดขีอง

ท้องถิ่น 

 

1 ครัง้ 50,000 - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80

ประชาชนมสี่วน

ร่วมในวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมสี่วน

ร่วมใน

วัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

กอง

การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

391 โครงการเข้าวัด

ปฏบัิตธิรรม 

เพื่อให้ประชาชน

ท่ัวไปได้มโีอกาสเขา้

วัดปฏบัิตธิรรม เข้า 

ใจถึงหลักธรรมค า

สอนทางศาสนาและ

น าไปปรับใชใ้นชีวิต 

ประจ าวันไดอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

ต าบล 

ภูแลนคา 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ90 

ผู้เข้าร่วมปฏบัิติ

ธรรมได้ปฏบัิตติัว

อยู่ในศลีธรรม 

อันดี 

ประชาชนและ

พุทธศาสนิกชน 

สามารถด ารง

ชวีติประจ าวันใน

สังคมได้อย่างมี

ความสุข 

กอง

การศึกษา 

392 โครงการประเพณี

เข้าพรรษา 

เพื่อบ ารุงรักษา

ศลิปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดขีอง

ท้องถิ่น 

1 ครัง้ - - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ80

ประชาชนมสี่วน

ร่วมในวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมสี่วน

ร่วมใน

วัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

กอง

การศึกษา 

393 โครงการประเพณี

ออกพรรษา 

เพื่อบ ารุงรักษา

ศลิปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นและวัฒน –

ธรรมอันดขีอง

ท้องถิ่น 

1 ครัง้ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80

ประชาชนมสี่วน

ร่วมในวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมสี่วน

ร่วมใน

วัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

กอง

การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

394 โครงการงานบุญ

ประเพณเีจดีย์ศรี

จันทรา 

เพื่อบ ารุงรักษา

ศลิปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นและวัฒน- 

ธรรมอันดขีอง

ท้องถิ่น 

1 ครัง้ - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80

ประชาชนมสี่วน

ร่วมในวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมสี่วน

ร่วมใน

วัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

กอง

การศึกษา 

395 อุดหนุนโครงการ

แข่งขันกีฬากลุ่ม

โรงเรียนต าบล 

ภูแลนคา 

เพื่อสง่เสริมให้เด็ก

นักเรียนมโีอกาส

แสดงความสามารถ

ด้านการกีฬา มีน้ า 

ใจนักกีฬารูแ้พรู้้ชนะ 

รู้อภัย 

โรงเรียนใน

ต าบล 

ภูแลนคา 

100,000 80,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 

เด็กนักเรียนได้มี

ส่วนร่วมใน

กิจกรรมการ

แข่งขันกีฬา 

นักเรียนมี

สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง มีน้ าใจ

นักกีฬารู้แพ้รู้

ชนะรูอ้ภัย 

กอง

การศึกษา 

 

 

396 โครงการก่อสร้าง

หลังโดมลานกีฬา

หมูบ้่าน  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนได้เล่นกีฬา

ออกก าลังกาย 

บ้านหว้ย

น้ าค า 

ม.3 

- - 320,000 320,000 320,000 จ านวนเด็กและ

เยาวชนท่ีได้รับ

ผลประโยชน์ 

มลีานกีฬาไว้เล่น

กีฬาออกก าลัง

กาย 

กองช่าง 

397 โครงการตดิตัง้โคม

ไฟฟาูส่องสวา่งลาน

กีฬาประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้ 

มสีถานท่ีออกก าลัง

กายในช่วงเวลาเย็น

ถึงค่ า 

ลานกีฬา

ประจ า

หมูบ้่าน 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 

ประชาชนได้เล่น

กีฬาออกก าลังใน

ชว่งเวลาเย็นถึง

ค่ า 

ประชาชนมี

สถานท่ีออก

ก าลังกายใน

ชว่งเวลาเย็นถึง

ค่ า 

กอง

การศึกษา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

398 โครงการแข่งขัน

กีฬาเยาวชนและ

ประชาชนต าบล 

ภูแลนคา 

เพื่อสง่เสริมการ

ออกก าลังกายและ

ปูองกันปัญหา

เยาวชนติดยา 

เสพติด 

 

เยาวชน 

ประชาชน 

ต าบล 

ภูแลนคา 

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ60

เยาวชนและ

ประชาชนท่ีเข้า

ร่วมแขง่ขันกีฬา 

 เยาวชนและ 

 ประชาชนใชเ้วลา  

 วา่งให้เกิด 

 ประโยชนแ์ละ 

 ห่างไกลยาเสพติด 

กอง

การศึกษา 

 

 

399 โครงการพัฒนา

ศักยภาพดา้นกีฬา

ต าบลภูแลนคา 

 

เพื่อพัฒนาเพ่ิม

ศักยภาพดา้นกีฬา 

ประชาชน 

ต าบล 

ภูแลนคา 

- 30,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละเยาวชนมี

พัฒนาการด้าน

กีฬาท่ีดขีึน้ 

การกีฬาต าบล 

ภูแลนคามี

ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

กอง

การศึกษา 

 

400 โครงการแข่งขัน

กีฬาท้องถิ่น

สัมพันธ์ 

เพื่อสง่เสริมให้

ประชาชน ผู้บริหาร 

สมาชิก อบต. 

พนักงานส่วน

ต าบลและพนักงาน

จ้างได้เล่นกีฬา

ออกก าลังกาย 

 

 

 1 ครัง้ - - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

แข่งขันกีฬา 

ประชาชน 

ผู้บริหาร สมาชกิ 

อบต. พนักงาน

ส่วนต าบลและ

พนักงานจ้างได้

เล่นกีฬาออก

ก าลังกาย 

 

รวม  18 โครงการ 545,000 770,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
 

      5.5 แผนงานงบกลาง 

401 โครงการสนับสนุน

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ (สปสช.) 

เพื่อให้ประชาชน

เข้าถึงหน่วยบริการ

ด้านสาธารณสุข

อย่างท่ัวถึง 

ประชาชน 

ต าบล 

ภูแลนคา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ90ของ

ประชาชนเข้าถึง

บริการด้าน

สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง

หนว่ยบริการ

ด้านสารณสุข 

ส านักปลัด 

 

402 สงเคราะห์เบีย้ยัง

ชพีผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ

 

5,012,400 5,248,800 5,400,000 5,560,000 5,700,000 จ านวนผู้สูงอาย ุ

ได้รับเบ้ียยังชีพ 

ผู้สูงอายุมี

คุณภาพชีวิตดี

ขึน้ 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

403 สงเคราะห์เบีย้ยัง

ชพีผู้พกิาร 

เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ผู้พกิาร 

ผู้พกิาร 

 

2,201,600 2,400,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนผู้พกิาร 

ได้รับเบ้ียยังชีพ 

ผู้พกิารมี

คุณภาพชีวิต 

ท่ีดีขึ้น 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

404 สงเคราะห์เบีย้ยัง

ชพีผู้ปุวยเอดส์ 

เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้ปุวย

เอดส์ 

ผู้ปุวยเอดส์ 

 

16,000 18,000 18,000 18,000 18,000 จ านวนผู้ปุวย

เอดส์ได้รับเบ้ียยัง

ชพี 

ผู้ปุวยเอดส์มี

คุณภาพชีวิตดี

ขึน้ 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

405 โครงการสนับสนุน

กองทุนสวัสดกิาร

ชุมชนต าบล 

ภูแลนคา 

เพื่อให้กลุ่ม

สวัสดกิารชุมชนมี

ความเข้มแข็ง 

กลุ่ม

สวัสดกิาร

ชุมชนต าบล 

ภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มสวัสดกิาร

ชุมชนต าบล 

ภูแลนคา 

สวัสดกิารชุมชน

มคีวามเข้มแข็ง 

มกีารบริหาร

จัดการท่ีด ี

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

 

รวม  5 โครงการ 7,580,000 8,016,800 8,268,000 8,428,000 8,568,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวติให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวดัที ่3 การพัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถด้านการเกษตร 

    6. ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและส่งเสรมิอาชพี 

        6.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

406 โครงการส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพเลีย้งสัตว ์ 

เพื่อสง่เสริมกลุ่ม

อาชีพด้านการ

เลีย้งสัตว ์

กลุ่มอาชพี

เลีย้งสัตว ์

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80ผู ้

เข้าร่วมโครง 

การมชีวีติความ

เป็นอยูท่ี่ดขีึน้ 

กลุ่มเลีย้งสัตวม์ี

รายได้เพิ่มขึ้น 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

 

407 โครงการหมูบ้่าน

เศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อน าแนวทาง 

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

มาประยุกตใ์ช ้

บ้านหว้าเฒา่ 

ม.1 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60

ประชาชนมี

ชวีติความ

เป็นอยูท่ี่ดขีึน้ 

ประชาชนได้น า

แนวทางปรัชญา 

ของเศรษฐกิจ

พอเพยีงมา

ประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติประจ าวัน 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

408 โครงการส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพปลูกพชืเศรษฐกิจ 

เพื่อสง่เสริมกลุ่ม

อาชีพ การปลูก 

พชืเศรษฐกิจ 

กลุ่มอาชพี

ปลูกพชื

เศรษฐกิจ 

- 30,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80ผู ้
เข้ารว่มโครงการ

มผีลผลิตเพิ่มขึ้น 

ผลผลิตเพิ่มขึ้น  

มรีายได้เพิ่มขึ้น 

กอง

สวัสดกิาร 

409  โครงการส่งเสริมหนึ่ง

หมูบ้่านหน่ึงผลิตภัณฑ ์

(OTOP) 

เพื่อสง่เสริมให้

เกิดการรวมกลุม่

สร้างรายได ้

หมูท่ี่ 1 – 8  60,000 40,000 100,000 100,000 100,000 ผลิตภัณฑข์อง

หมูบ้่าน 

ประชาชนใช้

เวลาวา่งให้เกิด

ประโยชนแ์ละ

เพิ่มรายได้ 

กอง

สวัสดกิาร

สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

410 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชพี

ต าบลภูแลนคา 

เพื่อสง่เสริม
ศักยภาพ กลุ่ม

อาชีพตา่งๆ 

กลุ่มอาชพี 
ต าบล 

ภูแลนคา 

90,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ80กลุ่ม
อาชีพมคีวามรู้

และทักษะใน
การประกอบ
อาชีพมากขึ้น 

ประชาชนใช้
เวลาวา่งให้เกิด

ประโยชนแ์ละ
เพิ่มรายได้ 

กอง
สวัสดกิาร 

สังคม 

411 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่วสิาหกจิ
ชุมชน 

เพื่อสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

50,000 60,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 กลุ่ม  
วสิาหกิจชุมชน  
มกีารบริหาร  
จัดการท่ีด ี

กลุ่มวิสาหกิจ 
ชุมชนมเีสถียร 
ภาพในการ 
บริหารจัดการ 
ภายในกลุ่ม 

กอง
สวัสดกิาร 
สังคม 

รวม  6 โครงการ 250,000 440,000 610,000 610,000 610,000    
 

            6.2 แผนงานการเกษตร 

412 โครงการสนับสนุน
ศูนยบ์ริการและถ่าย 
ทอดเทคโนโลยกีาร 
เกษตรประจ าต าบล 

เพื่อสง่เสริม
สนับสนุน 
ศบกต.ภูแลนคา 

1 ศูนย ์ - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80ของ 
ศบกต.ภูแลนคา 
มกีารบริหาร
จัดการท่ีด ี

เกษตรกรมี
ความรู้และ
ทักษะทางการ
เกษตร 

ส านักปลัด 

413 โครงการส่งเสริมให้
ความรู้เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพื่อสง่เสริมให้ 
เกษตรกรมีทักษะ
และความรูใ้นการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

เกษตรกร 
ต าบล 

ภูแลนคา 
 

- - 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละ 70 
เกษตรกรมีความ 
รูแ้ละทักษะ ใน  
การเพิ่มผลผลติ
ทางการเกษตร 

เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

414  โครงการอบรมการท า

ปุ๋ยอนิทรีย์/ ปุย๋ชีวภาพ 

/น้ าหมักชีวภาพ 

เพื่อให้เกษตรกร

รู้จักวิธีท าปุย๋ใช้

เองเพื่อลดตน้ทุน

การผลิต 

 

เกษตรกร 

ต าบล 

ภูแลนคา 

 

- 

 

- 50,000 50,000 50,000 ร้อยละต้นทุน

การผลิตลดลง 

เกษตรกร

สามารถท าปุย๋

ใชเ้องต้นทุนการ

ผลิตลดลง 

ส านักปลัด 

415  โครงการสนับสนุน

เมล็ดพันธ์ุพืชเพื่อการ

ผลิต 

เพื่อพัฒนา

ผลผลิตทาง

การเกษตร 

เกษตรกร 

ต าบล 

ภูแลนคา 

 

- 

 

- 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70

เกษตรกรมี

เมล็ดพันธ์ุท่ีดี

ส าหรับการ

เพาะปลูก 

 

ผลผลิตทาง

การเกษตร

เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

416 โครงการส่งเสริมการ

ปลูกพชืหมุนเวยีน/พชื

บ ารุงดิน 

เพื่อแกไ้ขปัญหา

ดินเสื่อมคุณภาพ 

เกษตรกร 

ต าบล 

ภูแลนคา 

- 

 

- 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70

สภาพพืน้ดนิม ี   

ความอุดม

สมบูรณ์ขึ้น 

 

ดินมคีวามอุดม

สมบูรณ์ขึ้น 

ส านักปลัด 

 

417  โครงการส่งเสริมการ

ไถกลบตอฟาง 

เพื่อรักษาหนา้ดิน

ไมใ่ห้เสื่อม

คุณภาพ 

เกษตรกร - 

 

- 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ70

หนา้ดินมีความ

อุดมสมบูรณ์ 

 

ดินมคีวามอุดม

สมบูรณ์ขึน้ 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

418 โครงการส่งเสริม

นวัตกรรมพื้นบ้านเพื่อ

การพัฒนาดิน 

-เพื่อสร้างความ

สมดุล และ

ก าหนดค่า

มาตรฐาน

คุณภาพดนิ เพื่อ

การน ากลับมาใช้

ประโยชนอ์ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กลุ่มอาชพี

เกษตรกรรม 

- 

 

- 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ70 

ดินมกีาร

พัฒนาเพ่ิม

คุณภาพ 

ดินดีมีคุณภาพ ส านักปลัด 

 

รวม  7 โครงการ - - 400,000 400,000 400,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวติให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวดัที ่8 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี มปีระสทิธิภาพ 

    - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี 

       1.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการตดิตัง้

กล้อง CCTV 

เพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพงาน

รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

 

8 แห่ง 

 

 

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 60

ความสงบ

เรียบร้อย

ภายในพื้นท่ี

เพิ่มขึ้น 

หมูบ้่านมี

ความสงบ

เรียบร้อย

เพิ่มขึ้น 

 

ส านักปลัด 

 

รวม  1 โครงการ - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000    

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดั ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

    - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการท่องเที่ยว 

       2.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

แหลง่ท่องเท่ียวน้ าตกหินดาด

ทองค า 

 เพือ่ปรับภูมิทัศน์ 

 น้ าตกหินดาด 

 ทองค าให้น่า  

 เท่ียวมากขึน้ 

น้ าตก 

หินดาดทองค า 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอ้ยละ60

น้ าตกไดร้ับ 

การปรับปรุง

ภูมิทัศน์ให้น่า

เท่ียวขึน้ 

น้ าตกหิน

ดาดทองค า

มคีวาม

สวยงามนา่

เท่ียวมากขึน้ 

กองช่าง 

 

 

 

รวม  1 โครงการ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000    
       
             2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

3. โครงการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชงิธรรมชาติและเชิง

สุขภาพอยา่งสร้างสรรค์ต าบล

ภูแลนคา 

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ส าหรับใช้

เป็นทางปัน่

จักรยานและ 

เพิ่มความ

สะดวกสบาย

ให้แกนั่กทอ่ง 

เท่ียว 

แหลง่ท่องเท่ียว

น้ าตกหินดาด

ทองค า 

 

1,046,500 - - - - -หอถัง

ขนาด 10 

ลบ.ม. 

-ห้องน้ า

สาธารณะ 

-ทางปัน่

จักรยาน 

-มเีส้นทางปัน่

จักรยาน 

-น้ าประปา

และห้องน้ าไว้

บริการและ

อ านวยความ

สะดวกให้แก่

นักท่องเท่ียว 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4. โครงการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเพิ่มประสิทธิภาพ

การท่องเท่ียวเชงินิเวศวทิยา 

เพื่อปรับปรุง

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สิ่งอ านวยความ

สะดวกรองรับ

นักท่องเท่ียว 

แหลง่ท่องเท่ียว

น้ าตกหินดาด

ทองค า 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -ซุ้มพักผ่อน 

-อาคารรอง 

รับนักเท่ียว 

-กิจกรรม 

Advenger 

-อุปกรณ์

เครื่องเลน่ 

มนีักท่อง 

เท่ียวเข้ามา

เท่ียวในพื้นท่ี

เพิ่มมากขึน้ 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างซุ้มประตู

ปูายประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวต าบลภูแลนคา 

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

แหลง่ท่องเท่ียว

ท่ีมีอยูภ่ายใน

เขตต าบล 

3 แห่ง - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนซุ้ม 

ประตูปูาย

ประชาสัม

พันธ์  

ประชาชน

ท่ัวไปรู้  

จักแหลง่

ท่องเท่ียว

ภายในต าบล 

ภูแลนคาเพิม่

มากขึ้น 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางเข้า-ออกน้ าตกหนิ

ดาดทองค า 
N15.940803 E101.771080 

N15.950029E101.771383 

เพื่อให้

ประชาชน

นักท่องเท่ียวมี

ความสะดวกใน

การสัญจร 

และลดปัญหา

ฝุุนละออง 

กว้าง 6 ม. 

ยาว 2,500ม. 

หนา 0.04 ม. 

 

- - 8,250,000 8,250,000 8,250,000 ถนนลาด 

ยางยาว 

2,500 

เมตร 

ประชาชน

นักท่อง 

เท่ียวได้รับ

ความ

สะดวกใน

การสัญจร

เข้า-ออก 

กองช่าง   
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7. โครงการขยายเขตไฟฟูาเข้าสู่

แหลง่ท่องเท่ียวน้ าตกหินดาด

ทองค า 

เพื่อขยายเขต

ไฟฟาูเขา้สู่

แหลง่ท่องเท่ียว 

ระยะทาง  

2,500 เมตร 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขยายเขต

ไฟฟาู

ระยะทาง 

2,500 ม. 

มไีฟฟาูใช้

เพิ่มความ

สะดวกให้แก่

นักท่องเท่ียว 

 

กองช่าง 

8. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า

หินดาดทองค า 

N15.949515 

E101.770882 

 

เพื่อเพิ่ม

ปริมาณการกัก

เก็บน้ ามากขึ้น 

อา่งเก็บน้ า

น้ าตกหินดาด

ทองค า 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาณ 

การกักเก็บ

น้ าที่เพิม่ขึ้น 

ร้อยละ 40 

 

ปริมาณน้ า

เพิ่มมากขึน้ 

กองช่าง 

รวม  6 โครงการ 1,046,500 - 18,250,000 18,250,000 18,250,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขนัได้ อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรบัการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยง 

   สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

   - ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน  

      4.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9. โครงการก่อสร้างระบบประปา
มาตรฐาน  
บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ประชาชน
มน้ี าประปาใช้

ส าหรับอุปโภค

บรโิภคอย่าง 
ท่ัวถึง 

1 แห่ง 
 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ระบบ
ประปา
หมูบ้่าน 
1 แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ใชอ้ย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างระบบประปา
มาตรฐาน  
บ้านปุาปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชน

มน้ี าประปาใช้

ส าหรับอุปโภค

บรโิภคอย่าง

ท่ัวถึง 

1 แห่ง 
 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ระบบ
ประปา
หมูบ้่าน 
1 แห่ง 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ใชอ้ย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 

11. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ า

พลังงานแสงอาทติย์ของระบบ

ประปาหมูบ้่าน  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.884934 E101.794460 

เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อย่างเพยีงพอ

และลดตน้ทุนใน

การผลิต

น้ าประปา 

บ้าน 

หวา้เฒ่า 

หมูท่ี่ 1 

- 

 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ

ตน้ทุนใน

การผลิต

น้ าประปา

ท่ีลดลง 

 ตน้ทุนการ 

 ผลิตน้ า 

 ประปาลดลง 

 ประชาชนม ี 

 น้ าประปาใช้  

 อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

12. ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์ บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.881062 E101.797868 

เพื่อให้ประชาชน

มนี้ า ประปาใช้

อยา่งเพียงพอ

และลดตน้ทุนใน

การผลิต

น้ าประปา 

 

บ้านหว้าเฒา่ 

หมูท่ี่ 1 

- 

 

- 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ

ตน้ทุนใน

การผลิต

น้ าประปา

ท่ีลดลง 

 ตน้ทุนการ 

 ผลิตน้ า 

 ประปาลดลง 

 ประชาชนม ี 

 น้ าประปาใช้    

 อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

 

13. ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์ บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.908211 E101.830736 

 เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อย่างเพยีงพอ

และลดตน้ทุนใน

การผลิต

น้ าประปา 

 

บ้านแกง้ยาว  

หมูท่ี่ 2 

- 

 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ

ตน้ทุนใน

การผลิต

น้ าประปา

ท่ีลดลง 

 ตน้ทุนการ 

 ผลิตน้ า 

 ประปาลดลง 

 ประชาชนม ี 

 น้ าประปาใช้  

 อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

 

14. ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์ของระบบประปา

หมูบ้่าน บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

N15.928914 E101.802956 

 เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อย่างเพยีงพอ

และลดตน้ทุนใน

การผลิต

น้ าประปา 

 

บ้านนาอินทร์

แตง่ หมู่ท่ี 4 

- 

 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ

ตน้ทุนใน

การผลิต

น้ าประปา

ท่ีลดลง 

 ตน้ทุนการ 

 ผลิตน้ า 

 ประปาลดลง 

 ประชาชนม ี 

 น้ าประปาใช้  

 อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

15. ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์ของระบบประปา

หมูบ้่าน บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.937376 E101.778086 

 เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อย่างเพยีงพอ

และลดตน้ทุนใน

การผลิต

น้ าประปา 

บ้านซับปลา

กั้ง หมู่ท่ี 5 

- 

 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ

ตน้ทุนใน

การผลิต

น้ าประปา

ท่ีลดลง 

 ตน้ทุนการ 

 ผลิตน้ า 

 ประปาลดลง 

 ประชาชนม ี 

 น้ าประปาใช้  

 อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

 

16. ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์ของระบบประปา

หมูบ้่าน บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.905077 E101.840398 

 เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อย่างเพยีงพอ

และลดตน้ทุนใน

การผลิต

น้ าประปา 

 

บ้านโนน

เหลื่อม  

หมูท่ี่ 7 

- 

 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ

ตน้ทุนใน

การผลิต

น้ าประปา

ท่ีลดลง 

 ตน้ทุนการ 

 ผลิตน้ า 

 ประปาลดลง 

 ประชาชนม ี 

 น้ าประปาใช้  

 อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

 

17. ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์ของระบบประปา

หมูบ้่าน บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.915596 E101.798163 

 เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าประปาใช้

อย่างเพยีงพอ

และลดตน้ทุนใน

การผลิต

น้ าประปา 

 

บ้าน 

ปุาปอแดง 

หมูท่ี่ 8 

- 

 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ

ตน้ทุนใน

การผลิต

น้ าประปา

ท่ีลดลง 

 ตน้ทุนการ 

 ผลิตน้ า 

 ประปาลดลง 

 ประชาชนม ี 

 น้ าประปาใช้  

 อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

18. โครงการตดิตัง้เสาโคมไฟทาง

สาธารณะทางหลวงชนบท

หมายเลข ชย.4025  

ชว่งบ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อเพิ่มไฟส่อง

สวา่งในเวลาค่ า

คืน 

บ้านหว้าเฒา่ 

หมูท่ี่ 1 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 

80ผูใ้ชร้ถ

ใชถ้นนใน

เวลาค่ าคืน

มคีวาม

ปลอดภัย

มากขึ้น 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกและ 

ปลอดภัยใน

การสัญจร 

ในเวลาค่ า

คืน 

กองช่าง 

19. โครงการตดิตัง้เสาโคมไฟทาง
สาธารณะทางหลวงชนบท
หมายเลข ชย.4025  
ชว่งภายในหมูบ้่านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อเพิ่มไฟส่อง
สวา่งในเวลาค่ า
คืน 

บ้านแกง้ยาว 
หมูท่ี่ 2 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 

80ผูใ้ชร้ถ

ใชถ้นนใน

เวลาค่ าคืน

มคีวาม

ปลอดภัย

มากขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ 
ปลอดภัยใน
การสัญจร 
ในเวลาค่ า
คืน 

กองช่าง 

20. โครงการตดิตัง้เสาโคมไฟทาง
สาธารณะทางหลวงชนบท
หมายเลข ชย.4022  
ชว่งบ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อเพิ่มไฟส่อง
สวา่งในเวลาค่ า
คืน 

บ้านซับปลากั้ง 
หมูท่ี่ 5 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 

80ผูใ้ชร้ถ

ใชถ้นนใน

เวลาค่ าคืน

มคีวาม

ปลอดภัย

มากขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ 
ปลอดภัยใน
การสัญจร 
ในเวลาค่ า
คืน 

กองช่าง 



- 164 - 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

21. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามล าหว้ยยางงู บา้นปุาปอแดง 
ม.8- บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.909250 E101.812078 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

สะพาน คสล.
1 แห่ง 

 

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 สะพาน 
คสล.1
แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

22. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
ล าห้วยยางงู บา้นซับปลากั้ง  
ม.5-บ้านวังเดอืนห้า ต.หว้ยตอ้น 
N15.939124 E101.782428 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

สะพาน คสล.  
1 แห่ง 

 

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 สะพาน 
คสล.1
แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

23. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านแกง้ยาว ม.2-บ้าน 
สามพันตา ต.หว้ยตอ้น 
N15.914464 E101.828556 
N15.933439 E101.826455 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,280ม. 
หนา 0.15 ม.  

- 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 ถนน คสล.
ยาว
2,280 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

24. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านหว้าเฒา่ ม.1- 
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 
N15176005 E101.80009 
N15.176241 E101.798881 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 3,307ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 8,245,000 - - - ถนน คสล. 
ยาว
3,307  
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

25. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านแกง้ยาว ม.2- 
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.176111 E101.802128 
N15.176294 E101.800431 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 3,180ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 8,800,000 - - - ถนน คสล. 
ยาว
3,180 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

26. โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายท่ีท าการ อบต.ภูแลนคา-

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 
N15.917253 E101.770037 

N15.922956 E101.791373 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 2,475ม. 

หนา 0.15 ม.  

- 6,187,500 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ถนน คสล.

ยาว

2,475  

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

27. โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนาอินทร์แต่ง ม.4-

บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.928769  E101.801729 

N15.934393 E101.777473 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 2,265ม. 

หนา 0.15 ม.  

- 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนน คสล.

ยาว

2,265  

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

28. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

หนองหวา้ บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.927459  E101.826148 

N15.923115 E101.817778 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว 1,960 ม. 

หนา 0.15 ม.  

- 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 ถนน คสล.

ยาว

1,960 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

(รอย้าย

ไปยุม.2 

29. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

แก้งยาว ม.2-คุ้มท่าหลวงบ้าน 

ชลีองใต ้(สายไรน่ายฉลอง)  

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.921449  E101.828575 

N15.918904 E101.838617 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว1,180 ม. 

หนา 0.15 ม.  

- 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 ถนนคสล.

ยาว

1,180  

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

30. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านปุาปอแดง ม.8 - 

บ้านใหม่หนองแดง ต.ชีบน 
N15.910854  E101.778456 

N15.910288 E101.771229 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 882 ม. 

หนา 0.15 ม.  

- 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ถนน คสล.

ยาว 842 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

31. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านโนนเหลื่อม ม.7 – 

บ้านหว้ยตะแคง ต.โคกสูง 
N15.906422 E101.833533 

N15.908044 E101.846899 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว2,085ม. 

หนา 0.15 ม. 

 

- 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 ถนน คสล. 

ยาว

2,085

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

32. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายหว้ยน้ าค า ม.3 - 

โนนนาพวง ต.ชบีน 
N15.938414 E101.714304 

N15.927819 E101.722735 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว1,330ม. 

หนา 0.15 ม. 

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนน คสล. 

ยาว

1,730 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

33. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านซับปลากั้ง ม.5– 

บ้านโนนนาพวง ต.ชบีน 
N15.935428 E101.770286 

N15.934318 E101.728957 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว5,580ม. 

หนา 0.15 ม. 

- 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 ถนนลาด 

ยางยาว

5,580 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

34. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านโนนเหลื่อม ม.7 

-บ้านตาดพัฒนา ต.ตลาดแร้ง 
N15.895738 E101.832906 

N15.864516  E101.829360 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว2,327ม. 

หนา 0.15 ม. 

 

- - 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ถนน คสล.

ยาว

2,327 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

35. โครงการปรับปรุงถนน คสล.

เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกสาย

บ้านนายอุดม ชัยโยบัว –  

บ้านนายกิตติ พังทอง  

บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.907522  E101.826988 

N15.906755  E101.829755 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 700 ม. 

หนา 0.04 ม. 

- - 2,400,000 2,400,000 2,400,000  ถนนผิว  

 จราจรแอส 

 ฟัลท์ติก 

 ยาว 700    

 เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

36. โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

เป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 

สายกลางบ้าน บ้านชีบน ม.6 
N15.937158 E101.703959 

N15.932986 E101.702152 

 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 550 ม.

หนา 0.04 ม. 

 

- - 1,400,000 1,400,000 1,400,000  ถนนผิว  

 จราจรแอส 

 ฟัลท์ติก 

 ยาว 550   

 เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

37. โครงการปรับปรุงถนน คสล.

เป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 

สายหน้าโรงเรียน -วัด  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 
N15.928291 E101.792957 

N15.928769 E101.801729 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 950ม. 

หนา0.04 ม. 

 

- - 2,700,000 2,700,000 2,700,000  ถนนผิว 

 จราจรแอส  

 ฟัลท์ติก 

 ยาว 950  

 เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

38. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านแกง้ยาว ม.2 –บ้าน 

สามพันตา ต.หว้ยตอ้น 
N15.913766 E101.828766 

N15.933666 E101.826388 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว2,280ม. 

หนา 0.04 ม. 

 

- 7,980,000 

 

7,980,000 

 

7,980,000 

 

7,980,000 

 

ถนนลาด 

ยางยาว

2,280 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

39. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายหว้ยน้ าค า ม.3- 

โนนนาพวง ต.ชบีน 
N15.938414 E101.714304 

N15.927819 E101.722735 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว1,330ม. 

หนา 0.04 ม. 

- - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ถนนลาด 

ยางยาว

1,730 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

40. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

บ้านนาอนิทร์แต่ง ม.4 – 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.928293 E101.793095 

N15.934423 E101.777482 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว1,435ม. 

หนา 0.04 ม. 

- 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 ถนนลาด 

ยางยาว

1,435 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

41. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายจากบ้านซับปลากั้ง – 

น้ าตกหินดาดทองค า  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

N15.923182 E101.764917 

N15.949915 E101.771713 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว3,000ม.  

หนา 0.04 ม. 

 

- - 11,800,000 11,800,000 11,800,000 ถนนลาด 

ยางยาว

3,000 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

42. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายซับปลากั้ง ม.5–  

บ้านโนนนาพวง ม.8 ต.ชบีน 
N15.935428 E101.770286 

N15.934318 E101.728957 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว5,580ม. 

หนา 0.04 ม. 

- - 22,000,000 22,000,000 22,000,000 ถนนลาด 

ยางยาว

5,580 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

43. โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

ถนนลาดยาง ทช.ชย.3019 

หนา้ อบต.ภูแลนคา เป็นผิว

จราจร ขนาด 4 ช่องจราจร 
N15.906776 E101.781878 

N15.926104 E101.762475 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

ชว่ง กม.ท่ี 19 

ถึง กม.ท่ี 22 

 

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขยายผิว

จราจร 4 

 ชอ่ง

จราจร  

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

44. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

สายบ้านโนนเหลื่อม ม.7 

-บ้านตาดพัฒนา ต.ตลาดแร้ง 
N15.895738 E101.832906 

N15.864516  E101.829360 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว2,327ม. 

หนา 0.04 ม. 

 

12,000,000 12,000,000 8,144,500 8,144,500 8,144,500 ถนนลาด

ยางยาว

2,327 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

45. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

สายโนนเหลื่อม-ห้วยตะแคง  

ต.โคกสูง 
N15.906422 E101.833533 

N15.908044 E101.846899 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 6 ม. 

ยาว2,085ม. 

หนา 0.04 ม. 

 

- - 6,880,500 6,880,500 6,880,500 ถนนลาด 

ยางยาว

2,085 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

46. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายแยกบา้นโนนเหลื่อม ม.7 

เชื่อมบ้านหว้ยยาง ต.โคกสูง 
N15.898425 E101.845647 

N15.886779 E101.861751 

 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. 

ยาว3,000ม. 

หนา 0.04 ม. 

 

- - 9,900,000 9,900,000 9,900,000 ถนนลาด 

ยางยาว

3,000 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 

47. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพดว้ย

ยางพารา สาย ก.ม.18  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.895833 E101.805090 

N15.892784 E101.805725 

เพื่อให้

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรและ

ลดปัญหาฝุุน

ละออง 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 345 ม. 

หนา 0.05ม.  

หรอืมผีิว 

จราจรซีเมนต์

พาราไม่น้อย

กว่า 1,725 

ตร.ม. 

 

 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน

ซีเมนต์

ปรับปรุง

คุณภาพ

ด้วยพารา

ยาว 345 

เมตร 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

48. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพดว้ย

ยางพารา สาย โนนเหลื่อม-ห้วย
ถ้ าเตา่ บ้านโนนเหลื่อม ม.7 
N15.895749  E101.836494 
N15.895250  E101.839674 

เพื่อให้

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรและ

ลดปัญหาฝุุน

ละออง 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 345 ม. 

หนา 0.05ม.  
หรอืมผีิว 

จราจรซีเมนต์
พาราไม่น้อย

กว่า 1,725 

ตร.ม. 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน
ซีเมนต์

ปรับปรุง
คุณภาพ
ด้วยพารา
ยาว 345 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

49. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพดว้ย
ยางพารา สายตากแปงู  
บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.907325 E101.799244 
N15.907882 E101.796073 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 345 ม. 

หนา 0.05ม.  
หรอืมผีิวจราจร

ซีเมนต์พาราไม่

น้อยกว่า 
1,725 ตร.ม. 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน
ซีเมนต์
ปรับปรุง
คุณภาพ
ด้วยพารา
ยาว 345 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

50. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ซีเมนตป์รับปรุงคุณภาพดว้ย
ยางพารา สายเขาน้อย  
บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.910580  E101.823292 
N15.913633  E101.823748 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 ม. 

ยาว 345 ม. 

หนา 0.05ม.  
หรอืมผีิวจราจร
ซีเมนต์พาราไม่

น้อยกว่า 

1,725 ตร.ม. 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน
ซีเมนต์
ปรับปรุง
คุณภาพ
ด้วยพารา
ยาว 345 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

51. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพดว้ย
ยางพาราสายมอหินกอง  
บ้านซับปลากั้ง ม.5 
N15.933307  E101.767650 
N15.933293  E101.764435 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 345 ม. 
หนา 0.05ม.  
หรอืมผีิวจราจร
ซีเมนต์พาราไม่
น้อยกว่า 
1,725 ตร.ม. 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน
ซีเมนต์
ปรับปรุง
คุณภาพ
ด้วยพารา
ยาว 345 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

52. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพดว้ย
ยางพารา สายแก่งท่าสาร  
บ้านชีบน ม.6 
N15.937132 E101.703768 
N15.940123  E101.704066 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 345 ม. 
หนา 0.05ม.  
หรอืมผีิวจราจร
ซีเมนต์พาราไม่
น้อยกว่า 
1,725 ตร.ม. 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน
ซีเมนต์
ปรับปรุง
คุณภาพ
ด้วยพารา
ยาว 345 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

53. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
ซีเมนตป์รับปรุงคุณภาพดว้ย
ยางพารา สายท่ีท าการ  
อบต.ภูแลนคา- 
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 
N15.917253 E101.770037 
N15.922956  E101.791373 
 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรลด
ปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 ม. 
ยาว2,475ม. 
หนา 0.05ม.  
หรอืมผีิวจราจร
ซีเมนต์พาราไม่
น้อยกว่า
12,375ตร.ม. 

- 3,586,800 3,586,800 - - ถนนซีเมนต์
ปรับปรุง
คุณภาพ
ดว้ยพารา
ยาว 
2,475 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

รวม  45 โครงการ 12,000,000 112,399,300 188,291,800 184,705,000 184,705,000    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
 

    4.2 แผนงานการเกษตร 

54. โครงการขุดลอกฝายพระ
อาจารย์จื่อ บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
N15.884677 E101.792832 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ฝายพระ
อาจารย์จื่อ 

บ้านหวา้เฒ่า 
ม.1 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  ปริมาณ  
 การกักเกบ็  
 น้ าที่เพิ่มข้ึน 
 ร้อยละ 40 

มนี้ าเพียงพอ
ส าหรับ
อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

55. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า 
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 
N15.928174 E101.804293 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้ า
ส าหรับใชอุ้ป-
โภคบริโภคและ
ท าการเกษตร 

บ้าน 

นาอนิทรแ์ต่ง 

ม.4 

 
 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000  ปริมาณ  
 การกักเกบ็  
 น้ าที่เพิ่มข้ึน 
 ร้อยละ 40 

มน้ี าเพียงพอ

ส าหรับ

อุปโภค 

บรโิภคและ 
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

56. โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ า 
คสล.ตอนล่างฝายน้ าลน้ล าห้วย
ชลีองท้ัง 2 ด้าน   
บ้านแกง้ยาว ม.2 
N15.907965 E101.829315 

เพื่อปูองกันน้ า
เซาะตลิง่บ้าน 
เรือนราษฎรและ
สถานท่ีราชการ  
 

1 แห่ง 
 

- 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 พนังกั้นน้ า 
คสล. 

บ้านเรือน
ราษฎรและ
สถานท่ีราช 
การมคีวาม
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

 กองช่าง 

57. โครงการก่อสร้างแก้มลิงล าห้วย
ชลีอง บา้นแก้งยาว ม.2 
N15.904062 E101.827651  

เพื่อกักเก็บน้ า 
ในฤดูแลง้และ
บรรเทาอุทกภัย
ในฤดูฝน  

บรเิวณล าห้วย

ชีลอง 

 

- 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวน 
212 
ครัวเรือน
ได้รับ
ประโยชน ์

มนี้ าส าหรับ
อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร
เพยีงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

58. โครงการก่อสร้างฝายหนิท้ิงกั้น

ล าน้ าชี บ้านชีบน ม.6 
N15.935234 E101.700193 

เพื่อกักเก็บน้ า

ส าหรับอุปโภค

บริโภคและท า

การเกษตร 

ล าน้ าชี 

บ้านชบีน  

ม.6 

- 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 จ านวน

201

ครัวเรือน

ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมี

น้ าเพียงพอ

ส าหรับ

อุปโภค

บริโภค 

กองช่าง 

59. โครงการขุดลอกฝายประมง  

บ้านปุาปอแดง ม.8 
N15.910078 E101.78877 

เพื่อให้ประชาชน

มนี้ าใชส้ าหรับ

อุปโภค-บริโภค 

ฝายประมง 

ม.8 
- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 

89 ครัว 

เรือนได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมี

น้ าใชส้ าหรับ

อุปโภค

บริโภคและ 

มนี้ าท า

การเกษตร 

กองช่าง 

60. โครงการตดิตัง้สถานีสูบน้ า

พลังงานไฟฟาู/พลังงาน

แสงอาทติย์พืน้ท่ีการเกษตร 

บ้านหวา้เฒ่า ม.1 

เพื่อให้เกษตรกร

มนี้ าใชส้ าหรับ 

ท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

 

สถานสีูบน้ า  

1 แห่ง 
- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน 

380

ครัวเรือน

ได้รับ

ประโยชน ์

มนี้ า

เพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

61. โครงการตดิตัง้สถานีสูบน้ า

พลังงานไฟฟาู/พลังงาน

แสงอาทติย์พืน้ท่ีการเกษตร 

บ้านแก้งยาว ม.2 

เพื่อให้เกษตรกร

มนี้ าใชส้ าหรับ 

ท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

 

สถานสีูบน้ า  

1 แห่ง 
- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน 

212

ครัวเรือน

ได้รับ

ประโยชน ์

มนี้ า

เพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 



- 175 - 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

62. โครงการตดิตัง้สถานีสูบน้ า

พลังงานไฟฟาู/พลังงาน

แสงอาทติย์พืน้ท่ีการเกษตร 

บ้านหว้ยน้ า ม.3 

เพื่อให้เกษตรกร

มนี้ าใชส้ าหรับ 

ท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

 

สถานสีูบน้ า  

1 แห่ง 

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน 

113

ครัวเรือน

ได้รับ

ประโยชน ์

มนี้ า

เพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

63. โครงการติดต้ังสถานสีูบน้ า

พลังงานไฟฟาู/พลังงาน

แสงอาทติย์พืน้ท่ีการเกษตร 

บ้านนาอนิทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้เกษตรกร

มนี้ าใชส้ าหรับ 

ท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

 

สถานสีูบน้ า  

1 แห่ง 

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน 

108

ครัวเรือน

ได้รับ

ประโยชน ์

มนี้ า

เพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

64. โครงการตดิตัง้สถานีสูบน้ า

พลังงานไฟฟาู/พลังงาน

แสงอาทติย์พื้นท่ีการเกษตร  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้เกษตรกร

มนี้ าใชส้ าหรับ 

ท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

หมูท่ี่ 5 - 

 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน 

323

ครัวเรือน

ได้รับ

ประโยชน ์

มนี้ า

เพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

 

65. โครงการตดิตัง้สถานีสูบน้ า

พลังงานไฟฟาู/พลังงาน

แสงอาทติย์พืน้ท่ีการเกษตร 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้เกษตรกร

มนี้ าใชส้ าหรับ 

ท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

สถานสีูบน้ า  

1 แห่ง 

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน 

168

ครัวเรือน

ได้รับ

ประโยชน ์

มนี้ า

เพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

66. โครงการตดิตัง้สถานีสูบน้ า

พลังงานไฟฟาู/พลังงาน

แสงอาทติย์พืน้ท่ีการเกษตร 

บ้านปุาปอแดง ม.8 

เพื่อให้เกษตรกร

มนี้ าใชส้ าหรับ 

ท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

สถานสีูบน้ า  

1 แห่ง 
- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน 

89 ครัว 

เรือนได้รับ

ประโยชน ์

มนี้ า

เพยีงพอ

ส าหรับท า

การเกษตร 

กองช่าง 

รวม  13 โครงการ 20,000,000 79,600,000 80,600,000 80,600,000 80,600,000    
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

     - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

       5.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2652 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

67. โครงการก่อสร้างอาคาร

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดหวา้
เฒา่  

เพื่อรองรับเด็ก

ปฐมวัย  
บ้านหว้าเฒา่ 

อาคารศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 หลัง 

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน1 หลัง 

มอีาคาร

ส าหรับรองรับ
เด็กปฐมวัย 

กอง

การศึกษา 

68. โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดศลิา
อาสน์  

เพื่อรองรับเด็ก
ปฐมวัยบ้านแกง้
ยาวและบ้าน
โนนเหลื่อม 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 หลัง 

 

- 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน1หลัง 

มอีาคาร
ส าหรับรองรับ
เด็กปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 

รวม  2 โครงการ - 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2652 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
          
          5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรม และนันทนาการ 

69. โครงการก่อสร้างลานกีฬา

ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้

ประชาชนใน

ต าบลได้เล่น

กีฬาออกก าลัง

กาย 

หมูท่ี่ 2, 4, 6, 

1, 5, 7, 8 

 

2,800,000 2,800,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 70

ประชาชนได้ 

เล่นกีฬาออก

ก าลังกาย 

มลีานกีฬา

ประจ าหมู่บ้าน

ไวเ้ล่นกีฬาออก

ก าลังกาย 

กอง

การศึกษา 

 

70. โครงการก่อสร้างสนาม

กีฬาประจ าต าบล 

เพื่อให้

ประชาชนใน

ต าบลได้เล่น

กีฬาออกก าลัง

กาย 

1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 70

ประชาชนท่ี

ได้เล่นกีฬา

ออกก าลัง

กาย 

มสีนามกีฬา

ประจ าต าบล

ส าหรับเล่น

กีฬาออก

ก าลังกาย 

กอง

การศึกษา 

 

รวม  2 โครงการ 7,800,000 7,800,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000    
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ ์

ท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เพื่อแสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

ตอ่สถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

ซุ้มเฉลิมพระ

เกียรตพิร้อมพระ

บรมฉายาลักษณ ์

- - 200,000 200,000 - 

 

ส านักปลัด 

2. บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ ์

ท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนสง่ 

เพื่อรองรับ

ปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

รถยนต์สว่นกลาง 

 

- - 800,000 800,000 800,000 ส านักปลัด 

3. บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ ์

ท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ครุภัณฑ์

ก่อสร้าง 

เพื่อรองรับ

ปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

เลื่อยยนต์ 

 

- - 9,500 9,500 9,500 ส านักปลัด 

4. บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ ์

ท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ครุภัณฑง์าน

บ้านงานครัว 

เพื่อรองรับ

ปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

เครื่องตัดหญ้า - - 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5. การรักษาความ

สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์

ท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ครุภัณฑ์อ่ืน  เพื่อลดอุบัตเิหตุเพื่อ

ความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

กระจกโคง้มน

พร้อมเสาตดิตัง้ 

50,000 - 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

6. การรักษาความ

สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์

ท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนสง่ 

 เพื่อจัดซือ้แผนกั้น

จราจรใชส้ าหรับ

การปูองกันและลด

อุบัตเิหตุ 

แผนกั้นจราจร 

ขนาด 1x1.50ม. 

 

16,000 - 16,000 16,000 16,000 ส านักปลัด 

7. การรักษาความ

สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์

ท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนสง่ 

เพื่อจัดซือ้ปูายไฟ

จราจรสามเหลี่ยม

หยุดตรวจ 

ปูายไฟจราจร

สามเหลี่ยม 

หยุดตรวจ  

15,000 - 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด 

8. สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์

ท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ครุภัณฑ์

เครื่อง

ดับเพลงิ 

เพื่อรองรับ

ปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตาม

ภารกิจ 

สายสูบน้ าพร้อม

หัวกะโหลก 

ขนาด 4 นิ้ว  

ยาว 12 เมตร  

15,000 - 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด 

9. สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์

ท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ครุภัณฑ์

วทิยาศาสตร์

หรือ

การแพทย ์

เพื่อจัดซือ้เครื่อง

พน่เคมีชนดิฝอย

ละอองส าหรับฉีด

พน่เพื่อควบคุม

และปูองกันโรค 

ตดิตอ่ 

เครื่องพ่นเคมี

ชนิดฝอยละออง 

 

85,000 - 85,000 85,000 85,000 ส านักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10. การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์

ท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนสง่ 

เพื่อใชใ้นภารกิจ

รับ-ส่งเด็กเล็กใน

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก 

รถยนต์รับ-ส่ง

เด็กเล็ก 

 

- - 800,000 800,000 800,000 กอง

การศึกษา 

11. เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์

ท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนสง่ 

เพื่อให้บริการเก็บ

ขยะในต าบลอย่าง

ท่ัวถึงรวดเร็ว ลด

ปัญหาขยะตกค้าง 

รถบรรทุกขยะ 

 

- 2,400,000 - - - ส านักปลัด 

12. เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์

ท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ครุภัณฑ์

ก่อสร้าง 

เพื่อใชท้ดสอบค่า

ยุบตัวของ

คอนกรีต 

ชุด Slum test 

(ชุดทดสอบค่ายุบ 

ตัวของคอนกรตี) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง 

13. เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ ์

ท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ครภุัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนสง่ 

 

เพื่อใชร้องรับ

ภารกิจที่เพิ่มขึ้น 

รถกระเชา้ 

อเนกประสงค์ 

 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส านักปลัด 

กองช่าง 

รวม  13  รายการ 186,000 2,405,000 4,515,500 4,515,500 4,315,500  
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  

การติดตามและประเมนิผล 

 
 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  โดยจะต้องติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  

ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ดังนี้  
   

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖5 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ

ทั่วไปและข้อมูล

พื้นฐานของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตัง้ของหมู่บ้าน/ชุมชน/

ต าบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมอิากาศ ลักษณะของ

ที่ดนิ ลักษณะของแหลง่น้ า ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้าน

การเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการ

ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน่ ขอ้มูลเกี่ยวกับ

จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศกึษา 

สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคม

ขนส่ง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 

การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม  

การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ

ถือศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

 (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

 (๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นหรอืการใช้ขอ้มูล จปฐ. 

(๒)  

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิีการ และการ

ด าเนนิ การประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วม

คิด รว่มท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 

ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข

ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๒. การวเิคราะห์

สภาวการณ์และ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

(๑) การวเิคราะหท์ี่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น รวมถึง

ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

 (๒) การวิเคราะหก์ารใชผ้ังเมอืงรวมหรอืผังเมอืงเฉพาะและ

การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

 (๓) การวิเคราะหท์างสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศกึษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารตี ประเพณ ีวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

 (๔) การวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การ 

ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ

กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

 (๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขยีว ธรรมชาติตา่งๆ 

ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรอืสิ่งที่เกิดขึน้ การประดิษฐ์ที่มี

ผลตอ่สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

 (๖) ผลการวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 

ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน

ได้แก่ S-Strength(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  

O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์

ขององค์กร

ปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และเชื่อมโยง

หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

3.ยุทธศาสตร์(ต่อ) 

๓.๒ ยุทธศาสตร์

ขององค์กรปก 

ครองสว่นท้องถิ่น

ในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา

รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๓ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตรพ์ัฒนาภาค 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผน่ดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบาย

รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี และ

Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน์ 

 

วิสัยทัศน ์ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรอืบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ์ 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วธิีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตอ้งท าตาม

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ

บรรลุวิสัยทัศน ์หรอืแสดงใหเ้ห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ

ด าเนนิการให้บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 

(๕)  

๓.๖ เปูาประสงค์

ของแต่ละประเด็น 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ

สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์

(Positioning) 

ความมุง่มั่นอันแนว่แนใ่นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้

บรรลุวิสัยทัศนข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก

ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

๓.๘ แผนงาน 

 

แผนงานหรอืจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด

จุดมุง่หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานที่เกิดจาก

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มคีวามชัดเจน 

น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  



- 185 - 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

3.ยุทธศาสตร์(ต่อ) 

๓.๙ ความเชื่อม 

โยงของยุทธศาสตร์

ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล

ผลติ/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน 100  

 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่

วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดังนี้     
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 

     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เปาูหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กต้อง (๕) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 

     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมั่งคง ม่ังคั่ง  

            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวตัถุประสงคแ์ละผลคาดวา่ที่จะได้รับ (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๑. การสรุป

สถานการณ์การ

พัฒนา 

เป็นการวิเคราะหก์รอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ 

Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผีลตอ่การพัฒนา 

อย่างนอ้ยต้องประกอบด้วยการวิเคราะหศ์ักยภาพด้าน

เศรษฐกจิ, ด้านสังคม, ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒.การประเมิน 

ผลการน าแผน 

พัฒนาท้องถ่ินไป

ปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มตีัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 

เชน่ การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลติ

นั่งเองวา่เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรอืไม่จ านวนที่ด าเนนิ 

การจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนิน 

การได้มีจ านวนเท่าไหรส่ามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ

(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ทีไ่ด้ก าหนดไว้ 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ด าเนนิการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๓.การประเมิน 

ผลการน าแผน 

พัฒนาท้องถ่ินไป

ปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ

การน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 

งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ

ประชาชนหรอืไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรอืไม่ ประชาชน

พึ่งพอใจหรอืไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ ์การด าเนนิการต่างๆ มี

สภาพหรอืลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม

วัตถุประสงคห์รือไม่ ซึง่เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมาย

ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 

รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ด าเนนิการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

 ๔. แผนงาน 

 และยุทธศาสตร ์ 

 การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวาม

สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นใน

มิติตา่งๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 

SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรอืหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นที่มพีื้นที่ตดิต่อกัน 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง

กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

5.โครงการ

พัฒนา 

5.1 ความชัดเจน

ของช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

เป็นโครงการที่มวีัตถุประสงค์สนองตอ่ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การ

พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่

ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

อ่านแลว้เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

5.2 ก าหนด

วัตถุประสงค์สอด

คลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการตอ้งก าหนด

วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 

สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน  

มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

5.โครงการ

พัฒนา (ต่อ) 

5.3 เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มคีวาม

ชัดเจนน าไปสู่การ

ตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 

สภาพที่อยากใหเ้กิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง

เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 

กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลติอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่

ด าเนนิงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า

โครงการนีจ้ะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 

ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย

กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือ

กลุ่มเปูาหมายรอง 

 

(๕)  

5.4 โครงการมี 

ความสอดคล้อง

กับแผน

ยุทธศาสตรช์าติ 

20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้าง

ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่

เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 

(๕)  

5.5 เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มคีวาม

สอดคล้องกับแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคต

ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล

สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ตอ่ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น

เปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ

ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้

ปานกลางสูร่ายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (๓) 

การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง

ภูมภิาคและความเป็นเมอืง (๕) การสร้างความเจรญิเติบโต

ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การ

บริหารราชการแผน่ดินที่มปีระสิทธิภาพ 

 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

5.โครงการ

พัฒนา (ต่อ) 

5.6 โครงการมี 

ความสอดคล้อง

กับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรอืสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน

โครงสรา้งเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรอื

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) 

เปลี่ยนจากการผลติสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชงินวัตกรรม 

(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 

ไปสู่การขับเคลื่อนดว้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลติสินค้าไปสู่การ

เน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย

วิทยาการ ความ คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วตอ่ยอดความได้เปรียบ

เชงิเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการ

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหว้งระยะเวลา

ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง

ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้

โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรอืเดินทาง

ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึน้เป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแก้ 

ไขปัญหาความยาก 

จนหรอืการเสริม 

สร้างใหป้ระเทศ 

ชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลัก

ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่

ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการตอ่

ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด

ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณ

มีความสอดคล้อง

กับเปูาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 

ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 

(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) 

ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

5.โครงการ

พัฒนา (ต่อ) 

๕.๑๐ มีการ

ประมาณการราคา

ถูกต้องตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ

โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา

กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา

และตรวจสอบในเชงิประจักษ์ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการ

ก าหนดตัวชีว้ัด 

(KPI) และสอด 

คล้องกับวัตถุ 

ประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 

KPI)  ที่สามารถวัดได้  (measurable)  ใ ช้บอกประสิทธิผล 

(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ

ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด

จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 

คาดว่าจะได้รับ) 

 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาด

ว่าจะได้รบั

สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม

โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ

ได้ผลหรอืผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า

วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มี

ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน

ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 

(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะ 

เจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล 

สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลตอ่การบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
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4.3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใหบ้รรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนนิการก าหนดแนวทางวธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 โดยใช้แบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล
ต่างๆ จาก 
 1. ใช้แบบส าหรับการตดิตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1) แบบการบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 

2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) 
3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model) 
4) แบบเชงิเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชงิเหตุผล หรอื Logical Model 
5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติ (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรอื PPMS 
6) แบบการประเมินโดยใช้วธิีการแก้ปัญหาหรอืเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึน้ 
7) แบบการประเมนิแบบมีส่วนรว่ม (Participatory Methods) 

8) แบบการประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation) 
9) แบบการประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)  
11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม

ข้อ (1)-(10) หรอืเป็นแบบผสมก็ได้ 
2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นตามที่ก าหนดไว้หรอืไม่ 
3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร 

4. วัดผลนัน้ได้จรงิหรอืไม่ หรอืวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
5. ผลกระทบ (Impact) 
 

******************************* 


