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ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางและ

เป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของ

ประชาชน และศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคา (พ.ศ.2557-2561) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 

และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น และได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลนคาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพื่อเป็นแผนพัฒนาต าบลให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุ

เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามนโยบายในการพัฒนา และเป็น

แนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแผนปฏิบัติการตอ่ไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผน 

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาคม

ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดแผนฯ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จะเป็นประโยชน์และเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการของท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

 
 

บทน า 
 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

แผนพัฒนาสามปี    หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ

พัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีึึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา

สามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนว

ทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ึึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  จุดมุ่ งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์นอกจากนั้นแล้ ว  แผนพัฒนาสามปี  

ความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กล่าวคือ  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน ามาจากโครงการ /กิจกรรม  จาก แผนพัฒนาสามปี เพื่อให้กระบวนการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการมสี่วนรว่มของประชาชน   

 แผนภาพ  ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - กิจกรรมที่  1             - กิจกรรมที่  1                - กิจกรรมที่  1 

 - กิจกรรมที่  2             - กิจกรรมที่  2                - กิจกรรมที่  2 

วสิัยทัศน์ท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการ

พัฒนา 

แนวทางการ

พัฒนา 

แนวทางการ

พัฒนา 

โครงการ โครงการ โครงการ 
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 ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

โดยเฉพาะในแผนพัฒนาประจ าปีแรก ของห้วงระยะเวลาสามปีนั้น จึงมีความพร้อมที่จะด าเนินการ โดยมีการ

ประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม          รวมทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

และมีความพร้อมในรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคเพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ

น าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป ดังนั้น  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลนคา  จงึมลีักษณะกว้างๆ ดังตอ่ไปนี้ 

 แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 

 แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นหว้งระยะเวลาสามปี 

 แสดงการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 (1)  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

และจัดท างบประมาณประจ าปี 

 (2)  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 (3)  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆใหอ้ยู่ในลักษณะที่พรอ้มจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

 (4)  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

หลังจากที่ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว   ขั้นตอนต่อไปคือ การแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท า

แผนพัฒนาสามปี  ึึ่งมขีั้นตอนการจัดท า  7  ขัน้ตอน  ดังนี ้

ขั้นตอนที่  1    การเตรียมการจัดท าแผน 

 จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ห้วงปี พ .ศ. 2559 – 2561  เพื่อเป็นการก าหนด

ทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

ขั้นตอนที่  2    การคัดเลือกยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 

                 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  

ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด /อ าเภอ  และนโยบายของ

ผู้บริหาร  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาว่าสมควรน าแนวทางการพัฒนาใดมาใช้เป็นแนว

ทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
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ขั้นตอนที่  3    เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 

      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา   ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ

จัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพื่อท าการวิเคราะหป์ระเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  

จัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา  และเลอืกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

ขั้นตอนที่  4    การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการ

พัฒนา 

ขั้นตอนที่  5    การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

     ด าเนินการคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท า

รายละเอียดโครงการ  ในด้านเป้าหมาย  ผลผลติ  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ตัวชี้วัด  เพื่อให้สามารถ

น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนที่  6    การจัดท ารา่งแผนพัฒนาสามปี 

                 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจัดท าร่างแผนพัฒนาและจัดเวทีประชาคมเพื่อ

รับฟังความคิดเห็น  และน าไปปรับปรุงให้สมบูรณ์และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเพื่อพจิารณา 

ขั้นตอนที่  7   การอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนพัฒนาสามปี 

      คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เสนอร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลที่ผ่านการพิจารณาแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เมื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านความเห็นชอบ

แล้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อขออนุมัติ  เมื่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลอนุมัตแิล้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใชแ้ผนพัฒนาและน าไปปฏิบัติ  และแจ้ง

สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศ

ให้ประชาชนทราบทั่วกัน 
 

1.4  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีจะเป็นเครื่องมอืที่จะช่วยใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลได้ 

พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยง

และส่งผลทั้งในเชงิสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาตัดสินใจ  ก าหนด

แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่  เงิน  งบประมาณ  

คน  วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ  อย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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ส่วนที่  2 

 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์การบรหิารส่วนต าบลภแูลนคา 
 

1. สภาพทั่วไป 

 1.1 ที่ตั้ง  

-  เลขที่  99  หมูท่ี ่4  ต าบลภูแลนคา  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  36170   

-  ตั้งอยู่ทางทิศเหนอืของอ าเภอบ้านเขว้า อยู่หา่งจากที่ท าการอ าเภอบ้านเขว้า ระยะทาง 27 
กิโลเมตร 

-  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชัยภูมิ  อยู่หา่งจากจังหวัดชัยภูมิ  ระยะทาง 43 กิโลเมตร 
-  จัดตั้งเป็นต าบลภูแลนคา เมื่อปี พ.ศ.2534  

-  ประกาศจัดตัง้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา โดยกระทรวงมหาดไทย  เมื่อ วันที่ 19 
มกราคม 2539 

1.2 เน้ือที ่    

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคามเีนื้อทีท่ั้งหมดประมาณ  78,819  ไร่  หรอืประมาณ  126  
ตารางกิโลเมตร (1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 625 ไร่) 

1.3 ภูมิประเทศ 

   ภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม ตอนบนและทางทิศตะวันตกของพื้นที่มี

บริเวณติดกับแมน่้ าชี มีเทือกเขาสูงล้อมรอบทางด้านทิศเหนอืและทิศตะวันออก มีพืน้ที่ส่วนใหญ่ที่เป็นป่าไม้
และภูเขา จ านวน 57,128ไร่ มีพื้นที่ราบที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกทางการเกษตร จ านวน 21,691 ไร่ มีล าน้ า
สายหลัก 2 สายที่ไหลผ่านพืน้ที่ ระยะทาง 25 กิโลเมตร และมีแม่น้ าสายรองไหลผา่นพื้นที่ จ านวน 11 สาย 
ระยะทาง 56.5 กิโลเมตร สภาพอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาสว่นใหญ่เหมาะแก่การ

เพาะปลูกท าการเกษตรแบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์    

  1.4 อาณาเขต 

  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาเป็นต าบลหนึ่งในจ านวน 6 ต าบลของอ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ  เป็นต าบลล าดับที่ 6 ของอ าเภอบ้านเขว้า ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ  โดยคิดตามระยะทางเดินรถโดยสารประมาณ 370 กิโลเมตร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  มเีขตการปกครองที่อยู่ในความรับผดิชอบ  จ านวน  8 
หมูบ่้าน และมีพื้นที่อาณาเขตติดตอ่กับต าบลและอ าเภอใกล้เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนอื ติดตอ่กับ ต าบลคูเมอืง  ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง  
      ต าบลห้วยต้อน  อ าเภอเมืองชัยภูมิ 

  ทิศใต้  ติดตอ่กับ ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบ้านเขว้า   
  ทิศตะวันตก ติดตอ่กับ ต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  
      ต าบลห้วยแย้ อ าเภอหนองบัวระเหว  
  ทิศตะวันออก ติดตอ่กับ ต าบลโคกสูง  ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
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 1.5 ลักษณะภูมิอากาศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอ้น มฤีดูกาล 3 ฤดู  คอื 

   ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจกิายน -  กุมภาพันธ์ 

   ฤดูร้อน  ประมาณเดือน มีนาคม  - พฤษภาคม 

   ฤดูฝน  ประมาณเดือน มิถนุายน -  ตุลาคม 

1.6 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การ

บริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537   และประกาศกระทรวงมหาดไทย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539  แบ่งหมู่บ้านึึ่งตั้งอยู่ ในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  8  หมูบ่้าน  ประกอบด้วย 
 

ตารางการแสดงหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้าน  ก านัน  ในเขตต าบลภูแลนคา 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ผู้ใหญ่บ้าน 

บ้านหว้าเฒ่า 1 นายละมุด    โพธิ์ชัย 

บ้านแก้งยาว 2 นายสุพจน์  หล่าบุตรศรี (ก านัน) 

บ้านหว้ยน้ าค า 3 นางบัวหลัน  รุจาคม 

บ้านนาอินทร์แตง่ 4 นายสุนทร   พิลาศรี 

บ้านึับปลากั้ง 5 นายชัยยา    ดชัีย 

บ้านชีบน 6 นายบุญตา  จ าเริญสุข 

บ้านโนนเหลื่อม 7 นายมนตรี   วาปีทะ 

บ้านป่าปอแดง 8 นายบุญธรรม  ค่อยชัยภูมิ 

 

แยกเป็นพืน้ที่แตล่ะหมู่บ้าน 

 หมูท่ี่ 1  จ านวน  17,573  ไร่ 

หมูท่ี่ 2  จ านวน  11,000  ไร่ 

 หมูท่ี่ 3  จ านวน   4,500  ไร่ 

 หมูท่ี่ 4  จ านวน   6,496  ไร่ 

 หมูท่ี่ 5  จ านวน  18,000  ไร่ 

หมูท่ี่ 6  จ านวน   3,000  ไร่   

หมูท่ี่ 7  จ านวน  13,500  ไร่ 

หมูท่ี่ 8  จ านวน   4,750  ไร่ 
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1.7 ประชากร 

  จ านวนครัวเรอืนทั้งสิน้ 1,413  ครัวเรือน 

  จ านวนประชากรทั้งสิน้ 4,583  คน แยกเป็นชาย 2,356 คน แยกเป็นหญิง 2,227 คน 

  ความหนาแน่นของประชาชน 36.37 คน/ตารางกิโลเมตร 

  ความหนาแน่นของครัวเรอืน 11.21  หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร 

 ตารางแสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามหมู่บ้าน 

หมู่ที่ / บ้าน 
เพศ 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

1  บ้านหว้าเฒ่า 561 561 1,122 355 

2  บ้านแก้งยาว 351 321 672 201 

3  บ้านหว้ยน้ าค า 177 171 348 110 

4  บ้านนาอินทร์แตง่ 153 142 295 100 

5  บ้านึับปลากั้ง 566 512 1,078 316 

6  บ้านชีบน 143 142 285 84 

7  บ้านโนนเหลื่อม 279 251 530 163 

8  บ้านป่าปอแดง 126 127 253 84 

รวม 2,356 2,227 4,583 1,413 

   (ข้อมูล ณ  เดือน  พฤษภาคม 2558) 
 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1 รายได้ 

1.  ประเภทของการประกอบอาชีพ  มรีายละเอียดดังนี้ 

- อาชีพเกษตรกรรม  1,278 ครัวเรือน  ผลิตผลทางเกษตรที่ส าคัญคือ  ข้าว  มันส าปะหลัง  

อ้อย  กล้วย  ยางพารา   

2. รายได้เฉลี่ยต่อปีโดยประมาณ  30,000  บาท/คน/ปี 

   โครงสร้างทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชากร     การประกอบอาชีพของประชากรในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคามีอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น การท านา  ท าสวน  ท าไร่  อาชีพรับจ้าง

และค้าขาย  มีอาชีพเสริม  คือ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  เพาะปลูกเห็ดฟาง การทอเสื่อกกและเย็บผ้า โดยมี

รายได้ตอ่ประชากรโดยเฉลี่ย จ านวน  30,000  บาท/คน/ปี 

 2.2 หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่ 

-  โรงสีข้าว       17     แห่ง    -  โรงงานอุตสาหกรรม  - แห่ง 

-  ร้านค้า   32 แห่ง   -  ปั้มน้ ามันและก๊าึ  6 แห่ง 

-  ร้านึ่อมรถ   10 แห่ง   -  ร้านค้าชุมชน    2 แห่ง 
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 2.3 แหล่งท่องเที่ยว 

  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูแลนคามีแหลง่ท่องเที่ยวที่ส าคัญได้แก่   

 2.3.1 น้ าตกหินดาดทองค า     

 2.3.2 ล่องแก่งท่าสาร   

 2.3.3 จุดชมวิวธารน้ าลอด    

 2.3.4 ึับอ่าง        
 

3. สภาพทางสังคม 

3.1 การศึกษา 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    4  แหง่ 

- โรงเรียนประถมศึกษา   4  แหง่ 

- โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส   1  แห่ง 

- โรงเรียนมัธยมศกึษา   1  แห่ง 

- สถาบันอุดมศกึษา    -  แหง่  

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

-  วัด/ส านักสงฆ์        13 แห่ง  

-  มัสยิด      -  แหง่ 

 -  ศาลเจ้า      -  แหง่ 

-  โบสถ์คริสต์      -  แห่ง 

สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล    2  แหง่        

-  สถานพยาบาลเอกชน              -  แห่ง 

-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน   8  แห่ง 

-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   -  แห่ง 

-  อัตราการมแีละใช้สว้มราดน้ า   100  เปอร์เึ็นต์ 

ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

-  สถานีต ารวจ     -  แหง่            

-  ที่พักสายตรวจ    1  แห่ง            

มวลชนจัดตั้ง 

- ลูกเสือชาวบ้าน    จ านวน  5 รุ่น จ านวน  123  คน 

- ไทยอาสาป้องกันชาติ     จ านวน 2 รุ่น    จ านวน  112  คน 

- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ    จ านวน 2 รุ่น    จ านวน  120  คน 

- อื่นๆ (ระบุ) คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งและ  อปพร.    จ านวน   92  คน 
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4. การบรกิารขั้นพื้นฐาน 

  การคมนาคม   

  (แสดงจ านวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) เส้นทางการคมนาคมภายในต าบลส่วนใหญ่

เป็นถนนลูกรัง/ถนนดิน ทั้งหมด 43 สาย ระยะทาง 75,185 เมตร ึอยในหมู่บ้านทั้งหมดจ านวน 53 เส้น  

ระยะทาง 31,500 เมตร มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 8,955 เมตร มีถนนลาดยางจ านวน 4 สาย 

ระยะทาง 21,300 เมตร 

การโทรคมนาคม 

-  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข -  แห่ง 

-  สถานีโทรคมนาคมอื่น  ๆ  3  แห่ง 

-  โทรศัพท์สาธารณะ  9  แห่ง    

  สาธารณูปโภค 

  -  การไฟฟ้า ในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคามีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แตไ่ม่

ครอบคลุมทุกครัวเรือน  ในส่วนที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ก็ได้จัดเข้าโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ 

-  การประปา มีน้ าประปาใช้ทุกหมูบ่้าน ส่วนใหญ่ใช้ประปาจากน้ าประปาหมูบ่้าน 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 

1. ล าห้วยยางงู    ยาว          15,000 เมตร      

2. ล าห้วยชีลอง   ยาว          10,000 เมตร 

3. ล าห้วยโปร่งนก   ยาว       8,000 เมตร       

4. ล าหว้ยน้ าค า   ยาว  5,000 เมตร 

5. ล าห้วยถ้ าเต่า   ยาว       7,000 เมตร       

6. ล าน้ าชี            ยาว  7,000 เมตร 

7. ล าห้วยึับปลากั้ง    ยาว   5,000 เมตร 

8. ล าห้วยหว้าเฒ่า  ยาว  5,000 เมตร 

9. ล าห้วยหลัว   ยาว  5,000 เมตร 

10. ล าห้วยชีบน   ยาว  5,000 เมตร 

11. ล าห้วยจอ้ง   ยาว  5,500 เมตร      

12. ล าห้วยไม้ตาย  ยาว  5,000  เมตร 

13. ล าหว้ยสองพี่นอ้ง  ยาว  2,000 เมตร 
 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

1. ฝาย คสล.   จ านวน  37 แหง่     

2. บ่อน้ า รพช.     จ านวน  15 แห่ง 

             3. บ่อน้ ากรมโยธา     จ านวน   7 แหง่      
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4. บ่อน้ ากรมอนามัย     จ านวน   3 แห่ง 

             5. บ่อน้ า สปก.   จ านวน            121 แหง่      

6. ระบบน้ าประปา อบต. จ านวน   3       แห่ง 

   7. บ่อน้ าอื่นๆ   จ านวน  - แหง่     

8. ระบบน้ าประปานครหลวง จ านวน  1 แหง่   

             9. ระบบประปา รพช.           จ านวน   5 แหง่      

10. ระบบประปากรมอนามัย จ านน             2 แห่ง 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  

1.  มีพื้นที่ป่าไม้   จ านวน      57,128    ไร่ 

2.  มีพื้นที่ป่าชุมชน จ านวน    8 แห่ง   เนือ้ที่จ านวน  3,521  ไร่ 

- บ้านหว้าเฒ่า เนือ้ที่จ านวน  2,061  ไร่ 

- บ้านแก้งยาว เนือ้ที่จ านวน     106  ไร่ 

- บ้านหว้ยน้ าค า เนือ้ที่จ านวน     150  ไร่ 

- บ้านชีบน เนือ้ที่จ านวน     760  ไร่ (2 แหง่) 

- บ้านึับปลากั้ง เนือ้ที่จ านวน      194  ไร่  (2 แห่ง) 

- บ้านโนนเหลื่อม เนือ้ที่จ านวน     250  ไร่ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถ่ิน  ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารบุคคล  งบประมาณ

และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  

 

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

รองนายก อบต. 
ปลัด อบต. 

รองนายก อบต. 

ส านักปลัด ส่วนการคลัง กองช่าง ส่วนสวัสดิการสังคม 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เลขานุการนายก 

อบต. 
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ด้านการเมืองและการบริหาร (Political & Administration) 

ตารางอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

กอง/ฝ่าย พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

ส านักปลัด 

ส่วนการคลัง 

กองชา่ง 

ส่วนสวัสดิการสังคม 

ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

7 

2 

2 

1 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

2 

2 

1 

3 

13 

4 

4 

2 

7 

รวมทั้งสิ้น 16 - 14 30 
 

 

จ านวนบุคลากร  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  ปัจจุบัน  มีจ านวน    30  คน ตามส่วนราชการ  ดังนี้ 
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     

1. นายแสง  ชุ่มฉิมพลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

2. นางศิริพร  โรมแพน  หัวหนา้ส านักปลัด อบต. 

3. นางวัฒนา  กองโฮม  บุคลากร  

4. นางปทุมรัตน์  ขวัญทิพย์ธนสาร เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน  

5. นางชิสา  เจอืกุดขมิน้  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

6. จา่เอกธรรศดนย์  สืบศรธีิญากรณ์  เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

7. นายสิทธิศักดิ์  จี้เพชร  เจ้าพนักงานธุรการ  

8. นายสุทัศน ์ เกิดผล  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ า) 

9. นายศุภชัย  เพียรหาผล  พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) 

10. นายแสวง  อ้อชัยภูมิ  นักการภารโรง 

11. นางสุคนธ์  กาบขุนทด  คนงานทั่วไป 

12. นายชวัช  แสนรัง  คนงานทั่วไป 

13. นายอ านาจ  เคสันเทียะ  คนงานทั่วไป 
 

 

ส่วนการคลัง 

1. นายไพรทูลย์  วรพล  หัวหนา้ส่วนการคลัง  

2. นางพุธิตา  อินทร์ด า  นักวิชาการเงินและบัญชี 

3. นางสาวนิธิตา  อายุยืน  ผูช่้วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

4. นางนรินทร์  ละอองชัย  ผูช่้วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
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กองช่าง 

1. นายขันติ  เตมนิทร์  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

2. นายสานิต  เฉลียวชาติ  นายช่างโยธา 

3. นายนิพัฒน์  ภูอ่อน  ผูช่้วยชา่งโยธา 

4. นายอ านวย  หบีขุนทด  คนงานทั่วไป 
 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. นางศิริพร  โรมแพน           หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศกึษาฯ  

2. นางประพันธ์  จีเ้พชร  เจ้าพนักงานธุรการ 

3. นางสาววิไล  ตรงเมธี  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล (ครูผูดู้แลเด็ก) 

4. นางอ าพร  อนิทรัพย์  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล (ครูผูดู้แลเด็ก) 

5. นายสมบัติ  ดวงมา  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล (ครูผูดู้แลเด็ก) 

6. นางณัฐรดา  พิไลวงศ์  ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 

7. นางบัวแหวน  เหลอืงค า  ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 

8. นางสาวผกามาศ  ชิดชัยภูมิ คนงานทั่วไป 
 

 

 ส่วนสวัสดิการสังคม 

1. นายเดชศักดิ์  สุนทรภักดิ์ นักพัฒนาชุมชน 

2. นางสาวณภัทร  จันบัวลา ผูช่้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  

 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 

-  ประถมศึกษา   จ านวน  - คน 

-  มัธยมศกึษา / อาชีวศกึษา จ านวน  5 คน 

-  ปริญญาตรี   จ านวน           20 คน 

-  ปริญญาโท   จ านวน         5 คน 

-  อื่น ๆ    จ านวน   - คน 
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สมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ 
อายุ 

(ปี) 

วุฒิ 

การศึกษา 

วัน เดือน ปี 

เกิด 
ต าแหน่งใน อบต. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

นายนิยม  ดเิรกศลิป์ 

นายสกล  เฉลียวชาติ 

นายนพกร  หนชัย 

นายบุญเกิด  รวดเร็ว 

นายพีระพันธ์  ใจอดทน 

นายวรรณชัย  เปล่งวัน 

นายธวัช         ชัยบุตร 

นายสาคร       สงิหโ์คตร 

นายนิพนธ์  แพ้ชัยภูมิ 

นายสมบัติ  ค าแก้ว 

นายมงคล  ช่วยชูวงษ์ 

นายทองรัตน์  ทิพย์แสง 

นายอ านวย พรมบุ 

นายหนูแดง  อนินอก 

นายภิญโญ  เหลอืงค า 

นายพงษ์ศักดิ์  รนิทร์ลา 

นางค าไฮ  หาแก้ว 

นายสมศักดิ์  กิสันเทียะ 

นายชัยณรงค์  เถยสูงเนิน 

นายสมศักดิ์  ภูอ่อน 

1 

2 

5 

8 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

44 

43 

41 

44 

50 

47 

57 

38 

34 

52 

49 

47 

47 

47 

46 

40 

56 

37 

44 

49 

ม.6 

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ม.6 

ม.6 

ม.6 

ม.3 

ม.3 

ม.6 

ม.6 

ม.6 

ป.6 

ม.3 

ม.6 

ม.6 

ม.6 

ม.3 

ป.6 

ม.6 

ป.6 

6 ม.ค.2514 

15 ก.ย.2515 

11 ต.ค.2517 

--2514 

3 ม.ีค.2508 

22 ม.ีค.2511 

6 ต.ค.2501 

3 เม.ย.2520 

7 พ.ย.2524 

1 ธ.ค.2506 

24 พ.ค.2509 

21 พ.ค.2511 

1 พ.ค.2511 

3 ก.พ.2511 

--2512 

12 ส.ค.2518 

15 พ.ย.2502 

21 ก.ย.2521 

--2514 

3 ก.ค.2509 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. 

รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 

สมาชิก อบต. 

สมาชิก อบต. 

สมาชิก อบต. 

สมาชิก อบต. 

สมาชิก อบต. 

สมาชิก อบต. 

สมาชิก อบต. 

สมาชิก อบต. 

สมาชิก อบต. 

สมาชิก อบต. 

สมาชิก อบต. 

สมาชิก อบต. 

สมาชิก อบต. 

สมาชิก อบต. 
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รายได้ขององค์การบรหิารส่วนต าบล(งบประมาณ) 

รายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

รายรับ รับจริง 

ป ี2556 

รับจริง 

ปี 2557 

ประมาณการ 

ปี 2558 

หมาย

เหตุ 

ก. รายได้ภาษอีากร 

1. หมวดภาษีอากร 

1.1 ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ 

1.2 ภาษีบ ารุงท้องที ่

1.3 ภาษีปา้ย 

1.4 อากรฆ่าสัตว ์

1.5 ภาษีและคา่ธรรมเนยีมรถยนตห์รือลอ้เลื่อน 

1.6 ภาษีมูลคา่เพิ่มและธุรกิจเฉพาะ 

1.7 ภาษีสุรา 

1.8 ภาษสีรรพสามติ 

1.9 ภาษีการพนัน 

1.10 คา่ภาคหลวงแร่ 

1.11 คา่ภาคหลวงปโิตรเลยีม 

1.12 เงินท่ีเก็บว่าดว้ยกฎหมายว่าดว้ยอุทยานแห่งชาติ 

1.12 ภาษีอื่นๆ 

 

13,610,609.18 

10,737.50 

144,046.77 

- 

- 

- 

10,967,803.72 

752,786.97 

1,645,786.69 

- 

21,512.85 

67,659.30 

275.38 

 

11,926,670.50 

17,897.50 

78,531.46 

400.00 

- 

84,139.63 

9,695,350.76 

829,041.32 

1,127,660.51 

- 

27,767.65 

65,075.69 

805.98 

- 

 

12,884,100.00 

12,000.00 

80,000.00 

1,000.00 

100.00 

100,000.00 

10,510,000.00 

700,000.00 

1,400,000.00 

- 

20,000.00 

60,000.00 

1,000.00 

- 

 

ข.รายได้ท่ีมใิช่ภาษีอากร 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

2.1 คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมทีด่ิน 

2.2 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกับควบคุมการฆา่สัตว์และ

จ าหน่ายเนือ้สัตว ์

2.3 คา่ธรรมเนียมโรงฆ่าสตัว ์

2.4 คา่ธรรมเนียมโรงพักสตัว ์

2.5 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 

2.6 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 

2.7 คา่ปรับการผดิสัญญา 

2.8 คา่ปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายและข้อบัญญตัิ

ท้องถิ่น 

2.9 คา่ธรรมเนยีมจดทะเบียนพาณิชย์ 

2.10 คา่ปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 

 

95,028.00 

6,663.00 

- 

 

- 

- 

- 

- 

86,275.00 

- 

 

740.00 

- 

 

21,661.00 

6,913.00 

- 

 

- 

- 

- 

- 

13,118.00 

- 

 

380.00 

- 

 

32,900.00 

10,000.00 

- 

 

- 

- 

- 

- 

16,400.00 

- 

 

500.00 

1,000.00 
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รายรับ รับจริง 

ป ี2556 

รับจริง 

ปี 2557 

ประมาณการ 

ปี 2558 

หมาย

เหตุ 

2.11 คา่ใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้

เครื่องขยายเสียง 

2.12 คา่ธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 

2.13 คา่ธรรมเนียมประกอบกจิการค้าอันเป็นที่

อันตรายต่อสุขภาพ 

2.14 คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ 

2.15 คา่ปรับอื่นๆ 

2.16 คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 

2.17 คา่ธรรมเนียมน้ าบาดาลและใช้น้ าบาดาล 

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 

3.1 คา่ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 

3.2 คา่เช่าที่ดิน 

3.3 คา่เช่าหรอืค่าบรกิารสถานที่ 

3.4 รายได้จากทรัพย์สนิอื่นๆ 

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

4.1 เงินที่มีผูอุ้ทศิให ้

4.2 คา่ขายแบบแปลน 

4.3 รายได้เบด็เตลด็อืน่ๆ 

- 

 

- 

1,350.00 

 

- 

- 

- 

- 

196,037.27 

195,537.27 

- 

500.00 

- 

131,900.00 

- 

131,500.00 

400.00 

- 

 

- 

1,250.00 

 

- 

- 

- 

- 

161,506.51 

161,506.51 

- 

- 

- 

288,800.00 

- 

286,500.00 

2,300.00 

- 

 

- 

2,000.00 

 

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

- 

131,000.00 

130,000.00 

- 

1,000.00 

- 

152,000.00 

1,000.00 

150,000.00 

1,000.00 

 

 

 

 

ค. เงนิช่วยเหลอื 

5. หมวดเงินอุดหนุน 

5.1 เงินอดุหนุนทั่วไป 

5.2 เงินอุดหนุนจากองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

อ าเภอบา้นเขว้า 

 

14,083,567.40 

6,673,801.00 

240,000 

 

7,564,372.00 

7,564,372.00 

- 

 

7,800,000.00 

7,800,000.00 

- 

 

 

การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา  เปรียบเทียบย้อนหลัง 5  ปี ดังนี้ 

สถานะ 
ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 

รายรับ(บาท) 22,697,177.96 19,282,141.83 20,797,091.02 20,947,375.45 19,963,010.01 

รายจ่าย(บาท) 18,719,824.34 15,570,497.27 17,981,492.55 14,240,832.49 18,603,316.19 
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ส่วนที่ 3 
 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

 

3.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา  (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ได้วเิคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

โอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะหใ์ช้หลัก SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  

ดังนี้ 

 จุดแข็ง (S:Strength) 

 1.  มีทรัพยากรป่าไม้ ภูเขา และมีน้ าชีไหลผ่านตอนบนเหมาะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง 

อนุรักษ์  

 2.  เป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ า หว้ย หนอง คลอง บึง หลายสาย 

 3.  มทีรัพยากรธรรมชาติ เชน่ ผักหวาน เห็ด หนอ่ไม้ อึ่งอ่าง ฯ 

 4.  มีพื้นที่เหมาะสมในการท าการเกษตร เหมาะแก่การเพาะปลูกเศรษฐกิจ ได้แก่ ขา้ว อ้อย  

มันส าปะหลัง และยางพารา 

 5.  มผีลผลิตทางการเกษตรได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา 

 6. มีโรงเรยีนประถมศึกษา 4 แหง่ โรงเรียนประถมศกึษาขยายโอกาส 1 แห่ง  โรงเรียน

มัธยมศกึษา 1 แหง่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง่ สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 

 7. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน 

 8. ผูน้ าชุมชนสมานสามัคคีมีความร่วมมือกันในการปกครองและการบริหารการพัฒนา 

 9. ม ีอบต.  ที่มศีักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือด 

ร้อนของประชาชน 

 10. มีการประสานความร่วมมอืกันระหวา่ง อบต. กับภาคเีครือขา่ย 

 11. มพีืน้ที่สาธารณะที่เอื้อตอ่การจัดท าบริการสาธารณะ 

 12. มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลติ ร้านค้าชุมชน ที่เอื้อประโยชนใ์ห้กับคนในชุมชน 

 13. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะ  ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีเส้นทางเชื่อมครบทุก

หมูบ่้านและเชื่อมระหว่างต าบล 

 จุดอ่อน (W:Weakness) 

1. ทรัพยากรธรรมชาตถิูกบุกรุกท าลาย 

2. ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

3. มีแหล่งต้นน้ าแต่ขาดการพัฒนาระบบการกักเก็บที่ดที าให้น้ าไม่พอใช้ตลอดปี 

 4.  ขาดระบบการวางผังที่ได้มาตรฐาน 

 5.  เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน 
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 6.  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการมไีม่เพียงพอ 

 7. ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 

 8. เด็กและเยาวชนบางสว่นที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด 

 9.  ปัญหาหนีส้ินในครัวเรือน 

 10.  ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนที่ใชใ้นการลงทุนในอัตราดอกเบีย้ต่ า 

 11.  พืน้ที่การเกษตรส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสทิธิ์ 

 12.  ที่ดนิส่วนใหญ่เป็นของ สปก.และป่าสงวนแหง่ชาติ ถูกจ ากัดในด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่ม 

มูลค่าของที่ดิน เชน่ การพัฒนาด้านกิจการพาณิชย์ 

 13.  ประชาชนยังมีคา่นิยมที่ใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลติทางการเกษตร 

 14. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า การลงทุนเพื่อการผลิตสูง 

 15.  แหลง่ท่องเที่ยวในพืน้ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ขาดการบริหาร 

จัดการ 

 16.  ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา 

 โอกาส (O:Opportunity) 

 1.  จังหวัดชยัภูมสิามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ที่มแีผน 

งานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรก์ารพ ัฒนาจังหวัด 

 2.  มีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 3.  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

 4.  การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพิ่มโอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น และมีอิสระในการบริหารจัดการในพื้นที่

มากขึ้น 

 5. รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง 

 6.  นโยบายสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน ในปี พ.ศ.2558  

 อุปสรรค (T:Threat) 

 1.  การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 

 2.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

 3.  กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 4.  ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรมรีาคาสูงขึ้น สง่ผลกระทบต่อการผลติภาคเกษตรและความ 

เป็นอยู่ของประชาชน 

 5.  ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมอืงระดับประเทศ 

 6.  ปัญหาภัยคุกคามต่างๆ จากการเปิดเสรีการค้าในกลุ่มประเทศอาเึียน   

 7.  ปัญหาภัยธรรมชาติ 

 8.  การกระจายอ านาจยังไม่มปีระสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 



- 20 - 

 

 9.  ระดับการศกึษาของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

 10. ทัศนคตทิี่เหมาะสมต่อการพัฒนาของผูท้ี่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 

 3.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

เปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาประจ าปีกับแผนงาน/

โครงการและงบประมาณที่ด าเนนิการจรงิในปีนัน้ คิดเป็นรอ้ยละของแผนงาน/โครงการและงบประมาณตาม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจ าปี 2557 กับ

จ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ด าเนินการจรงิ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการ

ในแผน 

พัฒนา 

โครงการ  

ที่ด าเนิน 

การจริง 

ร้อยละ งบประมาณใน

แผนพัฒนา 

งบประมาณที่

ด าเนินการ

จริง 

ร้อยละ 

1.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี 57 15 26.32 13,372,000 1,897,225.81 14.19 

2.ดา้นการท่องเท่ียว 8 1 12.50 2,250,000 49,000 2.18 

3.ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 12 1 8.33 920,000 7,248 0.79 

4.ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 131 67 51.15 66,459,000 7,847,375.04 11.81 

5.การศึกษาและสาธารณสุข 57 22 38.60 11,435,000 4,846,300.29 42.38 

6.ดา้นเศรษฐกิจ 16 3 18.75 2,460,000 117,198 4.76 

รวมทั้ง 6 ยทุธศาสตร ์ 281 109 38.79 96,896,000 5,584,933.69 5.76 

  

3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

                การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาผลการ

ปฏิบัติงานและการพัฒนาขององค์กร ประจ าปี 2557  เพือ่ให้ทราบถึงการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี ดังผล

การพัฒนาต่อไปนี้ 

     ผลการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 

3. โครงการจัดท าแผนชุมชนและประชาคม 

4. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในระดับหมู่บ้าน 

5. คา่ใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ 

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากร 

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการึือ้หรอืการจ้างระดับอ าเภอ 
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8. ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาหรอืึ่อมแึม 

9. ค่าใช้จ่ายตามกองทุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

10. ค่าจัดึื้อวัสดุ 

11. ค่าจัดึื้อครุภัณฑ์ 

12. เงินส ารองจ่าย(เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นกรณีฉุกเฉิน) 

13. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

14. โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ 

15. ค่าใช้จ่ายตามกองทุนพัฒนาหมูบ่้าน 

ผลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

1. ปรับปรุงภูมิทัศนแ์หล่งท่องเที่ยวน้ าตกหินดาดทองค า  

ผลการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

1. ค่าใช้จ่ายตามกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนดินสายไร่นายสุวิทย์ คะใจ – ทช.ชย.3019 ม.1 

2. โครงการก่อสร้างถนนดิน สายหว้าเฒ่า – ตากแป้ง ม.1 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ึอยนวลนุช ม.2 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ึอยบ้านนายสุวรรณ ม.2 

5. โครงการก่อสร้างถนนดินสายไร่นายฉลอง-ล าห้วยชลีอง ม.2 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ึอยตรงข้าม รพ.สต. บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาอินทร์แต่ง – แก้งยาว 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ึอยคุ้มอุดมสุข ม.5 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ึอยบ้านนายสนิท บ้านชีบน ม.6  

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ึอยประปา ม.7 

11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนเหลื่อม-บ้านตาดพัฒนา  

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าปอแดง-คุ้มจ้อง ม.8 

13. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านป่าปอแดง-หว้าเฒ่า (สายสวนยาง) ม.8 

14. โครงการขยายผวิจราจร คสล.บ้านหว้าเฒ่า (สาย ทช.ชย.4025) 

15. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายไร่นางช านาญ พิไลพันธ์ ม.1 

16. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังึอยบ้านนายจ าเริญ ววิจิตร ม.1 

17. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังึอยบ้านนายรื่น อาจโนนเปลือย ม.1 

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ึอยตรงข้าม อบต.เก่า ม.1 

19. โครงการก่อสร้างถนนดินสายนานายหยวก ทองเหง่า บ้านหว้าเฒ่า ม.1 

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ึอยบ้านนางใจ ม.2 
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21. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายไร่นายอรุณ-ไร่นายไึร้ ม.2 

22. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ึอยบ้านนายประจวบ บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

23.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ึอยประปาหมูบ่้าน ม.3 

24.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ึอยบ้านนางขัน ข าหว้ยแย้ ม.3 

25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังึอยบ้านนางแม้น และึอยบ้านนางหอมไกล ม.3 

26.โครงการก่อสรา้งถนนลูกรังสายไร่นายมงคล-ไร่นายทองรัตน์ ม.4 

27.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายที่ท าการ อบต.ภูแลนคา ม.4 

28.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเมรุบ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

29.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายสุริยา-ล าห้วยยางงู ม.4 

30.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ึอยคุ้มึับบอน ม.5 

31.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางคุ้มึับบอน ม.5 

32.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายมอหนิกอง ม.5 

33.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังึอยบ้านนางนาง นาหอ่ม ม.6 

34.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังึอยหลังวัดโนนเหลื่อม ม.7 

35.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนเหลื่อม – คุ้มห้วยถ้ าเต่า ม.7 

36.โครงการึ่อมแึมถนนลูกรังสายโนนเหลื่อม-หว้ยตะแคง  

37.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มถ้ าเต่า-คุ้มโนนม่วง ม.7 

38.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายป่าปอแดง-คุ้มจ้อง ม.8 

39.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าปอแดง-คุ้มจ้อง ม.8 

40.โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านหว้าเฒ่า-บ้านตาดพัฒนา ม.1 

41.โครงการก่อสร้างถนนดินสายที่นานายบุญโฮม-ที่นานายเสถียร ม.2 

42.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย อบต.ภูแลนคา-นาอินทร์แต่ง ม.4 

43.โครงการก่อสร้างถนนดินสายที่นานายบรรจง ม.5 

44.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสระหงส์ ม.7 

45.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหว้าเฒ่า-ล าห้วยยางงู ม.1 

46.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหว้าเฒ่า-ป่าปอแดง (สวนยาง) ม.1 

47.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านแก้งยาว-บ้านนาอินทร์แต่ง 

48.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหว้ยน้ าค า-บ้านชีบน 

49.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางขัน ข าหว้ยแย้ ม.3 

50.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกทางเข้าบ้านึับปลากั้ง ม.5 

51.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคุ้มอุดมสุข-ถนนสาย2-สระหนองกระทุ่ม ม.5 

52.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายึับปลากั้ง-คุ้มจ้อง ม.5 

53.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายึับปลากั้ง-บ้านวังเดือนห้า 
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54.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายชีบน-ที่นานายพงษ์ศักดิ์ รนิทร์ลา ม.6 

55.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนเหลื่อม-บ้านห้วยตะแคง ม.7 

56.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ึอยบ้านนางสุภาพร จี้เพชร บ้านหว้าเฒ่า ม.1 

57.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายป่าปอแดง-คุ้มจ้อง ม.8 

58.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหว้าเฒ่า ม.1 

59.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแก้งยาว ม.2 

60.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

61.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าปอแดง ม.8 

62.โครงการขยายเขตระบบจา่น้ าประปาเส้นทางหว้าเฒ่า-ก.ม.8 บ้านหว้าเฒ่า ม.1 

63.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านบริเวณบ้านนายทองใบ อนิาวัง ม.2 

64.โครงการขยายเขตระบบจา่ยน้ าประปาหมูบ่้านเส้นทางคุ้มึับบอน ม.5 

65.โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านชีบน ม.6 

66.โครงการขยายระบบจา่ยน้ าประปาหมูบ่้านเส้นทางคุ้มบูรพา ม.7 

67.โครงการก่อสร้างผนังบังคับน้ า คสล.บริเวณที่นานางเึ่งฮวย ดเีลิศ ม.8 

 ผลการพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข 

1. โครงการประเพณีสงกรานต์ 

2. โครงการแห่งเทียนเข้าพรรษา 

3. โครงการงานลอยกระทง 

4. โครงการฉลองอนุสาวรยี์เจ้าพ่อพระยาแล 

5. โครงการจัดงานวันเด็ก 

6. โครงการอาหรกลางวัน ศพด. 

7. โครงการอาหารเสริม (นม) 

8. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรยีนสังกัด สพฐ. 

9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศ์ูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10. ค่าจัดึื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

11. ค่าจัดึื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 

12. โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน 

13. เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลภูแลนคา (สปสช.) 

14. โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ 

15. โครงการึ่อมแึมบ้านผู้ดอ้ยโอกาส ม.1, 5, 7, 8 

16. เงินเบี้ยยังชพีผูต้ิดเชือ้ 

17. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

18. โครงการแข่งขันกีฬาภูแลนคาเกมส์ 
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19. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 

20. ค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาการกีฬา 

21. ค่าจัดึื้อวัสดุกีฬา 

22. โครงการอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนต าบลภูแลนคา 

 ผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. โครงการจ้างเหมาบริการ 

2. ค่าใช้จ่ายกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

3. โครงการตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ส่วนท่ี  4 
 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

 

4.1 แนวทางการพัฒนาหรอืกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ภายใต้แผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา (พ.ศ.2557-2561)  เป็นการก าหนดว่าในอนาคตองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูแลนคาจะ

เป็นไปในทิศทางใดและเป็นเครื่องมอืก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาต าบล 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)  

ดังนี้ 

4.1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา 

“การบริหารอย่างมีส่วนร่วม  ส่งเสริมคุณภาพชวีิตที่ดี 

มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เกษตรกรรมคุณภาพยั่งยืน  มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

 

  4.1.2 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

       พันธกิจที่  1 สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร

และการปกครอง 

    พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ

ร่วมกันให้เกิดความพร้อมเพรียงรองรับนักท่องเที่ยว 

                พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางการ

มีสว่นร่วมของประชาชน  

                พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของจ านวนประชากรในอนาคตและเศรษฐกิจ

ของท้องถิ่น  

  พันธกิจที่ 5 พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมี

ครอบครัวที่อบอุ่น สังคมอยู่ดีมีสุข 

  พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  พันธกิจที่ 7 พัฒนาผลิตผลการเกษตรให้มคีุณภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเึียน 
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  4.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  เป้าประสงค์ 

  เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีสว่นร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างาน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

  แนวทางการพัฒนา 

1.  สร้างเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

2.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขดีความสามารถในการพัฒนา 

3.  ส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4.  ส่งเสริมการพัฒนาจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

5.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

  เป้าประสงค์ 

  เพื่อบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนและ

ยั่งยืน 

  แนวทางการพัฒนา 

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  เป้าประสงค์ 

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มปีัญหาภายในชุมชนึึ่ง

เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 

1.  สร้างจิตส านกึและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันไฟป่า 

3.  การรณรงคก์ าจัดขยะมูลฝอย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  เป้าประสงค์ 

เพื่อก่อสร้างและึ่อมบ ารุงโครงสรา้งพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใหม้ีความ

สะดวกและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรด์้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้น

คมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
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แนวทางการพัฒนา 

1.  ก่อสร้างและปรับปรุง  ถนน  สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความ

สะดวก 

2.  การขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าและติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ 

3.  ก่อสร้างและขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาของหมู่บ้าน 

4.  พัฒนาแหล่งเก็บน้ า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ 

  เป้าประสงค์ 

  เพื่อเสริมสรา้งทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจติใจ ด้านการศกึษา ดา้นสุขภาพอนามัย 

ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ 

แนวทางการพัฒนา 

1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จรยิธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศกึษา 

3.  การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 

5.  การพัฒนาและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  เป้าประสงค์ 

  เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ ใหม้ีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝมีอืในการ

ผลติเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลติทางการเกษตร 

2.  ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน 

3.  การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
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4.1.4 แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

1. การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการบ้านเมอืงทีด่ ี
 
 
 
 
 

1.1 ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนและองคก์รทุก
ภาคส่วน 

1.สง่เสริมให้ประชาชนและองค์กรเข  ้ามามีบทบาทและมีส่วนรว่ม
ในการพัฒนาทอ้งถิ่น 
2.ส่งเสรมิประชาธิปไตยในทุกระดับ 
3.ส่งเสรมิงานรัฐพธิีต่างๆ 
4.ส่งเสรมิ/สนับสนนุ/จดัท าประชาคมให้ประชาชนแสดงความ
คดิเห็นและขอ้เสนอแนะ 
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บา้นเรือนน่าอยู่ 
6.จัดประกวดชุมชนน่าอยู ่
7.จัดท าป้ายประชาสมัพันธ์ประจ าหมู่บา้น 
8.กอ่สรา้งอาคารเอนกประสงคป์ระจ าหมู่บา้น 

1.2 สง่เสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคก์ร
ให้มีขดีความสามารถในการพฒันา 

1.คา่ใช้จา่ยประจ าของคณะผู้บรหิาร สมาชิก อบต. พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
2.สง่เสริม/สนับสนนุให้ความรู้ ทักษะแกบุ่คลากรองคก์าร
บรหิารส่วนต าบล 
3.จัดหาวัสดุ  อุปกรณ ์ครุภณัฑ ์เครื่องมือเครื่องใช ้ยานพาหนะ
เสริมสรา้งศักยภาพการบริหารจัดการ 
4.ก่อสรา้งบา้นพักพนักงานเจา้หน้าที่ 
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการ อบต. 
6.กอ่สรา้งสนามกีฬาประจ าต าบล 
7.กอ่สรา้งศนูย์เรยีนรูป้ระจ าต าบล 
8. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพศูนย์รวมขอ้มูลขา่วสารการึือ้
หรือการจ้างระดับอ าเภอและศูนย์ประสานงาน อปท. 
9.จัดท าแผนที่ภาษ ี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

1. การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี 

 

 

 

 

 

1.2 สง่เสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคก์ร

ให้มีขดีความสามารถในการพฒันา 

10.จัดตัง้กองทนุป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

1.3 ส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการบริหารงานของ 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

 

1.อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและจัดสภากาแฟ/เวทีแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

2.จัดท าสือ่ผลงาน/สื่อวารสาร/จัดท าป้ายประชาสมัพันธ์งาน 

อบต. 

3.ปรับปรุงระบบข้อมลูข่าวสารเว็บไึต์ส านักงาน 

1.4 พัฒนาและจดัระเบียบของชุมชนและสังคม 1.สง่เสริมและเผยแพร่ความรูร้ะบอบประชาธิปไตย 

2.สายตรวจ อปพร. รว่มกับต ารวจ 

3.ฝึกทบทวน อปพร. และอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือตรวจสอบ

ดูแลชุมชนและสังคม 

4.จัดท าข้อบัญญัติต าบลเพื่อควบคุมจัดระเบียบชุมชน 

5. กอ่สรา้ง/ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้นและเสยีง

ตามสายประจ าต าบล 

6.จัดหาวัสดุอุปกรณ/์ตดิตัง้สญัญาณจราจร 

7.จัดท าป้ายบอกทาง/ป้ายชื่อหมู่บ้าน 

8.จัดท าแนวเขตหมู่บ้าน/แนวเขตต าบล 

9.จัดหาครุภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน 

10.รณรงคป์้องกันและลดอุบตัิเหตุในช่วงเทศกาลและงาน

ประเพณีในชุมชน 

11.จดัตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

1. การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี 

 

1.5 ปอ้งกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 1.อบรมเยาวชนป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

2.ฟื้นฟูบ าบัดผู้ตดิยาเสพติด 

3.รณรงคป์้องกัน ลดละเลิกการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอลแ์ละ

เสพสารเสพติด 

4.แข่งขันกฬีาเยาวชนชุมชนสมัพันธต์้านยาเสพติด 

2. การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว 2.1 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการท่องเทีย่ว 

 

 

 

1.กอ่สรา้งอาคารศูนย์บริการข้อมูลขา่วสารการทอ่งเที่ยว 

2.กอ่สรา้ง/ปรับปรุงึ่อมแึมโครงสรา้งพืน้ฐานแหลง่ท่องเที่ยว 

3.ปรับปรุงบ้านพักรับรองภายในแหลง่ท่องเท่ียว 

4.ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งทอ่งเที่ยว 

2.2 สง่เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 1.เผยแพร่ประชาสมัพันธ์การทอ่งเที่ยว 

2.สง่เสริมและสนับสนุนการจดัการท่องเที่ยว 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 3.1 สรา้งจติส านึกและความตระหนักในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.ฝึกอบรมอาสาสมัครพทิักษแ์ละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้ม 

2.จัดตั้งกลุม่เยาวชนใสใ่จรักสิง่แวดลอ้ม 

3.ส่งเสรมิจัดใหม้ีสถานที่และปลูกปา่ชุมชนเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว 

4.สนับสนุนพนัธุ์กลา้ไม้ปลูกปา่ทดแทน 

5.สรา้งนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

6.จัดตั้งศนูย์ศึกษาพนัธุไ์ม้ทอ้งถิ่น/ธนาคารต้นไม้ 

7.จัดตั้งกองทุนพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

8.ส่งเสรมิเกษตรอินทรยี์เพื่อลดการใช้สารเคมี 

9.รณรงคไ์ถกลบึังข้าวแทนการเผาท าลาย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3.2 ส่งเสรมิและสนับสนนุการปอ้งกันไฟป่า 1.จัดตั้งกลุม่อาสาสมัครควบคุมไฟป่า 

2.อบรมทบทวนและพืน้ฟูอาสาสมัครควบคุมไฟป่า 

3.จัดหาวัสดุอุปกรณ ์ครุภัณฑ์ในการควบคุมไฟป่า 

4.จัดท าแนวเขตพืน้ที่ปา่อนุรักษ์และแนวเขตปอ้งกันไฟปา่ 

3.3 รณรงคก์ าจัดขยะมูลฝอย 1.รณรงคส์รา้งจติส านึกในการก าจัดขยะมูลฝอย 

2.จัดหาที่รองรับขยะภายในหมู่บ้าน 

3.จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ/เตาเผาประจ าต าบล 

4.การบรหิารจัดการขยะครบวงจร 

5.ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ 

6.กอ่สรา้งท าแนวกัน้ขยะบรเิวณแหล่งน้ าสาธารณะ 

4. การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 4.1 กอ่สรา้งและปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเทา้และท่อ

ระบายน้ าให้เปน็ไปด้วยความสะดวก 

1.กอ่สรา้งถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและเช่ือมระหว่างหมู่บา้นใน

ต าบล  

2.กอ่สรา้งถนน คสล.เช่ือมระหว่างหมู่บ้านในต าบลและนอกเขต

พืน้ที่ติดต่อ 

3.กอ่สรา้งถนนลาดยางเช่ือมระหว่างหมู  ้บ ้านในต าบลและนอก

เขตพื้นท่ีติดต่อ 

4.ก่อสร้าง/ปรับปรุงึ่อมแึมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและเชื่อม

ระหว่างหมูบ้่านภายในต าบล 

5.ก่อสร้าง/ปรับปรุงึ่อมแึมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมูบ้่านใน

ต าบลและนอกเขตพื้นท่ีติดต่อ 

6.กอ่สรา้ง/ปรับปรุงึ่อมแึมถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

4. การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 4.1 กอ่สรา้งและปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเทา้และท่อ

ระบายน้ าให้เปน็ไปด้วยความสะดวก 

7.กอ่สรา้ง/ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 

8.กอ่สรา้งท่อระบายน้ า/รางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

4.2 ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าและตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 1.ขยายเขตจ าหนา่ยไฟฟ้าแรงต่ าสงู/ปรับปรุงึ่อมแึมระบบ

ไฟฟ้าสาธารณะใหใ้ช้งานไดต้ามปกติ 

2.ตดิตั้ง/ปรับปรุงึ่อมแึมไฟฟ้าสาธารณะ 

3.เพิ่มเฟสไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 

4.3 กอ่สรา้งและขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาหมู่บ้าน 1.ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปาภายในหมู่บ้าน 

2.ตดิตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสงู/ปรับปรุงึ่อมแึม

ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน 

4.4 พัฒนาแหล่งน้ า 1.กอ่สรา้ง/ึ่อมแึมและปรับปรุงฝายกัน้น้ า/ฝายชะลอน้ า  

2.จัดหาภาชนะกักเก็บน้ าประจ าหมู่บา้น 

3.กอ่สรา้งคลองส่งน้ าเข้าสู่พืน้ที่การเกษตร 

4.ขุดเจาะ/ปรับปรุง/ึ่อมแึมบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

5.ก าจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ า/แหล่งน้ าสาธารณะ/ล าห้วย/หนอง/

คลอง/บึง 

6.ขุดลอกอา่งเก็บน้ า/แหลง่น้ าสาธารณะ/ล าห้วย/หนอง/คลอง/

บึง  

7.ขุดขยายสระน้ าสาธารณะ 

8.กอ่สรา้งสถานีสูบน้ าบาดาลหรือน้ าชดี้วยพลงังานไฟฟา้หรอื

พลังงานแสงอาทติย์ 

9.ศึกษาคน้คว้าวิจยัน้ าดื่มจากหลังคาสงักะสี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ 5.1 พัฒนาด้านคุณธรรม จรยิธรรม วัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถิ่น 

1.รณรงคส์รา้งจติส านึกและอบรมให้ความรูใ้นดา้นจรยิธรรม

และคุณธรรมแก่เยาวชน 

2.สง่เสริมและอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่นไทย/งาน

ประจ าปี/งานตามฤดูกาลตลอดปี/งานฉลองอนุสาวรยี์เจ้าพอ่

พญาแลของจังหวดัและอ าเภอ 

3.กองทุนส่งเสรมิและอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่นไทย 

4.ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญช์าวบ้าน 

5.2 พัฒนาและสง่เสริมการศกึษา 1.สง่เสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา 

2.จัดตั้งศนูย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบล 

3.จัดตัง้กองทนุช่วยเหลือดา้นการศึกษาให้กับเด็กยากจนและ

เด็กด้อยโอกาส 

4.จัดหาวสัด ุอุปกรณ ์ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนประจ า 

ศพด./โรงเรียนเครอืข่ายต าบลภูแลนคา 

5.อุดหนนุอาหารกลางวันและอาหารเสรมิ (นม) 

6.ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

7.ห้องสมุดชุมชน เสริมทักษะการอ่าน/คลงัสมองทอ้งถิ่น/พฒันา

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

5.3 พัฒนาสง่เสริมสุขภาพและอนามัย 1.สนับสนนุกองทนุหลักประกันสุขภาพต าบล 

2.สง่เสริมและสนับสนุนศนูยส์าธารณสุขมูลฐาน 

3.ป้องกันควบคุมและก าจัดพาหนะน าโรค 

4.ส่งเสรมิสนับสนนุในการปอ้งกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่

ติดตอ่ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ 5.3 พัฒนาสง่เสริมสุขภาพและอนามัย 5.ส่งเสรมิ/สนับสนุน/จัดึื้อวสัดุ น้ ายาเคมี เคมีภัณฑต์า่งๆ 

เครื่องมือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

6.จัดหารถกูภ้ัยเคลื่อนที่เร็ว 

7.จัดกจิกรรมให้ความรูแ้ละแนวทางการสง่เสริมสุขภาพกาย0

สุขภาพจิตแกส่ตร ี

8.ส่งเสรมิการออกก าลังกายทุกเพศ วัย 

9.ส ้งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและการแพทยแ์ผนไทย 

5.4 พัฒนาและส่งเสรมิด้านสวัสดิการของชุมชน 1.สง่เสริมและสนับสนุนกจิกรรมผู้สูงอายุ/กลุ่มสตรี/แมบ้่าน/ อสม. 

2.อดุหนนุกองทนุชมรมฌาปนกจิสงเคราะห์ผูสู้งอาย/ุเบี้ยยงัชีพ

คนชรา คนพิการผูป้่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 

3.ช่วยเหลอืสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์และ

ผู้ด้อยโอกาส 

4.ึ่อมแึมบ้านผู้ด้อยโอกาสด้านทีอ่ยู่อาศยั 

5.สนับสนนุกองทนุสวสัดิการชุมชนต าบลภูแลนคา 

6.ส่งเสรมิสนับสนุนให้เกดิการออม เพือ่จัดกจิกรรมสวัสดกิาร

ชุมชนตั้งแต่เกดิ แก ่เจ็บ ตาย 

7.กองทุนประกอบอาชีพส าหรับผูพ้ิการ/ ผู้ด้อยโอกาส 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ 5.5 พัฒนาดา้นการกฬีาและนันทนาการ 1.จัดหาอุปกรณก์ฬีาหมู่บ้าน/โรงเรียนในต าบลภูแลนคา 

2.กอ่สรา้งลานกฬีาหมู่บา้นและกอ่สรา้งสวนสุขภาพระดับต าบล 

3.อุดหนนุ/จัดการแขง่ขนักฬีาประชาชน/เยาวชน/โรงเรียน

เครอืข่ายภูแลนคา 

4.ก่อตั้งชมรมพัฒนาการกฬีาชุมชน 

5.กองทุนพัฒนาด้านการกฬีา 

6.อบรมเพิ่มทักษะการเล่นกฬีา 

6. การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 6.1 ส่งเสรมิศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร 

1.จัดตั้งศนูยส์่งเสรมิเทคโนโลยีการเรยีนรูข้องชุมชน 

2.สนับสนุนศนูย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบล 

3.ส่งเสรมิสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

4.ส่งเสรมิสน้ บสนนุบการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

5.ส่งเสรมิหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง 

6.อบรมพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร, การท าปุ๋ยอินทรยี์

ชีวภาพ/น้ าหมักชีวภาพ 

6.2 สง่เสริมการสรา้งงานสรา้งอาชีพและพัฒนารายได้ใน

ชุมชน 

1.จัดตั้งกองทนุสง่เสริมและพฒันาอาชีพ 

2.ก่อสร้างศูนย์จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์จากกลุ่มพัฒนาอาชพีของชุมชน 

3.ส่งเสรมิและสนับสนนุให้มีการจา้งแรงงานจากชาวบ้าน 

4.สนับสนุนและสง่เสริมจดัฝึกอบรมและจดัหาวสัดอุุปกรณ์

ส าหรับกลุม่อาชีพ 

5.จัดให้มตีลาดกลางึื้อขายสนิคา้ประจ าต าบล 

6.3 ใชท่ี้ดนิเพื่อการเกษตร 1. ส่งเสรมิการปลูกพชืบ ารุงดนิ/ปลูกพชืหมนุเวียน 
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                         การบริหารอย่างมสี่วนร่วม  สง่เสริมคุณภาพชีวิตท่ีด ี
                           มกีารท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ ์เกษตรกรรมคุณภาพย่ังยนื มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
Strategy Map 

พันธกิจที่ 1 
สร้างระบบการ
บริหารจัดการบา้น 
เมืองท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจการ
วางแผน พัฒนาการ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการ
บริหารและการ
ปกครอง 

พันธกจิที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง
ทอ่งเท่ียวทาง
ธรรมชาติเชิง 
อนุรักษแ์บบ
บูรณาการ
ร่วมกันใหเ้กิด
ความพร้อม
เพรียงรองรับ
นักท่องเที่ยว 

พันธกจิที่ 3 
บริหารจัด 
การส่ิงแวด 
ล้อมให้เกดิ
สภาวะแวด 
ล้อมท่ีดีและ
ยั่งยนืโดยใช้
แนวทางการมี
สวนร่วมของ
ประชาชน 

พันธกจิที่ 4 
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ
ใหไ้ด้มาตรฐานเพียง 
พอต่อความต้องการ 
ของประชาชนเพ่ือ
รองรับการขยายตัว
ของจ านวนประชา 
กรในอนาคตและ
เศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 

พันธกจิที่ 5 
พัฒนาคนให้
มคีวามรู้คู่
คุณธรรม 
พร้อมส่ง 
เสริมใหม้สุีข 
ภาพอนามัย
ที่ดีและมี
ครอบครัวท่ี
อบอุ่นสังคม
อยู่ดีมีสุข 

พันธกจิที่ 6 
ส่งเสริมพัฒนา 
อาชีพสร้างราย 
ได้ให้ชุมชนเข้ม 
แข็งสามารถ 
พึ่งพาตนเองได้
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

พันธกจิที่ 7 
พัฒนาผลิต 
ผลการ 
เกษตรใหม้ี
คุณภาพและ
ยั่งยนืรองรับ
การเข้าสู่
ประชาคม
เศรษฐกจิ
อาเึยีน 

เพ่ือสนับสนุน
ประชาชนทุก
ภาคส่วนใหม้ี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจ 
สอบการท างาน
เพ่ือให้เกดิความ
โปร่ง ใสในการ
บริหารและการ
ปกครอง 

 

เพ่ือบริหาร
จัดการและ
การพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และการทอ่ง 
เท่ียวอย่าง
ครบถ้วน
และย่ังยนื 

เพ่ือพัฒนา
ระบบการจัด 
การส่ิงแวดล้อม
อันพึงปรารถนา
ร่วมกันไม่ให้มี
ปัญหาภายใน
ชุมชนึึ่งเป็นไป
ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด 

เพ่ือกอ่สร้างและึอ่มบ ารงุ
โครง สร้างพื้นฐานในเขต
องค์การบริหารสว่นต าบลใหม้ี
ความสะดวกได้มาตรฐานเพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ 
ใหป้ระสบความส าเร็จโดย 
เฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคม
ขนส่งด้านความสงบเรียบร้อย 
และความสงบสุขของ
ประชาชนและด้านเศรษฐกจิ 

เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะของคนภาย 
ในชุมชนทัง้ทาง 
ด้านจิตใจด้านการ 
ศึกษาด้านสุขภาพ
อนามัยด้านสวัสดิ 
การและสังคม
ด้านกฬีาให้มี
คุณภาพและ
พึ่งพาตนเองได้ 

เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ทางเศรษฐกจิระดับบุค 
คล ครอบครัว และชุม 
ชนทอ้งถิ่นโดย เฉพาะ
ผลิตผลทางการเกษตร
อินทรียใ์ห้มีความสามารถ
และทักษะในการพัฒนา
ฝีมือในการผลิตเพ่ิม
มูลค่าของสินค้า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้านการบริ 
หารจัดการบา้นเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาด้าน
การทอ่งเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชวีติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ 

1.สร้างเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วน 
2.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองค์การให้มี
ขดีความสามารถในการ
พัฒนา 
3.ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
4.ส่งเสริมการพัฒนาจัด 
ระเบยีบของชุมชนและสังคม 
5.การปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 

1.พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานทาง 
การทอ่ง 
เท่ียว 
2.ส่งเสริม
และพัฒนา 
การทอ่ง 
เที่ยว 

1.สร้างจิตส านึก
และความตระ 
หนักในการจัด 
การทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปอ้งกันไฟปา่ 
3.การรณรงค์
ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

1.ก่อสร้างและปรับ 
ปรุง ถนน สะพาน ทาง
เท้า และท่อระบายน้ า
ใหเ้ป็นไปด้วยความ
สะดวก 
2.การขยายเขตจ า 
หน่ายไฟฟ้าและติดต้ัง
ไฟฟา้สาธารณะ 
3.กอ่สร้างและขยาย
เขตจ าหน่ายน้ าประปา
ของหมูบ่า้น 
4.พัฒนาแหล่งเก็บน้ า 

1.การพัฒนาด้านคุณ 
ธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณี
ทอ้งถิ่น 
2.การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา 
3.การพฒันาและส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย 
4.การพัฒนาและส่งเสริม
ด้านสวัสดิการของชุมชน 
5.การพฒันาและส่งเสริม
กฬีาและนันทนาการ 

1.สง่เสริม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถใน
การเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร 
2.ส่งเสริมการ
สร้างงานสร้าง
อาชีพและ
พัฒนารายได้ใน
ชุมชน 
3.การใชท้ี่ดิน
เพ่ือการเกษตร 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร ์

แนวทาง 
การพัฒนา 
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4.1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

วิสัยทัศน์  

“สังคมอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บนหลักการของ

การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้  

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มคีุณภาพ ทุกคนมคีวามมั่นคงในชวีิต ได้รับการ

คุ้มครองทางสังคมที่มคีุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม

อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังใหส้ามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบ

บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าท  ้นกับการ

เปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้าง 

สรรค์และภูมิปัญญา สรา้งความมั่นคงด้านอาหารและพล  ้งงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสรา้งความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทาง

ธรรมชาติสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน

รวมทั้งสรา้งภูมิคุม้กันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 1. วัตถุประสงค์ 

  1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสงบสันติสุข 

  2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 

คุณธรรม จรยิธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพ 

  3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน เป็นผู้น าการผลิต

สินค้าและบริการบนฐานปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเึียน  มีความมั่นคงทางอาหารและ

พลังงานการผลิตและการบริโภคเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อมน าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่างๆ 

  4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ

ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
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 2. เป้าหมายหลัก 

  1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง 

และภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นดขีึน้ 

  2) คนไทยมีการเรยีนรู้อย่างตอ่เนื่อง มสีุขภาวะดขีึน้ และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมาก

ขึน้ 

  3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการ

เพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP ให้มีสัดส่วนไม่ต่ ากว้าร้อยละ 40 และลด

ปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจก 

  4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าึเรือน

กระจกรวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 3. ตัวชีวัด 

  1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้

สูงสุดร้อยละ 10 กับกลุ่มที่มรีายได้นอ้ยร้อยละ 10 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทาง

สังคม คดีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อ 10,000 ครัวเรือน คดีในศาลปกครองต่อ 10,000 ครัวเรือน และ

ดัชนภีาพลักษณ์การทุจรติประพฤติมิชอบไม่ต่ ากว่า 1.5 คะแนน 

  2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ จ านวน

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดตอ่ และดัชนคีวามอบอุ่นของครอบครัว 

  3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมต่อ GDP  

  4) คุณภาพน้ าและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และ

สัดส่วนการปล่อยก๊าึเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

การพัฒนาประเทศให้มั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมคีวามสุข ภายใต้

กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้งการเมอืงในประเทศ

และวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา

ฯ ฉบับที ่11 จงึตอ้งเร่งสรา้งภูมคิุ้มกันทั้งเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ 

ให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสใหป้ระเทศสามารถเจรญิก้าวหน้าต่อไป โดยใหค้วามส าคัญกับยุทธศาสตรท์ี่มี

ล าดับความส าคัญสูง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนทรัพยากร  
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การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมายคนยากจน คนด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ/ต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย ให้เข้าถึงบริการทางสังคม

อย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ สนับสนุนให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและ

ความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างมี ประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่และเสริมสร้างความสัมพันธ์

ของคนในสังคมให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีแนวทางส าคัญ ดังนี้  

1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและ

สร้างโอกาสในชีวติให้แก่ตนเอง  

1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมคิุ้มกันระดับปัจเจกและ

สร้างการมสี่วนรว่มในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ   

1.3 การเสริมสรา้งพลังให้ทุกคนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชี้วิตในสังคมและสร้างการมีสว่นร่วมใน

เชงิเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  

1.4 เสริมสรา้งความสัมพันธ์ของคนในสังคมใหแ้นน่แฟ้นเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนไทยทุก

กลุ่มวัยให้มศีักยภาพ ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ 5 ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิด

เป็น ท าเป็น การสังเคราะห์ความรู้สั่งสมและต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์  

การเปิดใจกว้าง พร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม  รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวด 

ล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคง และเอื้อต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบทการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตมแีนวทางส าคัญ ดังนี้  

2.1 การส่งเสริมคนไทยใหม้ีการเกิดที่มคีุณภาพ มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ

พืน้ที่  

2.2 พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย มีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน

อนาคต   

2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถ

เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรูท้ี่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมปิัญญาและองค์ความรูใ้หม่ โดย  

2.4 เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี โดย  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อสร้างฐานภาคเกษตร

ให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มคีุณภาพเพียงพอส าหรับผูบ้ริโภคทุกคนภายในประเทศ เป็นฐานการผลติที่

ท าให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร สร้างความสมดุลและมั่นคงของการใช้ผลิตผล

การเกษตรเพื่อเป็นอาหารและพลังงาน ตลอดจนจัดหาพลังงานใหม้ีความมั่นคงเพียงพอกับความตอ้งการใชใ้น

ประเทศ มีแนวทางที่ส าคัญดังนี้  

3.1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลติภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน   

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า โดย  

3.3 สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร   
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3.4 สร้างความมั่นคงดา้นอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน  

มีแนวทางการด าเนินงาน  

3.5 สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร มี

แนวทางการด าเนินงาน  

3.6 ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน  

4 ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินคา้และบริการในภูมภิาคบนพืน้ฐานแนวคิดสร้างสรรค์และการสร้าง

นวัตกรรม รวมทั้งตอ่ยอดองค์ความรู้ ให้สามารถสนับสนุนการสร้างมูลค่าในการปรับโครงสรา้งภาคการผลิต

และบริการในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโึ่อุปทาน เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ไปสู่เศรษฐกิจ

ที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาวพร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สร้าง

บรรยากาศที่เสรีและเป็นธรรมให้เอื้อตอ่การผลิต การค้า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาผูป้ระกอบการใหม่ 

สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจสิติกส์ภายในที่เช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค มีแนวทางส าคัญ ดังนี้  

4.1 พัฒนาการผลติภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับ

โครงสรา้งการผลติภาคเกษตร เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ให้สามารถแข่งขัน

ได้ในระยะยาวโดยไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถรองรับการ  

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก  

4.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน และสร้างภูมิคุ้มกันจาก

ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ปรับตัวรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได้

อย่างยั่งยืน  

4.3 พัฒนาภาคบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ

แหลง่ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดและชุมชน ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศ 

รวมถึงเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา

ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

4.5 พัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให้

เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานความรู้ ภูมปิัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา

หรอืผลักดันให้มีการน างานวิจัยไปต่อยอดถ่ายทอด และประยุกต์ใชป้ระโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และชุมชน อันจะ

ก่อใหเ้กิดการแพร่กระจายขององค์ความรูแ้ละนวัตกรรม และน าไปสู่การสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชวีิต

ที่ดขีึน้  

4.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งและสิ่งอ านวยความ

สะดวกในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศ และลดภาระ

การลงทุนของภาครัฐ  

4.7 ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอือ้ประโยชน์ตอ่การประกอบธุรกิจอย่างเป็น

ธรรม โดยสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของผู้ปฏิบัติให้มคีวามเป็นเอกภาพและเสมอภาค พัฒนา
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บุคลากรและผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ผลักดันให้มกีารประกาศใชก้ฎหมายใหม่ๆ  เพื่อรองรับการ

เปิดเสรีศกึษาทบทวนกฎหมายที่เอื้อตอ่การพัฒนาการผลิตและบริการสร้างสรรค์และการคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา รวมทั้งให้มกีระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์และปูองกันการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา

อย่างมปีระสิทธิภาพ  

5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัวเข้าสู่

บริบทโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเึียน พร้อมกับเสริมสรา้งความ

ได้เปรียบเชงิเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศส่งเสริมบทบาทไทยในเวที

ระหว่างประเทศใหเ้ด่นชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชงิลบและประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ มีแนวทาง

ส าคัญ ดังนี้  

5.1 สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเึียน โดยยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการ

ด้านสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ

ของภูมิภาค (Medical Hub) รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศกึษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มี

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝมีอืแรงงานและทักษะด้านภาษาเพื่อ

เตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเึียน  

5.2 ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความรว่มมือต่างๆ และความเป็นหุน้ส่วนกับประเทศคู่คา้ของไทย

ในภูมิภาคต่างๆ  

5.3 ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น ให้พร้อมต่อ

การเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงในบริบทโลกอาเึียน และอนุภูมภิาค  

5.4 สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและวางแนวทางปูองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น  

5.5 พัฒนาฐานลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค มุ่งเน้นความรว่มมอืกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างฐานการผลติตามแนว EconomicCorridor ึึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิงพืน้ที่ที่สามารถ

สนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ  

5.6 สร้างความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การเคลื่อนย้าย

แรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ ในลักษณะเกือ้กูลกัน ผา่นกิจกรรมเชื่อมโยงหว่งโึ่การ

ผลติและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกันอย่างเสรีและมีประสทิธิภาพ  

5.7 เสริมสรา้งความร่วมมือที่ดรีะหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี

จรยิธรรมไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

5.8 ป้องกันภัยจากการก่อการรา้ยและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรคที่สง่ผลต่อความ

มั่นคงแห่งชีวิต เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงในภูมิภาค  

6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากร ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็นสังคมที่

เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างภูมคิุ้มกันและเตรียมความพรอ้มในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ มีแนวทางส าคัญ ดังนี้  
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6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

6.2 การปรับกระบวนทัศนก์ารพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

6.3 การเพิ่มประสทิธิภาพการใชท้รัพยากรของภาคการผลติ และบริการเพื่อน าไปสู่สังคมที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม  

6.5 การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ เพื่อให้สังคมมี

ความยดืหยุ่นและมีภูมคิุ้มกัน  

6.6 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  

 

 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 (AEC) ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการ 

ลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลติ บริการการค้า และการลงทุนให้สามารถรองรับการเปิดเสรี และใช้

โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเึียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการคุ้มครองทางสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับการ 

คุ้มครองทางสังคม มสีภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจสิติกส์ เพื่อใหโ้ครงสร้างพื้นฐานมีความ 

เชื่อมโยงและมีขดีความสามารถในการรองรับและมีกฎระเบียบที่อ านวยความสะดวกทั้งการค้าและการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีมาตรฐานการศกึษาอาเึียน รวมทั้งทักษะ

ฝมีอืและภาษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่อ านวย 

ความสะดวกด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การสร้างความรู ้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของอาเึียน  

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจและตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเึียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อมบีรรทัดฐานรว่มที่มเีอกภาพและสันติภาพ  

เน้นสรา้งความรว่มมอื สร้างพันธมิตร การบริหารจัดการพืน้ที่ชายแดนทั้งทางบก ทางทะเล รวมถึงการสร้าง

ปัจจัยสนับสนุนต่างๆ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การเพิ่มศักยภาพของเมอืงเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเึียน เพื่อท าให้เมอืงมี 

ศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับสมาชิกอาเึียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยว การลงทุนและการค้า

ชายแดน ึึ่งให้มีการก าหนดยุทธศาสตรข์องเมอืงส าคัญในด้านต่างๆ อาทิ เมืองหลวง เมืองเกษตร เมือง

อุตสาหกรรม เมอืงท่องเที่ยวเมืองการค้าชายแดน 
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 4.1.6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

วิสัยทัศน์ 

 “เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

พันธกิจ 

    1.  พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รองรบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน 

    2.   พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวให้มคีุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

                3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน  

                4.  สร้างสังคมอยู่ดมีีสุข  เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 เป้าประสงค์ 

  1. ผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

  2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

  3. ประชาชนมคีุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

  4. สภาพพื้นที่ป่าคงความอุดสมบูรณ์ และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้าง 

มูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยนื 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีสว่นร่วมอย่าง 

ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 4.1.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ 

 วิสัยทัศน์ 

 “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหาร

พลังงานทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พรอ้มก้าวสู่ประชาคมอาเึียน” 

 พันธกิจ 

1. สง่เสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

2. พัฒนาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 

4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

5. สง่เสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมคีุณค่า 
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6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจรญิเติบโตของจังหวัด 

7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีมปีระสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์หลัก 

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพ 

2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสบืสานคุณค่า 

3. ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ด ีครอบครัวอบอุ่น ขุมชนเข้มแข็ง 

4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

5. การท่องเทีย่วของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนยิมเพิ่มสูงขึ้น 

6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

7. ประชาชนมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมคีุณค่า 

8. มีระบบโลจสิติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ 

ประชาคมอาเึียน 

 9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

 10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใชพ้ลังงานอย่างมคีุณค่า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด 

    และการเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเึียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีสว่นร่วมและยั่งยนื 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี มีประสิทธิภาพ 

 

 4.1.8 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

 นโยบายการพัฒนาของผูบ้ริหารท้องถิ่นยึดมั่นในหลักธรรมาภบิาลในการบริหารงานทุกระดับ 

ึึ่งได้จ าแนกนโยบายเพื่อการบริหารงานได้เป็น 2 ระยะ คือ 

 1) ระยะเร่งดว่น 

 2) ระยะ 4 ปี 
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 ระยะเร่งด่วน หมายถึง จะด าเนนิการทันทีหลังจากขั้นตอนกระบวนการแถลงนโยบายต่อสภา

เสร็จสิน้ลง โดยได้ก าหนดระยะเวลาด าเนินการไว้ 1 ปี ึึ่งจักต้องก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง อย่างใด 

ให้เห็นเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 1. สรา้งความปรองดอง สมานฉันท์ 

 2. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานะ บทบาท อ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ต าบล เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และรับรู้อย่างเข้าใจ อันจะส่งผลก่อให้เกิดการยอมรับ และมีสว่นร่วมใน

การพัฒนาองค์กรตอ่ไป 

 3. ปรับปรุงองค์กรใหเ้กิดความคล่องตัว เพื่อให้บริการประชาชน อย่างมีประสทิธิภาพ 

 4. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนา 

 5. สง่เสริมให้เกิดเครือข่ายอาสาพัฒนาต าบลภูแลนคา 

 6. ปรับปรุงถนนระหว่างหมู่บ้านให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง 

 7. ตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง 

 8. แก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้าน 

 9. ส ารวจ ศกึษา ค้นคว้า วิจัย โครงสร้างอาชีพ, โครงสรา้งระบบน้ า, โครงสร้างหนีส้ิน, 

โครงสรา้งการศกึษา และกลุ่มเยาวชน กลุ่มเสี่ยง เพื่อเตรียมวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 10. สง่เสริมสวัสดิการเพื่อคนอาสา เชน่ อปพร., อสม. , ทหารกองหนุน เป็นต้น 

 11. จัดตัง้ 7 กองทุน เพื่อการพัฒนา 

  11.1 กองทุนพัฒนาหมูบ่้าน 

  11.2 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

  11.3 กองทุนพัฒนาการศกึษา 

  11.4 กองทุนพัฒนาการกีฬา 

  11.5 กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  11.6 กองทุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  11.7 กองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 12. ส ารวจข้อมูลการใช้ทรัพยากรจากป่า อุทยานแหง่ชาติภูแลนคา 

 13. จัดน าร่องการประกอบอาชีพ ฉบับมอือาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 14. สง่เสริมให้มหีนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลติภัณฑเ์ด่น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

 15. ส่งเสริมให้จัดท าบัญชีครัวเรือเป็นปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 16. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ประเภทสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ 

 ระยะ 4 ปี หมายถึง การด าเนินงานตลอดระยะเวลา 4 ปี คณะผูบ้ริหารชุดนีจ้ะทุ่มเทความรู้ 

ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขีึน้ โดยจ าแนกกลุ่มงานออกเป็นด้านต่างๆ จ านวน 

9 ด้าน เป็นดังนี้ 
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 1. ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 

  1.1 จัดตัง้กองทุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  1.2 ภูแลนคาดินแดนน่าอยู่ เนรมติต าบลภูแลนคาให้สะอาด สวยงานน่าอยู่ 

  1.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

สตรี คนชรา และผูด้้อยโอกาส 

  1.4 สวัสดิการเพื่อประชาชน ครบวงจร ทุกระดับ 

  1.5 อุม้ชูคนพิการและครอบครัว 

  1.6 ภูแลนคาดินแดนมหัศจรรย์ 

  1.7 ภูแลนคาปลอดยาเสพติด 

  1.8 จัดหาเครื่องมอื อุปกรณ์ ยานพาหนะที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน 

  1.9 ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดการออม เพื่อจัดกิจกรรมสวัสดิการชุมชนตั้งแตเ่กิด แก่ เจ็บ 

ตาย 

  1.10 เสี่ยวภูแลนคา 

  1.11 คนต้นแบบ (บันทึกคนดี คืนคนดสีู่สังคม) 

 2. ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม (การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี) 

  2.1 การบริหารงานทันสมัยโปร่งใสเป็นธรรมเน้นหลักกระจายอ านาจยึดหลักธรรมาภบิาล 

  2.2 ประชาชนมสี่วนรว่มในการบริหาร 

  2.3 เช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อการพัฒนาทั้งระบบ ทุกระดับ 

  2.4 ส่งเสริมประชาธิปไตยในทุกระดับ เน้น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 

 3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

  3.1 จัดตัง้กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 

  3.2 น้ าไหล ไฟสว่าง หนทางสะดวก ประปาทั่วถึง 

  3.3 จัดหาระบบน้ าเพื่อการเกษตร 

  3.4 ส่งเสริมพนังงานทดแทน 

  3.5 เครือขา่ยสื่อสาร เพื่อประชาชน 

  3.6 จัดหาระบบก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ครบวงจร 

 4. ด้านวัฒนธรรม ประเพณ ีและศาสนา 

  4.1 จัดตั้งกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  4.2 สืบสานประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ 

  4.3 วัดคือศูนย์กลางทางจิตใจ 

  4.4 หนึ่งหมูบ่้าน หนึ่งวัฒนธรรมเด่น 
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 5. ด้านส่งเสรมิสุขภาพประชาชน 

  5.1 จัดตัง้กองทุนพัฒนาการกีฬา 

  5.2 เอาดีทางกีฬา 

  5.3 ภูแลนคาปลอดโรค 

  5.4 ส่งเสริมการออกก าลังกาย 

  5.5 ส่งเสริมการใชย้าสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 

 6. ด้านการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  6.1 จัดตัง้กองทุนพัฒนาการศกึษาเพื่อเป็นเครื่องมอืส่งเสริมและพัฒนาการศกึษา เน้น 

ความสะดวกรวดเร็ว และประสิทธิภาพเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมาจากตัวแทนสถานศกึษาและ 

ผูเ้กี่ยวข้อง 

6.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและแบบ 

อย่างที่ดีตอ่สังคม 

6.3 หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งแหลง่เรียนรู ้เพื่อเป็นฐานข้อมูลหรือฐานองค์ความรู้ชุมชน 

6.4 ส่งเสริมศลิปะการแสดง และดนตรี 

6.5 ส่งเสริมผู้มีพรสวรรค์ความสามารถพิเศษ 

6.6 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเึียน 

 7. ด้านอาชีพ 

7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การจัดหาพันธุ์พชื, ปุ๋ย หรอื 

ด้านวิชาการ 

  7.2 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใชส้ารเคมี 

  7.3 ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ ประเภทสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ 

  7.4 ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ เช่น โครงการ 20 บาท รักษาทุกโรคสัตว์ 

  7.5 ให้มตีลาดกลางึือ้ขายสินค้าประจ าต าบล 

  7.6 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครบวงจร 

  7.7 จัดตัง้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสนับสนุนเงนิทุนส าหรับประกอบอาชีพ 

ของประชาชน 

  7.8 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อสร้างรายได้จากการ 

ท่องเที่ยว 

  7.9 หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลติภัณฑเ์ด่น (OTOP Phulanka) 

  7.10 ให้มีคา่ยลูกเสือภูแลนคา เพื่อสร้างรายได้ 

  7.11 แรงงานคืนถิ่น 

  7.12 เกษตรแบบยั่งยืน 
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 8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  8.1 จัดตั้งกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  8.2 ต้นไม้คอืชีวิต รักษาสิ่งประดิษฐ์ทางธรรมชาติ 

  8.3 เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 9. ด้านการผังเมืองและสาธารณสมบัติแผ่นดนิ 

  9.1 ก าหนดผังเมือง เพื่อการพัฒนา 

  9.2 จัดท าแนวเขตต าบล หมู่บ้าน 

  9.3 ใส่ใจดูแล รักษา พื้นที่สาธารณะ 
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4.2 บัญชีโครงการพัฒนา 

และบัญชีประสานโครงการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี มปีระสทิธิภาพ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี 

   1.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

1  โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วม

และเกิดจิตส านึกรักและ

เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

3 โครงการ 50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการท่ี

ด าเนนิการ  

3 โครงการ 

ประชาชนเกิด

จิตส านกึรักและ

เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

 

 

 

2 โ โครงการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาหมู่บ้านและ

ประชาคม 

เพื่อสง่เสริมการมสี่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนา

หมูบ้่าน 

9 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนในต าบลภู

แลนคามสี่วนร่วมใน

การจัดท าแผน 

พัฒนาหมู่บ้าน 

ประชาชนต าบลภู

แลนคามสี่วนร่วม

ในการจัดท า

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

3  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

เยาวชนต าบลภูแลนคา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

เยาวชนต าบลภูแลนคา 

 

เยาวชนต าบล 

ภูแลนคา 

(อายุ 18-25ปี)  

จ านวน 1 กลุ่ม 

50,000 50,000 50,000 เยาวชนร้อยละ 80

ได้รับการพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

เยาวชนได้รับองค์

ความรู้ท่ีเหมาะสม

ในการด ารงชีวิต 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

4  โครงการอบรมวถิี

ประชาธิปไตยกับการพัฒนา

ท้องถิ่น 

เพื่อสง่เสริมกระบวนการ

เรียนรู้วิถีทางประชาธิปไตย 

เพื่อสง่เสริมกระบวนการ 

พัฒนาทอ้งถิ่น 

 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80 

มคีวามรู้วิถี

ประชาธิปไตย 

ประชาชนมคีวามรู้

วถิีทางประชาธิป 

ไตย 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

5  โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดท าแผนให้กับคณะกรรม 

การจัดท าแผนระดับหมูบ้่าน 

 

คณะกรรมการ

จัดท าแผนระดับ

หมูบ้่าน 

40,000 40,000 40,000 การจัดท าแผนชุมชน

มปีระสิทธิภาพมาก

ขึน้ร้อยละ 80 

คณะกรรมการฯมี

ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนอย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม 

และมปีระสิทธิภาพ 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

6  โครงการเลอืกตัง้ผู้บริหาร/

สมาชิก อบต. 

เพื่อเลอืกตัง้กรณคีรบวาระ/

เลอืกตัง้ึ่อมผู้บริหารหรือ

สมาชิก อบต.กรณลีาออก

หรือเสียชวีติ 

1 คร้ัง 100,000 350,000 50,000 จ านวนผู้บริหาร/

สมาชิก อบต.ท่ีได้รับ

การเลอืกตัง้ 

มผีู้บริหาร และ

ผู้ตรวจสอบท่ีดมีี

คุณธรรม 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

7  โครงการส่งเสริมการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ท่ีสาธารณะหรือ

บ้านเรือนชุมชนน่าอยู่ 

เพื่อให้บ้านเรือนและชุมชน

สะอาดเรียบร้อย 

หมู่ที 1-8 - 400,000 400,000 ประชาชนร้อยละ 80 

มสี่วนร่วมในการ

รักษาความสะอาด 

บ้านเรือนและ

ชุมชนมคีวาม

สะอาดเรียบร้อย 

 

 

 ส านักปลัด  
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

   

             1.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มขีดีความสามารถในการพัฒนา 

8  โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา

บริการให้ผู้รับจ้างท าการ

อย่างใดอยา่งหนึ่ง ึึ่งมิใชเ่ป็น

การประกอบดัดแปลง ต่อ

เตมิ ครุภัณฑห์รือสิ่งกอ่สร้าง

และอยู่ในความรับผิดชอบ

ของผู้รับจ้าง 

 

1 ราย 50,000 50,000 50,000 ผลส าเร็จของงาน เพื่อรองรับภารกิจ

ของ อบต.ท่ีเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

9  โครงการบ ารุงรักษาหรือ

ึ่อมแึมทรัพย์สนิ 

เพื่อบ ารุงรักษาและึ่อมแึม

วัสดุ ครุภัณฑ์ ไฟฟา้

สาธารณะ อาคาร บ้านพัก 

ถนน ฯลฯ 

ทรัพย์สนิในความ

ดูแลของ อบต. 

130,000 130,000 130,000 ร้อยละ 90  ของ

ทรัพย์สนิมสีภาพดี

พร้อมใช้งาน 

ทรัพย์สนิอยูใ่น

สภาพท่ีพร้อมใช้

งาน 

ส านักปลัด 

ส่วนการคลัง 

กองช่าง 

ส่วนการศึกษาฯ 

ส่วนสวัสดกิารฯ 

10  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับ

ปฏบัิติงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏบัิตงิาน

ของพนักงานเจ้าหนา้ที่ในการ

ให้บริการประชาชน 

 

วัสดอุุปกรณ ์

เครื่องมือ

เครื่องใช ้

130,000 130,000 130,000 ร้อยละ 80 ของ

พนักงานส่วนต าบล

ปฏบัิตงิานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การปฏบัิตงิานของ

พนักงานเจา้หน้าท่ี

มปีระสิทธิภาพ

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

ส่วนการคลัง 

กองช่าง 

ส่วนการศึกษาฯ 

ส่วนสวัสดกิารฯ 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

11  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 

ส าหรับปฏบัิตงิาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏบัิตงิาน

ของพนักงานเจ้าหนา้ที่ในการ

ให้บริการประชาชน 

 

ครุภัณฑ์  

เครื่องมือ

เครื่องใช ้

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ

พนักงานส่วนต าบล

ปฏบัิตงิานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การปฏบัิตงิานของ

พนักงานเจา้หน้าท่ี

มปีระสิทธิภาพ

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

ส่วนการคลัง 

กองช่าง 

ส่วนการศึกษาฯ 

ส่วนสวัสดกิารฯ 

12  อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิ 

ภาพศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสาร

การึือ้/การจ้างระดับอ าเภอ

และศูนยป์ระสานงาน อปท. 

เพื่อให้ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ

บ้านเขว้าประสานงานกันได้

สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 

1 ศูนย์ 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของศูนย์

รวมขอ้มูลข่าวสารฯ

มปีระสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการ 

ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ

บ้านเขว้าประสาน 

งานกันได้สะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึน้ 

 

ส านักปลัด 

13  โครงการฝกึอบรม/สัมมนา/

ศกึษาดูงานพัฒนาศักยภาพ

คณะผู้บริหาร สมาชกิ อบต.

และพนักงานสว่นต าบล 

เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ

และศักยภาพของบุคลากร 

คณะผู้บริหาร 

สมาชิก อบต. 

พนักงานส่วน

ต าบล 

พนักงานจ้าง 

400,000 400,000 400,000 บุคลากรร้อยละ 80 

มศีักยภาพและ

ความสามารถในการ
ปฏบัิติงานมากขึน้ 

 

บุคลากรมี

ศักยภาพรองรับ

การปฏบัิตงิาน 

ส านักปลัด 

14  โครงการฝกึอบรมคุณธรรม

จรยิธรรม 

เพื่ออบรมคุณธรรมจรยิธรรม

ส าหรับผู้บริหาร สมาชกิ และ

พนักงานส่วนต าบล 

คณะผู้บริหาร 

สมาชิก อบต. 

พนักงานส่วน

ต าบล 

พนักงานจ้าง 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 95 ของ

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมี

คุณธรรมจรยิธรรม

ในการปฏบัิตติัวมาก

ขึน้ 

คณะผู้บริหาร 

สมาชิก อบต. 

พนักงานสว่นต าบล 

พนักงานจ้าง มี

ความตะหนักถึง

หลักคุณธรรม

จริยธรรมมากขึน้ 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

15  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่
ท าการ อบต. 

เพื่อจัดสถานท่ีส าหรับจอด
รถของ อบต. และประชาชน
ผู้มาติดตอ่ราชการ 

1 หลัง 600,000 - - โรงจอดรถ 1 หลัง มสีถานท่ีส าหรับ
จอดรถ อบต.และ
ประชาชนผู้มา
ตดิตอ่ราชการ 

กองช่าง 
 
 

16  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
ท าการ อบต.ภูแลนคา 

เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงานท่ีท าการ อบต. 
ภูแลนคาให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย นา่อยู่ 

1. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้าบริเวณ
เสาธง 
2. ถนน คสล.
ด้านขา้งอาคาร
ส านักงานและ
บริเวณดา้นหนา้
อาคารป้องกันฯ 

400,000 - - ร้อยละ 80 ของท่ีท า
การ อบต.ได้รับการ
ปรับภูมิทัศน์ให้นา่
อยู่ 

ท่ีท าการ อบต.มี
ภูมิทัศน์ท่ีดนีา่อยู่
สะอาดเรียบร้อย 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

 
 

17  โครงการตกแตง่ประชุมสภา 
อบต.ภูแลนคา 

เพื่อตกแตง่ห้องประชุมสภา 
อบต.ให้เป็นระบบระเบียบ
หนา้ใชง้าน 

ปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาฯ 

200,000 - - ห้องประชุมสภาฯ
ร้อยละ 80 ได้รับ
ปรับปรุงตกแตง่ให้ดี
ขึน้ 

ห้องประชุมสภาฯ

ได้รับการปรับปรุง
ตกแต่งให้เหมาะกับ

การใชง้านมากขึน้ 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

 
 

18  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ/์
ครุภัณฑ์เพื่อใชใ้นงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏบัิตงิาน
ของพนักงานเจ้าหนา้ที่ด้าน
งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

วัสดุ/ครุภัณฑ ์
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

100,000 100,000 100,000 สามารถป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ได้ร้อยละ 80 

การปฏบัิตงิานของ
พนักงานเจา้หน้าท่ี
ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

19  โครงการขยายเขตไฟฟ้าภาย 

ในท่ีท าการ อบต.ภูแลนคา 

เพื่อรองรับปริมาณงานตาม

ภารกิจที่เพิ่มขึ้น 

ศพด.  

อบต.ภูแลนคา 

50,000 - - ขยายเขตไฟฟ้าฟา้ 

ศพด. 1 แห่ง 

มไีฟฟา้ใชส้ าหรับ

รองรับภารกิจที่

เพิ่มขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

กองช่าง 

 

20  โครงการขยายเขตประปาจาก

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 - ท่ีท าการ 

อบต.ภูแลนคา 

เพื่อให้ท่ีท าการ อบต.มนี้ าใช้

ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ท่ีท าการ  

อบต.ภูแลนคา 

300,000 - - ขยายเขตประปาสู่ 

ท่ีท าการ อบต.1แห่ง 

ที่ท าการ อบต.มี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

21  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้

สาธารณะหน้าท่ีท าการ อบต. 

เพื่อเพิ่มไฟส่องสวา่งในเวลา

ค่ าคืน 

5 จุด 100,000 - - ไฟฟา้สาธารณะ

จ านวน 5 จุด 

ประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

22  โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาท่ีท าการ อบต. 

เพือ่ให้ท่ีท าการ อบต.มนี้ าใช้

ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ท่ีท าการ  

อบต.ภูแลนคา 

700,000 - - ระบบประปา 1 แห่ง ที่ท าการ อบต.มี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 

 

 

23  โครงการจัดท าขอ้บัญญัติ

ท้องถิ่น  

เพื่อจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น

วา่ด้วยขยะมูลฝอย 

1 ฉบับ 40,000 - - ข้อบัญญัตท้ิองถิ่น  

เพิ่มขึ้นจ านวน 1

ฉบับ 

มขี้อบัญญัต ิ

ท้องถิ่น วา่ด้วย

ขยะมูลฝอย  

ส านักปลัด 

 

 

 

24  โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพื่อให้การจัดเก็บขอ้มูลภาษี

ถูกต้องและรวดเร็ว 

ต าบลภูแลนคา 50,000 100,000 150,000 ร้อยละ 100 จัดเก็บ

ภาษีได้ครบทุก

ประเภท 

ประสิทธิภาพใน

เก็บภาษเีพิม่ขึ้น 

ส่วนการคลัง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

25  โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า

สาธารณะที่ท าการ อบต. 

เพื่อใชส้ าหรับบริการ

ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ 

1 หลัง 300,000 - 200,000 ห้องน้ าสาธารณะ 1 

หลัง 

มหี้องน้ าสาธารณะ

คอยให้บริการ

ประชาชนท่ีมา

ตดิตอ่ราชการ 

กองช่าง 

26  โครงการตอ่เตมิอาคาร

เอนกประสงค์ 

เพือ่ใชร้องรับปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตามภารกิจ 

1 หลัง - 

 

300,000 - อาคารอเนก 

ประสงค์ 1 หลัง 

มอีาคารอเนก 

ประสงค์ไว้รองรับ

งานตามภารกิจ 

กองช่าง 

27 + 

 

โครงการก่อสร้างร้ัวรอบท่ีท า

การ อบต. 

เพื่อการดูแลรักษาทรัพย์สนิ

และเพิ่มความปลอดภัยของ

ทางราชการ 

1 แหง่ 

 

- 500,000 - ร้ัวท่ีท าการ อบต. ทรัพย์สินของทาง

ราชการมีความ

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

 

28  โครงการก่อสร้างหอประชุม 

อบต. 

เพื่อใชส้ าหรับประชุมและจัด

กิจกรรมตา่งๆ 

1 หลัง 

 

 2,000,000 - หอประชุมท่ีท าการ 

1 หลัง 

มหีอประชุมไว้

ส าหรับประชุมและ

จัดกิจกรรมตา่งๆ 

กองช่าง 

 

 

29  โครงการจัดึื้อรถยนตส์่วน 

กลาง 

เพื่อรองรับปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตามภารกิจ 

1 คัน - 800,000 - รถยนต์สว่นกลาง 1 

คัน 

มรีถยนต์สว่นกลาง
ไวใ้ชง้านตามภารกจิ 

ส านักปลัด 

 

 

             1.3 แนวทางการพฒันาการส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการบรหิารงานของ อบต. 

30  โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี เพื่อออกให้บริการประชาชน

นอกสถานท่ีและรับฟังความ

คิดเห็นจากประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 80 

ได้รับบริการ อบต.

เคลื่อนท่ี 

ประชาชนได้รับ

บริการจาก อบต.

อย่างท่ัวถึง 

 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

31  โครงการจัดท าสื่อผลงาน/สื่อ

วารสารของ อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน

โครงการตา่งๆ ของ อบต. 

โครงการท่ี อบต.

ด าเนนิการ 

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

โครงการท่ี อบต.

ด าเนนิการถูกเผย 

แพร่ต่อสาธารณชน 

ประชาชนได้รับรู้

ข้อมูลขา่วสาร

อย่างท่ัวถึง 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

             1.4 แนวทางการพฒันาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

32  โครงการขับขี่ปลอดภัย เพื่อปลูกฝังวนิัยจราจรการใช้

รถใชถ้นนอยา่งปลอดภัย 

ประชาชนอายุ  

15 ปี ขึน้ไป 

50,000 50,000 50,0000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า 

ร่วมโครงการมวีนิัย

จราจรการใชร้ถใช้

ถนนอยา่งปลอดภัย 

ประชาชนมคีวามรู้

จราจรและมีวนิัย

ในการใชร้ถใชถ้นน 

ส านักปลัด 

 

 

 

33  โครงการปรับปรุงหอกระจาย

ข่าว (เสียงตามสาย) ประจ า

หมูบ้่าน 

เพื่อปรับปรุงหอกระจายข่าว

ส าหรับประชาสัมพันธ์ขอ้มูล

ข่าวสารให้ประชาชนได้รับ

ข้อมูลขา่วสารอยา่งทั่วถึง 

หมูท่ี่ 1 - 8  200,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 

100ได้รับข้อมูล

ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

ประชาชนได้รับ

ข้อมูลขา่วสาร

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

34  โครงการตดิตัง้ป้ายจราจร/

สัญญาณไฟจราจรภายใน

ต าบล 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและ

ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

จ านวน 10 จุด 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของการ

เกิดอุบัตเิหตุลดลง 

ประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

35  โครงการป้องกันการเกิด

อุบัตเิหตุทางถนนในชว่ง

เทศกาล 

เพื่อป้องกันและลดการเกิด

อุบัตเิหตุในช่วงเทศกาล 

2 คร้ัง 80,000 80,000 80,000 รอ้ยละ 100 ของ

ต าบลไม่มีอุบัติเหตุ

เกิดขึน้ในช่วงเทศกาล 

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

36  โครงการเพิ่มศักยภาพอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนความรู้
เพิ่มศักยภาพและทักษะให้แก ่
อปพร. 

สมาชิก อปพร. 
จ านวน 90 คน 

60,000 60,000 60,000 อปพร.ร้อยละ 80มี
ทักษะในการปฏบัิติ
หนา้ที่มากขึ้น 

อปพร.มคีวามรู้
และทักษะเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
 

 

37  โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชน
ในหมู่บ้านรับทราบขอ้มูล
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 1 - 8 60,000 90,000 90,000 ประชาชนในหมูบ้่าน
ร้อยละ 80 ได้รับ
ข้อมูลขา่วสาร 

มชี่องทางประชา 

สัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
 

 

38  โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ไว้ใช้
ประโยชนร่์วมกันภายใน
หมูบ้่าน 

หมูท่ี่ 1 -8  100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
หมูบ้่านมีวัสดุ/
ครุภัณฑ์ไว้ใช้
ประโยชนร่์วมกัน 

มวีัสดุ/ครุภัณฑ์ไว้
ใชป้ระโยชนร่์วมกัน
ประจ าหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

39  โครงการตดิตัง้กระจกมอง
ทางภายในหมูบ้่าน 

เพื่อลดปัญหาอุบัตเิหตุ เพิ่ม
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ 

หมูท่ี่ 1 – 8 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
หมูบ้่านท่ีติดต้ัง
กระจกมองทางมี
อุบัตเิหตุลดลง 

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 

40  โครงการจัดท าป้ายบอก
ทางเขา้-ออกหมู่บ้าน 

เพื่อบอกทางเขา้-ออก
หมูบ้่าน 

หมูท่ี่ 1 – 8 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของหมู ่
บ้านมีป้ายบอกทาง 
เข้า-ออกหมู่บ้าน 

มป้ีายบอก
ทางเขา้-ออก
หมูบ้่านชัดเจน 

กองช่าง 

41  โครงการจัดท าเครื่องหมาย
แสดงเขตพื้นท่ีต าบล 

เพื่อแสดงเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.ภูแลนคา 

 ต าบลภูแลนคา 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ต าบลภูแลนคามี
เครื่องหมายแสดง
เขตพื้นท่ีต าบล
ชัดเจน 

มเีครื่องหมาย
แสดงเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ 
อบต.อย่างชัดเจน  

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

 

          1.5 แนวทางการพัฒนาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

42  โครงการอบรมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด 

ประชาชนและ

นักเรียนใน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

การแพร่ระบาด

ของยาเสพติดใน

ชุมชนลดลง 

ส านักปลัด 

 

 

43  โครงการณรงค์ป้องกัน 

ปัญหายาเสพติด 

เพื่อลดการแพร่ระบาด 

ของยาเสพติดในชุมชน 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ

100 ไมยุ่ง่เกี่ยวกับ

ยาเสพติด 

การแพร่ระบาด

ของยาเสพติดใน

ชุมชนลดลง 

ส านักปลัด 

 

 

44  โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยา

เสพติด 

เพื่อดูแลรักษาและตดิตามผู้

ตดิยาเสพติดอยา่งต่อเนื่อง 

ผู้ติดยาเสพติดใน

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของผู้ติด

ยาเสพติดได้เข้ารับ

การบ าบัดฟ้ืนฟู 

ผู้ติดยาเสพติด

ได้รับการบ าบัด

ฟื้นฟูท้ังทาง

ร่างกายและจิตใจ 

ส านักปลัด 

 

 

 

45  โครงการสนับสนุนศูนยต์อ่สู้

เอาชนะยาเสพติดองค์การ

บริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดต าบลภูแลน

คา 

หมูท่ี่ 1 – 8 50,000 50,000 50,000 ปัญหายาเสพติด

ภายในหมูบ้่านลดลง

ร้อยละ 80 

ปัญหายาเสพติด

ลดลง 

ส านักปลัด 

 

 

 

46  โครงการรณรงค์งานบุญ/งาน

เศร้าปลอดเหลา้ปลอด

อบายมุข 

เพื่อลดค่าใชจ้่าย และลด

ปัญหาการทะเลาะวิวาทท่ี

เกิดจากการดื่มเหลา้เมา 

หมูท่ี่ 1 – 8 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของการ

จัดงานศพ/งานบุญ

ในต าบลปราศจาก

เหลา้/อบายมุข 

ค่าใชจ้่ายลดลง 

และไมม่ปัีญหา

การทะเลาะวิวาท 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มคีุณภาพได้มาตรฐาน 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว 

   2.1 แนวทางการพัฒนา โครงสร้างพืน้ฐานทางการท่องเที่ยว 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

47  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

แหลง่ท่องเท่ียวน้ าตกหิน

ดาดทองค า 

เพื่อปรับภูมิทัศน์น้ าตกหินดาด

ทองค าให้น่าเท่ียวมากขึน้ 

น้ าตกหินดาดทองค า 300,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 60 ของ

น้ าตกหินดาด

ทองค ามภีูมิทัศน์

ท่ีดีและน่าเท่ียว 

นักท่องเท่ียวให้

ความสนใจมา

เท่ียวเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

48  โครงการปรับปรุงึ่อมแึม

ถนนลูกรัง เขา้-ออก แหลง่

ท่องเท่ียวน้ าตกหินดาด

ทองค า 

เพื่อให้นักท่องเท่ียวมคีวาม

สะดวกสบายในการเดิน

ทางเขา้-ออก แหลง่ท่องเท่ียว 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.940803 E101.771080 

N15.950029 E101.771383 

270,000 270,000 - ถนนยาว 2,500 

เมตร 

นักท่องเท่ียวได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการเดินทางสู่

แหลง่ท่องเท่ียว 

กองช่าง 

 

 

 

 

49  โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาภายในแหล่งท่อง 

เท่ียวน้ าตกหินดาดทองค า  

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

นักท่องเท่ียว 

1 แหง่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระบบประปา มนี้ าประปาใช้

รองรับนักท่อง 

เท่ียว 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

50  โครงการก่อสร้างถนนลาด 

ยางเข้า-ออกน้ าตกหนิดาด

ทองค า 

เพื่อให้ประชาชนนักทอ่งเท่ียวมี

ความสะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 
N15.940803 E101.771080 

N15.950029 E101.771383 

8,250,000 8,250,000 8,250,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 2,500 

เมตร 

ประชาชนนักทอ่ง 

เท่ียวได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรเข้า-ออก 

กองช่าง / 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

51  ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสูแ่หลง่

ท่องเท่ียวน้ าตกหินดาด

ทองค า 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเข้าสูแ่หลง่

ท่องเท่ียว 

ระยะทาง  

2,500 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขยายเขตไฟฟ้า

ระยะทาง 

2,500 เมตร 

แหลง่ท่องเท่ียวมี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างท่ัวถึง 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

52  ปรับปรุงอา่งเก็บน้ าแหล่ง

ท่องเท่ียวน้ าตกหินดาด

ทองค า 

เพื่อปรับปรุงอา่งเก็บน้ าแหล่ง

ท่องเท่ียวน้ าตกหินดาดทองค า

ให้ได้มาตรฐาน 

อา่งเก็บน้ า 

น้ าตกหินดาดทองค า 

200,000 500,000 - อา่งเก็บน้ า

น้ าตก หินดาด

ทองค าร้อยละ 

80 ได้รับการ

พัฒนาปรับปรุง 

อา่งเก็บน้ าน้ าตก

หินดาดทองค า

ได้รับการปรับปรุง

ให้ดีขึ้น 

กองช่าง 

53  โครงการปรับปรุงึ่อมแึม

ถนนลูกรัง เขา้-ออก แหลง่

ท่องเท่ียวลอ่งแกง่ท่าสาร 

เพื่อให้นักท่องเท่ียวมคีวาม

สะดวกสบายในการเดิน

ทางเขา้-ออก แหลง่ท่องเท่ียว 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมพีื้นท่ีลูกรังไมน่อ้ย

กว่า 6,000 ตร.ม. 
N15.937139 E101.703798 

N15.945866 E101.698414 

- 135,000 - ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับ

การปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

นักท่องเท่ียวได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการเดินทางสู่

แหลง่ท่องเท่ียว 

กองช่าง 

 

 

 

 

54  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

แหลง่ท่องเท่ียวลอ่งแกง่ท่า

สาร 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหลง่

ท่องเท่ียวล่องแก่งท่าสารให้น่า

เท่ียวมากขึน้  

แก่งท่าสาร - 300,000 300,000 แก่งท่าสารร้อย

ละ 80 ได้รับ

ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ให้ดขีึน้ 

แหลง่ท่องเท่ียว

ล่องแก่งท่าสาร

ได้รับการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ให้มคีวาม

นา่เท่ียวมากขึน้ 

 

 

ส านักปลัด 



- 61 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

            

               2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

55  โครงการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 

เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการ

ท่องเท่ียว 

แหลง่ท่องเท่ียว 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ 

แหลง่ท่องเท่ียว

มกีารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 

นักท่องเท่ียวรู้จัก

แหลง่ท่องเท่ียว

ต าบลภูแลนคา

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

56  โครงการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวเชงิวถิีชีวิต 

เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่ม

รายได้ให้กับประชาชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นท่ี 

หมูท่ี่ 1 - 8 

 

200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ 

30 ไดร้ับ

ประโยชน์จาก

การพัฒนาแหลง่

เท่ียวเชิงวถิีชวีิต 

ประชาชนได้รับ

โอกาสและเพิ่ม

รายได้จากการ

พัฒนาแหลง่

ท่องเท่ียวเชิงวถิีชวีิต 

ส านักปลัด 

57  โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า

สาธารณะภายในแหลง่ท่อง 

เท่ียวน้ าตกหินดาดทองค า 

เพื่อให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 1 หลัง 

 

500,000 500,000 500,000 ห้องน้ าจ านวน 1 

หลัง 

มหี้องน้ าไวใ้ห ้

บริการนักทอ่ง 

เท่ียว 

กองช่าง  

58  โครงการก่อสร้างึุ้มประตู

ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวต าบลภูแลนคา 

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีอยูภ่ายในเขต

ต าบล 

3 แห่ง 3,000,000 - - ึุ้มประตูป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

3 ปา้ย 

ประชาชนท่ัวไปรู้ 

จักแหลง่ท่องเท่ียว

ภายในต าบลภูแลน

คาเพิ่มมากขึน้ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตรท์ี ่3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วมอย่างยั่งยนื 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่7 บริการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแบบมสี่วนร่วมและยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

   3.1 แนวทางการพัฒนาสรา้งจติส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

59  โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของ

หนา้ดิน 

บริเวณล าห้วยชีลอง/

ล าห้วยยางง ู

50,000 50,000 50,000 การพังทลายของหน้า

ดนิลดลงรอ้ยละ 80 

การพังทลายของ

หนา้ดินลดลง 

 

ส านักปลัด 

60  โครงการเพิ่มพื้นท่ีสเีขียว

เฉลิมพระเกยีรติ 

เพื่อเพิม่พื้นท่ีป่าของต าบลภู

แลนคา 

ท่ีสาธารณประโยชน์

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของท่ี

สาธารณประโยชนม์ี

ป่าไม้เพิ่มขึ้น 

มพีื้นท่ีป่าเพิ่มขึ้น

เพิ่มความสมดุล

ทางธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

 

 

61  โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษา

พันธ์ุไม้ท้องถิ่น/ธนาคารต้นไม้ 

เพื่อให้มแีหลง่เรียนรู้เกี่ยวกับ

พันธ์ุไม้ท้องถิ่น 

1 ศูนย์ 50,000 - - ศูนยศ์กึษาพันธ์ุไม้

จ านวน 1 ศูนย์ 

มสีถานท่ีให้ศึกษา

เรียนรู้เกี่ยวกับ

พันธ์ุไม้ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

62  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

เพื่อเพิ่มแหลง่อาหาร 

เพื่อสร้างความสมดลุระบบ

นเิวศวทิยา 

ท่ีสาธารณประโยชน์ 

ต าบลภูแลนคา 

40,000 40,000 40,000 ระบบนเิวศมคีวาม

สมดุลร้อยละ 80  

มพีื้นท่ีป่าไม้เพิ่มขึ้น

ความสมดุลของ

ระบบนเิวศน์

เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 

 

 

63  โครงการส่งเสริมกลุ่มต้นแบบ

พัฒนาพลังงานทดแทน 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ใน

การสร้างสรรค์ หรือการ

แสวงหาพลังงานทางเลือก 

น าร่องพื้นท่ีหมู่ 1,2,5 100,000 100,000 100,000 กลุ่มต้นแบบร้อยละ 

60 มคีวามรู้และ

ทักษะในการผลิต

พลังงานทดแทน 

มพีลังงาน 

ทางเลือก สามารถ

ลดค่าใช้จา่ยใน

ครัวเรือน 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

64  โครงการจัดท าแนวเขตท่ีดนิ

สาธารณประโยชน์ 

เพื่อป้องกันการบุกรกุที่ดิน

สาธารณประโยชน์ 

ท่ีสาธารณประโยชน์ 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 100,000 200,000 การบุกรุกท่ี

สาธารณประโยชน์

ลดลง ร้อยละ 100 

ปัญหาการบุกรุกท่ี

สาธารณประโยชน์ 

หมดไป 

ส านักปลัด 

 

 

 

             3.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนนุการป้องกันไฟป่า 

65  โครงการอบรมทบทวนและ

ฟื้นฟพูัฒนาศักยภาพอาสา 

สมัครควบคุมไฟป่า 

เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้

และทักษะในการควบคุมไฟ

ป่า 

อาสาสมัคร 

ต าบลภูแลนคา 

จ านวน 68 คน 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

อาสาสมัครมทัีกษะ

ในการควบคุมไฟป่า 

อาสาสมัครมคีวาม 

รู้และทักษะในการ

ควบคุมไฟป่า 

ส านักปลัด 

66  โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์

เพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่า 

เพื่อให้มวีัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้

ป้องกันและควบคุมไฟป่า 

วัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับ

ป้องกันและควบคุม

ไฟป่า 

50,000 50,000 50,000 รอ้ยละ 80 ของการ

ควบคุมไฟป่ามี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

การปอ้งกันและควบ 

คุมไฟปา่มปีระสทิธิ 

ภาพมากขึน้ 

ส านักปลัด 

 

             3.3 แนวทางการพฒันาการรณรงค์ก าจัดขยะมลูฝอย 

67  โครงการจัดหาเตาเผาขยะไร้

มลพิษประจ าต าบล 

เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยไร้

มลพิษ 

1 แหง่ 2,500,000 - - ร้อยละ 80 ของ

หมูบ้่านมีปริมาณ

ขยะลดลง 

มท่ีีก าจัดขยะอย่าง

เป็นระบบ 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

68  โครงการรณรงค์สร้าง

จิตส านกึในการก าจดัขยะมูล

ฝอย 

เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตส านึก

ในการก าจัดขยะ 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80 

มจีิตส านกึในการ

ก าจัดขยะ 

ชุมชนสะอาด

ปัญหาขยะเกลื่อน

กลาดลดลง 

ส านักปลัด 

69  โครงการจัดหาภาชนะรองรับ

ขยะภายในหมู่บ้าน 

เพื่อรองรับขยะภายใน

หมูบ้่าน 

500 ใบ  500,000 - - ปัญหาขยะภายใน

หมูบ้่านลดลงร้อยละ 

80 

ชุมชนสะอาด

ปัญหาขยะเกลื่อน

กลาดลดลง 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

70  โครงการจัดึื้อรถขนขยะ เพื่อให้บริการเก็บขยะใน

ต าบลอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 

ลดปัญหาขยะตกคา้ง 

1 คัน 2,000,000 - - รถขนขยะจ านวน 1 

คัน 

ไมม่ีปัญหาขยะ

ตกค้างในชุมชน 

ส านักปลัด 

 

 

71  โครงการส่งเสริมและสนับ 

สนนุการจัดต้ังธนาคารขยะ 

เพื่อคัดแยกขยะน ากลับมาใช้

ใหมห่รือแปรรูป 

1 แหง่ - - 50,000 ธนาคารขยะ 1 แหง่ ปัญหาขยะใน

ชุมชนลดลง 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการสินคา้และบริการสรา้งมลูค่าเพิ่มอย่างมีประสทิธิภาพและยัง่ยนื 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศใน

ประชาคมอาเซียน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน  

   4.1 แนวทางการพฒันา การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา้และท่อระบายน้ าให้เป็นไปดว้ยความสะดวก 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

          สะพาน คสล. 

72  โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล.ล าหว้ยยางงู บ้านนา

อนิทร์แต่ง ม.4 – บ้านวังเดอืน

ห้า  ต.ห้วยต้อน 

 

เพื่อให้ประชาชนท้ังสอง

ต าบลได้รับความสะดวกใน

การเดินทางสัญจร 

สะพาน คสล. 1 แห่ง 

N15.934822  E101.796122 
22,000,000 22,000,000 22,000,000 ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดอืนทางสัญจร

ผ่านเส้นทางนี้ 

ประชาชนท้ังสอง

ต าบลได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

 

          รางระบายน้ า 

73  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าจากหน้าวดั-บ้านนาย 
สุพจน ์นาห่อม บา้นชีบน ม.6 

เพื่อก าหนดทิศทางการไหล
ของน้ าและลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

จากหนา้วัด – บ้านนาย 
สุพจน์ นาห่อม 

250,000 - - รางระบายน้ า 
1 สาย 

ปัญหาน้ าท่วมขัง
ลดลง ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจร 

กองช่าง 

74  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าภายในหมูบ้่าน  
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อก าหนดทิศทางการไหล
ของน้ า และลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ถนนภายในหมูบ้่าน 200,000 - - รางระบายน้ า 
1 สาย 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 
 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

75  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าภายในหมูบ้่าน  
บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อก าหนดทิศทางการไหล
ของน้ าป้องกันน้ าทว่มขัง 

ถนนภายในหมูบ้่าน 

 
200,000 - - รางระบายน้ า 

1 สาย 
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 
 

กองช่าง 
 
 
 

          ถนนลาดยาง 

76  โครงการก่อสร้างถนนลาด 

ยางสายบ้านแกง้ยาว ม. 2-

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรและลด

ปัญหาฝุ่นละออง 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

N15.928350  E101.801600 

N15.909105  E101.826896 

 

9,900,000 9,900,000 9,900,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 3,000เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

77  โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

ถนนลาดยาง ทช.ชย.3019 

หนา้ที่ท าการ อบต.ภูแลนคา 

เป็นผิวจราจร ขนาด 4 ช่อง

จราจร 

เพื่อแกปั้ญหาอุบัตเิหตุท่ี

เกิดขึ้นจากทัศนวสิัยในการ

ขับขี่ท่ีมองไม่เห็นรถที่วิ่ง

ผ่านสวนทางกัน 

ชว่ง กม.ท่ี 19 ถึง กม.ท่ี 22 
N15.906776  E101.781878 

N15.926104  E101.762475 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 อุบัตเิหตุลดลง

ร้อยละ 95  

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร มี

ความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

78  โครงการก่อสร้างถนนลาด 

ยางสายบ้านโนนเหลื่อม ม.7-

บ้านตาดพัฒนา ต.ตลาดแร้ง 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจรและลดปัญหาฝุ่น

ละอองบนท้องถนน 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

N15.895738 E101.832906 

N15.864516  E101.829360 

 

9,900,000 9,900,000 9,900,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 3,000เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

79  โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางสายท่ีท าการ  อบต. 

ภูแลนคา – บ้านนาอินทร์แต่ง 

ม.4  

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจรและลดปัญหาฝุ่น

ละออง 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

N15.917331  E101.771384 

N15.923053  E101.792912 

8,250,000 8,250,000 8,250,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 2,500เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

 

80  โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางสายจากบา้นึับปลา

กั้ง - น้ าตกหินดาดทองค า  

บ้านึับปลากั้ง ม.5 
 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
N15.923182 E101764917 

N15.949915 E101.771713 

11,800,000 11,800,000 11,800,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 3,000 

เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

 

81  โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางสายึับปลากั้ง ม.5 – 

บ้านโนนนาพวง หมู่ 8  

ต.ชบีน 
 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 5,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
N15.935428 E101.770286 

N15.934318 E101.728957 

 

22,000,000 22,000,000 22,000,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 5,500 

เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

82  โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางสายึับปลากั้ง ม.5  

– บ้านวังเดอืนห้า หมู่ 9 ต.

ห้วยต้อน (สายึับช่องปล้อง) 

 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 2,400 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 

N15.937680 E101.778214 

N15.947619 E101.776040 

 

7,920,000 7,920,000 7,920,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 2,400 

เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

83  โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางสายบ้านแกง้ยาว ม.2  

– บ้านสามพันตา ต.ห้วยต้อน 

 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 4,200 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

N15.913766 E101.828766 

N15.933666 E101.826388 

16,650,000 16,650,000 16,650,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 4,200 

เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

84  โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางสายบ้านแกง้ยาว ม.2 

– บ้านหว้ยตะแคง ต.โคกสูง 

 

 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

N15.906422 E101.833533 

N15.908044 E101.846899 

 

9,900,000 9,900,000 9,900,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 2,500 

เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

85  โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางสายแยกบา้นโนน

เหลื่อม ม.7 เช่ือมบ้านหว้ย

ยาง ต.โคกสงู 
 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละออง 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

N15.898425 E101.845647 

N15.886779 E101.861751 

9,900,000 9,900,000 9,900,000 ถนนลาดยาง  

ยาว 3,000 

เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงาน

อื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

86  โครงการปรับปรุงถนน คสล.

เป็นผิวจราจรลาดยางสาย

บ้านนายอุดม ชัยโยบัว – บ้าน

นายฉลอง บ้านแกง้ยาว ม.2 
 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 270 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 
N15.907522 E101.826988 

N15.906755 E101.829755 

 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 270 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

87  โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางบ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เชื่อมบ้านป่าปอแดง ม.8 

เชื่อมบ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เชื่อมบ้านึับปลากั้ง ม.5 

 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละออง 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 7,000 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 
N15.897765 E101.804722 

N15.934464 E101.778869 

 

27,720,000 27,720,000 27,720,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 7,000เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

          ถนน คสล. 

88  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
คุ้มึับเจรญิพัฒนา (ึอยบ้าน
นางหนูพิศ เลกินอก) 
บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการเดินทาง
สัญจร และลดปัญหาฝุ่น
ละอองภายในหมู่บ้าน 

ถนนกว้าง 3 เมตร  

ยาว 80 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.936056 E101.777873 

N15.935935 E101.778565 

132,000 - - ถนน คสล. 
ยาว 80 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

89  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบา้นนายพงษ์ศักดิ์ –  
ป่าช้า (สาย ก.ม.18) 
บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการเดินทาง
สัญจร และลดปัญหาฝุ่น
ละอองภายในหมู่บ้าน 

ถนนกว้าง 5 เมตร  

ยาว 1,400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  
N15.895936 E101.805047 

N15.885097  E101.810237 

3,850,000 - - ถนน คสล. 
ยาว 1,400 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

90  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายกลางบ้าน (จากหน้าวัด – 

ถนนลาดยาง) บ้านชีบน ม.6  

เพือ่ให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร และลดปัญหาฝุ่น

ละอองภายในหมู่บ้าน 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 40 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.937151 E101.703991 

N15.937156 E101.704727 
 

110,000 - - ถนน คสล. 

ยาว 40 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 



- 70 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

91  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากบา้นนายกองแพง เสี้ยน

จัตุรัส – บ้านนางแม้น  บุญ

เสนา (ึอยบ้านนางแม้น บุญ

เสนา) บา้นห้วยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร และลดปัญหาฝุ่น

ละอองภายในหมู่บ้าน 

ถนนกว้าง 3 เมตร 

ยาว 30 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.940616 E101.715334 

N15.941022 E101.715487 

 

50,000 - - ถนน คสล. 

ยาว 30 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

92  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากบา้นนายประจวบ บงึออ้ 

– บ้านนางสุดใจ ภูศรี (ึอย

บ้านนางแม้น บุญเสนา) บา้น

ห้วยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร และลดปัญหาฝุ่น

ละอองภายในหมู่บ้าน 

ถนนกว้าง 3 เมตร 

ยาว 80 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.941583 E101.714123 

N15.941292 E101.714706 

132,000 - - ถนน คสล. 

ยาว 80 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

93  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ึอยหน้าวัดหว้าเฒา่  

(ตอ่จากเดมิ)บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร และลดปัญหาฝุ่น

ละอองภายในหมู่บ้าน  

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.895844 E101.800944 

N15.896877 E101.806511 

 

154,000 - - ถนน คสล. 

ยาว 70 ม. 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

 

 

กองช่าง 

94  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากบา้นนางทองเพยีร – บ้าน

นางลอ้มทอง  

บ้านหว่าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร และลดปัญหาฝุ่น

ละอองภายในหมู่บ้าน  

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.897870 E101.802809 

N15.896991 E101.802717 

 

220,000 - - ถนน คสล. 

ยาว 100 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

 

กองช่าง 



- 71 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

95  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายศักดิ์ ชอบรักษ์ – 

บ้านนายจ าเริญ ววิจติร  

บ้านหวา้เฒ่า ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.895424 E101.790450 

N15.896830 E101.790938 

 

275,000 275,000 275,000 ถนน คสล. 

ยาว 300 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

กองช่าง 

 

 

 

96  โครงการปรับปรุงึ่อมแึม

ถนน คสล.สายกลางบา้น 

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 445 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.934012  E101.771221 

N15.935243  E101.775179 

 

100,000 - - ถนนร้อยละ 90 

ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

97  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายมอหินกอง  

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.933413  E101.769073 

N15.931803  E101.757115 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. 

ยาว 1,300 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

98  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สาย ทช.ชย.4025 – บ้าน

นายกองร้อย ง้าวชัยภูม ิ 

(ึอยวัดศรีชมภู) 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 230 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.896744 E101.806555 

N15.898166 E101.808688 

 

320,000 320,000 -  ถนน คสล. 

ยาว 230 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 



- 72 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

99  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนายอรุณ หล่าบุตร

ศรี – บ้านนายบุญมี ป่ินค า

(สายึอยสันติธรรม 2)  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 75 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.907200 E101.82806 

N15.907700 E101.82829 

168,000 - - ถนน คสล. 

ยาว 75 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

100  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เข้าสูศู่นยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัด

ศลิาอาสน ์บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 150 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.907233 E101.831188 

N15.907566 E101.829833 

415,000 - - ถนน คสล. 

ยาว 150 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

101  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ึอยบ้านนางขัน ข าห้วยแย้ 

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

N15.940861 E101.711383 

N15.940050 E101.711030 

 

206,000 - - ถนน คสล. 

ยาว 100 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

102  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายสามแยกหน้าโรงเรียน

บ้านนาอินทร์แต่ง – บ้านนาย

อุดม กุลธรรมโม  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละออง 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.928329 E101.793928 

N15.923197 E101.791212 

 

450,000 450,000 450,000 

 

ถนน คสล.ยาว 

500 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 



- 73 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

103  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนางแดงตอ้ย ลาปะ 

– สามแยกทางหลวง  

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน  

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.932829 E101.701909 

N15.935953 E101.699978 

110,000 - - ถนน คสล. 

ยาว 50 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

104  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนายภญิโญ – บ้าน

นางติ้ม บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน  

ถนนกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 29 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.933726 E101.703248 

N15.934161 E101.703404 

50,000 - - ถนน คสล. 

ยาว 29 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

105  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนางศรีไพร – บ้าน

นางนาง นาห่อม  

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน  

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 68 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.936149 E101.702316 

N15.936203 E101.701691 

 

190,000 - - ถนน คสล. 

ยาว 68 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

106  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนางแพงด ี–คุ้มโนน

มว่ง บา้นโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละออง 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.898426 E101.845638 

N15.894917 E101.844839 

 

550,000 550,000 - ถนน คสล. 

ยาว 400 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 



- 74 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

107  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านป่าปอแดง – คุ้มจ้อง 

บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละออง 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.906596 E101.833270 

N15.908212  E101.861605 

350,000 350,000 4,000,000 ถนน คสล. 

ยาว 1,000 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

108  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านแกง้ยาว ม.2 – บ้าน

ป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.915350 E101.815531 

N15.916668 E101.803313 

 

4,125,000 4,125,000 4,125,000 ถนน คสล. 

ยาว 1,500 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

109  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายสระหนองกระทุ่ม  

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร 

ถนนกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.934845  E101.768979 

N15.938164  E101.767048 

 

- 1,650,000 1,650,000 ถนน คสล. 

ยาว 1,000 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

110  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ึอยบ้านนางภัชระ ยิ่งสันเทียะ  

- บ้านนางสมบูรณ์ อาจโนน

เปลอืย บ้านหว้าเฒา่ ม.1  

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 250 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.896744 E101.806555 

N15.898166 E101.808688 

 

- 275,000 275,000  ถนน คสล. 

ยาว 250 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 



- 75 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

111  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จาก ทช.ชย.4025 – เขาดิน 

(เขาดิน – ตากแปง้) 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.897755 E101.794044 

N15.905888 E101.787977 

- 1,375,000 - ถนน คสล. 

ยาว 500 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

112  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายึอยผักหวาน 1  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 35 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.911855 E101.828333 

N15.911988 E101.828066 

 

- 60,000 - ถนน คสล. 

ยาว 35 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

113  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายึอยผักหวาน 3   

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 35 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.913288 E101.828844 

N15.913277 E101.829033 

- 60,000 - ถนน คสล. 

ยาว 35 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

114  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ึอยแกว้อุไร 1  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 120 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.906355 E101.831233 

N15.890100 E101.833755 

 

- 342,000 - ถนน คสล. 

ยาว 120 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 



- 76 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

115  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ึอยหลังโรงเรียนบ้านแกง้

ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 270 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.906355 E101.831233 

N15.890100 E101.833755 

 

- 750,000 - ถนน คสล. 

ยาว 270 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

116  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนายบุญเล็ง สมานใจ 

– บ้านนางจูม พรมบุ  

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.935361 E101.769516 

N15.933358 E101.766738 

- 1,500,000 1,500,000 ถนน คสล. 

ยาว 1,000 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

117  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

คุ้มร่วมแรงพัฒนา  

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.935294 E101.769664 

N15.933691 E101.767955 

- 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. 

ยาว 700 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

118  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ึอยบ้านนางแวว ชัยเขว้า  

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

N15.934353 E101.770184 

N15.935338 E101.770071 

 

- 165,000 - ถนน คสล. 

ยาว 100  เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 



- 77 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

119  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายคุ้มตาปู่เก่า - คุ้มึับสี

ทอง บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

N15.935410 E101.773620 

N15.936056 E101.770357 

- 690,000 690,000 ถนน คสล. 

ยาว 500 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

120  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายจากถนนลกูรัง – บ้าน

นายหัด จันทร์เขียด  

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน  

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.932838 E101.703430 

N15.932493 E101.703347 

 

- 110,000 - ถนน คสล. 

ยาว 50 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

121  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก ทช.ชย.3019-รอยพระ
พุทธบาท (สาย ก.ม.18)  
บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการเดินทาง
สัญจร และลดปัญหาฝุ่น
ละอองภายในหมู่บ้าน  

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.875741  E101.802660 

N15.887048 E101.803554 

 

- - 1,375,000 ถนน คสล. 
ยาว 500 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

122  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากบา้นนางธนพร คุ้มบุ่ง

คล้า – หลังวัดหว้าเฒ่า  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร และลดปัญหาฝุ่น

ละออง  

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.896745 E101.806535 

N15.895686 E101.801243 

 

- - 1,320,000 ถนน คสล. 

ยาว 600 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 



- 78 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

123  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายึอยสันติธรรม 3  

บ้านแก้งยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 45 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.90833 E101.827044 

N15.909877 E101.820888 

- - 125,000 ถนน คสล. 

ยาว 45 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

124  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนายสังวาล ขดภู

เขียว – บ้านนางนาง นาห่อม 

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมูบ้่าน  

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.936203 E101.701691 

N15.935065 E101.701522 

- - 275,000 ถนน คสล. 

ยาว 100 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

125  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนางส าอาง หวะ

สุวรรณ – บ้านนางสมบูรณ์ 

สถิตชัย (ึอยหลังวัดบ้านโนน

เหลื่อม) บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร และ

ลดปัญหาฝุ่นละออง 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 210 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.901961 E101.833512 

N15.901601 E101.836412 

 

- - 462,000 ถนน คสล. 

ยาว 210 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

          ถนนลูกรัง 

126  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายบ้านนางธนพร 

คุ้มบุ่งคลา้ – หลังวัดหว้าเฒ่า 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร    

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.896745 E101.806535 

N15.895686 E101.801243 

132,000 -  - ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 



- 79 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

127  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายถนนลาดยาง-หนา้วัด 
(ึอยวัดแก้งยาว)  
บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการเดินทาง
สัญจร 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรอืมพีืน้ท่ีผิวจราจรลูกรังไม่

น้อยกว่า 600 ตร.ม. 

N15.906919 E101.827181 

N15.907079 E101.828223 

35,000 - - ถนนลูกรัง 
ยาว 150 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

128  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังจากบ้านนายบุญ

โฮม –ป ้าชา้ (สายป่าช้า)  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร 

ถนนกว้าง 3 เมตร 

ยาว 450 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.910987  E101.820831 

N15.906762  E101.820161 

75,000 - - ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ 

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

129  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายแหลมมาลาย ู

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.910419  E101.819071 

N15.888217  E101.821631 

 

330,000 - - ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

130  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังึอยโรงเรียนบ้าน

แก้งยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.908495  E101.831261 

N15.1598123 E101.833708 

 

137,500 - - ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ 

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 



- 80 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

131  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม
ถนนลูกรังสายไรน่ายบรรจง 
บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้เกษตรกรมีความ
สะดวกในการเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 660 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.923381  E101.786967 

N15.929053  E101.787236 

182,000 - - ถนนลูกรังร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ึ่อมแึมให้ดีขั้น 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
เข้าออกพื้นท่ีและขน
ถ่ายผลผลิตทาง
เกษตร 

กองช่าง 

132  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม
ถนนลูกรังสายแก่งท่าสาร 
บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้เกษตรกรมีความ
สะดวกในการเข้าออกพื้นท่ี
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.937213  E101.704534 

N15.945873 E101.699205 

100,000 - - ถนนลูกรัง 
ร้อยละ 90ได้รับ 
การปรับปรุงให้ดี
ขึน้ 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
เข้าออกพื้นท่ีและขน
ถ่ายผลผลิตทาง
เกษตร 

กองช่าง 
 
 

 

133  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายตากแปง้ 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

N15.907529 E101.799043 

N15.906234 E101.782293 

 

168,000 - - ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

134  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายบ้านหว้าเฒา่ 

ม.1 – บ้านตาดพัฒนา  

ต.ตลาดแร้ง 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร  

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.886070 E101.810043 

N15.880591 E101.824216 

 

180,000 180,000 180,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร  

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

135  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายสะพานห้วย

ยางงู – นานายร้ัง จานแสน 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.899277 E101.813222 

N15.898055 E101.813966 

20,000 - - ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

136  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายนานางช านาญ 

– ล าห้วยยางงู  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.891654 E101.805720 

N15.893995 E101.814642 

126,000 126,000 126,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

137  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายบ้านนางตุ๊ – 

บ้านนางหนูเฮียง  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร  

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.897674 E101.791783 

N15.896007 E101.792130 

10,000 10,000 10,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

 

138  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายวัดหวา้เฒ่า – 

บ้านนายประยงค์ เป่ียมศิริ 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร  

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 900 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15898162 E101.808684 

N15.895845 E101.800947 

 

81,000 81,000 81,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร  

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

139  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังึอยบ้านนาย

จ าเริญ ววจิิตร  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร  

ถนนกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 348 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.976500 E101.907655 

N15.950988 E101.898844 

19,000 19,000 19,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

 

140  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสาย(คุ้มนอก) บา้น

นายโอด – ถนนลาดยาง  

(ทช.ชย.3019)  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร  

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.897399 E101.790933 

N15.894944 E101790155 

54,000 54,000 54,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

 

141  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายบ้านหว้าเฒา่ – 

ก.ม.18 บา้นหวา้เฒ่า ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร  

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.897211 E101.804688 

N15.875922 E101.800922 

90,000 90,000 - ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

 

142  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายนานายหยวก – 

เขาดิน  บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
N15.903511 E101.799899 

N15.901744 E101.791355 

90,000 92,000 90,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

143  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายถนนหวา้เฒ่า 

ชลีอง – ถนนลูกรังหวา้เฒ่า 

ป่าปอแดง (สายสวนยาง) 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
N15.898254 E101.805866 

N15.916290 E101.800231 

175,000 175,000 175,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

144  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายป่าชา้บา้นหวา้

เฒา่ ม.1– ห้วยนกทา  

บ้านตาดพัฒนา ต.ตลาดแร้ง 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
N15.885043 E101.810042 

N15.880653 E101.824275 

175,000 175,000 175,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

145  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายบ้านแกง้ยาว ม.2 – บ้าน

วังเดอืนห้า ต.หว้ยตอ้น 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,650 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมพีื้นท่ีผิวจราจรลูกรัง

ไมน่อ้ยกว่า 8,250 ตร.ม. 

N15.932111 E101.819633 

N15.942800 E101.813533 

150,000 150,000 150,000 ถนนลูกรัง 

ยาว 1,650เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

146  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายเขาน้อย 

บ้านแกง้ยาง ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,660 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.910577 E101.823255 

N15.921733 E101.817733 

152,000 152,000 152,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

147  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายบ้านนางเฮียง – ล าห้วยชี

ลอง บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 120 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

หรือมพีื้นท่ีผิวจราจรลูกรัง

ไมน่อ้ยกว่า 600 ตร.ม. 

N15.907700 E101.828277 

N15.907822 E101.828666 

35,000 - - ถนนลูกรัง 

ยาว 120 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

148  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายถนนบ้านหว้ย

น้ าค า ม.3 – ถนนสายบ้าน

โนนนาพวง ต.ชบีน 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,320 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.938414 E101.714304 

N15.927819 E101.722735 

120,000 120,000 120,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

149  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายไรน่ายกอง

เท่ียง ศรีจันทร์  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 450 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.931512 E101.724282 

N15.930983 E101.720672 

148,000 - - ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผล ผลิตทาง

การเกษตร 

กองช่าง 

150  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายบ้านนาอินทร์

แตง่ ม.4 – ท่ีท าการ อบต. 

ภูแลนคา 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,700 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 

N15.917157 E101.770085 

N15.923197 E101.791212 

297,000 297,000 297,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

151  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังรอบหมูบ้่าน – 

ท่ีดนินายบุญมา มีวชิา  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 508 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.923197 E101.791212 

N15.928489 E101.798956 

100,000 - - ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

152  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายมอหินกอง-บ้านโนนนา

พวง ต.ชบีน 

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมพีื้นท่ีผิวจราจรลูกรัง

ไมน่อ้ยกวา่ 5,000 ตร.ม. 

N15.933692 E101.768197 

N15.934318 E101.728957 

220,000 - - ถนนลูกรัง 

ยาว 1,000 เมตร 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

153  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายบ้านนางบุญถึง 

– ไร่นางแดงตอ้ย ลาปะ  

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.932829 E101.701909 

N15.926441 E101.701037 

72,000 

 

- - ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

154  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังบ้านนางนาง  

นาห่อม – แมน่้ าช ี 

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 800 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.934887 E101.702626 

N15.935106 E101.701266 

100,000 - - ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

155  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายบ้านนางขัน

ทอง กองโฮม – คุ้มถ้ าเตา่  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 770 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

N15.901382 E101.845707 

N15.894917 E101.844839 

212,000 - - ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

156  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังบ้านโนนเหลื่อม  

ม.7– บ้านตาดพัฒนา 

ต.ตลาดแร้ง 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 5,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.900797 E101.833132 

N15.870259 E101.828266 

360,000 360,000 360,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

157  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายบ้านนางส าอาง 

หวะสุวรรณ – บ้านนาง

สมบูรณ์ สถิตชัย  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 380 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.901961 E101.833512 

N15.901601 E101.836412 

 84,000 - - ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

158  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายโนนเหลื่อม – 

คุ้มถ้ าเตา่ บ้านโนนเหลื่อม 

ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,380 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.900467 E101.837204 

N15.894917 E101.844839 

 

100,000 - - ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

159  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายบ้านป่าปอแดง 

– ถนน คสล.โค้งโรงเรียนบ้าน

หวา้เฒ่า ม.1 (สายสวนยาง) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,700 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.916305 E101.800236 

N15.898298 E101.805892 

97,000 97,000 97,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

160  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายบ้านป่าปอแดง 

ม.8 – อา่งเก็บน้ าบา้นนา

อนิทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,700 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.916305 E101.800236 

N15.928850 E101.801007 

51,000 51,000 51,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

161  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายบ้านป่าปอแดง 

– คุ้มจ้อง บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.906596 E101.833270 

N15.908212  E101.861605 

100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

162  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม
ถนนดนิทางเขา้สายตาปู ่
บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 130 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
หรือมพีื้นท่ีผิวจราจรลูกรัง
ไมน่อ้ยกว่า 6,000 ตร.ม. 
N15.935410 E101.773620 
N15.936056  E101.770357 

30,000 - - ถนนดนิร้อยละ 
90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ึ่อมแึมใหใ้ช้
งานได้ดีขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

163  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม
ถนนลูกรังสายบ้านแกง้ยาว 
ม.2 – บ้านสามพันตา  
ต.ห้วยต้อน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 2,700 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.913766 E101.828766 
N15.933666 E101.826388 

- 445,000 445,000 ถนนลูกรังร้อย
ละ90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 

 
 

164  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม
ถนนลูกรังสายนานายสุริยา – 
ล าห้วยยางงู  
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการเข้า
ออกพื้นท่ีและขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 830 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.929827 E101.794463 
N15.935506 E101.793891 

- 100,000 - ถนนลูกรังร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

165  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายแยกที่ดินนายเพี้ยน บังสูง
เนนิ– ท่ีดนินายสุบัน คุ้มบุ่ง
คล้า บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมพีื้นท่ีผิวจราจรลูกรัง
ไมน่อ้ยกว่า 3,000 ตร.ม. 
N15.925406 E101.766466 
N15.926480 E101.771131 

- 165,000 - ถนนลูกรัง 
ยาว 600 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

166  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายท่ีดนินางล าแพน พรมบุ- 
ทช.ชย.3019  
บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการเข้า
ออกพื้นท่ีและขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 340 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมพีื้นท่ีผิวจราจรลูกรัง 
ไมน่อ้ยกว่า 1,350 ตร.ม. 
N15.923298 E101.766034 

N15.923298 E101.766034 

- 80,000 - ถนนลูกรัง 
ยาว 340 เมตร 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

167  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายบ้านึับปลากั้ง 

ม.5 – บ้านวังเดอืนห้า ต.หว้ย

ต้อน 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.937750 E101.778576 

N15.939607 E101.782713 

- 165,000 165,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

168  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายมอหินกอง  

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.933692 E101768197 

N15.931941 E101.755518 
 

- 100,000 - ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

169  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังึอยบ้านนายทว ี

บุบผา บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.935067 E101.767801 

N15.934840 E101.767943 

 

- 9,000 - ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

170  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม
ถนนลูกรังสายแยกคุ้มอุดมสุข 
– ถนนสาย 2 – สระหนอง
กระทุ่ม บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 880 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.934955 E101.767483 
N15.938314 E101.765506 

 

- 190,000 - ถนนลูกรังร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 



- 90 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

171  โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง
สายนานายสวาท วิเศษภักดี 
– ไร่นายมานะ ชื่นสบาย  
บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการเข้า
ออกพื้นท่ีและขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมพีื้นท่ีผิวจราจรลูกรัง
ไมน่อ้ยกว่า 6,000 ตร.ม. 
N15.929318 E101.707139 
N15.9268400 E101.706459 

- 
 

330,000 - ถนนลูกรัง 
ยาว 1,000 เมตร 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
 
 
 
 

172  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม
ถนนลูกรังสายท่ีนานายพงษ์
ศักดิ์ รนิทร์ลา บา้นชีบน ม.6 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการเข้า
ออกพื้นท่ีและขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,680 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.933392 E101.704339 
N15.923337 E101.708180 

- 
 

230,000 230,000 ถนนลูกรังร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับความ
สะดวกในการเข้าออก
พืน้ท่ีขนถา่ยผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 
 

 

173  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายไรน่ายมนตรี – ไร่นายตุน่ 
ชุมสิงห์ บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการเข้า
ออกพื้นท่ีและขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมพีื้นท่ีผิวจราจรลูกรัง
ไมน่อ้ยกว่า 2,500 ตร.ม. 
N15.929120 E101.707011 

N15.925688 E101.702655 

- 
 

138,000 - ถนนลูกรัง 
ยาว 500 เมตร 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
 
 
 
 

174  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม
ถนนลูกรังสายท่ีดนินายสนิท 
– ท่ีดนินายพษิณุ ศรีประทุม 
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการเข้า
ออกพื้นท่ีและขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.922575 E101.791773 

N15.922265 E101.796308 

- - 68,000 ถนนลูกรังร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
 
 
 

 



- 91 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

175  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนลูกรังสายบ้านึับปลากั้ง 

– สามแยกไปคุ้มึับช่องปล้อง 

(สายึับช่องปล้อง)  

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,228 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.937652 E101.778066 

N15.987634 E101.776040 

- - 405,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

176  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม
ถนนลูกรังสายคุ้มถ้ าเตา่ บา้น
โนนเหลื่อม ม.7 – บ้านหว้ย
ยาง ต.โคกสงู 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.898425 E101.845647 

N15.886779 E101.861751 

- - 270,000 ถนนลูกรังร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ึ่อมแึมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 

177  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายสระน้ าสาธารณประโยชน์
ป่าปอแดง – ล าห้วยยางงู  
บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 485 เมตร 

หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
หรือมพีื้นท่ีผิวจราจรลูกรัง
ไมน่อ้ยกว่า 2,425 ตร.ม. 
N15.916685 E101.803309 
N15.919060 E101.805212 

- - 136,000 ถนนลูกรัง 
ยาว 485 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

           ถนนดิน 

178  โครงการปรับปรุง/ึ่อมแึม

ถนนดนิจากนานายสมัน เงื่อน

ไข่น้ า-นานางรุ่งนภา  

บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร 

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 450 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 

N15.916544 E101.803503 

N15.917463 E101.806411 

70,000 - - ถนนดนิร้อยละ 

90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ึ่อมแึมให้ดีขึน้  

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 



- 92 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

179  โครงการก่อสร้างถนนดินจาก

ศาลตาปูบ้่าน-ป้าช้า  

(คุ้มโนนม่วง-สระหงส์) บา้น

โนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 570 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 

หรอืมพีืน้ท่ีผิวจราจร 

ไม่น้อยกว่า 2,850 ตร.ม. 

N15.908024 E101.846946 

N15.906788 E101.842357 

100,000 - - ถนนดนิ 

ยาว 570 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

180  โครงการก่อสร้างถนนดินจาก

สะพานล าห้วยยางงู – นานาง

ธนพร คุ้มบุ่งคลา้ (สายเรียบ

ห้วยยางงู) บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 

หรอืมพีืน้ท่ีผิวจราจร 

ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. 

N15.885898 E101.794938 

N15.874784  E101.803312 

 

70,000 - - ถนนดนิ 

ยาว 500 เมตร 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีและขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

181  โครงการก่อสร้างถนนดินจาก

ท่ีนานางชื่น – บ้านสามพันตา 

(สายท่ีนานางชื่น)  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 

หรอืมพีืน้ท่ีผิวจราจร 

ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. 

N15930547 E101.818753 

N15.935924 E101.818394 

 

315,000 - - ถนนดนิ 

ยาว 1,500 เมตร 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีและขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 



- 93 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

182  โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

คุ้มจ้อง – ท่ีดนินายบัวล ี

(เลียบเขาจ้อง)  

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 

หรือมพีื้นท่ีผิวจราจร 

ไมน่อ้ยกว่า 10,000 ตร.ม. 
N15.918848 E101.768898 

N15.910999 E101.762209 

 

- 350,000 - ถนนดนิ 

ยาว 2,000 

เมตร 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

              
              4.2 แนวทางการพัฒนา การขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

183  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้
สาธารณะภายในหมูบ้่าน 
บ้านนาอนิทร์แต่ง ม.4 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่งใน
เวลาค่ าคืน 

หมูท่ี่ 4 100,000 50,000 50,000 ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดนิทางสัญจรใน
เวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

184  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้
สาธารณะภายในหมูบ้่าน 
บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่งใน
เวลาค่ าคืน 

หมูท่ี่ 2 100,000 50,000 50,000 ประชาชนไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร
ในเวลาค่ าคืน 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 
 



- 94 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

185  โครงการขยายเขตไฟฟ้าภาย 
ในหมู่บ้าน บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
อย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 1 
 

200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ 
95 มีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ
ความสะดวกในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

186  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้
สาธารณะภายในหมูบ้่าน 
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่งใน
เวลาค่ าคืน 

หมูท่ี่ 7 120,000 50,000 50,000 ประชาชนไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร
ในเวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

187  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้

สาธารณะภายในหมู่บ้าน 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่งใน

เวลาค่ าคืน 

หมูท่ี่ 1 100,000 50,000 50,000 ประชาชนไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ 80 

ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจร

ในเวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการใช้

ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

188  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้

สาธารณะภายในหมูบ้่าน 

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่งใน

เวลาค่ าคืน 

หมูท่ี่ 5 100,000 50,000 50,000 ประชาชนไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ 80 

ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจร

ในเวลาค่ าคืน 

 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการใช้

ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

189  โครงการตดิตั้งไฟฟา้
สาธารณะภายในหมูบ้่าน 
บ้านชีบน ม.6 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่งใน
เวลาค่ าคืน 

6 จุด 20,000 - - ประชาชนไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร
ในเวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

190  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
อย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 8 100,000 50,000 50,000 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 300ม. 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ

ความสะดวกในการใช้

ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

191  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้
สาธารณะภายในหมูบ้่าน  
บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่งใน
เวลาค่ าคืน 

หมูท่ี่ 8 100,000 50,000 50,000 ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 
ได้รับความ

สะดวกในการ

เดนิทางสัญจรใน

เวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

192  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ้่าน  
บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
อย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 2 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 
95 มีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ

ความสะดวกในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

193  โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในหมูบ้่าน  
บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
อย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 3 100,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 
95 มีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ
ความสะดวกในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

194  โครงการเพิ่มเฟสไฟฟา้หมู ่

บ้าน  บา้นนาอนิทร์แต่ง ม.4 

เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟา้ให้มี

ก าลังไฟฟา้เพียงพอตอ่

ความตอ้งการใชง้านของ

ประชาชน 

เพิ่มเฟสไฟฟ้า 

จาก 2 เฟส เป็น 3 เฟส 

600,000 - - ไฟฟา้ 3 เฟส ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการใชช้ีวิต 

ประจ าวัน 

กองช่าง 

195  โครงการขยายเขตไฟฟ้าภาย 

ในหมู่บ้าน  
บ้านนาอินทรแ์ต่ง ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช้

อย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 4 100,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 

95 มีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ

ความสะดวกในการใช้

ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

196  โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในหมูบ้่าน  
บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
อย่างท่ัวถึง 

คุ้มึับบอน 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 
95 มีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ
ความสะดวกในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

197  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ้่าน บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
อย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 6 100,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 
95 มีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ
ความสะดวกในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

198  โครงการเพิ่มเฟสไฟฟา้
หมูบ้่าน บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟา้ให้มี
ก าลังไฟฟา้เพียงพอตอ่
ความตอ้งการใชง้านของ
ประชาชน 

เพิ่มเฟสไฟฟ้า 
จาก 2 เฟส เป็น 3 เฟส 

600,000 - - ไฟฟา้ 3 เฟส ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใชช้ีวิต 
ประจ าวัน 

กองช่าง 

199  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้
สาธารณะภายในหมูบ้่าน  
บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่งใน
เวลาค่ าคืน 

หมูท่ี่ 3 100,000 50,000 50,000 ตดิตัง้ไฟฟา้
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น 25 จุด 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

200  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ้่าน 
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
อย่างท่ัวถึง 

คุ้มถ้ าเต่า 100,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 
95 มีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ
ความสะดวกในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

201  โครงการปรับปรุงึ่อมแึม
ไฟฟา้สาธารณะภายใน
หมูบ้่าน ม.1 – ม.8 

เพื่อปรับปรุงึ่อมแึม
ไฟฟา้สาธารณะที่ช ารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

ไฟฟ้าสาธารณะท่ีช ารุด
เสยีหาย ม.1 – ม.8 

100,000 100,000 100,000 ไฟฟ้าสาธารณะท่ี
ช ารุดเสยีหายรอ้ย
ละ 70 ไดร้ับการ
ปรับปรุงึ่อมแึม
ให้ใช้งานได้
ตามปกติ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

202  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทติย์ 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่งใน
เวลาค่ าคืน 

หมูท่ี่ 1-8 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ได้รับความ

สะดวกในการ

เดนิทางสัญจรใน

เวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการใช้

ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

              

              4.3 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้างและขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่บ้าน 

203  โครงการก่อสร้างถังพกั

น้ าประปาหมูบ้่าน  

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

รองรับน้ าประปาให้ได้มาก

ขึน้ 

1 แห่ง 250,000 - - ปริมาณการรอง 

รับน้ าประปา

เพิ่มขึ้นเท่าตัว 

ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้อยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

204  โครงการก่อสร้างระบบ

ประปามาตรฐาน  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง 

1 แห่ง 

 
3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนร้อยละ 

100 มีน้ าประปา

ใชอ้ย่างท่ัวถึง 

ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้อยา่งทั่วถึง

ทุกครัวเรือน 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

205  โครงการปรับปรุงระบบ

น้ าประปาหมูบ้่าน  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ได้น้ าประปาสะอาด

ส าหรับใชอุ้ปโภค-บริโภค 

ประปาหมูบ้่าน ม.7 100,000 - - คุณภาพ

น้ าประปา

สะอาดขึน้ร้อย

ละ 80 

ประชาชนมี

น้ าประปาสะอาด

ส าหรับอุปโภค-

บริโภค 

กองช่าง 

206  โครงการปรับปรุงระบบ

น้ าประปาคุ้มึับบอน  

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ได้น้ าประปาสะอาด

ส าหรับใชอุ้ปโภค-บริโภค 

ประปาคุ้มึับบอน ม.5 100,000 - - คุณภาพ

น้ าประปา

สะอาดขึน้ร้อย

ละ 80 

ประชาชนมี

น้ าประปาสะอาด

ส าหรับอุปโภค-

บริโภค 

กองช่าง 

207  โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบ้่าน  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 1 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนร้อยละ 

95 มีน้ าประปา

ใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้อยา่ง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

208  โครงการก่อสร้างระบบ

ประปามาตรฐาน  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง 

1 แห่ง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนร้อยละ 

100 มีน้ าประปา

ใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้อยา่ง

ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

209  โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบ้่าน  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 2 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนร้อยละ 

95 มีน้ าประปา

ใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้อยา่ง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

210  โครงการปรับปรุงึ่อมแึม

ระบบประปาหมูบ้่าน  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

 

เพื่อให้ได้ระบบประปาท่ีมี

คุณภาพ 

1 แหง่ 100,000 - - น้ าประปาใส

สะอาดขึน้ 

ระบบน้ าประปามี

คุณภาพ 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

211  โครงการก่อสร้างถังพกัน้ า

คอนกรีตจากน้ าประปาภูเขา 

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อเพิ่มปริมาณการรับ

น้ าประปาให้ได้มากขึ้น 

1 ถัง 250,000 - - จ านวนถังพักน้ า

เพิ่มขึ้น 1 ถัง 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้อยา่ง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

212  โครงการปรับปรุงึ่อมแึม

ระบบประปาภูเขา  

ห้วยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ได้ระบบประปาท่ีมี

คุณภาพ 

1 แหง่ 100,000 - - น้ าประปาใส

สะอาดขึน้ 

ระบบน้ าประปามี

คุณภาพ 

กองช่าง 

213  โครงการปรับปรุงึ่อมแึม

ระบบประปาหมูบ้่าน  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้ได้ระบบประปาท่ีมี

คุณภาพ 

1 แหง่ 100,000 - - น้ าประปาใส

สะอาดขึน้ 

ระบบน้ าประปามี

คุณภาพ 

กองช่าง 

214  โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบ้่าน 

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 4 100,000 50,000 50,000 ครัวเรือนร้อยละ 

95 มีน้ าประปา

ใช้ 

ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้อยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

215  โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบ้่าน 

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 5 100,000 100,000 50,000 ครัวเรือนร้อยละ 

95 มีน้ าประปา

ใช้ 

ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้อยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

216  โครงการปรับปรุงึ่อมแึม

ระบบประปา บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้ได้ระบบประปาท่ีมี

คุณภาพ 

1 แหง่ 100,000 - - น้ าประปาใส

สะอาดขึน้ 

ระบบน้ าประปามี

คุณภาพ 

กองช่าง 

217  โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบ้่าน  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 7 100,000 50,000 50,000 ครัวเรือนร้อยละ 

95 มีน้ าประปา

ใช้ 

 

ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้อยา่งทั่วถึง 

 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

218  โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมูบ้่าน 
บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภคอย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 8 100,000 50,000 50,000 ครัวเรือนร้อยละ 
95 มีน้ าประปา
ใช้ 

ประชาชนมนี้ า 
ประปาใช้อยา่งทั่วถึง 
 

กองช่าง 

219  โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาหมูบ้่าน 
บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ได้ระบบประปาท่ีมี
คุณภาพ 

1 แหง่ 100,000 - - น้ าประปาใส
สะอาดขึน้ 

ระบบน้ าประปามี
คุณภาพ 

กองช่าง 

              

              4.4 แนวทางการพัฒนา แหล่งเก็บน้ า 

220  โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ าล าห้วยยางงู (ตอนล่าง) 
บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับใช้ท า

การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ล าห้วยยางงู ม.1 200,000 - - เกษตรกรไม่น้อย
กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง
เพียงพอ  

มี แ ห ล่ ง กั ก เ ก็ บ น ้ ำ
เ พิ่ ม ขึ น แ ล ะ มี น ้ ำ ใ ช้
เพื่อกำรเกษต ร อ ย่ ำ ง
เพยีงพอ 

กองช่าง 

221  โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะบา้นห้วยน้ าค า ม.3 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าส าหรับใชอุ้ปโภค-
บริโภคและท าการเกษตร
อย่างเพยีงพอ 

กว้าง 130 เมตร 

ยาว 150 เมตร 
ลกึเฉลี่ย 3.50  เมตร 

600,000 - - ปริมาณการกัก
เก็ บน้ า เพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 30 
 

มปีริมาณน้ าเพิ่ม
มากขึ้นและเพยีงพอ
ตอ่การอุปโภค-
บริโภคและท า
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

222  โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ าล าห้วยยางงู (ตอนกลาง) 
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับใช้ท า

การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ล าห้วยยางงู ม.4 200,000 - - เกษตรกรไม่น้อย
กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง
เพียงพอ  

มีแหล่ งกัก เก็บน้ า
เพิ่มขึ้นและมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

223  โครงการก่อสร้างฝายชะลอ

น้ าล าห้วยยางงู (ตอนบน) 

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับใช้ท า

การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ล้ าห้วยยางงู ม.5 200,000 - - เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ  

มีแหล่ งกัก เก็บน้ า

เพิ่มขึ้นและมีน้ าใช้

เพื่อการเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

224  โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า

ห้วยถ้ าเตา่  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับใช้ท า

การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ล าห้วยถ้ าเต่า ม.7 200,000 - - เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ  

มีแหล่ งกัก เก็บน้ า

เพิ่มขึ้นและมีน้ าใช้

เพื่อการเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

225  โครงการก่อสร้างฝายชะลอ

น้ าล าห้วยยางงู (ตอนกลาง) 

บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับใช้ท า

การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ล าห้วยยางงู ม.8 200,000 - - เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ  

 

มีแหล่ งกัก เก็บน้ า

เพิ่มขึ้นและมีน้ าใช้

เพื่อการเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

226  โครงการก่อสร้างฝายชะลอ

น้ าล าห้วยชลีอง  

บ้านแกง้ยาง ม.2 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับใช้ท า

การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ล าห้วยชีลอง ม.2 200,000 - - เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ  

 

มีแหล่ งกัก เก็บน้ า

เพิ่มขึ้นและมีน้ าใช้

เพื่อการเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

227  โครงการขุดลอกคลองโปร่ง

นก บา้นนาอนิทร์แต่ง ม.4 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ าส าหรับใชอุ้ปโภค-

บริโภคและท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

คลองโปร่งนก ม.4 600,000 - - เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ  

มปีริมาณน้ าเพิ่ม

มากขึ้นและเพยีง 

พอตอ่การอุปโภค-

บริโภคและท าการ 

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

228  โครงการค่าใชจ้่ายในการ

ส ารวจพืน้ท่ีแหล่งน้ าใต้ดนิ 

(น้ าบาดาล) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยให้

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องใน

การออกส ารวจพื้นท่ีแหล่ง

น้ าใตด้ิน (น้ าบาดาล) 

ต าบลภูแลนคา 50,000 50,000 50,000 พื้นท่ีท่ีจะขุดหา

แหลง่น้ ารอ้ยละ

100 มีปริมาณ

น้ าเพียงพอ 

ท าให้รู้ว่าพื้นท่ีใดมี

ปริมาณน้ าบาดาล

เพยีงพอท่ีสามารถ

ขุดเจาะได ้

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

229  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล

พื้นท่ีการเกษตร  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้

ส าหรับท าการเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

พืน้ท่ีการเกษตร ม.2 100,000 - - เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 

มนี้ าใชส้ าหรับ

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

230  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล

พื้นท่ีการเกษตร/ 

อุปโภค-บริโภค 

บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนเกษตรกร

มนี้ าใชส้ าหรับท า

การเกษตรและอุปโภค

บริโภคอย่างเพยีงพอ 

พืน้ท่ีการเกษตร ม.8 100,000 - - ประชาชนไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ 60 

มนี้ าใช้อย่าง

เพยีงพอ 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าเพื่อ

การเกษตรและ

อุปโภคบริโภค 

อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

231  โครงการก าจัดวัชพืชอา่งเก็บ

น้ านาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าเนา่

เสียและแหลง่น้ าตื้นเขิน 

อ่างเก็บน้ า ม.4 500,000 500,000 500,000 ปริมาณวัชพืช

ลดลงร้อยละ 80 

 

น้ าใสสะอาด

ปราศจากวัชพชื 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

232  โครงการขุดลอกล าห้วยชลีอง 

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ าส าหรับใชอุ้ปโภค-

บริโภคและท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

ล าห้วยชีลอง ม.2 600,000 - - ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 

มี น้ า ใ ช้ เ พื่ อ

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

มปีริมาณน้ าเพิ่ม

มากขึ้นและเพยีง 

พอตอ่การอุปโภค-

บริโภคและท าการ 

เกษตร 

กองช่าง 

233  โครงการขุดลอกสระน้ า

สาธารณะประโยชน ์(หน้า

บ้านนางหมวย ใสแสง)  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ าส าหรับใชอุ้ปโภค-

บริโภคอย่างเพยีงพอ 

กว้าง 30 เมตร 

ยาว 40 เมตร 

ลกึ 2.50 เมตร 

100,000 - - ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ60 มี

น้ าใชต้ลอดท้ังปี  

มปีริมำณ น ้ำเพ่ิม

มำก ขึ นและเพยีง 

พอตอ่กำรอุปโ ภค-

บริโภค 

กองช่าง 

234  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล

เพื่อการเกษตร  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้

ส าหรับท าการเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

พืน้ท่ีการเกษตร ม.3 100,000 - - เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 

มนี้ าใชส้ าหรับ

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

235  โครงการขุดลอกล าห้วยหลัว 

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้

ส าหรับท าการเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กว้าง 12 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร 

ลกึเฉลี่ย 3 เมตร 

200,000 200,000 200,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 

มนี้ าใชส้ าหรับ

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

236  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ า

พลังงานไฟฟา้พืน้ท่ีการ 

เกษตร บา้นชีบน ม.6 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้

ส าหรับท าการเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

หมูท่ี่ 6 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สถานีสบูน้ า

พลังงานไฟฟา้  

1 แหง่ 

เกษตรกรมีน้ าใช้ท า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง/

หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

237  โครงการขุดลอกล าห้วยจ้อง 

บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ าส าหรับใชอุ้ปโภค-

บริโภคและท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

ล าห้วยจ้อง ม.8 350,000 - - เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60มี

น้ าใชส้ าหรับการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

มปีริมำณ น ้ำเพ่ิม

มำก ขึ นและเพยีง 

พอตอ่กำรอุปโ ภค-

บริโภคและท้ำกำร 

เกษตร 

กองช่าง 

238  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

เพื่อการเกษตร  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้

ส าหรับท าการเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

พื้นท่ีการเกษตร 

หมูท่ี่ 1  

100,000 - - เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 

มนี้ าใชส้ าหรับ

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

239  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

เพื่อการเกษตร  

บ้านนาอินทร์แต่งม.4 

เพื่อให้มนี้ าใชท้ าการเกษตร

ตลอดท้ังปี 

พื้นท่ีการเกษตร 

หมูท่ี่ 4 

100,000 - - เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 

มนี้ าใชส้ าหรับ

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

 

 

240  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

เพื่อการเกษตร  

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้มนี้ าใชท้ าการเกษตร

ตลอดท้ังปี 

พื้นท่ีการเกษตร 

หมูท่ี่ 5 

100,000 - - เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 

มนี้ าใชส้ าหรับ

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

241  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

เพื่อการเกษตร บา้นชีบน ม.6 

เพื่อให้มนี้ าใชท้ าการเกษตร

ตลอดท้ังปี 

พื้นท่ีการเกษตร 

หมูท่ี่ 6 

100,000 - - เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 มี

น้ าใชส้ าหรับ

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

 

 

242  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

เพื่อการเกษตร  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้มนี้ าใชท้ าการเกษตร

ตลอดท้ังปี 

พื้นท่ีการเกษตร 

หมูท่ี่ 7 

100,000 - - เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 

มนี้ าใชส้ าหรับ

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

 

 

243  โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ า 

คสล.ตอนล่างฝายน้ าล้นล า

ห้วยชีลองท้ัง 2 ด้าน 

 บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อป้องกันน้ าเึาะตลิ่ง 

บ้านเรือนราษฎรและ

สถานท่ีราชการ (รพ.สต.

แก้งยาว) 

1 แหง่ 

N15.907965 E101.829315 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 80 ที่

สามารถป้องกัน

น้ าเึาะตลิ่ง 

บ้านเรือนราษฎร

และสถานที่ราชการ

ได้รับความปลอดภัย 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

244  โครงการขุดลอกล าห้วยยางงู

ตอนบน บา้นึับปลากั้ง ม.5 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการ 

เกษตรและอุปโภค-บริโภค 

1 แหง่ 200,000 - - ปริมาณน้ ามาก

ขึน้ 

มน้ี าส าหรับอุปโภค

บรโิภคและการ 

เกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

245  โครงการก่อสร้างฝายชะลอ

น้ าล าห้วยชลีอง  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้

ส าหรับท าการเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

ล าห้วยชีลอง ม.7 - 200,000 - เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 

มนี้ าใชส้ าหรับ

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

เกษตรกรมีน้ าใช้ท า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

246  โครงการขุดลอกล าห้วยยางงู 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับ

อุปโภค-บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 13 เมตร 

ยาว 5,000 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

- 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ ามาก

ขึน้ 

มน้ี าส าหรับอุปโภค

บรโิภคและการ 

เกษตรอย่างเพียงพอ 

 

กองช่าง 

247  โครงการขุดลอกล าห้วยึับ

ปลากั้ง ม.5 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับ

การเกษตรและอุปโภค-

บริโภค 

กว้าง 15 เมตร 

ยาว 1,350 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 

- 500,000 - ปริมาณน้ ามาก

ขึน้ 
มนี้ าส าหรับอุปโภค

บริโภคและการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

248  โครงการขุดลอกสระน้ า

สาธารณะ ม.6 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับ

อุปโภค-บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 400 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

 

- - 850,000 ปริมาณน้ ามาก

ขึน้ 
มนี้ าส าหรับอุปโภค

บริโภคและการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่5 พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชวีิต 

   5.1 แนวทางการพัฒนา ดา้นคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณที้องถิน่ 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

249  โครงการส่งเสริม อนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณท้ีองถิ่น

ไทย 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

ด าเนนิการตาม

โครงการของ อบต. 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 70 

มสีว่นรว่มในวัฒน -

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีสว่นรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา 

250  โครงการเข้าร่วมกิจกรรม

ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระ

ยาแลของอ าเภอบ้านเขว้า

และจังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

2 คร้ัง 120,000 

 

120,000 120,000 ประชาชนร้อยละ 70 

มสีว่นรว่มในวัฒน-

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีสว่นรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา 

251  โครงการงานประเพณีลอย

กระทง 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1 คร้ัง 130,000 130,000 130,000 ประชาชนร้อยละ 70 

มีส่วนรว่มในวัฒน-

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีสว่นรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา 

252  โครงการรดน้ าด าหัว

ผู้สูงอายุเนื่องในประเพณี

วันสงกรานต ์

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 70 

มสีว่นร่วมในวัฒน-

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 

ประชาชนมีสว่นรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา 

 

253  โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 70 

มสีว่นรว่มในวัฒน-

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีสว่นรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

 

ส่วนการศึกษา 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

254  โครงการประเพณี

เข้าพรรษา 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1 คร้ัง 80,000 80,000 80,000 ประชาชนร้อยละ 70 

มสีว่นรว่มในวัฒน-

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีสว่นรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

 

ส่วนการศึกษา 

255  โครงการประเพณีออก

พรรษา 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 70 

มสีว่นรว่มในวัฒน-

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีสว่นรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

 

ส่วนการศึกษา 

256  โครงการงานบุญประเพณี

เจดีย์ศรีจันทราวัดเขาจูม

ฆอ้ง 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 70 

มสีว่นรว่มในวัฒน-

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีสว่นรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา 

257  โครงการท าบุญตักบาตรวัน

ขึน้ปีใหม่ 

เพื่อท าบุญตักบาตรในวันขึน้

ปีใหม่ 

1 คร้ัง 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อยละ 70 

มสี่วนร่วมท าบุญตัก

บาตรในวันขึน้ปีใหม่ 

ประชาชนมสี่วนใน

การท าบุญตัก

บาตรวันขึ้นปีใหม่ 

 

ส่วนการศึกษา 

 

 

258  โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้น าประกอบพิธีการทาง

ศาสนา 

- เพื่อสร้างภาวะผู้น าให้กลา้

แสดงออกในสิ่งท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่ชุมชน 

- เพื่อลดปัญหาการขาด

แคลนผู้น าประกอบพิธีการ 

- เพื่อสง่เสริมวถิีทางด้าน

ศาสนาให้คงอยูส่บืไป 

ผู้น าชุมชน / ส.อบต. 

หัวหน้าคุ้ม/ปราชญ์

ชาวบ้าน  

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของผู้น า

ประกอบพิธีการ

ศาสนาได้รับการ

พัฒนาเพิ่มศักยภาพ 

มผีู้น าและสืบทอด

การประกอบพิธี

การทางศาสนา 

ส่วนการศึกษา 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

259  โครงการโฮมแลง พาแลง - เพื่อสร้างสัมพันธภาพและ

ความเข้าใจท่ีด ี

ระหว่างอบต.กับชุมชน 

- เพื่อสง่เสริมวัฒนธรรม

ท้องถิ่นอันดงีาม 

 

ท้ัง 8 หมู่บ้าน 32,000 32,000 32,000 ประชาชนร้อยละ 80 

มสี่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นใน

เร่ืองตา่งๆ 

ประชาชนมสี่วน

ร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นเพื่อ

พัฒนาทอ้งถิ่น 

ส่วนการศึกษา 

 

 

 

 

 

               5.2 แนวทางการพัฒนา การพฒันาและสง่เสรมิการศกึษา 

260  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ ์

ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการ

สอน 

เพื่อสง่เสริมสื่อการเรียนการ

สอนทางการศกึษา 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 270,000 270,000 270,000 เด็กนักเรียนร้อยละ 

100 มีวัสดุอุปกรณ์

การเรียน 

สถานศกึษามี

ความพร้อมดา้น

วัสดุอุปกรณ ์

ครุภัณฑ์ สื่อการ

เรียนการสอนทาง

การศึกษา 

ส่วนการศึกษา 

261  โครงการจัดึื้ออาหารเสริม 

(นม) ส าหรับศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กและโรงเรียนในเขต 

อบต.ภูแลนคา 

เพื่อจัดึือ้อาหารเสริม (นม)

ตามหลักโภชนาการ 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก/

โรงเรียนในเขตต าบล

ภูแลนคา 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก

เล็กได้รับอาหาร

เสริม (นม) 

เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกายท่ี

แข็งแรงสมบูรณ์ 

ส่วนการศึกษา 

 

 

262  โครงการอาหารกลางวัน

ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสง่เสริมการบริโภค

อาหารท่ีถูกหลักอนามัย 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลภูแลนคา 

550,000 550,000 550,000 เด็กเล็กรอ้ยละ100 

ได้บริโภคอาหารท่ี

ถูกหลักอนามัย 

เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกายแข็ง 

แรงสมบูรณ์สมวัย 

 

ส่วนการศึกษา 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

263  อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

 

เพื่อสง่เสริมการบริโภค

อาหารท่ีถูกหลักอนามัย 

โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 นักเรียนในสังกัด 

สพฐ.ร้อยละ 100 ได้

บริโภคอาหารท่ีถูก

หลักอนามัย 

เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกายท่ี

แข็งแรงสมบูรณ์

สมวัย 

 

ส่วนการศึกษา 

264  โครงการค่าใชจ้่ายในการ

รับ-ส่งเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จา่ยใน

การรับ-ส่งเด็กเล็กไป-กลับ

ระหว่างบ้าน กับ ศพด. 

เด็กเล็ก 

จ านวน 75 คน 

97,000 97,000 97,000 เด็กเล็กรอ้ย 95

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทางมา ศพด. 

เด็กเล็กได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางมา ศพด. 

 

ส่วนการศึกษา 

265  โครงการปรับปรุงศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูแลน

คา 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กให้มีความ

เหมาะสมรองรับภารกิจด้าน

การดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 500,000 500,000 500,000 ศพด.ร้อยละ 70 

ได้รับการปรับปรุงให้

ดขีึน้ 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ได้รับการปรับปรุง

เพอืรองรับภารกิจ

ด้านการดูแลเด็ก

เล็ก 

 

ส่วนการศึกษา 

266  โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดศิลา

อาสน์บ้านแก้งยาว ม.2 

เพื่อให้มหี้องน้ าส าหรับเด็ก

เล็กได้ท าภารกจิส่วนตัว 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  

วัดศิลาอาสน ์

100,000 - - ห้องน้ า 1 หลัง เด็กเล็กมีหอ้งน้ าท่ี
สะอาดไดม้าตรฐาน 

 

ส่วนการศึกษา 

 

267  โครงการก่อสร้างโรงอาหาร

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดศิลา

อาสน์  บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้มโีรงอาหารส าหรับ

เด็กเล็กนั่งรับประทานอาหาร 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

วัดศิลาอาสน ์

500,000 - - โรงอาหาร 1 หลัง มโีรงอาหาร

ส าหรับเด็กเล็กนั่ง

รับประทานอาหาร 

 

ส่วนการศึกษา 



- 111 - 

 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

268  โครงการปรับปรุงร้ัวศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กวัดศลิาอาสน ์

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อป้องกันความปลอดภัย

ของเด็กและทรัพย์สนิของ

ทางราชการเสียหาย 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

วัดศิลาอาสน ์

100,000 100,000 - ร้ัวรอบศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก ร้อยละ 90 

ได้รับการปรับปรุงให้

ดีขึ้น 

เด็กได้รับความ

ปลอดภัย ทรัพย์ 

สินของทางราช 

การได้รับการป้อง 

กันความเสียหาย 

 

ส่วนการศึกษา 

 

269  โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เลน่ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสง่เสริมพัฒนาการด้าน

ร่างกายอารมณข์องเด็ก 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 200,000 200,000 200,000 สนามเด็กเล่นประจ า

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กมีร่างกาย

แข็งแรงสมวัย 

 

ส่วนการศึกษา 

 

270  โครงการงานวันเด็ก

แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี

โอกาสได้แสดงออกถึง

ความสามารถในดา้นตา่งๆ 

เด็กเล็ก/เด็กนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. 

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

ได้แสดงความ 

สามารถ 

เด็กนักเรียนได้

แสดงความ สา –

มารถอย่างเต็มท่ี 

 

ส่วนการศึกษา 

 

 

271  โครงการจัดกจิกรรมงาน

บัณฑิตนอ้ย 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กเล็ก

ท่ีจบจาก ศพด. อยากศกึษา

ตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

เด็กเล็กที่จบจาก 

ศพด. 

20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กที่จบจาก 

ศพด.ร้อยละ 100 

เกิดแรงบันดาลใจ

อยากศึกษาต่อ 

 

เด็กเล็กเห็น

ความส าคัญของ

การศึกษามากขึน้ 

ส่วนการศึกษา 

 

272  โครงการอาเึียนศกึษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเึียน 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

จ านวน 100 คน 

30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ 60 

มคีวามรู้ความเข้าใจ

การก้าวสู่ประชาคม

อาเึียนมากขึ้น 

ประชาชนมคีวาม

พร้อมก้าวสู่

ประชาคมอาเึียน 

ส่วนการศึกษา 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

 

               5.3 แนวทางการพัฒนา การพฒันาและสง่เสรมิสุขภาพและอนามัย 

273  โครงการ TO BE NUMBER 

ONE 

เพื่อสง่เสริมการออกก าลัง

กายของประชาชน 

ประชาชน/นักเรียน 

ในต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 60 

ได้ออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพ 

ประชาชนใชเ้วลา

วา่งให้เกิด

ประโยชนโ์ดยท า

กิจกรรมร่วมกัน 

ส่วนสวัสดกิาร 

 

 

 

274  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ ์

ครุภัณฑ์ป้องกันและก าจัด

พาหะน าโรค 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคตามฤดูกาล 

หมูท่ี่ 1 – 8 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 ปอ้งกัน

การแพร่ระบาด ของ

โรคตามฤดูกาล 

ประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยจากโรค

ระบาด 

 

ส านักปลัด 

275  โครงการส่งเสริมการออก

ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง 

ประชาชนต าบล 

ภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 รอ้ยละ 60 ของประ 

ชาชนในต าบลได้ออก

ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

 

ประชาชนใชเ้วลา

วา่งให้เกิด

ประโยชน ์

ส านักปลัด 

 

 

276  โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.) 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงหน่วย

บริการด้านสาธารณสุขอยา่ง

ท่ัวถึง 

ประชาชนต าบล 

ภูแลนคา 

300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับบรกิารดา้น

สาธารณสุขอย่าง

ท่ัวถึง 

ประชาชนเข้าถึง

หนว่ยบริการด้าน

สารณสุข 

ส่วนสวัสดกิาร 

 

 

277  โครงการอุดหนุนศูนย์

สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์

สาธารณสุขมูลฐานจ านวน 8 

หมูบ้่าน 

หมูท่ี่ 1 - 8 120,000 120,000 120,000 ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับบรกิารดา้น

สาธารณสุขอย่าง

ท่ัวถึง 

ประชาชนเข้าถึง

หนว่ยบริการด้าน

สารณสุข 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

 

               5.4 แนวทางการพัฒนา การพฒันาและสง่เสรมิด้านสวสัดิการของชุมชน 

278  โครงการรับส่งผู้ป่วยดว้ย

รถบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 

เพื่อน าผู้ป่วยหรือผู้ประสบ

เหตุสง่โรงพยาบาลให้ได้รับ

การรักษาอย่างทันท่วงที 

ผู้ป่วยหรือผู้ประสบ

เหตุในต าบลภูแลน 

175,200 175,200 175,200 ผู้ป่วยหรอืผู้ประสบ

เหตุรอ้ยละ 100 ไดร้ับ

บรกิารอย่างท่ัวถึง 

ผู้ป่วยหรอืผู้ประสบ

เหตุได้รับการ

ช่วยเหลอือย่าง

ท่ัวถึงและทันท่วงที 

ส านักปลัด 

279  โครงการส่งเสริมความรู้

และพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ป่วย

เอดส ์และผู้ดอ้ยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

และผู้ดอ้ยโอกาส 

ผู้สูงอาย ุ

ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ดอ้ยโอกาส 

60,000 60,000 60,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ,ผู้ 

ป่วยเอดส์ และผู้ดอ้ย 

โอกาสร้อยละ 80 มี

คุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 

ผู้สูงอาย ผู้พิการ, 

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ดอ้ย 

โอกาสมคีุณภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

ส่วนสวัสดกิาร 

280  สงเคราะห์เบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ

 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผู้สูงอายุร้อยละ 100 

ได้รับเบ้ียยังชีพ 

ผู้สูงอายุมคีุณภาพ

ชวีติดขีึน้ 

 

ส่วนสวัสดกิาร 

281  สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติผู้

พกิาร 

ผู้พิการ 

 

270,000 270,000 270,000 ผู้พิการร้อยละ 100

ได้รับเบ้ียยังชีพ 

ผู้พิการมีคุณภาพ

ชวีติดขีึน้ 

ส่วนสวัสดกิาร 

 

282  สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ 

 

20,000 20,000 20,000 ผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ 

100 ได้รับเบ้ียยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 

ส่วนสวัสดกิาร 

283  โครงการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณค์รุภัณฑ์ ช่วยเหลอื

ผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้พกิารช่วยเหลอื

ตนเองได้เบือ้งต้น 

ผู้พิการ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของผู้

พิการได้รับการ

ชว่ยเหลอืดา้นวัสดุ

อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ 

ผู้พิการสามารถ

ชว่ยเหลอืตัวเองได้ 

ส่วนสวัสดกิาร 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

284  โครงการึ่อมแึมบา้น

ผู้ดอ้ยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้ดอ้ยโอกาส 

ผู้ดอ้ยโอกาส 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 10 ของ

ผู้ดอ้ยโอกาสได้รับ

ความชว่ยเหลอื 

ผู้ดอ้ยโอกาสมท่ีี

พักอาศัยท่ีแข็งแรง

และปลอดภัย 

ส่วนสวัสดกิาร 

285  โครงการวันคนพกิารสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติผู้

พกิาร 

ผู้พิการ 10,000 10,000 10,000 รอ้ยละ 80ของผู้พิการ

ท่ีเข้ารว่มกิจกรรมวัน

คนพกิารสากล 

ผู้พิการมีคุณภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

ส่วนสวัสดกิาร 

286  โครงการส่งเสริมสนับสนุน/

ฝึกอบรมดา้นอาชีพส าหรับ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย

เอดส์ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

เอดส์ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผู้ป่วยเอดส์ 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ป่วยเอดส์มี

รายได้เพิ่ม 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์มี

คุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 

ส่วนสวัสดกิาร 

 

 

 

287  โครงการสนับสนุนกองทุน

สวัสดกิารชุมชนต าบล 

ภูแลนคา 

เพื่อให้กลุ่มสวัสดกิารชุมชนมี

ความเข้มแข็ง 

กลุ่มสวัสดกิารชุมชน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ

กองทุนสวัสดกิาร

ชุมชนต าบลภูแลน

คามีการบริหาร

จัดการท่ีดมีี

ประสิทธิภาพ 

สวัสดกิารชุมชนมี

ความเข้มแข็ง มี

การบริหารจัดการ

ท่ีด ี

ส่วนสวัสดกิาร 

288  โครงการส่งเสริมสนับสนุน

พัฒนาสตรีและครอบครัว

ในชุมชน 

เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีและ

ครอบครัว 

กลุ่มสตรี 50,000 50,000 50,000 สตรีร้อยละ80 ได้รับ

การยอมรับทาง

สังคม 

กลุ่มสตรีมีบทบาท

ทางสังคมมากขึ้น 

ส่วนสวัสดกิาร 

289  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

เฉลิมพระเกยีรตติ าบล 

ภูแลนคา 

เพื่อสง่เสริมสนับสนุนกลุ่ม

ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมตา่งๆ 

ร่วมกัน 

กลุ่มผู้สูงอาย ุ 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุร้อยละ 70

ได้ท ากิจกรรม

ร่วมกัน  

ผู้สูงอายุได้ท า

กิจกรรมตา่งๆ 

ร่วมกัน 

ส่วนสวัสดกิาร 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

 

               5.5 แนวทางการพัฒนา การพฒันาดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 

290  โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 บุคลากรร้อย 80 ได้
เข้าร่วมการแขง่ขัน
กีฬา 

เกิดความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างองค์กร 

ส่วนการศึกษา 
 
 

291  อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬากลุ่มโรงเรียนต าบลภู
แลนคา 

เพื่อสง่เสริมให้เด็กนักเรียนมี
โอกาสแสดงความสามารถ
ด้านการกีฬา มีน้ าใจนักกีฬา
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 

โรงเรียนในต าบล 
ภูแลนคา 

100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 100 ของ
โรงเรยีนต าบลภูแลน

คาได้รับการสนับสนุน

งบประมาณในการ
จัดการแข่งขันกฬีา 

นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มี
น้ าใจนักกีฬารู้แพ้รู้
ชนะรูอ้ภัย 

ส่วนการศึกษา 
 
 
 

292  โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต าบล
ภูแลนคา 

เพื่อสง่เสริมการออกก าลัง
กายและปอ้งกันปัญหา
เยาวชนติดยาเสพติด 

เยาวชน ประชาชน 
ต าบลภูแลนคา 

150,000 150,000 150,000 เยาวชนร้อยละ 80 ได้

ใชเ้วลาว่างส าหรับเลน่

กีฬาออกก าลังกาย 

เยาวชนและประชา-

ชนใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน ์และ

ห่างไกลยาวเสพติด 

ส่วนการศึกษา 

293  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านกฬีาต าบลภูแลนคา 

เพื่อพัฒนาเพ่ิมศักยภาพดา้น
กีฬา 

ประชาชนต าบลภู
แลนคา 

320,000 320,000 320,000 ร้อยละ 60 ของ
เยาวชนมพีัฒนาการ
ด้านกฬีา 

การกีฬาต าบลภู
แลนคามศีักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

294  โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้
เล่นกีฬาออกก าลังกาย 

3 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ 60 
ได้เล่นกีฬาออกก าลงั
กาย 

มลีานกีฬาประจ า
หมูบ้่านไว้เล่นกีฬา
ออกก าลังกาย 

อบต./ 
หนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

295  โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาประจ าต าบล 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้
เล่นกีฬาออกก าลังกาย 

1 แหง่ 100,000 5,000,000 5,000,000 สนามกีฬาประจ า
ต าบล 1 แห่ง 

มสีนามกีฬาประจ า
ต าบลส าหรับเล่น
กีฬาออกก าลังกาย 

อบต./
หนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 พัฒนาขดีความสามารถในการผลติ การจัดการสินคา้และบริการสร้างมลูคา่เพิ่มอย่างมีประสทิธิภาพและยัง่ยนื 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถดา้นการเกษตร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

   6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและขดีความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

296  โครงการสนับสนุนศูนย์ 

บริการและถ่ายทอดเทคโน 

โลยกีารเกษตรประจ าต าบล 

เพื่อสง่เสริมสนับสนุนศูนย์

ถ  ้ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร 

1 ศูนย์ 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ

ศูนยฯ์ มีการบริหาร

จัดการท่ีดี 

เกษตรกรมีความรู้

และทักษะทางการ

เกษตร 

 

ส านักปลัด 

297  โครงการจัดหาเมล็ดพันธ์ุขา้ว

พันธ์ุด ี

เพื่อให้ชาวนามีพันธ์ุขา้วท่ีดี

ส าหรับเพาะปลูกและ

ขยายพันธ์ุ 

ชาวนา 

ต าบลภูแลนคา 

จ านวน 1,059 

ครัวเรือน 

100,000 100,000 100,000 ชาวนารอ้ยละ 80 

ได้รับเมล็ดพันธ์ุขา้ว

ท่ีดสี าหรับเพาะปลูก 

ชาวนาได้เมล็ดขา้ว

พันธ์ุดสี าหรับเพาะ 

ปลูกและขยายพันธุ์ 

ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 

298  โครงการหมูบ้่านเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

เพื่อน าแนวทางของ

เศรษฐกิจพอเพยีงมา

ประยุกตใ์ช ้

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 60 

มคีวามเป็นอยูท่ี่ดขีึน้ 

ประชาชนมแีนวคิด

ในการด าเนินตาม

แนวทางของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

ส่วน

สวัสดกิาร 

299  โครงการส่งเสริมให้ความรู้

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

เพื่อสง่เสริมให้เกษตรกรมี

ทักษะและความรู้ในการ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

เกษตรกร 

ต าบลภูแลนคา 

จ านวน 1,100 

ครัวเรือน 

50,000 50,000 50,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 มี

ความรู้และทักษะใน

การเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร 

เกษตรกรมีรายได้

เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

300  โครงการอบรมการท าปุย๋

อนิทรีย์/ ปุย๋ชีวภาพ/น้ าหมัก

ชวีภาพ 

เพื่อให้เกษตรกรรู้จักวิธีท า

ปุ๋ยใชเ้องเพื่อลดตน้ทุนการ

ผลิต 

เกษตรกร 

ต าบลภูแลนคา 

จ านวน 1,100

ครัวเรือน 

50,000 

 

50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

เกษตรกรท่ีมี

ค่าใชจ้่ายตน้ทุนการ

ผลิตลดลง 

เกษตรกรสามารถ

ท าปุย๋ใชเ้องต้นทุน

การผลิตลดลง 

ส านักปลัด 

301  โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ

พชืเพื่อการผลิต 

เพื่อพัฒนาผลผลิตทาง

การเกษตร 

เกษตรกร 

ต าบลภูแลนคา 

จ านวน 1,100

ครัวเรือน 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

เกษตรกรได้เมล็ด

พันธ์ุท่ีดสี าหรับการ

เพาะปลูก 

ผลผลิตทาง

การเกษตรเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

    

              6.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชพีและพัฒนารายไดใ้นชุมชน 

302  โครงการส่งเสริมอาชีพการ

เพาะเห็ดฟาง  

 

เพื่อสง่เสริมกลุ่มอาชพีดา้น

การเพาะเห็ดฟาง 

กลุ่มอาชพี 

เพาะเห็ดฟาง 

100,000 - - ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถเพาะเห็ด

ฟางได้อยา่งถกูวิธี 

ผลผลิตเพิ่มขึ้น  

มรีายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 

 

 

303  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชพี

เลีย้งสัตว ์ 

เพื่อสง่เสริมกลุ่มอาชพีดา้น

การเลีย้งสัตว ์

ผู้มีอาชพีเลีย้งสัตว ์ 100,000 - - ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารว่มโครงการ

สามารถเลีย้งสัตวไ์ด้

อย่างถูกวิธี 

กลุ่มเลีย้งสัตวม์ี

รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 

304  โครงการส่งเสริมหนึ่งหมูบ้่าน

หนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) 

เพื่อสง่เสริมให้เกิดการ

รวมกลุม่สร้างรายได ้

หมูท่ี่ 1 – 8  300,000 450,000 450,000 ผลิตภัณฑข์อง

หมูบ้่าน 

ประชาชนใชเ้วลา

วา่งให้เกิด

ประโยชนแ์ละเพิ่ม

รายได้ 

ส่วน

สวัสดกิาร 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 2559 2560 2561 

305  โครงการจัดอบรมและจัดหา

วัสดุอุปกรณส์ าหรับกลุ่ม

อาชีพ 

เพื่อสง่เสริมศักยภาพกลุม่

อาชีพ 

กลุ่มอาชพีต าบลภู

แลนคา 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของกลุ่ม

อาชีพมคีวามรู้และ

ทักษะในการ

ประกอบอาชพีมาก

ขึน้ 

ประชาชนใชเ้วลา

วา่งให้เกิด

ประโยชนแ์ละเพิ่ม

รายได้ 

ส่วน

สวัสดกิาร 

    

              6.3 แนวทางการพฒันา การใช้ทีด่ินเพื่อการเกษตร 

306  โครงการส่งเสริมการปลูกพชื

หมุนเวยีน/พชืบ ารุงดิน 

เพื่อแกไ้ขปัญหาดินเสื่อม

คุณภาพ 

เกษตรกร 

ต าบลภูแลนคา 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ

สภาพพื้นดินมคีวาม

อุดมสมบูรณ์ขึ้น 

ดินมคีวามอุดม

สมบูรณ์ขึ้น 

ส านักปลัด 

 

307  โครงการส่งเสริมการไถกลบ

ตอฟาง 

เพื่อรักษาหนา้ดินไม่ให้

เสื่อมคุณภาพ 

เกษตรกร 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของหน้า

ดินมคีวามอุดม

สมบูรณ์ 

ดินมคีวามอุดม

สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

 

308  โครงการส่งเสริมนวัตกรรม

พื้นบ้านเพื่อการพัฒนาดิน 

-เพื่อสร้างความสมดุล 

และก าหนดคา่มาตรฐาน

คุณภาพดนิ เพื่อการน า

กลับมาใชป้ระโยชนอ์ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

-เพื่อสร้างรายได้และลด

ตน้ทุนการผลิต 

กลุ่มอาชพี

เกษตรกรรม 

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

การพัฒนาเพิ่ม

คุณภาพ 

ดินดีมีคุณภาพ ส านักปลัด 
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บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

แผนยุทธศาสตร ์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี         

1.1 สรา้งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองคก์รทุก 

ภาคส่วน 

6 320,000 7 970,000 7 670,000 20 1,960,000 

1.2 สง่เสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคก์รให้มีขดี

ความสามารถในการพัฒนา 

18 3,820,000 13 4,780,000 10 1,430,000 41 10,030,000 

1.3 ส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการบริหารงานของ 

อบต. 

2 120,000 2 120,000 2 120,000 6 360,000 

1.4 การพัฒนาและจดัระเบียบของชุมชนและสังคม 10 730,000 10 660,000 10 660,000 30 2,050,000 

1.5 การปอ้งกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

 

5 230,000 5 230,000 5 230,000 15 690,000 

รวม 41 5,220,000 37 6,760,000 34 3,110,000 112 15,090,000 

2. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว         

2.1 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการท่องเทีย่ว 6 13,020,000 8 13,555,000 5 12,650,000 19 39,225,000 

2.2 สง่เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

4 3,750,000 3 750,000 3 750,000 10 5,250,000 

รวม 10 16,770,000 11 14,305,000 8 13,400,000 29 44,475,000 
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แผนยุทธศาสตร ์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

3.1 สรา้งจติส านึกและความตระหนักในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 340,000 5 340,000 5 440,000 16 1,120,000 

3.2 ส่งเสรมิและสนับสนนุการปอ้งกันไฟป่า 2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000 

3.3 การรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 4 

 

5,050,000 1 50,000 2 100,000 7 5,200,000 

รวม 12 5,490,000 8 490,000 9 640,000 29 6,620,000 

4. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน         

4.1 การกอ่สรา้งและปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเทา้และทอ่

ระบายน้ าให้เปน็ไปด้วยความสะดวก 

78 180,809,500 62 181,718,000 52 184,518,000 192 547,045,500 

4.2 การขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าและตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ 20 3,140,000 17 1,300,000 17 1,300,000 54 5,740,000 

4.3 การกอ่สรา้งและขยายเขตจ าหนา่ยประปาหมู่บ้าน 17 8,800,000 8 7,450,000 8 7,400,000 33 23,650,000 

4.4 การพัฒนาแหล่งน้ า 25 11,800,000 8 9,050,000 7 9,200,000 40 30,050,000 

รวม 140 204,549,500 95 199,518,500 84 202,418,000 319 606,485,500 
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แผนยุทธศาสตร ์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต         

5.1 การพัฒนาดา้นคุณธรรม จรยิธรรม วัฒนธรรมและ

ประเพณีทอ้งถิ่น 

11 797,000 11 797,000 11 797,000 33 2,391,000 

5.2 การพัฒนาและสง่เสริมการศึกษา 13 5,767,000 11 5,167,000 10 5,067,000 34 16,001,000 

5.3 การพัฒนาสง่เสริมสุขภาพและอนามยั 5 600,000 5 600,000 5 600,000 15 1,800,000 

5.4 การพัฒนาและส่งเสรมิดา้นสวสัดิการของชุมชน 12 4,035,000 12 4,035,000 12 4,035,000 36 12,105,000 

5.5 การพัฒนาดา้นการกฬีาและนนัทนาการ 6 1,700,000 6 6,600,000 6 6,600,000 18 14,900,000 

รวม 47 12,899,000 45 17,199,000 44 17,099,000 136 47,197,000 

6. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ         

6.1 ส่งเสรมิศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลติ

ทางการเกษตร 

6 320,000 6 320,000 6 320,000 18 960,000 

6.2 สง่เสริมการสรา้งอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน 4 700,000 2 650,000 2 650,000 8 2,000,000 

6.3 การใชท้ี่ดินเพื่อการเกษตร 3 230,000 3 230,000 3 230,000 9 690,000 

รวม 13 1,250000 11 1,200,000 11 1,200,000 35 3,650,000 

รวมท้ังสิ้น 263 246,178,500 207 239,472,000 190 237,867,000 660 723,517,500 
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บัญชปีระสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

ตามกรอบการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ ปี 2559 2560 2561 รวม 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านแกง้ยาว ม.2 – บ้านหว้ย

ตะแคง ต.โคกสูง 

9,900,000 9,900,000 9,900,000 29,700,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

2. โครงการจัดหาเตาเผาขยะไร้

มลพิษประจ าต าบล 

2,500,000 - - 2,500,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายท่ีท าการ  อบต.ภูแลนคา – 

บ้านนาอนิทร์แต่ง ม.4  

8,250,000 8,250,000 8,250,000 24,750,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เข้า-ออกน้ าตกหนิดาดทองค า 

8,250,000 8,250,000 8,250,000 24,750,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่

แหลง่ท่องเท่ียวน้ าตกหินดาด

ทองค า 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

7. โครงการก่อสร้างระบบประปา

ภายในแหลง่ท่องเท่ียวน้ าตกหิน

ดาดทองค า 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

8. โครงการก่อสร้างลานกีฬา

ประจ าหมู่บ้าน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

9. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา

ประจ าต าบล 

100,000 5,000,000 5,000,000 10,100,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านแกง้ยาว ม. 2-บ้านนา

อนิทร์แต่ง ม.4 

9,900,000 9,900,000 9,900,000 29,700,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

11. โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

ถนนลาดยาง ทช.ชย.3019 

หนา้ที่ท าการ อบต.ภูแลนคา เป็น

ผิวจราจร ขนาด 4 ช่องจราจร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ

ท่ี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ ปี 2559 2560 2561 รวม 

12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านโนนเหลื่อม ม.7-บ้าน

ตาดพัฒนา ต.ตลาดแร้ง 

9,900,000 9,900,000 9,900,000 29,700,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

13. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.

ล าห้วยยางงู บา้นนาอนิทร์แต่ง 

ม.4 –บ้านวังเดอืนห้า ต.หว้ยตอ้น 

22,000,000 22,000,000 22,000,000 66,000,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายจากบ้านนางสคุนธ์ กาบขุน

ทด-น้ าตกหินดาดทองค า  

บ้านึับปลากั้ง ม.5 

11,800,000 11,800,000 11,800,000 35,400,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

15. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายึับปลากั้ง ม.5 – บ้านโนน

นาพวง หมู ่8 ต.ชบีน 

22,000,000 22,000,000 22,000,000 66,000,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

15. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายึับปลากั้ง ม.5  – บ้านวัง

เดอืนห้า หมู่ 9 ต.หว้ยตอ้น (สาย

ึับช่องปล้อง) 

7,920,000 7,920,000 7,920,000 23,760,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

16. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านแกง้ยาว ม.2  – บ้าน

สามพันตา ต.หว้ยตอ้น 

16,650,000 16,650,000 16,650,000 49,950,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

17. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายแยกบา้นโนนเหลื่อม ม.7 

เชื่อมบ้านหว้ยยาง ต.โคกสูง 

9,900,000 9,900,000 9,900,000 29,700,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

18. โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็น

ผิวจราจรลาดยางสายบ้านนาย

อุดม ชัยโยบัว – บ้านนายฉลอง 

บ้านแกง้ยาว ม.2 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 3,300,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

19. โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางบ้านหว้าเฒา่ ม.1 เชื่อม

บ้านป่าปอแดง ม.8 เช่ือมบ้านนา

อนิทร์แต่ง ม.4 เช่ือมบ้านึับปลา

กั้ง ม.5 

27,720,000 27,720,000 27,720,000 83,160,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

บ้านแกง้ยาว ม.2 – บ้านป่าปอ

แดง ม.8 

4,125,000 4,125,000 4,125,000 12,375,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ

ท่ี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ ปี 2559 2560 2561 รวม 

21. โครงการก่อสร้างระบบประปา

มาตรฐาน บา้นห้วยน้ าค า ม.3 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,500,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

22. โครงการก่อสร้างระบบประปา

มาตรฐาน บา้นนาอนิทร์แต่ง ม.4 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,500,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

23. โครงการก่อสร้างสถานนสีูบน้ า

พลังงานไฟฟา้พืน้ท่ีการเกษตร  

บ้านชีบน ม.6 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

24. โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ า 

คสล.ตอนล่างฝานน้ าล้นล าห้วยชี

ลองท้ัง 2 ด้าน บา้นแก้งยาว ม.2 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 4,800,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

รวมทั้งสิ้นจ านวน 24 โครงการ 195,615,000 198,150,000 198,015,000 591,645,000 
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ส่วนที่ 5 
 

แนวทางการตดิตามและประเมินผล 
 

แนวทางการติดตามและประเมินผล 

5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

องค์ ก ร รั บผิ ดชอบในการติ ดตามและประ เมิ นผลแผนพัฒนาตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 

หมวด 6 ข้อ 28   ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน   

  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 

  (3)  ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 

  (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 

  (5)  ผูท้รงคุณวุฒิที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน   2 คน 

  โดยใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนท าหนา้ที่ประธานกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ดังน้ี 

(1)  ก าหนดแนวทางวิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2)  ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ึึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา     ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกปี ทั้งนีใ้ห้ตดิประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

5.2  ระเบียบ  วิธีการ  และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

      การติดตาม 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการติดตามคือ Gant Chat ึึ่งจะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการ

ด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีมกีารด าเนินการในชว่งใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรอืไม่ 



- 126 - 

 

 

      การประเมินผล 

การประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อเป็นกรอบ

ในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่

ส าคัญ ใน 2 ระดับคือ เกณฑก์ารประเมนิหนว่ยงาน และเกณฑก์ารประเมนิโครงการ 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลหน่วยงาน 

1. เกณฑส์ัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่

น านโยบายไปปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย  โดยเป็นการประเมนิผลขององคก์ร 2 ส่วนคือ 

ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง 

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงาน

ประจ าปีสัมฤทธิผลรวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว  

2. เกณฑค์วามเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 

3. เกณฑค์วามสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 

4. เกณฑค์วามรับผดิชอบต่อหนว่ยงาน 

5. เกณฑก์ารตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชน 

6. เกณฑค์วามพึงพอใจของลูกค้า 

7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลโครงการ 

1. เกณฑค์วามก้าวหน้า 

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน  

การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรอืไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรอืไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  

2. เกณฑป์ระสิทธิภาพ  

การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ

ด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการ

จัดการและเวลาที่ใชไ้ปในการด าเนินงาน  

3. เกณฑป์ระสิทธิผล 

การประเมนิประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดย

ดูจากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
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4. เกณฑผ์ลกระทบ 

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและ

หนว่ยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีที่มุ่งหวัง และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง ึึ่ง

อาจเป็นผลกระทบด้านบวกหรือดา้นลบก็ได้ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง 

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง

กับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ึึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมิน

ความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรอืไม่  

6. เกณฑค์วามยั่งยืน 

เป็นเกณฑก์ารพิจารณาทีสืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่อง

ของกิจกรรมว่าสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถ

ในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่ง

ใหม่ 

7. เกณฑค์วามเป็นธรรม 

เป็นเกณฑท์ี่มุง่ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจาก

การด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม 

ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน  

8. เกณฑค์วามเสียหายของโครงการ 

เป็นเกณฑท์ี่ส าคัญในการประเมนิโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่า การด าเนินโครงการจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรอืผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรอืชุมชน 

 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะติดตามและประเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดย

ค านงึถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 

1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นึึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
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แบบประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10  

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25  

3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   

3.1 วิสัยทัศน์ (5)  

3.2 พันธกิจ (5)  

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10)  

3.4 เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (5)  

3.5 ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมายของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (15)  

3.6 กลยุทธ์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (12)  

3.7 บัญชรีายการชุดโครงการของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (13)  

รวม 100  
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ประเด็นการพิจารณา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

1.ข้อมูลสภาพ

ทั่วไปของ

องค์การ

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

          - ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร 

โครงสรา้ง พื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และ

ข้อมูลเชิงสถิตทิี่ส าคัญ 

          - การประชุมประชาคมหรอืการประชุม

อื่นๆ ที่มลีักษณะคล้ายกัน 

          - การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ

จัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใชข้้อมูล จปฐ. 

          - มีขอ้มูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

(เพื่อดูการด าเนินงาน ในแต่ละปีที่ผา่นมาว่ามีการ

ด าเนนิการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตรข์อง

แผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

 

 

 

 

 

 

10 

(3) 

 

 

(3) 

 

(2) 

 

(2) 
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

2.การวเิคราะห ์

สภาวการณ์

และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมลูทีส่ าคัญ ดา้นเศรษฐกิจสังคม 

และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวด ล้อม และมกีารวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบข้อมูลทีส่ าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหา  

และความต้องการ 

        การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ หรอื 

จปฐ. 

        - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ  

        - มกีารวเิคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลท่ีส าคัญของจังหวัด  

และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

      การวิเคราะห์ข้อมลูสงัคม 

        - ครอบคลุมการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีส าคัญด้านสังคม เช่น 

ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

        - มกีารวเิคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลท่ีส าคัญของ อปท. 

และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

      การวิเคราะห์ข้อมลูทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

        - ครอบคลุมการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีส าคัญ ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        - มกีารน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดลอ้มท้ังภายในและ

ภายนอกของ อปท. 

SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 

       - การวเิคราะห์สอดคลอ้งกับการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

       - มกีารจ าแนกผลการวเิคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอยา่ง

ถูกต้อง 

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 

        - มกีารประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนใน

พื้นท่ีโดยช้ีให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความ

ตอ้งการ 

        - มกีารระบุปัญหาหรอืความต้องการในเชงิพื้นท่ีหรือ

กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน 

        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ้่านเป็นสว่นประกอบในการ

จัดท าแผนพัฒนา 

25 
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

3.ยุทธศาสตร ์

3.1 วิสัยทัศน์ 

 มลีักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือ

บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ

ศักยภาพที่เปน็ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

  - จุดเน้นและสิ่งท่ีตอ้งการเป็นสอดคล้องกับขอ้มูลท่ีน าเสนอ 

  - มคีวามเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี 

65 

5 

 
(3) 

(2) 

 

3.2 พันธกิจ         

  - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การบรรลุ

วสิัยทัศน์ 

  - มคีวามเป็นไปได้ในเชงิคุณภาพหรือเชงิปริมาณ 

5 

(3) 

 

(2) 

 

3.3 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

มคีวามชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทศัน์และเงื่อนไขเฉพาะ

ของพื้นที ่

   - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 

   - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา

ศักยภาพของ อปท. 

   - มคีวามสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ยทุธศาสตร์การพัฒนาภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อปท. 

10 

 

(4) 

(4) 

 

(2) 

 

3.4 เป้าประสงค์ สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร ์

   - มคีวามสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

   - มคีวามชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามคีวามตอ้งการ

ท่ีจะบรรลุอะไรในชว่ง 4 ป ี

5 

(3) 

 

(2) 

 

3.5 ตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมายของแต่

ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

   ตัวชี้วัด 

    - มคีวามชัดเจนสอดคล้องกบัเป้าประสงค์ และสะท้อน

ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 

    - สามารถวัดได้ในเชงิปริมาณและคุณภาพ 

  ค่าเปา้หมาย 

    - แสดงถึงความกา้วหนา้ในแตล่ะป ี

    - มีความเป็นไปได้อยูใ่นขีดความสามารถที่ท าได้ท้ังดา้น

ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

15 

9 

(5) 

 

(4) 

6 

(3) 

(3) 

 



- 132 - 

 

 
 

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม   

                    และ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

       2. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด   

                    หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                    ประจ าปีได้ 

 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

3.6 กลยุทธ์ของแต่

ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

มกีารก าหนดกลยุทธ์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตรท์ี่

สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปา้ประสงค์

ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ และสอดคล้องกับ

ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่

     - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคล้อง

กันและมบูีรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การ

บรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 

     -  มกีารแสดงแนวทางการด าเนนิงาน/วธีิการท่ีชัดเจน

เพื่อน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

12 

 

 

 
(6) 

 

 

(6) 

 

3.7 บัญชีรายการ/

ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชดุโครงการ ประกอบด้วย 

 โครงการ/กิจกรรม 

     - มกีารวเิคราะห์ความคุม้คา่และผลกระทบตอ่

สิ่งแวดลอ้มของโครงการ ก่อนบรรจุไวใ้นแผน 

     - ความเพยีงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 

     - การจัดล าดับของโครงการ/กิจกรรม 

โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อยา่ง

ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 

     - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์

อย่างชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 

     - มีโครงการ ครบถ้วนท้ัง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 

13 
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