คํานํา
*******************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การกํ า หนดรายละเอี ย ดแผนงานโครงการพั ฒ นาที่ จั ด ทํ า ขึ้ น สํ า หรั บ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่ องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่ อ
ปรับปรุงเป็นประจําทุกปี

แผนพัฒนาสามปีเน้นกระบวนการกําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตบนพื้นฐานของการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นปัญหาความ
ต้องการของประชาชน โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด เพื่อแก้ไขปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของประชาชนภายใต้นโยบายของรัฐบาลตามหลักธรรมาภิบาลและบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทําและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อน
งบประมาณประจําปี
สํานักปลัด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
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ส่วนที่ 1
บทนํา
*******************
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สถานการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นกรอบและแนวทาง
ในการกําหนดทิศทางในการพัฒนา ที่มุ่งไปสู่สถานการณ์ที่พึงประสงค์ โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาสามปี เน้นกระบวนการกําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ปัญหาความต้องการของประชาชน
ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ตามหลักธรรมาภิบาลและการบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ความเป็นมาและความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในการวางแผนพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมา มีหน่วยงานในการดําเนินงานพัฒนาในพื้นที่หลายหน่วยงานถึงแม้ว่า
จะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา แต่ก็ยังพบว่ามี
ปัญหาในการพัฒนาที่ซ้ําซ้อน และไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการ รวมทั้งศักยภาพในพื้นที่ ประชาชนขาดการมี
ส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของในการพัฒนา
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อความเจริญของท้องถิ่นดียิ่งขึ้น
หากได้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนาซึ่งกันและกัน
และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะแก่
ประชาชนในท้ องถิ่ น ได้ ต ระหนั กถึ งความสํ า คั ญ ของการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพื่ อใช้ เ ป็ น
เครื่องมือให้องค์กรปกครองส่วนตําบลได้พิจารณาให้รอบคอบ ให้เห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงและส่งผลในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อใช้นํามาตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน การใช้ทรัพยากรการ
บริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
แผนพัฒนาสามปี มีความจําเป็นและความสําคัญสําหรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้กํากับดูแล
ใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. เพื่อให้รู้ว่าโครงการใดมีความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดทําโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
2. เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้รู้ว่าต้องนําปัจจัยอะไรมาพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
4. เพื่อให้มีความระมัดระวัง รอบคอบในการวางแผนพัฒนาสามปี
5. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีที่ถูกต้องสามารถปฏิบัติ
ได้
6. เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาสามปีมีความถูกต้องตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
7. เพื่อให้เห็นความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี แล้วนําแผนไปใช้ประโยชน์
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี มีขั้นตอนการจัดทํา 7 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
การเตรียมการจัดทําแผน
ขั้นตอนที่ 2
การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4
การกําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5
การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6
การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 7
การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
1. ทําให้รู้ว่าโครงการใดมีความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดทําโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
2. ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทําให้รู้ว่าต้องนําปัจจัยอะไรมาพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
4. ทําให้มีความระมัดระวังรอบคอบในการวางแผนพัฒนาสามปี
5. ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีที่
ถูกต้องสามารถปฏิบัติได้
6. ทําให้การจัดทําแผนพัฒนาสามปีมีความถูกต้องที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
7. ทําให้เห็นความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี แล้วนําแผนไปใช้ประโยชน์
**************************************************************************************************
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ส่วนที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
1. ประวัติองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ได้ยกฐานจากสภาตําบลหลุบคาจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่พิเศษเล่มที่ 103 ตอน
ที่ 194 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2539 มีพื้นที่ประมาณ 81 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,625 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง
ในตําบลหลุบคา 10 หมู่บ้าน
2. สภาพทั่วไป
2.1 ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคาเป็นตําบลหนึ่งในสิบตําบลของอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากที่ว่า
การอําเภอแก้งคร้อ ประมาณ 10 กิโลเมตร ตามทางหลวง รพช. ชย 11015 (สระแต้ – หนองผักหลอด) โดยแยก
จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 (ชัยภูมิ – ชุมแพ) ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
บ้านห้วยหวาย ตําบลหลุบคา อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และมีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่าง ๆ ดังนี้
 อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตําบลหนองสังข์ อําเภอแก้งคร้อและตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว
ทิศใต้
ติดต่อกับตําบลหนองไผ่
อําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลบ้านแก้ง
อําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตําบลหลุบคา/หนองขาม อําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
 เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มีฐานะเป็นนิติบุคคล แบ่งเขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านหลุบคา
หมู่ที่ 1
2. บ้านโคกไพรวัน
หมู่ที่ 2
3. บ้านเลิงทุ่ม
หมู่ที่ 3
4. บ้านโนนศิลา
หมู่ที่ 4
5. บ้านภูดิน
หมู่ที่ 5
6. บ้านเหล่าเกษตร
หมู่ที่ 6
7. บ้านโสกหว้า
หมู่ที่ 7
8. บ้านโนนดินหอม
หมู่ที่ 8
9. บ้านเหล่ากาดย่า
หมู่ที่ 9
10. บ้านห้วยหวาย
หมู่ที่ 10
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2.2 เนื้อที่ตําบลหลุบคา
ตําบลหลุบคามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 81 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,625 ไร่
❑ จําแนกพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านของตําบลหลุบคา มีพื้นที่ทั้งหมดดังนี้
ขนาดพื้นที่
จํ า น ว น จํานวนประชากร
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
(ตร.กม.)
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
1
บ้านหลุบคา
8.851
190
360
356
2
บ้านโคกไพรวัน
7.240
191
328
311
3
บ้านเลิงทุ่ม
7.152
171
323
322
4
บ้านโนนศิลา
2.083
83
142
131
5
บ้านภูดิน
8.104
240
457
447
6
บ้านเหล่าเกษตร
8.022
138
231
225
7
บ้านโสกหว้า
8.552
177
332
313
8
บ้านโนนดินหอม
14.972
221
407
420
9
บ้านเหล่ากาดย่า
10.932
127
236
252
10
บ้านห้วยหวาย
5.089
242
438
442
รวม
81.195
1,780
3,254
3,219

2.3 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ทั่วไปของตําบลหลุบคา เป็นพื้นที่ราบสูงของด้านตะวันออกเฉียงเหนือลาดต่ําลงมาทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของตําบลหลุบคา ทําให้พื้นที่ด้านตะวันออกเป็นที่ดอนสลับกันกับที่ลุ่ม ส่วนด้านทิศตะวันตกส่วนใหญ่
เป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ลักษณะ
1.พื้นที่ที่อยู่ตามลําห้วยคณฑา ลําห้วยหวาย เหมาะแก่การทํานาโดยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตําบลหลุบคา
2.พื้นที่ดอนจะอยู่ตอนเหนือทิศตะวันออกของตําบล พื้นที่บริเวณนี้เหมาะสําหรับการทํานาและทําไร่อ้อย
 พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 2,932 ไร่
2.4 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
❑ฤดูร้อน เริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส
❑ฤดูฝน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน
❑ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 15 องศาเซลเซียส
2.5 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา แบ่งเขตการปกครองส่วนตําบลเป็น 10 หมู่บ้าน ซึ่งจํานวนหมู่บ้านใน
ตําบลหลุบคาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มีหมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านหลุบคา
หมู่ที่ 2 บ้านโคกไพรวัน
หมู่ที่ 3 บ้านเลิงทุ่ม
หมู่ที่ 4 บ้านโนนศิลา
หมู่ที่ 5 บ้านภูดิน
หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าเกษตร
หมู่ที่ 7 บ้านโสกหว้า
หมู่ที่ 8 บ้านโนนดินหอม
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่ากาดย่า
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหวาย
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2.6 ประชากร ตําบลหลุบคา มีประชากรทั้งสิ้น
❑จํานวนประชากรของตําบลหลุบคา
ที่

หมู่บ้าน

หมู่ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บ้านหลุบคา
บ้านโคกไพรวัน
บ้านเลิงทุ่ม
บ้านโนนศิลา
บ้านภูดิน
บ้านเหล่าเกษตร
บ้านโสกหว้า
บ้านโนนดินหอม
บ้านเหล่ากาดย่า
บ้านห้วยหวาย
รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จํานวนประชากร
ชาย(คน)
หญิง(คน)

รวม(คน)

จํานวนครัวเรือน

362
326
323
144
453
228
318
402
234
436
3,226

720
635
647
277
894
459
629
816
479
873
6,429

218
199
176
85
243
138
177
231
130
244
1,841

50-60 ปี
61
53
37
21
95
53
60
81
31
95

60ปีขึ้นไป
54
29
36
13
59
28
42
38
27
67

358
309
324
133
441
231
311
414
245
437
3,203

❑จํานวนประชากรกลุ่มอายุของตําบลหลุบคา
กลุ่มอายุ
1-2 ปี
3-5 ปี 6-11 ปี 12-14 ปี 15-17 ปี 18-49 ปี
6
5
30
14
14
213
8
14
46
31
28
224
6
21
39
38
19
183
2
9
18
17
10
112
14
25
71
39
37
338
3
8
42
19
23
179
10
25
55
25
30
218
14
20
76
52
32
333
3
10
31
21
24
164
12
31
67
32
32
362
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3.ด้านการเมืองการปกครอง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550 ได้กําหนดให้มีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
และแบบแบ่งเขต จึงทําให้พื้นที่ในตําบลหลุบคา อยู่ในเขตการเลือกตั้งที่ 7 ของจังหวัดชัยภูมิ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ในเขตการเลือกตั้งที่ 7 ตําบลหลุบคา
มีการรณรงค์ ให้ ประชาชนออกไปใช้ สิ ทธิ์ อย่ า งเต็ มที่ ซึ่ งคิด เป็ น เปอร์ เ ซ็ นของการออกไปใช้ สิ ทธิ์ เลื อกตั้ งไม่ ต่ํ า กว่ า
ร้อยละ 70%

❑ เขตการปกครอง อบต.
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1 บ้านหลุบคา
2 บ้านโคกไพรวัน
3 บ้านเลิงทุ่ม
4 บ้านโนนศิลา
5 บ้านภูดิน
6 บ้านเหล่าเกษตร
7 บ้านโสกหว้า
8 บ้านโนนดินหอม
9 บ้านเหล่ากาดย่า
10 บ้านห้วยหวาย

นายสมาน ชํานาญ
นายสมเกียรติ สาดี
นายพงษ์ศักดิ์ เกิดมงคล
นายสุวิทย์ จันทร์สา
นายนนทชัย พงสะพัง
นายจึ้ม
ศรีนะโรง
นายประมวล สูงภูเขียว
นายสุรศักดิ์ มีสําราญ
นายสมพร เพ็งปัญจ่า
นายสมบัติ บุญทัน

เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นกํานันตําบล
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน

4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 ด้านการคมนาคม
- ระบบคมนาคมขนส่งที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา คือ
การคมนาคมทางบก มีถนนลาดยาง รพช. ชย 11015 (สระแต้ – หนองผักหลอด) โดยแยกจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 201 (ชัยภูมิ – ชุมแพ) ที่บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 ตําบลหนองไผ่ ผ่านหมู่บ้านหมู่ที่ 1, 10 2, 7 และหมู่ที่ 8
จนมาถึงบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8 ตําบลหนองสังข์ และถนนลาดยางสายภูดิน – เหล่ากาดย่า ซึ่งแยกจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 201 ที่บ้านภูดิน หมู่ที่ 5 ผ่านหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ของตําบลหลุบคา
@ ส่วนถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา จะเป็นถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง และถนนดินลูกรัง
โดยเส้นทางจะใช้ในการสัญจรและเส้นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร
4.2 ด้านโทรคมนาคม
- การสื่อสารในตําบลหลุบคา จะใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์โทรเลข สําหรับการใช้
โทรศัพท์จะเป็นการใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ และแต่ละหมู่บ้านจะมีหอกระจายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
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4.3 การไฟฟ้า
- ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคามีผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 97 ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
ทั้งหมด 1,655 ครัวเรือน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ กําลังดําเนินการขยายเขตการให้บริการให้ทั่วทุก
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
4.4 การประปา
- ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มีระบบน้ําประปาหมู่บ้านใช้ครบทุกครัวเรือน
4.5 การสื่อสาร
- ตําบลหลุบคา แม้จะอยู่ห่างจากอําเภอ จังหวัด และอยู่ในพื้นที่สูง แต่ระบบการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น
ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี อีกทั้งแต่
ละหมู่บ้านจะมีหอกระจายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
4.6 การเกษตรกรรม

❑ พื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมดในตําบลหลุบคา
-พื้นที่ทั้งหมด
27,733 ไร่
-พื้นที่ถือครองทางการเกษตร
24,801 ไร่
แบ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมด
❑พื้นที่ทํานา 8,385 ไร่
❑พื้นที่ทําไร่ 12,758 ไร่
-ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําไร่ ทําสวน ผลผลิตที่สําคัญ
คือ ข้าว อ้อย ไม้ผลตามฤดูกาล อาทิ มะม่วง,มะขามหวาน

❑ ด้านพืช
❑ ข้าวนาปี ปี 2549/2550
-ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พื้นที่ 5,095 ไร่ ผลผลิตรวม 2,292.75 ตัน ข้าวเปลือกผลผลิตเฉลี่ย 450 กก./ไร่
-ข้าวเหนียว พื้นที่ 5,200 ไร่ ผลผลิตรวม 2,496 ตัน ข้าวเปลือกผลผลิตเฉลี่ย 480 กก.ไร่
❑อ้อยโรงงาน ปี 2549/2550
-อ้ อ ยโรงงาน พั น ธ์ K84-200, K9077, K88-92 พื้ น ที่ 12,758
ไร่ ผลผลิ ต รวม 115,610 ตั น
ผลผลิตเฉลี่ย 10 ตัน/ไร่
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 ตารางพื้นที่ทําการเกษตรของตําบลหลุบคา
พื้นที่ทําการเกษตร (ไร่)
หมู่ที่
หมู่บ้าน
จํานวน
ทํานา
ทําไร่
ทําสวน
เกษตรกร
1 หลุบคา
108
215
1,450
12
2 โคกไพรวัน
85
435
1,193
4
3 เลิงทุ่ม
83
646
1,121
2
4 โนนศิลา
46
140
648
37
5 ภูดิน
101
938
2,267
158
6 เหล่าเกษตร
85
640
1,163
137
7 โสกหว้า
112
665
2,390
8 โนนดินหอม
153
423
2,968
5
9 เหล่ากาดย่า
68
109
947
10 ห้วยหวาย
160
506
2,279
รวม
1,001
4,717 16,426
355

รวมพื้นที่ทําการเกษตร
(ไร่)
1,677
1,632
1,769
825
3,363
1,940
3,055
3,396
1,056
2,785
21,498

* ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
4.7 การอุตสาหกรรม
- สถานประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ยังมีไม่มากนัก และที่มีอยู่ก็
จะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดังปรากฏตามข้อมูลข้างต้น
อุตสาหกรรมการเกษตร
❑โรงสีข้าว
20 โรง
❑โรงสีขาวชุมชน
1 โรง
❑โรงงานเลี้ยงไก่พันธ์เนื้อ 1 แห่ง
4.8 แรงงาน
- ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาและปลูกอ้อย แรงงานส่วนมากขาดความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะอี กทั้ งไม่มีการรวมกลุ่ มในการประกอบอาชี พเสริ ม ดั งนั้ นจึ งทํ าให้เ กิดปั ญหาแรงงานอพยพเข้าไปทํา งานใน
ต่างจังหวัด เช่นกรุงเทพ ฯ เป็นจํานวนมากจําทําให้ตําบลไม่มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
4.9 การท่องเที่ยว
- ตํ า บลหลุ บ คาไม่ มีส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแต่ อ ย่ า งใด จะมี ก็ เ พี ย งแต่ ง านประเพณี ข องตํ า บลคื อ งาน
ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ งานแห่เทียนพรรษา ซึ่งจัดเป็นงานเล็ก ๆ ภายในตําบลหลุบคา
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4.10 กลุ่มอาชีพ
- ราษฎรส่วนใหญ่ในเขตตําบลหลุบคา มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ดังนั้นการรวมกลุ่มดังกล่าวจึงไม่
ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร การรวมกลุ่มดังกล่าวสามารถแบ่งเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้
1. กลุ่มอาชีพทอผ้า
6. กลุ่มปลูกอ้อย
2. กลุ่มอาชีพปั้นโอ่ง
7. กลุ่มเลี้ยงปลา
3. กลุ่มจักสาน
8. กลุ่มเพาะเห็ดฟางและเลี้ยงปลา
4. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
9. กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
5. กลุ่มเลี้ยงสุกร / กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน 10.กลุ่มเลี้ยงโค
4.11 รายได้
❑รายได้เฉลี่ยรายปี 2556 จํานวน 32,971 บาท/คน/ปี (ข้อมูล จปฐ. ปี 2556)

5. ด้านแหล่งน้ําในตําบลหลุบคา
■ แหล่งน้ําธรรมชาติ
- ลําน้ํา , ลําห้วย
- แหล่งน้ําสาธารณะ
■ แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น
- บ่อบาดาล
- ประปาหมู่บ้าน
- ฝายน้ําล้น
- บ่อน้ําตื้น

5 สาย
31 แห่ง
449 แห่ง
14 แห่ง
13 แห่ง
149 แห่ง

6. ด้านเศรษฐกิจตําบล
■ ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จํานวนไม่น้อยกว่า 32,971 บาท/คน/ปี
■ การเกษตร ลักษณะภูมิประเทศของตําบลหลุบคาเอื้อต่อการเกษตร คือทํานา ปลูกอ้อยโดย
ผลผลิตที่สําคัญ คือ ข้าวและอ้อย
■ ปศุสัตว์ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประชาชนในตําบลประกอบอาชีพทํานาทําไร่อ้อยเป็น
อาชีพหลัก การเลี้ยงสัตว์จึงไม่มีมากนัก จะเป็นลักษณะการเลี้ยงเพื่อประกอบการ สัตว์ที่เลี้ยงมี โค กระบือ สุกร
และสัตว์ปีกอื่น ๆ เป็นต้น
- โรงงานเลี้ยงไก่พันธ์เนื้อ จํานวน 1 แห่ง
■ อุตสาหกรรม ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีสถานประกอบการดังนี้
- โรงงานทอผ้าขนาดกลาง
1 แห่ง
- โรงสีข้าว
16 แห่ง
- โรงงานทํากรอบพระ
2 แห่ง
- ตราชั่งอ้อย
4 แห่ง
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■ การพาณิชย์ มีสถานประกอบการดังนี้
- ปั๊มน้ํามันขนาดเล็ก (รวมปั๊มหลอด)
- ปั๊มน้ํามันขนาดกลาง
- ร้านเสริมสวย
- ร้านซ่อมเครื่องยนต์เล็ก,อิเล็คทรอนิค
- ร้านของชําและเครื่องดื่ม

3 แห่ง
1 แห่ง
- แห่ง
6 แห่ง
30 แห่ง

7. ด้านการศึกษา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 7 แห่ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ดังนี้
๏ โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 7 แห่ง
1.โรงเรียนบ้านหลุบคา
2.โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
3.โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม
4.โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร
5.โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
6.โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม
7.โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
๏ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง
❑โดยจําแนกรายละเอียดได้ดังนี้
ชื่อโรงเรียน
บ้านหลุบคา
บ้านโคกไพรวัน
บ้านเลิงทุ่ม
บ้านโนนศิลาเหล่าเกษตร
บ้านภูดินหินกอง
บ้านโสกหว้าโนนหอม
บ้านเหล่ากาดย่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวนครู จํานวนนักเรียน
20
74
6
45
8
54
10
31
11
132
8
142
8
45
12
164

ระดับชั้น
ป.1 – ม.3
ป.1 – ป.6
ป.1 – ป.6
ป.1 – ป.6
ป.1 – ม.3
ป.1 – ป.6
ป.1 – ป.6
ก่อนปฐมวัย

® อัตราส่วนระหว่างบุคลากรทางการศึกษากับนักเรียน คือ 1:12
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ผู้อํานวยการสถานศึกษา
นายสมโภชน์ งามประเสริฐ
นายสมหมาย โพธิ์จักร
นายเทพ อุดม
นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ
นายสงัด คําเรืองศรี
นายเวช นามบุดดี
นางวัชรา รูปชัยภูมิ
นางบัวลอย มณีศรี

■ นอกจากนี้ ยังมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านอีก 10 แห่ง คือ
1.บ้านหลุบคา
หมู่ที่ 1
6.บ้านเหล่าเกษตร
2.บ้านโคกไพรวัน
หมู่ที่ 2
7.บ้านโสกหว้า
3.บ้านเลิงทุ่ม
หมู่ที่ 3
8.บ้านโนนดินหอม
4.บ้านโนนศิลา
หมู่ที่ 4
9.บ้านเหล่ากาดย่า
5.บ้านภูดิน
หมู่ที่ 5
10.บ้านห้วยหวาย

หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10

® ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มีห้องสมุดประชาชนประจําตําบลหลุบคา โดยตั้งอยู่ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหลุบคา

■ การจัดสวัสดิการด้านสังคม
- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์เด็ก/สตรี/คนชรา/คนพิการ
- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้
- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง
- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์

8. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติไทย
โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น มีสถาบันและองค์กร
ทางศาสนา ดังนี้
■ วัด/สํานักสงฆ์
10
แห่ง ได้แก่
1.วัดแถวอรัญญา
บ้านห้วยหวาย
หมู่ที่ 10
2.วัดแถวไพรวัน
บ้านโคกไพรวัน
หมู่ที่ 2
3.วัดสระประทุม
บ้านเลิงทุ่ม
หมู่ที่ 3
4.วัดศรีสง่า
บ้านโนนศิลา
หมู่ที่ 4
5.วัดแสงทองธราวาส บ้านภูดิน
หมู่ที่ 5
6.วัดอินทักขิณาราม
บ้านเหล่าเกษตร
หมู่ที่ 6
7.วัดญาณนาวา
บ้านโสกหว้า
หมู่ที่ 7
8.วัดป่าโพธิ์ชัยวนาราม บ้านโสกหว้า
หมู่ที่ 7
9.วัดสุวรรณวาส
บ้านโนนดินหอม
หมู่ที่ 8
10.วัดไตรศิริมงคล
บ้านเหล่ากาดย่า
หมู่ที่ 9

9. การสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหลุบคา 1 แห่ง
มีจํานวนบุคลากรทางการแพทย์สถานีอนามัยบ้านหลุบคา 3 คน อัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร
1:1,318 คน ( 7 หมู่บ้าน ) เพื่อให้การบริการประชาชนโดยผู้เข้ารับบริการจะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงมาก หากเป็นโรค
ร้ายแรงจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแก้งคร้อ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอแก้งคร้อ
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■ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่พักสายตรวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอแก้งคร้อ จํานวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่ที่บ้านภูดิน หมู่ที่ 5) และที่พักสายตรวจตําบล
หลุบคาหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา

10. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มีประเพณีวัฒนธรรมเช่นเดียวกับจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยึดแนวหารือหลักปฏิบัติตามความเชื่อของท้องถิ่น ถือว่ามีค่าแก่สังคมใครฝ่าฝืน หรืองดเว้นให้กระทําตามกําหนดไว้
ถือว่าผิด
■ ประเพณีใหญ่ประจําเดือนต่าง ๆ ในรอบปี ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ หรือประเพณีสิบสองเดือน
1.เดือนเจียงหรือเดือนอ้าย
-บุญเข้ากรรม
2.เดือนยี่
-บุญคูณลาน
3.เดือนสาม
-บุญข้าวจี่
4.เดือนสี่
-บุญพระเวส (มหาชาติ)
5.เดือนห้า
-บุญสงกรานต์
6.เดือนหก
-บุญบั้งไฟ
7.เดือนเจ็ด
-บุญชําระเบิกบ้านหรือเลี้ยงปู่ตา
8.เดือนแปด
-บุญเข้าพรรษา
9.เดือนเก้า
-บุญข้าประดับดิน
10.เดือนสิบ
-บุญข้าวกระยาสาร์ท
11.เดือนสิบเอ็ด
-บุญออกพรรษา
12.เดือนสิบสอง
-บุญกฐิน-ลอยกระทง
■ งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ได้ให้ความสําคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ
เป็นอย่างมาก ซึ่งมีผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากสํานักงาน
สงเคราะห์จังหวัด(เดิม) จํานวน
689 ราย และในปีงบประมาณ 2557 องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
ได้จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีก 45 ราย รวมผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 734 รวม
-ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รวม 734 ราย
-ผู้พิการที่ได้รับการจัดสรรจากกรมฯ
รวม
96 ราย
-ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการจัดสรรจาก กรมฯ/อบต. รวม
13 ราย
■ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายแต่ดินล่างเป็นดินเหนียวบนลูกรัง
- ทรัพยากรน้ํา มีลําห้วย 5 แห่ง
- ทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในตําบลหลุบคาเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทํานา จึงทําให้พื้นที่
ในตําบลไม่มีทรัพยากรป่าไม้ที่สําคัญ แต่จะมีที่ปลูกเพื่อการบริโภคเท่านั้น
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ศักยภาพในองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
ด้านการเมือง – การบริการ
 โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
นายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.
ปลัด อบต.

สํานักปลัด อบต.

ส่วนการคลัง

ส่วนสวัสดิการสังคม

ส่วนสาธารณะสุขและ
สิง แวดล้อม

ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ส่วนโยธา

ส่วนส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตร

ศักยภาพในองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มีภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
■ งานบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการและสารบรรณ งานบุคคล งานสวัสดิการ งานประชุม งานเกี่ยวกับการ
ตราข้อบัญญัติ งานนิติกร งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทําแผนพัฒนาตําบล งานจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งานขออนุมัติดําเนินการตามข้อบัญญัติ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ได้รับมอบหมาย
2. ส่วนการคลัง มีภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
■ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินรายได้และการ
นําส่งภาษี งานเกี่ยวกับการรายงานเงินคงเหลือประจําวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานการ
จัดทํางบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสมงานการจัดทําบัญชีทุกประเภท
งานทะเบียนคุมเงินรายได้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานรายจ่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
3. ส่วนโยธา มีภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
■ งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ําฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ งานควบคุมอาคาร งานการก่ อสร้า ง และซ่อมบํารุงรั กษาทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ํ า งานควบคุมการ
ก่อสร้าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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4. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
■ งานด้ า นสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้ อม ได้ แก่ งานอนามั ยสิ่ งแวดล้ อม งานด้ านส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
สาธารณสุข งานป้องกันและแก้ไขการระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น โรคไข้หวัดนก ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู เป็นต้น และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
■
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผลและการเมินผลของการศึกษา การสร้างและการพัฒนา
เกี่ยวกับแผนการศึกษา ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา อีกทั้งดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล และงานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
6. ส่วนการสวัสดิการสังคม มีภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
■ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การศึกษา และนันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น ๆ โดย
เป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องบริการแนะแนว การวัดผลและการเมินผลของการศึกษา การสร้างและการพัฒนา
◘ จํานวนบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลังดังนี้
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา
-นักบริหารงานทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการเกษตร
จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ(ลูกจ้างประจํา)
จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จํานวน 1 อัตรา
- พนังงานขับรถยนต์บรรทุกน้ํา(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยบุคลากร ( พนักงานจ้างตามภารกิจ )
จํานวน 1 อัตรา
- คนสวน (พนักงานจ้างทั่วไป)
จํานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
จํานวน 2 อัตรา
◘ รวมบุคลากรที่มีอยู่
จํานวน
12
อัตรา
 ส่วนการคลัง
- ผู้อํานวยการกองคลัง
จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
จํานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยนักวิชาการเงินบัญชี(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จํานวน 1 อัตรา
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- ผู้ช่วยเจ้าหน้าจัดเก็บรายได้(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จํานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจดมาตรน้ํา(พนักงานจ้างทั่วไป)
จํานวน
1 อัตรา
- คนครัว(พนักงานจ้างทั่วไป)
จํานวน 1 อัตรา
◘ รวมบุคลากรที่มีอยู่
จํานวน
9 อัตรา
 ส่วนโยธา
- หัวหน้าส่วนโยธา
จํานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จํานวน 1 อัตรา
◘ รวมบุคลากรที่มีอยู่
จํานวน
2
อัตรา
 ส่วนสวัสดิการสังคม
- นักบริหารงานส่วนสวัสดิการสังคม
จํานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
◘ รวมบุคลากรที่มีอยู่
จํานวน
2
อัตรา
 ส่วนการศึกษา
-นักบริหารงานการศึกษา
จํานวน
1 อัตรา
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
- ครูผู้ดูแลเด็ก
จํานวน
2 อัตรา
- หัวหน้าศูนย์เด็กฯ
จํานวน
1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน
9 อัตรา
◘ รวมบุคลากรที่มีอยู่
จํานวน 13 อัตรา
 ส่วนส่งเสริมสนับสนุนการเกษตร
- นักบริหารงานการเกษตร
จํานวน 1 อัตรา
◘ รวมบุคลากรที่มีอยู่
จํานวน 1
อัตรา
■ หมายเหตุ พนักงานส่วนตําบลทั้งหมด จํานวน 16 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 คน พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 18 คน พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 คน
■การบริหารรายรับขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
1. รายได้จากภาษีอากร
- ภาษีบํารุงท้องที่
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจ
- ภาษีสุรา
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
- ภาษีสรรพสามิต
- อากรมหรสพ
- อากรฆ่าสัตว์
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2. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร
- หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตต่าง ๆ
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
3. เงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

■การบริหารรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
1. รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
- ด้านบริหารทั่วไป
- ด้านบริการชุมชนและสังคม
- ด้านการเศรษฐกิจ
- ด้านการดําเนินงานอื่น
2. รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
- หมวดรายจ่ายงบกลาง
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- หมวดเงินอุดหนุน
- หมวดรายจ่ายอื่น
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มีเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 2,932 ไร่ และมีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ของดิน จึงทําให้พืชผลทางการเกษตร ประเภท ข้าว , อ้อย ได้ผลผลิตดี แต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าเหลือน้อย
จึงต้องให้ความสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นลําดับแรกๆ
**********************
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
*******************************
■สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น จะใช้ แ ผนเป็ น เครื่ องมื อ ในการจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี โดยทํ าโครงการ/กิ จ กรรม จาก
แผนพัฒนาสามปีไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ภารกิ จ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหลุ บ คา นั บ วั น ยิ่ ง มี ป ริ ม าณเพิ่ ม มากขึ้ น ทํ า ให้ ก ารใช้ จ่ า ย
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ งบประมาณที่ได้ดําเนินการไปแล้วต้องเกิดประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผ ลมากที่ สุ ด โดยมี การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการที่ ได้ ดํ า เนิ น การทุ กโครงการ เพื่ อเป็ น การ
รับประกันได้ว่า สิ่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคาได้ดําเนินการไป เกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อยเพียงใด มี
ความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่
การวางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา อยู่ภายใต้หลักการวิเคราะห์งบประมาณ
วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร เพื่อให้การจัดสรรบริการสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม และมีความ
เป็นไปได้
3.1.1การวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพเพื่ อประเมิ น สภาพการพั ฒนาในปัจ จุ บัน และโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์การ บริหารส่วนตําบล
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน อนาคตขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจํากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละ ยุทธศาสตร์ โดยกําหนดค่าการให้
คะแนน เป็น 4 ระดับในแต่ละด้านดังนี้
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
3
2
1
0
จุดอ่อน
-3
-2
-1
0
โอกาส
3
2
1
0
อุปสรรค/ข้อจํากัด
-3
-2
-1
0
เนื้อหาในส่วนนี้จะทําให้ทราบถึงผลการพัฒนาที่ผ่านมาว่า องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ได้นํา
โครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ จะเป็นการประเมินผลการนําแผนพัฒนา
ที่ผ่านมาไปปฏิบัติทั้งในเชิงปริมาณและการประเมินประสิทธิภาพ ผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพโดยจําแนกตาม
สาขาการพัฒนา ดังนี้
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1.ศักยภาพการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
จุดแข็ง(Streng=s)
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและ
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
1.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
2.งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
3.เทคนิคการทํางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง
จุดอ่อน(Weakness=W)
1.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2.ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม
โอกาส(Opportunity=O)
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาด้ านสังคมและการสาธารณสุขเป็น ยุทธศาสตร์การพั ฒนาระดับชาติ ที่รัฐ บาล
ส่งเสริม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้ านสังคมเป็ นยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวั ดชั ยภู มิ โอกาสที่ จะได้ ขอรับ การ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก
อุปสรรคหรือข้อจํากัด(Threat=T)
1.การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่
ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2.ระเบีย บกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ค่อนข้ างมากทําให้การดํ าเนิน งานไม่คล่องตัว เกิด ความล่าช้าในการ
ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
3
จุดอ่อน
-2
โอกาส
3
อุปสรรค/ข้อจํากัด
-2
รวมคะแนนศักยภาพ(3-2+3-2)= 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง)
2.ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
จุดแข็ง(Streng=s)
1.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
2.งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
3.เทคนิคการทํางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง
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จุดอ่อน(Weakness=W)
1.ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2.ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
โอกาส(Opportunity=O)
1.การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2.การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณมีมาก
อุปสรรคหรือข้อจํากัด(Threat=T)
1.การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่
ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2.ระเบีย บกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ค่อนข้ างมากทําให้การดํ าเนิน งานไม่คล่องตัว เกิด ความล่าช้าในการ
ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
3
จุดอ่อน
-2
โอกาส
3
อุปสรรค/ข้อจํากัด
-2
รวมคะแนนศักยภาพ(3-2+3-2)= 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง)
3.ศักยภาพการพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง(Streng=s)
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
จุดอ่อน(Weakness=W)
1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2.ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยเนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
จังหวัด
โอกาส(Opportunity=O)
1.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2.ยุทธศาสตร์ การพั ฒนาด้ า น การท่องเที่ย วและการจัด การทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเป็ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
~ 20 ~

อุปสรรคหรือข้อจํากัด(Threat=T)
1.ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว และการกระจายผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวยัง
ไม่ทั่วถึง
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้าน
มาก
ปานกลาง น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
3
จุดอ่อน
-2
โอกาส
3
อุปสรรค/ข้อจํากัด
-2
รวมคะแนนศักยภาพ(3-2+3-2)= 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง)
4.ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จุดแข็ง(Streng=s)
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3.งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
จุดอ่อน(Weakness=W)
1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
โอกาส(Opportunity=O)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
อุปสรรคหรือข้อจํากัด(Threat=T)
1.การพั ฒ นาด้ า นการเมื อ ง การบริ ห าร เป็ น งานที่ ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากหลายๆส่ ว นที่ ต้ อ ง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสํานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล
จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก
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สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
3
จุดอ่อน
-2
โอกาส
3
อุปสรรค/ข้อจํากัด
-2
รวมคะแนนศักยภาพ(3-2+3-2)= 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง)
5.ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง(Streng=s)
1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
กําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3.งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก โดยเฉพาะการ
ก่อสร้างถนนลูกรัง เนื่องจากมีบ่อลูกรังอยู่ในพื้นที่ ส่วนต้นทุนอื่นๆขึ้นอยู่กับท้องตลาด
4.เทคนิคการทํางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง
จุดอ่อน(Weakness=W)
1.โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูงองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคาไม่สามารถดําเนินโครงการได้
โอกาส(Opportunity=O)
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.
อุปสรรคหรือข้อจํากัด(Threat=T)
1.โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชํานาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ยังไม่มี
ความชํานาญและบุคลากร
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
4
จุดอ่อน
-1
โอกาส
2
อุปสรรค/ข้อจํากัด
-1
รวมคะแนนศักยภาพ(4-1+2-1) =4 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมมาก)
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3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ได้ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2558 พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหาร ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหลุบคา และผู้บริหารฯได้นําเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบล,คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตํ า บลและได้ ป ระกาศให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ท ราบแล้ ว โดยจากรายงานบางส่ ว นของคณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ได้สรุปผลการดําเนินการดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
รวม
ร้อยละ

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการที่
จํานวนโครงการ
ปรากฎอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
36
21
18
8
17
10
20
14
31
22
122
75
100

70.75%

สรุป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา สามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2558-2560) ได้คิดเป็นร้อยละ 70.75%
3.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคาได้ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2555 ได้สรุปผลการดําเนินการโดยใช้แบบสอบถาม สอบถามประชาชนภายในพื้นที่
จากกลุ่มตัวอย่างทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
และผู้บริหารฯได้นําเสนอ สภาองค์การบริหารส่วนตําบล, คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล และได้
ประกาศให้ กับประชาชนในพื้น ที่ ทราบแล้ ว โดยจากรายงานบางส่ วนของคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา สรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ดังนี้
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1. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5) มีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจ
มาก
58
53

ผลรวม
ความพึงพอใจ
87
83

พอใจ ไม่พอใจ
29
30

13
17

60

31

9

91

63

21

16

84

53
75

42
23

5
2

95
98

49

37

14

86

46

45

9

91

457

258

85

715

 ระดับความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ = 89.375%
2. ผลการสํารวจความพึงพอใจในดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่1..........การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ..……………………………
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
= 86.25

ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8) ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ = 86.25
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พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่
พอใจ

ผลรวม
ความพึงพอใจ

44
47
55
40
61
50

39
41
36
44
28
35

17
12
9
16
11
15

83
88
91
84
89
85

42

46

12

88

54
393

28
297

18
110

82
690

ยุทธศาสตร์ที่2..........การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน..…………………………
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น

พอใจมาก

พอใจ

ไม่
พอใจ

ผลรวม
ความพึงพอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5) มีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ = 85.875

54
53
55

28
42
34

18
5
11

82
95
89

46

35

19

81

59
57

28
26

13
17

87
83

48

36

16

84

61
433

25
254

14
113

86
687

ยุทธศาสตร์ที่ 3..........การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…………………………….
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น

พอใจมาก

พอใจ

ไม่
พอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5) มีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ = 84.875

65
45
59

21
43
24

14
12
17

86
88
83

51

28

21

79

59
57

30
34

11
9

89
91

62

20

18

82

57
455

24
224

19
121

81
679
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ผลรวม
ความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4..........การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี………………………………….
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5) มีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ = 85.625

พอใจมาก

พอใจ

ไม่
พอใจ

ผลรวม
ความพึงพอใจ

55
46

36
43

9
11

91
89

51

35

14

86

49

36

15

85

63
53

23
30

14
17

86
83

48

38

14

86

54
419

25
266

21
115

79
685

ยุทธศาสตร์ที่ 5..........ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.........……………….
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5) มีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ = 86.125

~ 26 ~

พอใจมาก

พอใจ

49
54
51

39
27
37

ไม่
พอใจ
12
19
12

ผลรวม
ความพึงพอใจ
88
81
88

62

27

11

89

56
51

28
40

16
9

84
91

59

24

17

83

53
435

32
254

15
111

85
689

ส่วนที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ได้กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ภายในเขตพื้นที่ขององค์การให้มี
ศักยภาพ เกิดความเข้มแข็ งภายในชุ มชน โดยเน้น ที่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เ ป็นหลั ก โดยคํา นึงถึ ง
จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพราะเราเชื่อว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้เกิด
คุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่ยึดถือ ซึ่งวิสัยทัศน์จะเป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต พิจารณาปัจจุบันและ
มุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า จึงกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ไว้ดังนี้
“ ชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มผลผลิตการเกษตร พัฒนาเศรษฐกิจ เน้นชีวิตแบบพอเพียง ”
4.2 พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์
และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
พันธกิจที่ 2 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาด
ผลผลิตทางการเกษตร
พันธกิจที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ
พันธกิจที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับ
ประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดําเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์การบริหารส่วนตําบล
พันธกิจที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.4 แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
หลังจากได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 5 ด้านแล้ว ภายใต้
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ได้กําหนดแนวทางการพัฒนา (หรืออาจเรียกว่ายุทธศาสตร์ย่อย)
เพื่อแสดงให้เห็นแนวทางการดําเนินการในการบรรลุยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ดังนี้
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■ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มุ่งหวังที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ประชาชนได้รับการศึกษา มี
วินัย คุณธรรม มีความเป็นไทย ประชาชนมีบทบาทที่จะร่วมกันพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามแนวทางการ
พัฒนาที่กําหนดไว้ ดังนี้

วัตถุประสงค์
- เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการเรียนรู้และฝึกอบรมให้คิดเป็นทําเป็น
- สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงองค์ความรู้สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สร้างแนวทางการดํารงชีวิตของประชาชนให้รู้เท่าทัน การพัฒนาและสามารถรักษาระดับ
การพัฒนาที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง
- สนับสนุนให้เกิดการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา เพื่อให้ครบครัวชุมชนมีบทบาท
มากขึ้น
- ให้ความสําคัญเป็นลําดับสูงต่อการพัฒนาการพัฒนาของเด็กและเยาวชน
- สร้างบรรยากาศแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาจิตใจคนให้เป็นคนดี มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
- ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โดยเน้นศักดิ์ศรีและศักยภาพของประชาชน
- ส่งเสริมสนับสนุนบริการสาธารณสุขให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายของการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
- ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
- ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน
- สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
- ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติด
- ดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ

เป้าหมาย
-

ประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษา สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มมากขึ้น
เยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษา และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน
ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามเกณฑ์ จปฐ.
ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพ รู้วิธีป้องกันโรค และรู้วิธีออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ
- เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ภาคบังคับ มีส่วนร่วมในการทําประโยชน์ต่อสังคม มี
ความรักและหวงแหนวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- ประชาชนเข้มแข็งในทุกหมู่บ้าน สามารถมีส่วนร่วมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมตรวจสอบการ
ทํางานของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
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■ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มุ่งหวังที่จะให้องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาดเป็นระเบียบ
ร่มรื่น มีสภาพภู มิทัศน์ ที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ไม่มีมลภาวะ ประชาชนมีส่ว นร่ว มในการพิ ทักษ์สิ่ งแวดล้อม ตาม
แนวทางการพัฒนา ดังนี้

วัตถุประสงค์
- เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลแลของเสียอันตราย
- ลดปริมาณมลพิษจากฝุ่นละออง
- ควบคุมการสุขาภิบาล อาคารสถานที่ และสถานประกอบการ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงทางระบายน้ํา
- รณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
- ให้มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เน้นความรับผิดชอบ มีความ
โปร่งใส เกิดผลในทางปฏิบัติ มีการให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมและรับผิดชอบการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ให้มีการใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสมดุล มีการควบคุมที่ดี เพื่อ
สนับ สนุ นเศรษฐกิจ ฐานรากและคุณภาพชีวิต ให้มีการจั ดการเมืองและชุมชนน่าอยู่ และอนุรั กษ์สิ่ งแวดล้ อมของ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
- ปฏิรูประบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการกํากับดูแล
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกัน
รวมทั้งการเฝ้าระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการก่อมลพิษ
- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้เพื่อลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน
- รักษาและฟื้นฟูคุณภาพของแหล่งน้ํา ควบคุมไม่ให้มีการทิ้งของเสียสารเคมีหรือขยะลงสู่แหล่งน้ํา
เพราะเป็นสาเหตุของปัญหาน้ําเน่าเสีย
■ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
มุ่งหวังที่จะให้องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา เป็นเมืองที่มีการเกษตรแบบยั่งยืน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเป็นการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นให้แปรรูปเป็นรายได้ ประชาชนเป็นศูนย์กลางและกําหนดแนวทางการพัฒนา
อาชีพ อันจะนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์
- ดํา เนิน การด้า นเศรษฐกิจ ชุมชนส่ วนรวมให้ มีเสถี ยรภาพและขยายโอกาสการมีงานทํ าและการ
กระจายรายได้ของประชาชน
- สนับสนุนให้มีการผสมผสานมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับมิติทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้การพัฒนา
เศรษฐกิจก่อผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตน้อยที่สุด
- ปรั บ ปรุ งระบบเศรษฐกิ จ ชุ มชนให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ เช่ น การตลาด การเงิ น การสร้ า งเครื อข่ า ย
เศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างชุมชน
- ส่งเสริมให้มีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ขยายบริการขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชน ทั้งทางด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
- ส่งเสริมสนับสนุน การฝึกประกอบอาชีพการพาณิชย์และการลงทุน พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

เป้าหมาย
- เกษตรกรมีความรู้ทางวิชาการ และสามารถปรับปรุงวิธีการผลิต
- เกษตรกรสามารถปรับปรุงพันธ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่การเพาะปลูก
- เกษตรกรมีความรู้ในการวางแผนการผลิต เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ํา
- ประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพเสริม และมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวตลอดทั้งปี
■ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา หวังที่จะให้ปัญหาทางกายภาพของเมืองได้รับการแก้ไข ทั้งทางด้าน
ถนนหนทาง น้ําประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การจราจร การใช้ที่ดิน ซึ่งมีภาระกิจหลักที่จะต้องดําเนินการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเมืองน่าอยู่ ดังมีแนวทางการพัฒนาดังนี้

วัตถุประสงค์
- พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลอันจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชน
- พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุความ
ประสงค์อันพึงใจ โดยก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบแก่ชุมชน และสิ่ง แวดล้อมน้อยที่สุด
- พัฒนาระบบการจราจร คมนาคมขนส่ง
- ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินการและปฏิบัติการ

เป้าหมาย

- ก่อสร้างและซ่อมบํารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตรับผิดชอบ
- เพื่อความสะดวกในการคมนาคมต่างๆ
- เพิ่มความเข้มแข็งชุมชนให้มีความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ รวมทั้งมีระบบการบริหาร
จัดการของชุมชนที่ดีให้ครอบคลุม
- มีการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
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■ แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา มุ่งหวังที่จะให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยขับเคลื่อนการ
พัฒนาทางด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการมีความ
โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สามารถตอบสอบได้ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพทางด้านการคลังการจัดเก็บรายได้ ให้
กําหนดแนวทางการกพัฒนาไว้ ดังนี้
วัตถุประสงค์
- สร้างเสถียรภาพทางการเงินของการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ให้มีความ
มั่นคงมีทรัพยากร การเงินครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน
- ปรั บปรุ งพั ฒนาทรั พยากรการบริ หารให้ สามารถครอบคลุ มการบริ ห ารได้ ในทุ กด้ า น เช่ น การเงิน วั ส ดุ
อุปกรณ์ และการจัดการ
- พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้มีกลไกและกระบวนการในการ
กระจายอํานาจในการตัดสินใจ ควบคู่ไปกับการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และใช้ระบบคุณ ธรรมอย่างจริงจัง
- สนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการบริหารงานในลักษณะแผนงานร่วมกันระหว่างหลายฝ่ายและเครือข่าย
ช่วยเหลือการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องแนวคิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีตรวจแผนจากเบื้องบน
แต่เพียงอย่างเดียว ไปสู่แนวทางการบริหารการจัดการปฏิบัติตามแผนที่มาจากเบื้องล่าง
- สนับสนุนการวางพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและศักยภาพของประชาชนคํานึงถึงความ
ต้องการของประชาชน/ชุมชนเป็นหลักและเป็นการวางแผนชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วม
 เป้าหมาย
- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการบริหารให้สามารถครอบคลุมการบริหารได้ในทุกด้าน เช่น การเงิน วัสดุอุปกรณ์
และการจัดการ
- เพื่อเป็นการวางระบบการจัดการในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4.5 นโยบายของรัฐบาล
1) นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร
- เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและปราบปรามทุจริต
- ส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน
- มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดองค์กรภาครัฐ
- สนับสนุนการกระจายอํานาจอย่างต่อเนื่อง
2) นโยบายเศรษฐกิจ
- ภาคเศรษฐกิจฐานราก
1. การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
2. พัฒนาฝีมือแรงงาน
3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
4. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก
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- ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด
1. เพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. พัฒนาการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการใช้และการประหยัดพลังงาน
4. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ
5. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา
6. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
7. การค้าระหว่างประเทศส่งเสริมการเจรจาการค้าทั้งทวิภาคีและพหุพาคี
8. การปรับปรุงกฎระเบียบด้านธุรกิจการค้า
- ภาคเศรษฐกิจส่วนรวม
1. การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ
2. สนับสนุนการออม
3. ดําเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล
3) นโยบายสังคม
- ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ
- จัดทําแผนปฏิรูปสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์
- เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู้
- พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา
- ส่งเสริมกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน
- สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย
ให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่างยั่งยืน
- ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้
- การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน
- การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
- การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
- การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
- การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
- การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล
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3) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
- การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้า
และบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย
- การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
- การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผล
ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม
4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
- การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
- การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
- การเสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถี การดําเนินชีวิต
ในสังคมไทย
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศ
- สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นการบริการแทนการกํากับควบคุม และทํางาน
ร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา
- กระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล
- การปฏิรูปกฏหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้าง
ความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา
-การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพและความยั่งยืน
4.7 ส่วนท้องถิ่นในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
1) นําแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นและผลักดันการดําเนินงาน
ภายใต้แผนชุมชนให้บังเกิดผลเป็ นรูปธรรม โดยการระดมทรัพยากรภายในพื้นที่รั บผิดชอบทั้งจากภาครัฐ เอกชน
พัฒนาเอกชน และชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของที่นําไปสู่การพัฒนาชุมชน โดยชุมชน เพื่อ
ชุมชน
2) จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐานให้ชุมชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ คนในชุมชน
สามารถเข้าถึงแหล่งทุน การศึกษา สาธารณสุข และการคุ้มครองทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน
3) ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ชุมชน จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง
กว้างขวางในหลายมิติพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีมาตรการทางสังคมเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบบริการต่าง ๆ ให้มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ที่ทําประโยชน์เพื่อชุมชน/สังคม
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4) พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น ให้เป็นระบบและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งข้อมูลครัวเรือน ข้อมูล
ศั ก ยภาพท้ อ งถิ่ น ในประเด็ น ต่ า ง ๆ อาทิ ก ารรวมกลุ่ ม การจั ด กิ จ กรรมของชุ ม ชน ทุ น ทางเศรษฐกิ จ ทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์หรือผู้นําตามธรรมชาติในชุมชน สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้
ในชุมชน ประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และเปิดเวทีให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการร่วมพัฒนาและเป็นแกน
ในการจัดการองค์ความรู้
5) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน และจัดทําตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนในมิติ
ต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน ทั้งความสุขภายในจิตใจ เช่น การเข้าถึงหลักศาสนา ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น เป็นต้น และความสุขภายนอก เช่น การมีครอบครัวอบอุ่น การมีปัจจัยสี่พอเพียง การมีหลักประกันในชีวิต
เป็นต้น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ของจังหวัดชัยภูมิ
“
เป็ น เมื อ งที่ มี ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาพการเกษตร
1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างยั่งยืน
1.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร การตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร
1.2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับ
ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร
1.2.2 ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาการใช้ เ ทคโนโลยี ด้ า นการเกษตรที่ เ หมาะสมและเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
1.2.3 ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่รกร้างว่างเปล่า และ
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตร
2. พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ
2.2.1 สนั บ สนุ น การฝึ กอบรมแรงงานให้ มีค วามรู้ และพั ฒ นาทั กษะฝี มือที่ ได้ มาตรฐานสอดคล้ อ ง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน
ทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน
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3. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคบริการ
3.1พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
3.1.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาบุคลากร และผู้ประกอ
ลการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิและบริการ
3.1.2 ส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดแข่งขันการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
กลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ
3.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้า
และพัฒนาชิ่งทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
3.1.4 เสริ ม สร้ า งชุ ม ชนให้ มี ก ารใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ผ สานกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น องค์ ค วามรู้
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงรุกกิจพึ่งพาตนเองได้
3.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด
3.2.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้ครอบคลุมสินค้า
และบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจชุมชน (SMES) ให้เกิดความ
เข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งทุนได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กลยุทธ์และแนวทาง
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภามาตรฐาน
1.1 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนําของภาคอีสาร
1.2 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยว เพื่อสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปี และทุกฤดูกาล
1.4 ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ กิ จ กรรมการตลาดของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพไปยั ง ตลาดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
2. บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความสําคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ
2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ให้เข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
2.3 พัฒนาระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพื่อพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์จาก
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
2.4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ
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2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการ
ท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพื่ออํานวยการความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ
2.6 ส่ งเสริ มให้ มีก ารจั ด ตั้ งศู น ย์ จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ชุ มชนเพื่ อการท่ องเที่ ย ว เพื่ อเพิ่ มทางเลื อกในการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2.7 การดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย และให้ บ ริ ก ารอํ า นวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
3.1 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
3.2 สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2 การบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ของรั ฐ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถใช้ ป ระโยชน์ อย่ า งเหมาะสมรวมทั้ ง
แก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ
1.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรกลุ่มน้ําและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ําและการจัดทําแผน
บริหารจัดการน้ําในแต่ละกลุ่มน้ําอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น อําเภอและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ํา
2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
2.1 พั ฒ นาชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง และส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ชุ ม ชนในการเข้ า ถึ ง และการใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพ ของท้องถิ่น
และชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
2.2 ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.3 เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกําจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ํา
เสียชุมชน
2.4 ส่ งเสริ มบทบาทของชุ มชนในการกํา หนดเขตและการจัด การเชิงพื้น ที่อย่า งมี ส่ว นร่ วมในพื้น ที่
อนุรักษ์ที่มีความสําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
2.5 การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการ
อนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพั นธุกรรมท้องถิ่นและพืชพื้นบ้ าน เพื่อสร้างนวัต กรรมในการผลิตสิ นค้าและบริการที่ มี
มูลค่าเพิ่มตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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2.6 ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการใช้
พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้างเพื่อสร้างรายได้ และลดราจ่าย
ด้านพลังงาน
3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อม จัดทําแผนปฏิบัติ
การรองรับภัยพิบัติ และการชักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ําเสมอ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์และแนวทาง
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 เพิ่ มศั กยภาพและส่ งเสริ ม ให้ ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม มี บ ทบาทนํ าในการปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่น
และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้
1.2 สร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เฝ้า
ระวังวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และฟื้นฟูเผยแพร่สืบ
สานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม
1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวที
แสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
1.5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน
สามารถวางและจัดทําผังเมือง การจัดบริการขั้นพื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
1.6 ส่งเสริ มการพัฒ นาศั กยภาพในการประกอบอาชีพ สร้ างรายได้ และส่งเสริ มการออม เพื่อให้
ประชาชนมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน สู่สภา
วัฒนธรรมตําบล
1.8 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงาม
1.9 ขยายโอกาสการมีงานทําและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
1.10 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการจัด
กิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ
1.11 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและนําวิทยาศาสตร์ทางการ
กีฬามาใช้อย่างจริงจัง
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1.12 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวั ยมีการออกกําลั งกายและเล่นกี ฬาเป็นประจํา เพื่อเสริมสร้า ง
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.13 ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของท้องถิ่นในงานเมืองน่าอยู่อย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาการศึกษา
2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึกค่านิยม
คุณธรรม วัฒนธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 สร้า งโอกาสและทางเลื อกสํ า หรับ ประชาชนในการเข้ าถึ งบริ การการศึกษา และแหล่งเรี ย นรู้
ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วง
วัย
2.3 ส่ ง เสริ ม การนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช้ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด
การศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพื่อการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
2.4 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้างหลักประกันโอกาสทาง
การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการและช่วยเหลือ
ทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
2.5 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
3. การพัฒนาการสาธารณสุข
3.1 เพิ่ มประสิทธิภ าพของระบบหลั กประกัน สุขภาพให้กับประชาชนเข้า ถึงบริ การได้อย่า งไม่เ ป็ น
อุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3.2 พัฒนาระบบบริการวิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย
3.4 สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรองรับการขยายภารกิจใน
การปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการดําเนินการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
4.2 เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน ดําเนินการป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยง
ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
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5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้นําชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน
5.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
6. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทฒและ
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเสริมสร้างขีด
ความสามารถของอําเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ตําบลปละอําเภอ ให้สามารถเชื่อมโยง
กับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรง
ตามความต้องการของประชาชน
กรอบแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดมีกรอบแผนงานรวม 5 ด้าน คือ
1. แผนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนและ
ครอบครัว และการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตร และนอกจากภาคเกษตรตามแนวทางปรั ญชาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
2. แผนงานพัฒนาและสร้างโอกาสให้ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมใน 3 ระดับ ตามศักยภาพชุมชน
โดยขั้นต้นเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ผักสวนครัว ขั้นกลางเน้นการ
ถนอมอาหารและการแปรรูปเพื่อตลาดในชุมชน และขั้นสูงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น / ชุมชนที่มีศักยภาพและมี
ลู่ทางด้านการตลาด
3. แผนงานการฟื้ น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องชุ ม ชน เน้ น การอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา และฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ
4. แผนงานการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ เน้นการสงเคราะห์ในระดับครอบครัวตามความ
เป็นจริงในพื้นที่อย่างทันเหตุการณ์
5. แผนงานการบริ การขั้ น พื้น ฐานแก่ป ระชาชน ครอบคลุ มทั้ งด้า นสาธารณสุ ข การศึ กษา การ
ฝึกอบรมอาชีพ และการอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเช่นการมา
ติดต่อจังหวัด/อําเภอ/หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ต่อการพัฒนาจังหวัด (SWOT)
จุดแข็ง (Strength)
1. การทอผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิเป็นสินค้า OTOP ในหลายตําบล
2. จังหวัดชัยภูมิมีจารีตแระเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
3. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น อ้อย มันสําปะหลัง ข้าว ข้าวโพด มะขาม ส้ม โคเนื้อ
ไก่ สุกร และปลา มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการค้า
4. มีสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติจํานวนมาก มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
การสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
5. กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดเวทีประชาคม การทําประชา
พิจารณ์ การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและข้อบัญญัติต่าง ๆ มีความเข้มแข็งขึ้น
จุดอ่อน (Weakness)
1. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ขาดการพัฒนาด้านคุณภาพ
และการตลาด
2. การผลิตในภาคเกษตรกรรม การส่งเสริมและการพัฒนาในด้านคุณภาพ มีผลิตภาพการผลิตต่ํา ขาด
อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าให้ทันต่อ
ความต้องการ
3. การท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิยังขาดการบริหารจัดการที่ดีทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยว
4. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการประกอบอาชีพและไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการประกอบธุรกิจชุมชน
5. มลพิษจากสิ่งแวดล้อม โดยเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนในด้านการเกษตรมีการใช้
สารเคมีในปริมาณสูงเพื่อทําการเกษตร ทําให้มีสารพิษตกค้างในอาหาร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
คุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม
6. ในด้านสาธารณสุข ภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
7. กฎระเบียบในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะมีความซับซ้อน ไม่ชัดเจน
8. คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประชาชนไม่ ก้ า วหน้ า เท่ า ที่ ค วร รวมทั้ ง ไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ รู้ เ ท่ า ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการสมัยใหม่
9. มีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้ สัดส่วนของคนจนยังยู่ในระดับสูง
โอกาส (Opportunity)
1. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจชุมชนใน
หลายรูปแบบ
2. รัฐบาลกระจายอํานาจและงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
3. มีกฎหมายปฏิรูปการศึกษา และสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิรูประบบราชการ
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ

~ 40 ~

4. มีโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในพื้นที่จังหวัด ทําให้เกิดความมั่นคงในการสร้างงานและรายได้
5. โครงสร้างทางสังคมในจังหวัดชัยภูมิกําลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมเมืองมากขึ้น โดยที่
ประชากรกลุ่มเด็กลดลง แต่ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
6. กระแสประชาธิปไตยในประเทศไทยให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน การคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรีและผู้ด้วยโอกาส รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
จึงเป็นโอกาสดีในการปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสหลักดังกล่าว
7. การเติบโตของสังคมเมืองทําให้ประชาชนในเมืองแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทาง
ธรรมชาติ
อุปสรรค (Threat)
1. ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการกระจายอํานาจ ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับจํานวนบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่จํานวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบอีกประการหนึ่ง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ได้รับการกระจายอํานาจอย่างแท้จริง ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้
2. ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการ
ผลิตและคุณภาพการผลิต
3. แรงงานที่มีการศึกษาสูง มีทักษะ และความรู้ความสามารถ นิยมไปทํางานจังหวัดอื่น ๆ ที่ได้รับค่าจ้าง
ผลตอบแทนสูงกว่าจังหวัดชัยภูมิ
4. สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งจ้างงานที่ต้องใช้แรงงานจํานวนมากและทําให้
เกิดความมั่นคงในการมีรายได้ประจํามีจํานวนไม่มาก
5. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเปราะบางตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
การเมืองโลก และอาจส่งผลต่อภาวการณ์จ้างงาน การผลิต การบริโภค การลงทุน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
จังหวัด
พันธกิจ
1. การยกระดับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริการสาธารณะ
2. การพัฒนาคุณภาพของคนและให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. การพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีระเบียบวินัย รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต
4. การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรมแบบบู ร ณการ โดยให้
ความสํ าคัญ กับ การอนุ รักษ์ และฟื้น ฟูควบคู่ไปกับ การใช้ ประโยชน์ เพื่อให้เ กื้อหนุน ต่อการพัฒ นาคุ ณภาพชี วิต และ
เศรษฐกิจของชุมชน
5. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการพัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างคราบ
วงจร
6. การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การพาณิชย์ และการลงทุน ของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การเกษตร และอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เป็นฐานในการสร้างงานและกระจายรายได้ โดยให้ความสําคัญกับการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม การเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการปลอดสารพิษ
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7. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และหน่วยธุรกิจเพื่อให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
นโยบายการพัฒนาอําเภอ
■ นโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านเทคนิคในการจัดการปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาคม องค์การเอกชน ส่วนราชการ เข้ามาแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
- จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องขอความเป็นธรรมให้กับราษฎร
■ นโยบายการให้บริการประชาชน
- เสริมสร้างความรู้งานทะเบียนสู่ประชาชน
- ปรั บ ปรุ งภู มิ ทัศน์ และสภาพแวดล้ อ ม รอบบริ เ วณสํ า นั กงานเพื่ อให้ เ กิ ด ความพึ งพอใจและได้ รั บ ความ
ประทับใจในการมารับบริการ
■ นโยบายการพัฒนาตามภารกิจของส่วนราชการ
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ของคน ให้ความรู้ความสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีจิตใจเข้มแข็ง มีคุณธรรมตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม
- ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ และครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในเขต
เมืองและเขตชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคเอดส์
- พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสุขภาพการสนับสนุนการพักผ่อน และ
การออกกําลังกาย การสนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี การกีฬาเพื่อสุขภาพ การกีฬาเพื่อการ
แข่งขัน และการกีฬาต้านยาเสพติดในทุกพื้นที่
- สนับสนุนการให้ประชาชนรวมตัว เพื่อร่วมคิด ร่วมทํา โดยเริ่มจากครอบครัวที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และสังคมที่ประกอบด้วยสมาชิกทุกคน ที่มีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้การทํางาน
เพื่อแก้ไขและพัฒนาร่วมกัน จนมีศักยภาพที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะประชาคมหมู่บ้าน ตําบล
อําเภอ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การทํางานของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของตนเอง
- ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิ เสรีภาพ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- ดําเนินงานยุทธศาสตร์ ราษฎร์ – รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
ตําบลหลุบคา สภาพพื้นที่ทั่วไปของตําบลหลุบคา เป็นที่ราบสูงของด้านตะวันออกเฉียงเหนือลาดต่ําลง
มาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตําบลหลุบคา ทําให้พื้นที่ด้านตะวันออกเป็นที่ดอนสลับกับที่ลุ่ม ส่วนด้านทิศตะวันตก
ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม โดยประชากรมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม สามารถผลิตสินค้าออกสู่ตลาดและได้รับความนิยม
จากผู้บริโภค มีการปลูกผลไม้ตามฤดูกาล หรือพืชเศรษฐกิจ มีศักยภาพและข้อได้เปรียบมีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์มี
แหล่งต้นน้ําลําธาร มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประวัติศาสตร์ แต่ยังมีข้อจํากัดในเรื่องปัญหาทรัพยากรป่า
ไม้เหลือน้อย ปัญหาความแห้งแล้งและการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
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จากศักยภาพและข้อจํากัดของพื้นที่ตําบลหลุบคา ผู้บริหารจึงได้กําหนดนโยบายที่สําคัญ ดังนี้
1. ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนาอาชีพให้มีความหลากหลายโดยการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานให้ ส ามารถรองรั บ การขยายตั ว ของชุ ม ชนและเพื่ อ บริ ก ารชุ ม ชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง
4. ส่งเสริ มและพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต ได้ แก่ สุ ขภาพ การศึ กษา ศาสนา วั ฒ นธรรม ประเพณี เพื่ อให้
ประชาชนในพื้นที่อยู่ในสภาวะอยู่ดีกินดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และมีศาสนาวัฒนธรรมเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ
5. ปรับปรุงและขยายโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอ
6. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี
7. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีงานทําและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน
8. สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและท้องถิ่น
9. พัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
10. พัฒนาส่งเสริมด้านการส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา
11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
12. พัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
13. บํารุงรักษา สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
14. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้เข้มแข็ง
15. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
16. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย
17. สนับสนุนสวัสดิการแก่คนพิการ ผู้ชรา และผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์
*******************************************************************
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๔.๕ แผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

แนวทางการ
พัฒนา

นาหมอบุญน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนําด้านสุ ขภาพ

พั ฒ น า ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
ส า ธ า ร ณู ป ก า ร
ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
และทั่วถึง

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
สร้างงาน เพิ่มรายได้
สร้างความมั่นคงทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ ห้ แ ก่
ประชาชน

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ นาการศึ ก ษา
พั ฒ น า ค น แ ล ะ
สังคมให้เข้มแข็ง

พั ฒ นาระบบการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประชาชน โดย
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วน

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
อย่างทั่วถึง

ประชาชนมีอาชีพ มี
รายได้พอเพียง และ
มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ

ป ร ะ ช า ช น มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ มี
ภู มิ คุ้ ม กั น รู้
เท่ากันโลก

ประชาชนได้รับ
บริการด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใส
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน

ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
สมดุลและยั่งยืน

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐาน

การพัฒนาคนและ
สังคม

ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจ

การพัฒนาทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม บํารุงรักษา และ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐานและทั่วถึง

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การ
ศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

๑. ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาอาชีพ ตามความ
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น

๑. คุ้มครองดูแลและ
บํารุงรักษาแหล่งน้ําตาม
ธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนา อนุรกั ษ์ ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

๒. ส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้
มีคุณภาพและเพิ่มช่องการ
จัดจําหน่าย

อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้าง
จิตสํานึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ พัฒนา
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิ าร
ผู้สงู อายุ เด็ก และเยาวชน

๓. ปรับปรุง พัฒนา
อนุสรณ์สถานบ้านอ่าวศรี
เมืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์

การบริหารจัดการด้านขยะ
มูลฝอย

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม บํารุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และการบริหารจัดการน้ํา
แบบบูรณาการ

วางแผนด้านการผังเมือง
และการควบคุมอาคาร

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
สาธารณสุข เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน การป้องกันและ
ระงับการระบาดของ
โรคติดต่อ

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ น า ร ะ บ บ
บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข
เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สุ ข ภาพอนามั ย
ของประชาชน

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนา
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจใน
ตําบล

ประชาชนมี
สุขภาพ
อนามัยที่ดี

การพัฒนาการเมือง
และการบริหาร
จัดการองค์กร

บริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตาม
หลั ก การบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี

ส่ง เสริ ม การมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการพั ฒ นา
ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม ร ะ บ อ บ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ เ ป็ น
ประมุข
ปรับปรุง พัฒนา จัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิราชการและการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ

. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ป้องกัน ปราบปราม และ
บําบัดยาเสพติด
. ส่งเสริมการจัดระเบียบ
ชุมชน การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
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ส่วนที่ 5
บัญชีโครงการ / กิจกรรม
*********************************
หลังจากที่ได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่แล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพั ฒ นา มาจั ด ทํ า เป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ของแนวทางการพั ฒ นาและร่ ว มกั น พิ จ ารณากํ า หนดโครงการ/
กิจกรรม การพัฒนาที่จะต้องดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนาที่กําหนด
อย่างรอบคอบ ได้โครงการ / กิจกรรม อย่างครบถ้วน ซึ่งมีทั้งโครงการ / กิจกรรมอย่างครบถ้วน ซึ่งมีทั้งโครงการ
กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา ดําเนินการเอง โครงการ / กิจกรรม ที่ร่วมดําเนินการกับหน่วยงาน
อื่นและโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดําเนินการ โดยพิจารณาภายใต้แนวทางเดียวกันระหว่างแนวทาง
พัฒนารวมถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการดําเนินงาน และในด้านของผลการดําเนินงาน เพื่อ
บรรลุกิจกรรมในปีต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม จากความจําเป็นเร่งด่วน ขีด
ความสามารถหรือศักยภาพ ทางทรัพยากรการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและ
ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ
ที่สอดคล้อง กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทํารายละเอียดในด้านเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยได้เน้นการศึกษา รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป

องค์ประกอบของเนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

วัตถุประสงค์การพัฒนาในแต่ละแนวทางการพัฒนา
เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล

■รายละเอียดตามบัญชีโครงการพัฒนา ดังนี้
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ส่วนที ๕
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
ปี 2559
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.1 พัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน
1. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัด
การศึกษา
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาตามแนวปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
4.โครงการส่งเสริมการจัดหาสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับชั้น
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
5.โครงการเตรียมความพร้อมและการส่งเสริมการพัฒนาเด็กสู่อนุบาล

รวม

ปี 2561

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1
1

100,000
50,000

1
1

100,000
50,000

1
1

100,000
50,000

3
3

300,000
150,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

5

350,000

5

350,000

5

350,000

15

1,050,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
ปี 2559
ยุทธศาสตร์
1.2 ส่งเสริมการสาธารณสุข การมีสุขภาพแข็งแรง สนับสนุนการป้องกัน
โรคติดต่อและการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
1. โครงการรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อทุกประเภท
2. โครงการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพ
3.โครงการอุดหนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานและสนับสนุนการให้ข้อมูลของ
ประชาชน
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และ กชช 2 ค
5. โครงการอุดหนุนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
6. โครงการหอกระจ่ายข่าวสร้างสุขภาพ
7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพและบทบาทสตรี
ประจําตําบลหลุบคา
1.3. สนับสนุนทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
2. โครงการสนับสนุนการจัดค่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมแก่
เยาวชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมออกค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
4. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกีฬาของโรงเรียน
5. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
6. โครงการวันแม่แห่งชาติ

รวม

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1
1
1

50,000
20,000
100,000

1
1
1

50,000
20,000
100,000

1
1
1

50,000
20,000
100,000

3
3
3

150,000
60,000
300,000

1
1
1
1

50,000
100,000
100,000
100,000

1
1
1
1

50,000
100,000
100,000
100,000

1
1
1
1

50,000
100,000
100,000
100,000

3
3
3
3

150,000
300,000
300,000
300,000

1

40,000

1

40,000

1

40,000

3

120,000

1
1
1
1
1

50,000
50,000
50,000
100,000
50,000

1
1
1
1
1

50,000
50,000
50,000
100,000
50,000

1
1
1
1
1

50,000
50,000
50,000
100,000
50,000

3
3
3
3
3

150,000
150,000
150,000
300,000
150,000

13

860,000

13

860,000

13

860,000

39

2,580,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
**************************
ปี 2559
ปี 2560
ยุทธศาสตร์
1.4. เสริมสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
1.โครงการฝึกอบรม/บําบัดผู้ติดยาเสพติดของเยาวชน
2.โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โครงการจัดซื้อ/จัดหารถรับ-ส่งเด็กนักเรียน
4. โครงการจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ของสนามเด็กเล่น
1.5 ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. โครงการอยู่เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ หมู่ที่ 1 - 10
2. โครงการสนับสนุนตํารวจสายตรวจประจําหมู่บ้าน
3. โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/ออกตรวจในกลุ่มเสี่ยงของช่วงเทศกาล
ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. โครงการจัดหา/จัดซื้อเครื่องแต่งกาย ให้แก่ อปพร.

รวม

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1
1
1
1

ปี 2561

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

50,000
200,000
500,000
200,000

1
1

50,000
200,000

1
1

50,000
200,000

1

200,000

1

1
1
1

200,000
200,000
50,000

1
1
1

200,000
200,000
50,000

1

50,000

1

8

1,450,000

7
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รวม 3 ปี
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

200,000

3
3
1
3

150,000
600,000
500,000
600,000

1
1
1

200,000
200,000
50,000

3
3
3

600,000
600,000
150,000

50,000

1

50,000

3

150,000

950,000

7

950,000

24

3,350,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
**************************
ปี 2559
ปี 2560
ยุทธศาสตร์
1.5 ดํ า เนิ น การเพื่ อให้ ประชาชนมี ค วามปลอดภั ยในชี วิต และ
ทรัพย์สินรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. โครงการสนับสนุนภารกิจ-กิจกรรมการฝึกอบรมของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
7 . โครงการสนับสนุนอบรมอาสาสมัครดับไฟป่าพร้อมทั้งสนับสนุน
อุปกรณ์
8.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
1.6 ส่งเสริมการกีฬาการและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของ
ประชาชน
1. โครงการสนั บ สนุ น การจั ด หาอุ ป กรณ์ กี ฬ าของเยาวชน/
ประชาชน
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
3.โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ขนาดมาตรฐาน
รวม

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1
1

50,000
50,000

1
1

50,000
50,000

1
1

50,000
50,000

3
3

150,000
150,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

3

3,000,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

1
1

100,000
1,000,000

1
1

100,000
1,000,000

1
1

100,000
1,000,000

3
3

300,000
1,000,000

7

2,350,000

7

2,350,000

7

2,350,000

21

5,050,000

~ 50 ~

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
**************************
ปี 2559
ปี 2560
ยุทธศาสตร์
1.7 ส่ ง เสริ มความเข้ ม แข็ งของสถาบั น ครอบครั ว /ชุ ม ชนและด้ า น
บริการชุมชน
1.โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการประชาชนประจําตําบล
2. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว/การติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตามสาย
ประจําหมู่บ้าน/ตําบล
1.8 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านศาสนาและประเพณีที่ดีงาม
1.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา

รวม

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1
1

ปี 2561

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

50,000
900,000

1

50,000

1

1

100,000

1

100,000

1

1

100,000

1

100,000

4

1,150,000

3

250,000
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1

3

รวม 3 ปี
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

50,000

3
1

150,000
400,000

100,000

3

300,000

100,000

3

300,000

250,000

10

1,150,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1

200,000

1

200,000

1

200,000

3

600,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

1
1
1
1

50,000
150,000
100,000
100,000

1
1
1
1

50,000
150,000
100,000
100,000

1
1
1
1

50,000
150,000
100,000
100,000

3
3
3
3

150,000
450,000
300,000
300,000

รวม

6

650,000

6

650,000

6

650,000

18

1,950,000

รวมทั้งหมด

43

6,810,000

41

5,410,000

41

5,410,000

125

17,630,000

ยุทธศาสตร์
1.9 สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถของ
ผู้ด้อยโอกาส
1. โครงการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
2. โครงการสนับ สนุ นกองทุน ศูน ย์ ช่ว ยเหลื อผู้ ป่ว ยเอดส์และผู้ติดเชื้ อ
HIV
3. โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย
4. โครงการศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ
5. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
6. โครงการจัดซื้อ/จัดหาเครื่องกันหนาวเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
**************************
ปี 2559
ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้หลากหลายและการส่งเสริม
การประกอบอาชีพของประชาชน
2.โครงการสนั บสนุน ทุ นการประกอบอาชี พ/การส่งเสริ มการแปรรู ป
ผลผลิตของกลุ่มอาชีพต่างๆของแต่ละหมู่บ้าน
3. โครงการจ้างแรงงานประชาชนให้มีงานทําตามโครงการจ้างแรงงานในพื้นที่
4. โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาของกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี
5. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเยาวชนตําบลหลุบคา
6. โครงการก่อสร้างศูนย์ 0top จําหน่ายผลิตภัณฑ์ประจําตําบล
7. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว/ดํานาหาเสี่ยว

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

1
1
1
1

200,000
100,000
200,000
50,000

1
1

100,000
200,000

1
1

200,000
100,000

1

100,000

1

50,000

3
3
1
3

600,000
300,000
200,000
200,000

รวม

7

850,000

7

700,000

7

650,000

19

2,200,000

ยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
2.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้หลากหลายขยายโอกาสการมีงานทําและการ
กระจายรายได้ให้ประชาชน
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
**************************
ปี 2559
ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1
1
1
1
1
1

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

1
1
1
1
1
1

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

1
1
1
1
1
1

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

3
3
3
3
3
3

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

1
1
1

50,000
50,000
50,000

1
1
1

50,000
50,000
50,000

1
1
1

50,000
50,000
50,000

3
3
3

150,000
150,000
150,000

รวม

9

450,000

9

450,000

9

450,000

27

1,350,000

รวมทั้งหมด

16

1,300,000

18

1,150,000

18

1,100,000

57

3,550,000

ยุทธศาสตร์
2.2 สนับสนุ นให้มีการผสมผสานมิติ ทางด้ านสิ่งแวดล้อมเข้า กั บ
มิ ติ ท างเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ก่ อ ผลเสี ย หายต่ อ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตน้อยที่สุด
1.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบตําบลหลุบคา
3.โครงกาป้องกันและกําจัดโรค-แมลงศัตรูพืชให้กับเกษตรกร
4.โครงการปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะกับการปลูกพืชชนิดต่างๆ
5.โครงการรักษ์ดิน
6.โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหลุบคา
7.โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
8.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปลูกอ้อย
9.ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
ปี 2559
ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1. โครงการหลุบคาร่วมใจปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน
2. โครงการปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน์/การจัดทําแนวเขตพื้นที่
สาธารณะประโยชน์
3. โครงการรณรงค์ การปลู ก หญ้ าแฝกเพื่ ออนุ รั กษ์ ธ รรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
4. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระราชินี
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสํานักงาน อบต.หลุบคา
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
ฝุ่นละออง ของเสียอันตราย
1.โครงการกํ าจั ดขยะมู ลฝอยสิ่ งปฏิกูล และการจั ดหาถังรองรับ ขยะ
ประจําหมู่บ้าน
2.โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ/ขุดบ่อฝังกลบขยะประจําหมู่บ้าน/ตําบล
3.โครงการก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพสามารถนําไปใช้ภายในครัวเรือน
4.โครงการคัดแยกขยะภายในตําบลหลุบคา

รวม

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1
1

100,000
100,000

1
1

100,000
100,000

1
1

100,000
100,000

3
3

300,000
300,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

1
1

50,000
100,000

1
1

50,000
100,000

1
1

50,000
100,000

3
3

150,000
300,000

1
1
1
1

200,000
200,000
200,000
100,000

1
1
1
1

200,000
200,000
200,000
100,000

1
1
1
1

200,000
200,000
200,000
100,000

3
3
3
3

600,000
600,000
600,000
100,000

9

1,100,000

9

1,100,000

9

1,100,000

27

3,300,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนบัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
**************************
ปี 2559
ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1
1
1

50,000
50,000
50,000

1
1
1

50,000
50,000
50,000

1
1
1

50,000
50,000
50,000

3
3
3

150,000
150,000
150,000

รวม

3

150,000

3

150,000

3

150,000

9

450,000

รวมทั้งหมด

12

1,150,000

12

1,150,000

12

1,150,000

36

3,450,000

ยุทธศาสตร์
3.3 ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ในการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมและการสร้างภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นน่าอยู่อาศัย
1. โครงการแจกพันธุ์ไม้ผล/ไม้ประดับเพื่อปลูกตามหัวไร่ปลายนา
2. โครงการจัดหาเมล็ดข้าวพันธุ์ดีให้เกษตรกรภายในตําบลหลุบคา
3. โครงการส่งเสริมแปลงอ้อยพันธุ์ดีภายในตําบลหลุบคา
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
**************************
ปี 2559
ปี 2560
ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. 1 สร้างเสถียรภาพทางการเงิน-การคลังให้มีความมั่นคงและมี
ศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาด้านบริหาร
1. โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ภาษี และรายได้อื่น ๆ ให้ได้ตาม
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
2. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมข้อมูลข่าวสารระดับ
ตําบล

รวม

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

3

60,000

2

120,000

1

120,000

2

120,000

3

360,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
**************************
ปี 2559
ปี 2560
ยุทธศาสตร์
4.2 ปรับปรุงทรัพยากรการบริหารให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
1.โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมของบุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
2. โครงการปรับปรุงสํานักงานและการจัดซื้ออุปกรณ์ภายในสํานักงาน
3. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.3 สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กระบวนการบริ ห ารควบคู่ การบริ การ เน้ น
ความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
1. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานของ อบต.
โดยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลของ อบต. เช่น เว็บไซด์/ป้าย
ประชาสัมพันธ์/เอกสารสิ่งพิมพ์/และช่องทางอื่นๆ
2. โครงการจั ด ซื้ อ /จั ด หาหนั ง สื อ พิ ม พ์ ป ระจํ า หมู่ บ้ า นเพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ ง
ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
รวม

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

1
1

100,000
100,000

1
1

100,000
100,000

1
1

100,000
100,000

3
3

300,000
300,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

5

400,000

5

400,000

5

400,000

15

1,200,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนบัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
**************************
ปี 2559
ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1

20,000

1

20,000

1

20,000

3

60,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

3

60,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

3

60,000

รวม

3

60,000

3

60,000

3

60,000

12

180,000

รวมทั้งหมด

10

1,280,000

10

1,280,000

10

1,280,000

30

3,840,000

ยุทธศาสตร์
4.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
การออกเสียงเลือกตั้งและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
1. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. โครงการจั ดเวที ป ระชาคมในการจั ดทํ าและปรั บ ปรุ งแผนพั ฒ นา
หมู่บ้านและตําบล
3. สนับสนุนโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบปะประชาชน
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
**************************
ปี 2559
ยุทธศาสตร์

5. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
1. โครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก และปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซมถนน คสล.โดยใช้ยางแอสฟรัล หมู่ที่ 1 -10
2. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1-10
3. โครงการก่อสร้าง-ซ่อมแซมร่องระบายน้ําภายในหมู่บ้าน
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
5. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบลหลุบคา
5.2 พัฒนาด้านแหล่งน้ํา /ลําห้วยสาธารณะ
1. โครงการขุดลอกลําห้วยสาธารณะประโยชน์
2. โครงการขุดสระน้ําสาธารณะประโยชน์
3. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
4. โครงการขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร
รวม

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

15

3,415,000

30

8,350,000

30

8,350,000

81

20,115,000

20
1
1

1,186,600
1,616,300
3,000,000

49
57

10,040,000
15,940,000

49
57

10,040,000
15,940,000

119
120
1

21,266,600
33,496,300
3,000,000

1
1
1
1

500,000
300,000
1,000,000
200,000

3
4

1,500,000
1,100,000

3
4

1,500,000
1,100,000

7
9
1
1

3,500,000
2,500,000
200,000
200,000

41

11,217,900

143

36,930,000

143

36,930,000

327

84,277,900
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา
**************************
ปี 2559
ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

2
1

400,000
200,000

1
1

200,000
200,000

1
1

200,000
200,000

4
3

800,000
600,000

10

2,880,000

74

29,980,000

74

29,980,000

158

62,840,000

รวม

13

3,480,000

76

30,380,000

76

30,380,000

165

64,240,000

รวมทั้งหมด

54

14,697,900

219

67,810,000

219

67,810,000

492

150,317,900

รวมทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์

135

25,237,900

300

76,690,000

302

67,750,000

737

169,677,900

ยุทธศาสตร์
5.3 พัฒนาระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค /สาธารณูปการ
1. โครงการสนับสนุนและขยายเขตประปาหมู่บ้าน
2. โครงการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ -อุ ป กรณ์ ใ นการซ่ อ มแซมไฟฟ้ า /
ประปาหมู่บ้าน
3. โครงการเพิ่มการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ-เพิ่มการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุบคา อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน
ที่

โครงการ

1 ■โครงการสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

KPI
(ตัวชี้วัด)
- ร้อยละ 80
คุณภาพ
การศึกษาดีขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 ■โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
■ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ของประชาชนและภาคีการพัฒนาใน ประชาชนและภาคีการพัฒนาใน
การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา

■เพื่อส่งเสริมโครงการศึกษาดูงาน
สานสัมพันธ์ของกลุ่มโรงเรียนสังกัด
พื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 7

50,000

50,000

50,000

-ร้อยละ 80
ประชาชนมีส่วน
ร่วมมากขึ้น

3 ■โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจแบบพอเพียงของทุก
โรงเรียนในตําบลหลุบคา

■เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้แก่
นักเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-ร้อยละ 80
นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น

4 ■ส่งเสริมการจัดหาสื่อและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนระดับชั้น
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาทุก
โรงเรียนในตําบลหลุบคา

■ส่งเสริมการจัดหาสื่อและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษา

1.โครงการเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้าน
เหล่ากาดย่า
2.โครงการเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านโคก
ไพรวัน
1.โครงการจัดซื้อหนังสือห้องของ
โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
2.โครงการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนโรงเรียนบ้าน
โคกไพรวัน

■เด็กและเยาวชนมี ส่วนการศึกษา
การศึกษาที่ดีอย่างมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน
ส่วนการศึกษา
■เป็นการส่งเสริม
สานสัมพันธ์ของกลุ่ม
โรงเรียนสังกัดพื้นที่
การศึกษา
ส่วนการศึกษา
■เพื่อเป็นการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงให้แก่นักเรียน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- ร้อยละ 80ของ
สื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม
กับวัย

■ส่งเสริมการจัดหา ส่วนการศึกษา
สื่อและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษา

■เด็กและเยาวชนมีการศึกษาทีด่ ี ■เด็กและเยาวชนมีการศึกษาดีขนึ้
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน

5 ■โครงการจัดหาสื่อและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนระดับชั้นประถม
โรงเรียนบ้านหลุบคา
6 ■โครงการจัดหาสื่อพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียน
บ้านเหล่ากาดย่า
7 ■โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม

■ส่งเสริมการจัดหาสื่อและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษา
■ส่งเสริมการจัดหาสื่อและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษา
■ส่งเสริมการจัดหาสื่อและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดหาสื่อและพัฒนาสื่อการ 50,000 50,000 50,000
เรียนการสอนระดับชั้นประถม
โรงเรียนบ้านหลุบคา
โครงการจัดหาสื่อพัฒนากิจกรรม
50,000 50,000 50,000
การเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียน
บ้านเหล่ากาดย่า
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
50,000 50,000 50,000
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม

8 ■ส่งเสริมการจัดหาสื่อและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนระดับชั้น
ประถมศึกษา

■ส่งเสริมการจัดหาสื่อและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 50,000
คอมพิวเตอร์และการให้บริการ
สารสนเทศร.ร.โนนศิลาเหล่าเกษตร

50,000

50,000

9 ■โครงการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ชุมชน

■ส่งเสริมการจัดหาสื่อและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษา

โครงการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนโสกหว้า
โนนดินหอม

50,000

50,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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50,000

KPI
(ตัวชี้วัด)
- ร้อยละ 80 เพื่อ
พัฒนาการสอนให้
ดีขั้น
- ร้อยละ 80
พัฒนาการสอนให้
ดีขั้น

-ร้อยละ 80 เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
บ้านเลิงทุ่ม
-เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการสอนให้
ดีขั้น

-เพื่อให้ทุกคนได้
เข้าถึงการศึกษา

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

■ส่งเสริมการจัดหาสื่อและ

ส่วนการศึกษา

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษา

■ส่งเสริมการจัดหาสื่อ
และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนระดับชั้น
ประถมศึกษา
■ส่งเสริมการจัดหาสื่อ
และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน
■ส่งเสริมการจัดหาสื่อ
และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนระดับชั้น
ประถมศึกษา
■ส่งเสริมการจัดหาสื่อ
และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนระดับชั้น
ประถมศึกษา

ส่วนการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน
ที่

โครงการ

10 ■โครงการค่ายแรลลี่รักการอ่าน
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ประชาคมอาเซียน
11 โครงการสนุกกับการเรียนรู้ สู่โลก
กว้างทางการศึกษานําพาเด็กไทยสู่
อาเซียน
12 ■โครงการส่งเสริมการเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

วัตถุประสงค์
■พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐาน
■พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐาน
■พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐาน

13 ■โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน
■พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
เด็ก เยาวชน ชุมชนไทย ต้านภัยยา มาตรฐาน
เสพติด สู่อาเซียน
14 ■โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนสังกัดพื้นที่การศึกษา
แก้งคร้อ 7

■พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการค่ายแรลลีร่ ักการอ่าน
บูรณาการเศรฐกิจพอเพียงสู่
ประชาคมอาเซียน
โครงการสนุกกับการเรียนรู้ สู่โลก
กว้างทางการศึกษานําพาเด็กไทยสู่
อาเซียน
โครงการส่งเสริมการเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี
โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน เด็ก
เยาวชน ชุมชนไทย ต้านภัยยาเสพ
ติด สู่อาเซียน
โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนสังกัดพื้นที่การศึกษา
แก้งคร้อ 7

~ 65 ~

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

KPI
(ตัวชี้วัด)
-เพื่อส่งเสริมให้
เด็กรักการอ่าน
มากขี้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
■ค่ายแรลลี่รักการอ่าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ประชาคมอาเซียน

60,000

60,000

60,000

-จัดกิจกรรมสู่โลก ■ส่งเสริมกับการเรียนรู้
กว้างทางการศึกษา สู่โลกกว้างทางการศึกษา
-เพื่อให้นักเรียนมี นําพาเด็กไทยสู่อาเซียน

ส่วนการศึกษา

20,000

20,000

20,000

ความอดทน

ส่วนการศึกษา

30,000

-สนับสนุนกีฬา
เพื่อลดปัญหายา
เสพติด

60,000

-เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาขอเด็ก

30,000

60,000

30,000

60,000

■ส่งเสริมการเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี
■ส่งเสริมกีฬานักเรียน
เด็ก เยาวชน ชุมชน
ไทย ต้านภัยยาเสพติด
สู่อาเซียน
■ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพวิชาการกลุ่ม
โรงเรียนสังกัดพื้นที่
การศึกษาแก้งคร้อ 7

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1. 2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริการสาธารณสุข การมีสุขภาพแข็งแรง สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อและการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ■โครงการรณรงค์ป้องกัน
50,000 50,000
50,000
■เพื่อเป็นการป้องกันและระงับ ■จัดซื้อเครื่องมือในการป้องกัน
โรคติดต่อทุกประเภท
โรคติดต่อที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น โรคติดต่อทุกประเภทเพื่อเป็นการ
ป้องกันโรคติดต่อทุกประเภท
ในเขตพื้นที่
- เครื่องพ่นหมอกควัน
- เครื่องมือป้องกันโรคฉี่หนู
- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2 ■โครงการรณรงค์ให้ประชาชน ■โครงการรณรงค์ให้ประชาชนมี ■จัดอบรมโครงการรณรงค์เพื่อให้
20,000 20,000
20,000
มีความรู้และเอาใจใส่ในการดูแล ความรู้และเอาใจใส่ในการดูแล ประชาชนมีความรู้และสามารถเข้าใจ
สุขภาพ
สุขภาพ
ในการดูแลสุขภาพได้
3 ■โครงการอุดหนุนศูนย์บริการ ■เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
สาธารณสุขมูลฐานและการ
ให้บริการสาธารณสุขและการให้
สนับสนุนการให้ข้อมูลประชาชน ข้อมูลข่าวสารต่างๆกับประชาชน
ในพื้นที่
4 ■โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ■เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการการจัดทํา จปฐ.
ในด้านการจัดทําข้อมูล จปฐ.

KPI
(ตัวชี้วัด)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เพื่อลดการ
เกิดโรคติดต่อ
ในพื้นที่

■ประชาชนในเขตพื้นที่
มีสุขภาพแข็งแรงได้รับ
การบริการสาธารณสุข
อย่างถ้วนถึงทุกหมู่บ้าน

ส่วน
สาธารณสุข

-เพื่อให้
ประชาชนดูแล
สุขภาพมากขึ้น

■ประชาชนในเขตพื้นที่
มีความรู้และเอาใจใส่ใน
เรื่องการดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้
■เพื่อเป็นการสนับสนุน
การให้บริการสาธารณสุข
และการให้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆกับประชาชน
■อ.ส.ม.ในเขตพื้นที่ทุก

ส่วน
สาธารณสุข

20,000
■โครงการอุดหนุนศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานและการสนับสนุน
การให้ข้อมูลประชาชน

20,000

20,000

-เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการ
ให้บริการ

50,000
■สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือใน
การจัดทําข้อมูล ข้อมูล จปฐ.ในพืน้ ที่
ให้มีความชัดเจนและสามารถครบ
คลุมทุกด้าน

50,000

50,000

-เพื่อสนับสนุน
การจัดทําจปฐ.
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หมู่บ้านสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในเกิดประสิทธิภาพ
ประชาชน

ส่วน
สาธารณสุข

ส่วน
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1. 2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริการสาธารณสุข การมีสุขภาพแข็งแรง สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อและการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

ที่

โครงการ

5 ■โครงการอุดหนุนสํานักงาน
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

วัตถุประสงค์
■เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
อุดหนุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

6 ■โครงการหอกระจายข่าวสร้าง
สุขภาพดี

■เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

7 ■โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิม่
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

■เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
■เพื่อเป็นการสนับสนุนการอุดหนุน
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
■เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

■เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา
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งบประมาณและที่มา
2559
(บาท)
150,000

2560
(บาท)
150,000

2561
(บาท)
150,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

KPI
(ตัวชี้วัด)
- เพื่อเป็นการ
สนับสนุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
- เพื่อให้
ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
- เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคล
การทาง
การศึกษา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
■เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่วน
การอุดหนุนหลักประกัน สาธารณสุข
สุขภาพแห่งชาติ
■เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง
■เพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา

ส่วน
สาธารณสุข

ส่วน
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.3 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ■โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ของเด็กนักเรียนและการจัดหาทุน
สงเคราะห์แก่เด็กนักเรียนทีเ่ รียนดีมี
ฐานะยากจน

■เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กนักเรียนและ
การจัดหาทุนสงเคราะห์แก่เด็ก
นักเรียนที่เรียนดีมีฐานะยากจน

1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
2.โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.โครงการบัณฑิตน้อย

2 ■โครงการสนับสนุนการจัดค่าย
เยาวชนเพื่อพัฒนาจริยธรรม
คุณธรรมแก่เยาวชนและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3 ■โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ออกค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

■เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัด ■จัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อ
ค่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาจริยธรรม พัฒนาจริยธรรมคุณธรรมแก่
เยาวชน
คุณธรรมแก่เยาวชน

ที่

โครงการ

■เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมออกค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี

4 ■โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ■โครงการสนับสนุนการจัด
การกีฬาของโรงเรียน
กิจกรรมการกีฬาของโรงเรียน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

40,000

40,000

40,000

50,000
■เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมออกค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

50,000

50,000

■โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการกีฬาของโรงเรียน
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50,000

50,000

50,000

KPI
(ตัวชี้วัด)
- เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็ก
นักเรียน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

■เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ส่วนการศึกษา
จัดกิจกรรมของเด็ก
นักเรียนและการจัดหาทุน
สงเคราะห์แก่เด็กนักเรียน
ที่เรียนดีมีฐานะยากจน

■เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่วนสวัสดิการ
การจัดค่ายเยาวชนเพื่อ สังคม
พัฒนาจริยธรรม
คุณธรรมแก่เยาวชน
■เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่วนการศึกษา
สนับสนุนการจัด การจัดกิจกรรมออกค่าย
กิจกรรมออกค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี

-เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการจัด
ค่ายเยาวชนเพื่อ
พัฒนาจริยธรรม
-เพื่อเป็นการ

ลูกเสือ-เนตรนารี
-เพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
การกีฬาของ
โรงเรียน

■โครงการสนับสนุน
ส่วนการศึกษา
การจัดกิจกรรมการกีฬา
ของโรงเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.3 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
2.โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.โครงการบัณฑิตน้อย

5 ■โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ของเด็กนักเรียนและการจัดหาทุน
สงเคราะห์แก่เด็กนักเรียนทีเ่ รียนดี
มีฐานะยากจน

■เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กนักเรียนและ
การจัดหาทุนสงเคราะห์แก่เด็ก
นักเรียนที่เรียนดีมีฐานะยากจน

6 ■โครงการสนับสนุนการจัดค่าย
เยาวชนเพื่อพัฒนาจริยธรรม
คุณธรรมแก่เยาวชนและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7 ■โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมออกค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

■เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัด ■จัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อ
ค่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาจริยธรรม พัฒนาจริยธรรมคุณธรรมแก่
เยาวชน
คุณธรรมแก่เยาวชน

8 ■โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการกีฬาของโรงเรียน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
■เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ส่วนการศึกษา

- เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการจัด จัดกิจกรรมของเด็ก
กิจกรรมของเด็ก นักเรียนและการจัดหาทุน
สงเคราะห์แก่เด็กนักเรียน
นักเรียน
ที่เรียนดีมีฐานะยากจน

40,000

40,000

40,000

■เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมออกค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี

50,000
■เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมออกค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

50,000

50,000

■โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการกีฬาของโรงเรียน

■โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการกีฬาของโรงเรียน

50,000

50,000

50,000
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-เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการจัด
ค่ายเยาวชนเพื่อ
พัฒนาจริยธรรม
-เพื่อเป็นการ
สนับสนุนกิออก
ค่ายลูกเสือเนตรนารี
-เพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
การกีฬาของ
โรงเรียน

■เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่วนสวัสดิการ
การจัดค่ายเยาวชนเพื่อ สังคม
พัฒนาจริยธรรม
คุณธรรมแก่เยาวชน
■เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่วนการศึกษา
การจัดกิจกรรมออกค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี
■โครงการสนับสนุน
ส่วนการศึกษา
การจัดกิจกรรมการกีฬา
ของโรงเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.4 แนวทางการพัฒนาสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ■โครงการฝึกอบรมเพื่อลด
■เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุก
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพ หมู่บา้ นลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
ติดของเด็กและเยาวชน
การติดยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
■เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกหมู่บา้ น 50,000
ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพ
ติดของเด็กและเยาวชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

■เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง
ๆของนักเรียน
3 ■โครงการจัดซื้อ/จัดหารถรับส่ง ■เพื่อให้มีรถรับส่งเด็กนักเรียน
เด็กนักเรียน
4 ■โครงการจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ ■เพื่อให้แต่ชุมชนได้มีอุปกรณ์
ของสนามเด็กเล็ก
ของสนามเด็กเล็ก

■เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ
ของนักเรียน
■เพื่อให้มีรถรับส่งเด็กนักเรียน

200,000

200,000

200,000

300,000

300,000

300,000

■เพื่อให้แต่ชุมชนได้มีอุปกรณ์ของ
สนามเด็กเล็ก

200,000

200,000

200,000

5 ■โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

■เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กนักเรียน

150,000

150,000

150,000

2 ■โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

■เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กนักเรียน
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KPI
(ตัวชี้วัด)
-เพื่อลดพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการติดยา
เสพติดของเด็กและ
เยาวชนได้

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

■เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนทุกหมู่บ้านลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ติดยาเสพติดของเด็ก
และเยาวชนได้
-เพื่อเป็นการส่งเสริม ■เพื่อเป็นการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการ
การจัดกิจกรรมการเรียน
เรียนการสอน
การสอน
-เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ ■เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
มีรถสําหรับรับ-ส่ง
มีรถสําหรับรับ-ส่ง
-เพื่อให้แต่ชุมชนได้ ■เพื่อให้แต่ชุมชนได้มี
มีอุปกรณ์ของ
อุปกรณ์ของสนามเด็ก
สนามเด็กเล็ก
เล็ก
-เพื่อเป็นการ
■เพื่อเป็นการส่งเสริม
ส่งเสริมการจัด
การจัดกิจกรรมของเด็ก
กิจกรรมของเด็ก
นักเรียน
นักเรียน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา
ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.5 แนวทางการพัฒนาดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

■โครงการอยู่เฝ้าเหตุเพลิง
ไหม้ หมู่ที่ 1-10

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

200,000

200,000

200,000

-ประชาชนมปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน

■ประชาชนทุกหมู่บ้านมี
ความปลอดภัย

สํานักปลัด

2

■โครงการสนับสนุนตํารวจ
สายตรวจประจําหมู่บ้าน

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

50,000

50,000

50,000

■ประชาชนทุกหมู่บ้านมี
ความปลอดภัย

สํานักปลัด

3

■โครงการจัดตั้งจุดตรวจช่วง
เทศกาลต่างๆ

■เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางท้อง ■เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางท้อง 50,000
ถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
ถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

50,000

50,000

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
-เพื่อเป็นการลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

■ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ

สํานักปลัด

4

■โครงการจัดหา/จัดซื้อเครื่อง ■เพื่อเป็นการจัดหา/จัดซื้อเครื่อง
แต่งกายและวิทยุสื่อสารให้แก่ แต่งกายให้แก่ อปพร.
อปพร.

■เพื่อเป็นการจัดหา/จัดซื้อเครื่อง
แต่งกายให้แก่ อปพร.

50,000

50,000

50,000

-ประชาชนทุกหมู่บ้านมี ■ประชาชนทุกหมู่บ้านมี
ความปลอดภัยในชีวิต ความปลอดภัย
และทรัพย์สิน

สํานักปลัด

5

■โครงการรณรงค์ป้องกันและ ■เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหายาเสพติด

■เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

50,000

50,000

■เพื่อเป็นการรณรงค์
-เพื่อเป็นการรณรงค์
ป้องกันปัญหายาเสพติด
ป้องกันปัญหายาเสพติด

สํานักปลัด

6

■โครงการสนับสนุนภารกิจกิจกรรมการฝึกอบรมอปพร.

■โครงการสนับสนุนภารกิจกิจกรรมการฝึกอบรมอปพร.

100,000

100,000

100,000

-เพื่อเป็นการสนับสนุน
ภารกิจ-กิจกรรมการ
ฝึกอบรมอปพร.

■เพื่อเป็นการสนับสนุน
ภารกิจ-กิจกรรมการ
ฝึกอบรมอปพร.

สํานักปลัด

■โครงการสนับสนุนภารกิจกิจกรรมการฝึกอบรมอปพร.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.5 แนวทางการพัฒนาดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
7 ■โครงการสนับสนุนอบรม
■เพื่อเป็นการสนับสนุนอบรม ■เพื่อเป็นการสนับสนุนอบรม 100,000
อาสาสมัครดับไฟป่าพร้อมทั้ง
อาสาสมัครดับไฟป่า
อาสาสมัครดับไฟป่าพร้อม
อุปกรณ์
อุปกรณ์
8 ■โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ■เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ■เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ของยาเสพติดในชุมชน
ของยาเสพติดในชุมชน

9 ■ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ■เพื่อเป็นการจัดหา/จัดซื้อ
เครื่องสูบน้ํา

■เพื่อเป็นการจัดหา/จัดซื้อ
เครื่องสูบน้ํา

100,000

~ 72 ~

100,000

100,000

KPI
(ตัวชี้วัด)
-เพื่อเป็นการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
-เพื่อเป็นการ
สนับสนุนภารกิจกิจกรรมการฝึกอบรม
อปพร.
-เพื่อเป็นการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

■เพื่อเป็นการรณรงค์ สํานักปลัด
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
■เพื่อเป็นการสนับสนุน สํานักปลัด
ภารกิจ-กิจกรรมการ
ฝึกอบรมอปพร.
■เพื่อเป็นการรณรงค์ สํานักปลัด
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพควบคู่กับการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
2559
2560
2561
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ■โครงการสนับสนุนจัดหา
200,000
200,000
■เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
■เพื่อสนับสนุนการการแข่งขัน 200,000
กีฬาของเยาวชน/ประชาชน/ กีฬาของเยาวชน/ประชาชน/
อุปกรณ์กีฬาของเยาวชน/
อบต.
อบต.
ประชาชน
2 ■โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ■เพื่อให้เยาวชนได้มีการ
150,000
150,000
■เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนได้มี 150,000
แข่งขันกีฬาเพื่อต้านภัยยา
การแข่งขันกีฬาสาน
เพื่อต้านยาเสพติด
เสพติด
ความสัมพันธ์
3 ■โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ชกมวยไทยเพื่อต้านยาเสพติด

■เพื่อให้เยาวชน/ประชาชน
ได้มีการอนุรักษ์มรดกไทย

4 ■โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ขนาดมาตรฐาน

■เพื่อให้เยาวชน/ประชาชน
ออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพ
แข็งแรง

5 ■โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ขนาดมาตรฐาน
บ้านโนนดินหอม หมู่ 8

■เพื่อให้เยาวชน/ประชาชน
ออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพ
แข็งแรง

KPI
(ตัวชี้วัด)
-เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลังที่
เหมาะสม ปลอดภัย
-เพื่อให้เยาวชน/
ประชาชนได้มีการ
แข่งขันกีฬาสาน
ความสัมพันธ์
-เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลัง
เพื่อสุขภาพร่างกาย

■เพื่อสนับสนุนการการแข่งขัน
กีฬาของเยาวชน/ประชาชน/
อบต.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

■เพื่อสนับสนุนการการแข่งขัน
กีฬาของเยาวชน/ประชาชน/
อบต.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลัง
ได้มาตรฐาน

■เพื่อสนับสนุนการการแข่งขัน
กีฬาของเยาวชน/ประชาชน/
อบต.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

- เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลัง
ได้มาตรฐาน

~ 73 ~

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
■เพื่อให้ประชาชนใน
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง
■เพื่อให้เยาวชน/
ประชาชนได้มีการ
แข่งขันกีฬาสาน
ความสัมพันธ์
■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลัง
เพื่อสุขภาพร่างกาย
■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลัง
เพื่อสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง
■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลัง
เพื่อสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพควบคู่กับการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
2559
2560
2561
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ■โครงการสนับสนุนจัดหา ■เพื่อสนับสนุนการจัดงานกีฬา ■เพื่อสนับสนุนการการแข่งขัน
200,000
200,000
200,000
อุปกรณ์กีฬาของเยาวชน/
ของเยาวชน/ประชาชน/อบต. กีฬาของเยาวชน/ประชาชน/อบต.
ประชาชน
2 ■โครงการจัดการแข่งขัน
150,000
150,000
■เพื่อให้เยาวชนได้มีการแข่งขัน ■เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนได้มี 150,000
การแข่งขันกีฬาสาน
กีฬาเพื่อต้านภัยยาเสพติด
กีฬาเพื่อต้านยาเสพติด
ความสัมพันธ์

KPI
(ตัวชี้วัด)
-เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลังที่
เหมาะสม ปลอดภัย
-เพื่อให้เยาวชน/
ประชาชนได้มีการ
แข่งขันกีฬาสาน
ความสัมพันธ์

3 ■โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชกมวยไทยเพื่อต้านยา
เสพติด

■เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนได้
มีการอนุรักษ์มรดกไทย

■เพื่อสนับสนุนการการแข่งขัน
กีฬาของเยาวชน/ประชาชน/
อบต.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลัง
เพื่อสุขภาพร่างกาย

4 ■โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ขนาด
มาตรฐาน
5 ■โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ขนาด
มาตรฐานบ้านโนนดินหอม
หมู่ 8

■เพื่อให้เยาวชน/ประชาชน
ออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพ
แข็งแรง

■เพื่อสนับสนุนการการแข่งขัน
กีฬาของเยาวชน/ประชาชน/
อบต.
■เพื่อสนับสนุนการการแข่งขัน
กีฬาของเยาวชน/ประชาชน/
อบต.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลังได้
มาตรฐาน
- เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลังได้
มาตรฐาน

■เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนออก
กําลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง

2,000,000

~ 74 ~

2,000,000

2,000,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนการศึกษา
■เพื่อให้ประชาชนใน
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง
■เพื่อให้เยาวชน/
ส่วนการศึกษา
ประชาชนได้มีการ
แข่งขันกีฬาสาน
ความสัมพันธ์
ส่วนการศึกษา
■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลังเพื่อ
สุขภาพร่างกาย

■เพื่อให้ประชาชนใน

ส่วนการศึกษา

พื้นที่มีการออกกําลังเพื่อ
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลังเพื่อ
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

กรมส่งเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพควบคู่กับการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารของประชาชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 ■โครงการก่อสร้างสวน
500,000
500,000
■เพื่อให้เยาวชน/ประชาชน ■เพื่อให้ประชาชน/ประชาชน 500,000
ส่งเสริมสุขภาพและลานกีฬา ออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพ ออกกําลังเพื่อสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง
แข็งแรง
ต้านยาเสพติด หมู่ที่ 9
7 ■โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ขนาดมาตรฐาน
หมู่ที่ 5 บ้านภูดิน

■เพื่อให้เยาวชน/ประชาชน ■เพื่อสนับสนุนการการแข่งขัน
ออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพ กีฬาของเยาวชน/ประชาชน/
แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิด อบต
ประโยชน์

2,000,000

~ 75 ~

2,000,000

2,000,000

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลัง
เพื่อสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง

■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลังเพื่อ
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ส่วนการศึกษา

■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการออกกําลัง
เพื่อสุขภาพร่างกายที่
เข็งแรง

■เพื่อให้ประชาชนใน
กรมส่งเสริมฯ
พื้นที่มีการออกกําลังเพื่อ
สุขภาพร่างกายทีเ่ ข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว/ชุมชนและด้านบริการชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

1 ■โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อ
บริการประชาชนประจําตําบล

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
อินเตอร์เน็ตระดับตําบลใช้
บริการ

■โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อ
บริการประชาชนประจําตําบล

2 ■โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าว/การติดตั้ง/ปรับปรุงเสียง
ตามสายประจําหมูบ่ ้าน

■ก่อสร้างหอกระจายข่าว/
การติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายประจําหมู่บ้าน

■ก่อสร้างหอกระจายข่าว/
การติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายประจําหมู่บ้าน

40,000

40,000

3 ■โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวสร้างสุขภาพดี

■เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

■ก่อสร้างหอกระจายข่าว/
การติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายประจําอนามัยหลุบคา

60,000

60,000

~ 76 ~

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีอินเตอร์เน็ต
ระดับตําบลใช้บริการ

■ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารจาก
อินเตอร์เน็ตตําบล

สํานักปลัด

40,000

-เพื่อให้หมู่บ้านมีหอ
กระจายข่าวเสียงตาม
เสียง

■เพื่อให้หมู่บ้านมีหอ
กระจายข่าวเสียงตาม
เสียง

สํานักปลัด

60,000

-เพื่อให้หมู่บ้านมีหอ
กระจายข่าวเสียงตาม
เสียง

■เพื่อให้หมู่บ้านมีหอ
กระจายข่าวเสียงตาม
เสียง

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.8 แนวทางพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม ด้านศาสนาและประเพณีที่ดีงาม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ■โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น/ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2 ■โครงการส่งเสริมวันสําคัญ
ทางศาสนา

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
เห็นความสําคัญทางศาสนา

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
1. โครงการจัดงานประเพณีวัน 100,000
ลอยกระทง หมู่ที่ 1
2. โครงการบุญปั้งไฟ หมู่ที่ 5
3. โครงการประเพณี
วัฒนธรรม หมู่ท1ี่ - 10
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.การถวายเทียนเข้าพรรษา
100,000
2.โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว หมู่ที่ 5
3.โครงการปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 7

~ 77 ~

100,000

100,000

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ให้ ประชาชนในพื้นที่
มีการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

■ประชาชนในพื้นที่มี
การอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา

-ให้ประชาชนในพื้นที่
เห็นความสําคัญทาง
ศาสนา

■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่เห็นความสําคัญ
ทางศาสนา

ส่วนการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.9 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ด้อยโอกาส
ที่

โครงการ

1 ■โครงการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ตดิ เชื้อ
เอดส์และผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000

■เพื่อให้จัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ตดิ เชื้อ
เอดส์และผู้ด้อยโอกาส

■จัดสวัสดิการให้แก่ผสู้ ูงอายุ/
คนพิการ/ผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในตําบล

2 ■โครงการสนับสนุนกองทุน ■เพื่อเป็นการสนับสนุน
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และ กองทุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วย
ผู้ติดเชื้อ HIV
เอดส์และผูต้ ิดเชื้อ HIV

■จัดฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ตดิ เชื้อ/ผู้พิการ

50,000

50,000

50,000

3 ■โครงการสนับสนุนการ
ช่วยเหลือผูด้ ้อยโอกาสและ
ผู้ประสบภัย

■เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
และสนับสนุนการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย

■เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
และสนับสนุนการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย

50,000

50,000

50,000

4 ■โครงการก่อสร้างสิ่งอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้พิการที่มา
ติดต่อราชการพร้อมทั้งการ
จัดซื้อ-จัดหากายอุปกรณ์
สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
5 ■โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
บ้านเทอดไทด์องค์ราชันให้กับ
ผู้ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง

■เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

■เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

150,000

150,000

150,000

■เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ให้กับผู้ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง

■เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ให้กับผู้ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง

100,000

100,000

100,000
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KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-ให้แก่ผู้สูงอายุ/คน
พิการ/ผูต้ ิดเชื้อเอดส์
และผูด้ ้อยโอกาสมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
-จัดฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ตดิ
เชื้อ/ผู้พิการ
-เพื่อช่วยเหลือ
และสนับสนุนการ
ช่วยเหลือผูด้ ้อยโอกาส
และผูป้ ระสบภัย
-เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

■จัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ตดิ
เชื้อเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสใน
■จัดฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ติดเชื้อ/ผู้พิการ

งานสวัสดิการ
สังคม

■เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
และสนับสนุนการ
ช่วยเหลือผูด้ ้อยโอกาส
และผูป้ ระสบภัย
■เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

งานสวัสดิการ
สังคม

-เพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ ■เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ยากจนไม่มีที่อยู่
เป็นของตนเอง
อาศัยเป็นของตนเอง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งานสวัสดิการ
สังคม

งานสวัสดิการ
สังคม

งานสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.9 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ด้อยโอกาส
งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

■เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัด
งานผู้สูงอายุ

■เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัด
งานผู้สูงอายุ

7 ■โครงการจัดซื้อ/จัดหาเครื่อง ■เพื่อเป็นการจัดซื้อ/จัดหา
กันหนาวแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ เครื่องกันหนาวแจกจ่ายให้กับ
ราษฎรทีย่ ากไร้
ยากไร้

■เพื่อเป็นการจัดซื้อ/จัดหา
เครื่องกันหนาวแจกจ่ายให้กับ
ราษฎรที่ยากไร้

100,000

100,000

8 ■โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ

■เพื่อเป็นการส่งเสริมศึกษาดู 100,000
งานผู้สูงอายุ
100,000

ที่

โครงการ

6 ■โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

■เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัด
งานผู้สูงอายุ

9 ■โครงการอบรมเพื่อพัฒนากลุ่ม ■เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่ม
สตรี
สตรีตําบลหลุบคา

■เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่ม
สตรี

~ 79 ~

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานสวัสดิการ
สังคม

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ

■เพื่อเป็นการส่งเสริม
การจัดงานผูส้ ูงอายุ

100,000

-เพื่อเป็นการจัดซื้อ/
จัดหาเครื่องกันหนาว
แจกจ่ายให้กับราษฎร
ที่ยากไร้

■เพื่อเป็นการจัดซื้อ/
จัดหาเครื่องกันหนาว
แจกจ่ายให้กับราษฎรที่
ยากไร้

100,000

100,000

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนผู้สูงอายุ

■เพื่อเป็นการส่งเสริม
การจัดงานผูส้ ูงอายุ

งานสวัสดิการ
สังคม

100,000

100,000

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
กลุ่มสตรี

■เพื่อเป็นการส่งเสริม
กลุ่มสตรี

งานสวัสดิการ
สังคม

งานสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้หลากหลายขยายโอกาสการมีงานทําและการกระจายรายได้ให้ประชาชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
2559
2560
2561
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ■โครงการพัฒนาอาชีพให้
100,000
100,000
■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี ■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการ 100,000
หลากหลายและการส่งเสริมการ การพัฒนาอาชีพและเพิ่มการ พัฒนาอาชีพและเพิ่มการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ

2 ■โครงการสนับสนุนทุนการ
■เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
ประกอบอาชีพ/การส่งเสริมการ และเพิ่มการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตของลุ่มอาชีพ
ประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ ของแต่ละหมูบ่ ้าน

■สนับสนุนกลุม่ อาชีพหมู่ 1-10 100,000
-กลุ่มจักสาน/ทอผ้า/กลุม่
สหกรณ์ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 10
-ทอเสื่อกก หมู่ที่ 7
-กลุ่มขนม หมู่ที่ 1-กลุ่มทอผ้า
หมู่ 9
3 ■โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/ ■เพื่อเป็นส่งเสริมให้นักเรียน/ ■เพื่อเป็นส่งเสริมให้นักเรียน/ 50,000
นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน
นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนมี
งาน

100,000

100,000

50,000

50,000

4 ■โครงการจ้างแรงงาน
ประชาชนให้มีงานทําตาม
โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่

100,000

100,000

■ประชาชนในพื้นที่มีงานทํา
เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้

■ประชาชนในพื้นที่มีงานทํา
เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้

100,000

~ 80 ~

KPI
(ตัวชี้วัด)
■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการพัฒนา
อาชีพและเพิ่มการ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ
■เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและเพิ่มการ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ หมู่ที่ 1-10

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการพัฒนา
อาชีพและเพิ่มการ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ
■เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและเพิ่มการ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ หมู่ที่ 1-10

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งาน
สวัสดิการ
สังคม

■เพื่อเป็นส่งเสริมให้
นักเรียน/นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียนมี
งานทํารายได้
■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีรายได้

■เพื่อเป็นส่งเสริมให้
นักเรียน/นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียนมี
งานทํารายได้
■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีรายได้

สํานักปลัด

งาน
สวัสดิการ
สังคม

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้หลากหลายขยายโอกาสการมีงานทําและการกระจายรายได้ให้ประชาชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
2559
2560
2561
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
5 ■โครงการศึกษาดูงานของกลุ่ม ■ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ ■ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 200,000
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
6 ■โครงการก่อสร้างศูนย์ TOP
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ประจําตําบล

■เพื่อให้มีก่อสร้างศูนย์ TOP ■เพื่อให้มีก่อสร้างศูนย์ TOP 200,000
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ประจําตํา
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ประจํา
ตําบล

7 ■โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยว
ข้าว/ดํานาหาเสีย่ ว

■สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว/
ดํานาหาเสี่ยว

■สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว/
ดํานาหาเสี่ยว

50,000
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-

-

50,000

50,000

KPI
(ตัวชี้วัด)
-ประชาชนในพื้นที่มี
งานทําเพื่อเป็นการ
เพิ่มรายได้
-ประชาชนในพื้นที่มี
การศึกษาดูงานของ
กลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มระ
สิทธิภาพ
-สนับสนุนการจัด
กิจกรรมประเพณีลง
แขกเกี่ยวข้าว

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
■ประชาชนในพื้นที่มี
งานทําเพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้
■ประชาชนในพื้นที่มี
การศึกษาดูงานของกลุ่ม
อาชีพเพื่อเพิ่มระสิทธิ
ภาพ
■สนับสนุนการจัด
กิจกรรมประเพณีลงแขก
เกี่ยวข้าว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

ที่
1

2

3

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
2.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้การผสมผสานมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับมิติทางเศรษฐกิจเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจก่อผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตน้อยที่สุด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
KPI
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(ตัวชี้วัด)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
■โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ ■เพื่อมีส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ ■เพื่อมีส่งเสริมศูนย์เรียนรู้
■เพื่อให้ประชาชน
■เพื่อให้ประชาชน
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลหลุบคา เศรษฐกิจพอเพียงตําบล
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลหลุบคา
ส่งเสริมการใช้
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่เหมาะสม
50,000
50,000
■โครงการป้องกันและกําจัด
■เพื่อให้ประชาชน
■เพื่อให้ประชาชนฝึกอบรมการ 50,000
■เพื่อให้ประชาชนใช้ ■เพื่อให้ประชาชนใช้
โรค-แมลงศัตรูพืชให้กับ
ฝึกอบรมการป้องกันและ
ป้องกันและกําจัดโรค-แมลง
ปุ๋ยชีวภาพกําจัด
ปุ๋ยชีวภาพกําจัดศัตรูพืช
เกษตรกร
กําจัดโรค-แมลงศัตรูพืช
ศัตรูพืช
ศัตรูพืช
50,000
50,000
50,000
■โครงการฝึกอบรมการวินิจฉัย ■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ ■ประชาชนได้มีการฝึกอบรม
■ประชาชนได้มีการ ■ประชาชนได้มีการ
และรักษาโรคสัตว์
ฝึกอบรมการวินิจฉัยและ
การวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์
ฝึกอบรมการวินิจฉัย ฝึกอบรมการวินิจฉัยและ
รักษาโรคสัตว์
หมู่ที่1-10
และรักษาโรคสัตว์
รักษาโรคสัตว์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่งเสริม
การเกษตร
ส่งเสริม
การเกษตร
ส่งเสริม
การเกษตร

4 ■โครงการรักษ์ดิน

■ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุง ■ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน
ดินด้วยปุ๋ยพืชสด
ด้วยปุย๋ พืชสด

50,000

50,000

50,000

■ส่งเสริมการผลิตปุย๋
อินทรีย์

■ส่งเสริมการผลิตปุย๋
อินทรีย์

ส่งเสริม
การเกษตร

5 ■ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล

■ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร

50,000

50,000

50,000

■ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร

■ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร

ส่งเสริม
การเกษตร

■ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
2.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้การผสมผสานมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับมิติทางเศรษฐกิจเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจก่อผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตน้อยที่สุด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
KPI
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(ตัวชี้วัด)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
-ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อ ■ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อ
6 ■โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อ ■ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลด ■ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลด
ลดต้นทุนในการผลิต ลดต้นทุนในการผลิต
ลดต้นทุนในการผลิต
ต้นทุนในการผลิต
ต้นทุนในการผลิต
7 ■โครงการปล่อยพันธ์ปลาคืน
ธรรมชาติ

■ส่งเสริมการปล่อยพันธ์
ปลาคืนธรรมชาติ

■ส่งเสริมการปล่อยพันธ์ปลาคืน 50,000
ธรรมชาติ

8 ■โครงการส่งเสริมการ
เพาะเลี้ยงไก่พันธ์ไข่

■ส่งเสริมการเพาะเลีย้ งไก่
พันธ์ไข่

■ส่งเสริมการเพาะเลีย้ งไก่พันธ์
ไข่

100,000
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่งเสริม
การเกษตร

50,000

50,000

-เพื่อให้มีปลา
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น

■ส่งเสริมการปล่อย
พันธ์ปลาคืนธรรมชาติ

ส่งเสริม
การเกษตร

100,000

100,000

■ส่งเสริมการ
เพาะเลี้ยงไก่พันธ์ไข่

■ส่งเสริมการเพาะเลีย้ ง ส่งเสริม
การเกษตร
ไก่พันธ์ไข่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาด้านเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ■โครงการหลุบคาร่วมใจปลูก
ต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ช่วยกันร่วมใจปลูกต้นไม้ลด
ภาวะโลกร้อน

2 ■โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ
ประโยชน์/การจัดทําแนวเขต
พื้นที่สาธารณะประโยชน์

■เพื่อเป็นการปรับปรุงที่
สาธารณะประโยชน์และการ
แสดงแนวเขตพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์

3 ■โครงการรณรงค์ปลูกหญ้า
แฝกเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

■เพื่อให้ประชาชนช่วยกัน
รณรงค์ปลูกป่าชุมชนเพื่อ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4 ■โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
■เพื่อให้ประชาชนช่วยกัน
เกียรติพระบาทสมเด็จพระราชินี รณรงค์ปลูกป่าชุมชนเพื่อ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ช่วยกันร่วมใจปลูกต้นไม้ลด
ภาวะโลกร้อน
■ปรับปรุงที่สาธารณะ
ประโยชน์(ฝายยูคา) บ้านภูดิน
หมู่ที่ 5และเพื่อเป็นการแสดง
แนวเขตพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์
■เพื่อให้ประชาชนช่วยกัน
รณรงค์ปลูกป่าชุมชนเพื่อ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
■เพื่อให้ประชาชนช่วยกัน
รณรงค์ปลูกป่าชุมชนเพื่อ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

KPI
(ตัวชี้วัด)
-เป็นการให้ประชาชน
ช่วยกันรณรงค์อนุรักษ์
ธรรมชาติ

100,000

100,000

100,000

-เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงและการแสดง
แนวเขตพื้นที่
สาธารณะประโยชน์

50,000

50,000

50,000

-เพื่อให้ประชาชน
ช่วยกันรณรงค์ปลูกป่า
ชุมชนเพื่ออนุรักษ์
ธรรมชาติ

50,000

50,000

-เพื่อเป็นการให้
ประชาชนช่วยกัน
รณรงค์ปลูกป่าชุมชน
เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

50,000
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
■เพื่อเป็นการให้
ประชาชนในพื้นที่
ช่วยกันรณรงค์อนุรักษ์
ธรรมชาติ
■เพื่อเป็นการปรับปรุง
ที่สาธารณะประโยชน์
และการแสดงแนวเขต
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์
■เพื่อเป็นการให้
ประชาชนช่วยกัน
รณรงค์ปลูกป่าชุมชน
เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
■เพื่อเป็นการให้
ประชาชนช่วยกัน
รณรงค์ปลูกป่าชุมชน
เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลฝุ่นละอองของเสียอันตราย
ที่

โครงการ

1 ■โครงการกําจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและการจัดหาถัง
รองรับขยะประจําหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
ถังรองรับขยะในการเก็บ

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถัง
รองรับขยะในการเก็บ

2 ■โครงการก่อสร้างเตาเผา
■เพื่อให้ประชาชนมีเตาเผา
■เพื่อให้ประชาชนมีเตาเผา
ขยะ/ขุดบ่อฝังกลบขยะประจํา ขยะ/ขุดบ่อฝังกลบขยะประจํา ขยะ/ขุดบ่อฝังกลบขยะประจํา
หมู่บ้าน/ตําบล
หมู่บ้าน/ตําบล
หมู่บ้าน/ตําบล
3 ■โครงการก่อสร้างบ่อแก๊ส
ชีวภาพสามารถนําไปใช้ภายใน
ครัวเรือน
4 ■โครงการก่อสร้างบ่อแก๊ส
ชีวภาพสามารถนําไปใช้ภายใน
ครัวเรือน

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
ใช้ประโยชน์

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

200,000

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ 50,000
ประโยชน์

200,000

50,000

200,000

50,000

KPI
(ตัวชี้วัด)
-เพื่อเป็นการให้
ประชาชนในพื้นที่มีถัง
รองรับขยะในการเก็บ
และสะดวกในการทิ้ง
ขยะ
-เพื่อให้ประชาชนมี
เตาเผาขยะ/ขุดบ่อฝัง
กลบขยะประจํา
หมู่บ้าน/ตําบล
-เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
■เพื่อเป็นการให้
ประชาชนในพื้นที่มีถัง
รองรับขยะในการเก็บ
และสะดวกในการทิ้ง
ขยะ
■เพื่อให้ประชาชนมี
เตาเผาขยะ/ขุดบ่อฝัง
กลบขยะประจํา
หมู่บ้าน/ตําบล
■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
ใช้ประโยชน์

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ 100,000
ประโยชน์

~ 85 ~

100,000

100,000

-เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์

■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการสร้างภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นน่าอยู่อาศัย
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
2559
2560
2561
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ■โครงการปลูกต้นไม้สองข้าง ■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี ■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการ 50,000
50,000
50,000
ทาง
การปลูกป่าชุมชน
ปลูกป่าชุมชน
2 ■โครงการแจกพันธ์ไม้ในวัน
สําคัญต่างๆ

■เพื่อให้ประชาชนมีการปลูก
ป่าต้นไม้สองข้างทาง

■เพื่อให้ประชาชนมีการปลูกป่า 50,000
ต้นไม้สองข้างทาง

50,000

50,000

3 ■โครงการบํารุงรักษาป่าไม้/
ต้นไม้/ไม้ดอกไม้ประดับสอง
ข้างทาง
4 ■โครงการจัดหาเมล็ดข้าว
พันธ์ดีให้เกษตรกรภายใน
ตําบลหลุบคา
5 ■โครงการส่งเสริมแปลงอ้อย
พันธ์ดีภายในตําบลหลุบคา

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
การปลูกป่าชุมชน

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการ 50,000
ปลูกป่าชุมชน

50,000

50,000

■เพื่อให้ประชาชนมีการปลูก
พืชให้ได้ผลผลิตดี

■เพื่อให้ประชาชนมีการปลูก
พืชให้ได้ผลผลิตดี

50,000

50,000

50,000

■เพื่อให้ประชาชนมีการปลูก
พืชให้ได้ผลผลิตดี

■เพื่อให้ประชาชนมีการปลูก
พืชให้ได้ผลผลิตดี

50,000

50,000

50,000

6 ■โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ปลูกอ้อย
ภายในตําบลหลุบคา

■เพื่อให้ประชาชนมีการปลูก
พืชให้ได้ผลผลิตดี

■เพื่อให้ประชาชนมีการปลูก
พืชให้ได้ผลผลิตดี

50,000

50,000

50,000
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KPI
(ตัวชี้วัด)
-เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการปลูกป่า
ชุมชน
-จํานวนต้นไม้สองข้าง
ทางเพิ่มขึ้น
-เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการปลูกป่า
ชุมชน
-ประชาชนมีการปลูก
พืชให้ได้ผลผลิตดี
■เพื่อให้ประชาชนมี
การปลูกพืชให้ได้ผล
ผลิตดี
■เพื่อให้ประชาชนมี
การปลูกพืชให้ได้ผล
ผลิตดี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการปลูกป่าชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
■เพื่อให้ประชาชนมี
การปลูกป่าต้นไม้สอง
ข้างทาง
สํานักปลัด
■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการปลูกป่าชุมชน
สํานักปลัด
■เพื่อให้ประชาชนมี
การปลูกพืชให้ได้ผลผลิต
ดี
สํานักปลัด
■เพื่อให้ประชาชนมี
การปลูกพืชให้ได้ผลผลิต
ดี
สํานักปลัด
■เพื่อให้ประชาชนมี
การปลูกพืชให้ได้ผลผลิต
ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.1 แนวทางการพัฒนาสร้างเสถียรภาพทางการเงิน – การคลังให้มีความมั่นคงและมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาด้านการบริหาร
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
2559
2560
2561
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ■โครงการปรั บ ปรุ ง แผนที่ ■เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน ■ เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน 100,000
100,000
100,000
ชํ า ระภาษี แ ละทะเบี ย นเพื่ อ ในการจัดทําแผนที่ชําระภาษี ในการจัดทําแผนที่ชําระภาษี
เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการจั ด เก็ บ
ภาษี
2 ■โครงการพัฒนาการจัดเก็บ ■เพื่ อ ให้ มี พั ฒ นาการจั ด เก็ บ ■เพื่ อ ให้ มี พั ฒ นาการจั ด เก็ บ 50,000
50,000
50,000
รายได้ ภาษี และรายได้อื่ น รายได้ ภาษี และรายได้อื่น รายได้ ภาษี และรายได้อื่น ๆ
ๆ ให้ ไ ด้ ต ามเป้ า หมายและมี ๆ ให้ ไ ด้ ต ามเป้ า หมายและมี ใ ห้ ไ ด้ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ มี
ศักยภาพ
ศักยภาพ
ศักยภาพ

3

■โครงการจัด ตั้งศู นย์ บริ การ ■เพื่อประชาชนมีศูนย์บริการ ■ เพื่อประชาชนมีศูนย์บริการ 20,000
ร่วมข้อมูลข่าวสารระดับตําบล ร่วมข้อมูลข่าวสารระดับตําบล ร่วมข้อมูลข่าวสารระดับตําบล
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20,000

20,000

KPI
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ตัวชี้วัด)
ได้รับ
รับผิดชอบ
-เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ใ ห้ ■เพื่อเป็นการให้จัดเก็บ ส่วนการคลัง
จั ด เก็ บ ภาษี มี ค วาม ภาษีมีค วามชัด เจนมาก
ขึ้น
ชัดเจนมากขึ้น
-เพื่ อ ให้ มี พั ฒ นาการ
จั ด เก็ บ รายได้ ภาษี
และรายได้อื่น ๆ ให้ได้
ตามเป้ า หมายและมี
ศักยภาพ

■เพื่ อ ให้ มี พั ฒ นาการ ส่วนการคลัง
จั ด เก็ บ รายได้ ภาษี
และรายได้ อื่ น ๆ ให้ ไ ด้
ตามเป้ า หมายและมี
ศักยภาพ

■เ พื่ อ ป ร ะ ช า ช น มี
ศูนย์บริการร่วมข้อมูล
ข่ า วสารระดั บ ตํ า บล
เ ป็ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ข่ า ว ส า ร ข อ ง ท า ง
ราชการ

■เ พื่ อ ป ร ะ ช า ช น มี ส่วนการคลัง
ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มข้ อ มู ล
ข่าวสารระดับตําบลเป็น
การเผยแพร่ข่าวสารของ
ทางราชการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
4.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงทรัพยากรการบริหารให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
1 ■โครงการส่งเสริมการฝึกอบรม ■เพื่อให้บุคลากรใน
■เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมี 50,000
หน่วยงานมีประสิทธิภาพใน ประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรให้เกิด
การทํางาน
ประสิทธิภาพในการทํางาน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ■โครงการตกแต่งและการ
■เพื่อให้สํานักงานมี
จัดซื้อเครื่องมือภายในสํานักงาน เครื่องมือที่ทันสมัยและ
รวดเร็วในการทํางาน

■เพื่อให้สํานักงานมีเครื่องมือที่ 100,000
ทันสมัยและรวดเร็วในการ
ทํางาน

100,000

100,000

3 ■โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

■เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมี 100,000
ประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่และ
โครงการต่างๆ

100,000

100,000

■เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีประสิทธิภาพใน
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
และโครงการต่างๆ
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KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานมี
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
-เพื่อให้มีเครื่องมือที่
ทันสมัยและรวดเร็วใน
การทํางาน

■เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานมี
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
■เพื่อให้สํานักงานมี
เครื่องมือที่ทันสมัยและ
รวดเร็วในการทํางาน

สํานักปลัด

-เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานมี
ประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่
และโครงการต่างๆ

■เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานมี
ประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่และ
โครงการต่างๆ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
4.3 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้เกิดกระบวนการควบคู่การบริการเน้นความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
1 ■โครงการประชาสัมพันธ์ให้ ■เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ■ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 50,000
ให้ประชาชนเข้าใจการ
ให้ประชาชนเข้าใจการ
ประชาชนเข้าใจการ
บริหารงานของ อบต.โดยการ บริหารงานของ อบต.โดยการ บริหารงานของ อบต.โดยการ
เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูล
ของ อบต.เช่น เว็บไซด์ อบต. ของ อบต.เช่น เว็บไซด์ อบต. ของ อบต.เช่น เว็บไซด์ อบต.
ป้ายประชาสัมพันธ์
ป้ายประชาสัมพันธ์
ป้ายประชาสัมพันธ์

2 ■โครงการจัดซื้อ/จัดหา
หนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน
เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน

■เพื่อเป็นการจัดซื้อ/จัดหา
หนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน
เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน

100,000
■เพื่อเป็นการจัดซื้อ/จัดหา
หนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านเพื่อ
เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน
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100,000

100,000

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจการ
บริหารงานของ อบต.
โดยการเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารข้อมูล
ของ อบต.เช่น เว็บ
ไซด์ อบต.ป้าย
ประชาสัมพันธ์

สํานักปลัด
■เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจการ
บริหารงานของ อบต.
โดยการเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลของ อบต.
เช่น เว็บไซด์ อบต.ป้าย
ประชาสัมพันธ์

■เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่
ประชาชน

■เพื่อเป็นการจัดซื้อ/
จัดหาหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บ้านเพื่อเพิ่ม
ช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
4.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขการออกเสียงเลือกตั้งและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
KPI
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(ตัวชี้วัด)
ได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สํานักปลัด
20,000
20,000
1 ■โครงการสนับสนุนการ
-เพื่อให้ประชาชนมี
■เพื่อให้ประชาชนมี
■เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ■ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 20,000
ความรู้ความเข้าใจใน ความรู้ความเข้าใจใน
ความเข้าใจในการปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานตามนโยบายของ
การปกครองระบอบ การปกครองระบอบ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
รัฐบาลในการปกครองระบอบ ระบอบประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
สํานักปลัด

2 ■โครงการจัดเวทีประชาคม
ในการจัดทําแผนงาน/
โครงการพัฒนา

■เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุก
ระดับ

■ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ

20,000

20,000

20,000

-เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทุกระดับ

■เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทุกระดับ

3 ■โครงการ อบต.เคลื่อนที่
พบปะประชาชน

■เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ระหว่างหมู่บ้าน – อบต.
สัมพันธ์

■จัดโครงการหมู่บ้าน – อบต.
สัมพันธ์

20,000

20,000

20,000

-เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ
ระหว่างหมู่บ้าน –
อบต.สัมพันธ์

■เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สํานักปลัด
ในการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ระหว่างหมู่บ้าน –
อบต.สัมพันธ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
ที่

1

2

3

4

5

โครงการ
1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่
1-10 และปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคสล
-โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ถนนโดยการลงยางแอสฟัลติก
บดแน่นถนน คสล.ที่ชํารุด 1
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากประปาหลุบ
คา – ห้วยหว้านไพร
-โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสาย
จากสี่แยกบ้านนายสมาน-ห้วย
น้ําดื่ม หมู่ที่ 1
-โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสาย
หน้าวัด-หน้าบ้านนางตาล แตง
ชัยภูมิ หมู่ที่ 2
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรอบวัด เมรุ-ปู่ตา
หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

200,000

200,000

200,000

-มีถนนเพื่อการ
เดินทางเพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 4 เมตร ยาว 1000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

200,000

450,000

450,000

-มีถนนเพื่อการ
เดินทางเพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 1.5 เมตร ยาว 200
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

200,000

150,000

150,000

-เพื่อให้มีไหล่ทาง
เพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 1 เมตร ยาว 600
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

150,000

200,000

200,000

-เพื่อให้มีไหล่ทาง
เพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนโยธา
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 5 เมตร ยาว 300
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

200,000

300,000

300,000

--จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนโยธา
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
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■เพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนโยธา
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนโยธา
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนโยธา
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
ที่

โครงการ

6 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน ผ.ช.วันชัยบ้านนายพุฒ หมู่ที่ 2
7 -โครงการการลงยางแอสฟัลติก
บดแน่นถนน คสล.ที่ชํารุด
หมู่ที่ 3
8 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายบ้านนางดํา-สระฝายใหม่
หมู่ 3
9 -โครงการก่อสร้างลานตากข้าว
หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์
■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวกในการ
เดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวกในการ

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวกในการ
เดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความสดวกในทาง
การเกษตร
10 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
เสริมเหล็กสายโนนศิลา- บ้านภู คมนาคมที่สะดวกในการ
ดิน หมู่ที่ 4-5
เดินทาง
11 -โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง คมนาคมที่สะดวกในการ
หนูเจียม-บ้านนายประสาน สีหา เดินทาง
หมู่ที่ 4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
-กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.5 เมตร

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
300,000
300,000

400,000

400,000

250,000

250,000

400,000

200,000

200,000

-กว้าง 7 เมตร ยาว 430 เมตร 900,000
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

900,000

900,000

-กว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

150,000

150,000

-กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
-กว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

200,000

110,000
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KPI
(ตัวชี้วัด)
-จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
-จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
--จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
-ได้ลานตากข้าวเพื่อ
■เพือให้ประชาชนได้มี
การเกษตร
ความสดวกในทาง
การเกษตร
-จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
-จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ตามแบบ อบต.กําหนด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
ที่รองรับน้ํา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

12 -โครงการย้ายหอถังประปา
หมู่บ้าน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4

■เพื่อให้ประชาชนได้มีที่
รองรับน้ํา

13 -โครงการก่อสร้างหอถังประปา
ใหม่ หมู่ที่ 4

■เพื่อให้ประชาชนได้มีที่
รองรับน้ํา

-กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 500,000
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

500,000

500,000

-ได้ที่เก็บน้ําเพิม่ ขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
ที่รองรับน้ํา

14 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้างวัดแสงทอง
ธราวาส หมู่ที่ 5
15 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
หน้าบ้านนางจริต-ถนน
หมายเลข 201 หมู่ที่5
16 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเชื่อต่อบ้านเหล่า
เกษตร หมู่ที่ 5
17 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายวิหาร
กล้านาแซง-เมรุ หมู่ที่ 6

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวกในการ
เดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวกในการ
เดินทาง

-กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 200,000
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

400,000

400,000

-จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

-กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 200,000
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

250,000

250,000

-จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนโยธา
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนโยธา
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวกในการ
เดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวกในการ
เดินทาง

-กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 200,000
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

200,000

200,000

-จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

-กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร 200,000
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

150,000

150,000

-จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น
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-ได้ที่เก็บน้ํา

■เพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนโยธา
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนโยธา
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
ที่

โครงการ

18 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางหนู
แปลบ ดาวช่วย-นาทอง หมู่ที่ 6
19 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากบ้านนางทอง
มา เจียมชัยภูม-ิ ลําห้วยนางแต๋น
หมู่ 6
20 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากเมรุ -สะพาน
หมู่ที่ 6
21 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าบ้านวีระหน้าบ้านนายอดุลย์ หมู่ที่ 7
22 -โครงการขยายไหล่ถนน
คอนกรีตสายหน้าวัดตลอดสาย
หมู่ที่ 8
23 -โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านโนนดินหอม
–โป่งแจ้ง หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

-จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

■เพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนโยธา
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนโยธา
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวกในการ
เดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวกในการ
เดินทาง

-กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

200,000

150,000

150,000

-จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวกในการ
เดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวกในการ

-กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร 200,000
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

150,000

150,000

-กว้าง 4 เมตร ยาว100 เมตร 200,000
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

400,000

400,000

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวกในการ

-กว้าง 1 เมตร ยาว 200
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

200,000

150,000

150,000

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวกในการ

-กว้าง 1 เมตร ยาว 400
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

200,000

300,000

300,000

-จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
-จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
-จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 2 เมตร ยาว 400 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

~ 94 ~

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
ที่

โครงการ

24 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโนนดินหอม-โป่ง
แจ้ง หมู่ที่ 8
25 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโนนดินหอม-ชัย
บาดาล หมู่ที่ 8
26 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรอบป่าช้าห้วย
หวาย หมู่ที่ 10
27 -โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟรัลติก สายรอบหมู่บ้าน
ห้วยหวาย หมู่ที่ 10
28 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายห้วยหวาย-เลิงทุ่ม
หมู่ที่ 10
29 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากนานางทองใสบ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ 10

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวก

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 200,000
200,000
200,000
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 200,000
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

200,000

200,000

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 200,000
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

200,000

200,000

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

900,000

900,000

900,000

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 5 เมตร ยาว 2,800
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

1,500,000

1,500,000

1,500,000

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

~ 95 ~

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30 -โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น ■เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ มี ก าร -กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 200,000
150,000
150,000
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายจาก คมนาคมที่ ส ะดวกในกา ร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
บ้ า นนายทองหลาง-บ้ า นนาง เดินทาง
สมบูรณ์ หมู่ที่ 10
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

~ 96 ~

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น ■เพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนโยธา
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร

1 -โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยการลงหินคลุก สายนานายบุญ
หนา - นานางละออง หมู่ที่ 1
2 -โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
ลงหินคลุก สายนานายทองอินทร์-นา
นางจันทร์ ภู่นวลงาม หมู่ที่ 1
3 -โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยการลงหินคลุก สายนานางผัด นานางบง ปราณีชาติ หมู่ที่ 1
4 - โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก สาย
โคกไพรวัน - หนองหัวแตก หมู่ที่ 2
5 - โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก สาย
โคกไพรวัน - อีสานเขียว หมู่ที่ 2
6 - โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก สายนา
นางวาล - นานายสมาน หมู่ที่ 2

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคม
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
■เพื่อให้ประชาชน
สะดวกในการเดินทาง

-กว้าง 4 เมตร ยาว 500 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร
-กว้าง 4 เมตร ยาว100เมตร 200,000
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
-กว้าง 4 เมตร ยาว 100 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

200,000

200,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

250,000

250,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

600,000

600,000

■เพื่อให้ประชาชนสะดวก -กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร
ในการเดินทาง

150,000

■เพื่อให้ประชาชนสะดวก -กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ในการเดินทาง

300,000

300,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

200,000

200,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคม

-กว้าง 5 เมตร ยาว
1,200 เมตร หนาเฉลี่ย
0.08 เมตร

200,000

~ 97 ~

150,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา
- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

■เพื่อให้ประชาชนได้
ส่วนโยธา
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้
ส่วนโยธา
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร

7 - โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก สายไร่
ฝายพญานาค - นานายอ็อด หมูท่ ี่ 3
8 -โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยการลงหินคลุก สายจากสระผัก
แป้น - นานายทองดี หมู่ที่ 3
9 -โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยการลงหินคลุก สายสนามตะกร้อ
- นานางบุญเพ็ง หมู่ที่ 4
10 -โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยการลงหินคลุก สายฝายหินแตก
โสกหอย หมู่ที่ 5
11 -โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยการลงหินคลุก สายโนนบ้านฮ้าง
หมู่ที่ 6
12 -โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยการลงหินคลุก สายเหล่าเกษตรนาทอง หมู่ 6

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

200,000

200,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 4 เมตร ยาว 800 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร

150,000

150,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชน
สะดวกในการเดินทาง

-กว้าง 5 เมตร ยาว 150 200,000
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร

200,000

200,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนสะดวก -กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ในการเดินทาง

600,000

600,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนสะดวก -กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 350,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ในการเดินทาง

350,000

350,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

-กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

300,000

300,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคม

~ 98 ~

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
ที่

13

14

15

16

17

18

โครงการ
2.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร
-โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยการลงหินคลุก สายหน้าเครนอ้อย
– นานายสมาน แสนประเสริฐ หมูท่ ี่ 7
-โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยการลงหินคลุก สายแยกสะเดา
หวาน – นานายคําสิงห์ เหล่าโยนขาม
หมู่ที่ 7
-โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
ลงหินคลุก สายแยกวัดป่า – นานาย
ประยุค อ่อนเฉรียง หมู่ที่ 7
-โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยการลงหินคลุก สายโป่งแจ้ง- นา
ครึม หมู่ที่ 8
- โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก สายลํา
ห้วยขมิ้น หมู่ที่ 8
- โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก สาย
สระประมง-ห้วยทับควาย หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

KPI
(ตัวชี้วัด)

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 200,000
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร

200,000

200,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 5 เมตร ยาว 800 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

300,000

300,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการเดินทาง

-กว้าง 4 เมตร ยาว 500 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

300,000

300,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการเดินทาง

-กว้าง 4 เมตร ยาว 300 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

300,000

300,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการเดินทาง

-กว้าง 5 เมตร ยาว 700 200,000
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร

300,000

300,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คมนาคม

-กว้าง 5 เมตร ยาว 300 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

200,000

200,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

~ 99 ~

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

■เพื่อให้ประชาชนได้ ส่วนโยธา
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้ ส่วนโยธา
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวกในการเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวก

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร

20 - โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก สาย
จากนานายประมวล-นานายสมจิตร
หมู่ที่ 8
21 - โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก สาย
โนนดินหอม-สะเดาหวาน หมู่ที่ 8
22 - โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก สาย
จากนางทองม้วน-นาอาจารย์สุวัฒน์
หมู่ที่ 9
23 -โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยการลงหินคลุก สายนานางกอง นานายสวาท หมู่ที่ 10
24 - โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก สายนา
นางบุญธรรม-นานางพริ้ว หมู่ 10
25 - โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก สายนา
นายบุญ-นานางสมบุญ หมู่ที่ 10

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 4 เมตร ยาว 200 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

300,000

300,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวก

ส่วนโยธา

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 200,000
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร

300,000

300,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

ส่วนโยธา

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 4 เมตร ยาว 500 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

600,000

600,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวก
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวก

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 4 เมตร ยาว 200 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

500,000

500,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

ส่วนโยธา

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 5 เมตร ยาว 700 200,000
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร

500,000

500,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 4 เมตร ยาว 200 200,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

300,000

300,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวก
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวก
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวก

~ 100 ~

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

รายรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร

26 - โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก สาย
หลุบคา-โนนศิลา หมู่ที่ 1
27 - โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก สาย
หลุบคา-ห้วยหว่านไพร หมู่ที่ 1
28 - โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงลูกรัง สาย
สะพานหนองแก-สามแยกนานาย
ประสงค์ เกิดมงคล หมู่ที่ 1
29 -โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยการลงลูกรัง สายนานางควร บัว
บานบุตร - ถนนสระแต้หนองผัก
หลอด หมู่ที่ 1
30 - โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงลูกรัง สายนา
นายเพ็ง-นานายเคน หมู่ 1

■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวก
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวก
■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวก

ส่วนโยธา

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวก

ส่วนโยธา

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมที่
สะดวก
■

ส่วนโยธา

300,000

300,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 5 เมตร ยาว
500,000
1,500 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร
-กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 500,000
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร

300,000

300,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 4 เมตร ยาว 500 500,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

600,000

600,000

- จํานวนถนนที่ได้รับ
การบํารุงรักษา

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 4 เมตร ยาว 500 500,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

500,000

500,000

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก

-กว้าง 5 เมตร ยาว 700 500,000
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร

500,000

500,000

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก

~ 101 ~

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
ที่

โครงการ

3.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
1 -โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําจาก
หน้าบ้านนางยุพา-ห้วยน้ํากิน หมูท่ ี่ 1
2

3

4

5

6

วัตถุประสงค์

■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
เสีย
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําจาก ■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หน้าบ้านนางลําดวน-หน้าบ้านนาย
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
สว่าง ปลรักษา หมู่ที่ 1
เสีย
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํารอบ
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ในหมู่บ้าน บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
เสีย
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําจาก ■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หน้าบ้านนายสมพงษ์-บ้านนายไพศาล ความสะดวกการบําบัดน้ํา
หมู่ที่ 3
เสีย
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําจาก ■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หน้าบ้านนางวงเดือน-บ้านนายณรงค์ ความสะดวกการบําบัดน้ํา
หมู่ที่ 3
เสีย
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําจาก ■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บ้านนายสําราญ-บ้านนายแสวง หมู่ 3 ความสะดวกการบําบัดน้ํา
เสีย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

KPI
(ตัวชี้วัด)

-กว้าง 1 เมตร
ยาว 500 เมตร

200,000

200,000

200,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

-กว้าง 1 เมตร
ยาว 500 เมตร

200,000

300,000

300,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

-กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 400 เมตร

200,000

100,000

100,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

-กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 100 เมตร

200,000

200,000

200,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

-กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 100 เมตร

200,000

250,000

250,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

-กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 300 เมตร

200,000

200,000

200,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวกใน
การเดินทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัด
น้ําเสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัด
น้ําเสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัด
น้ําเสีย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
7 -โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําจาก ■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บ้านนายสมร -บ้านนายสมศักดิ์ หมู่ 6 ความสะดวกการบําบัดน้ํา
เสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
8 -โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนายวิหาร ความสะดวกการบําบัดน้ํา
เสีย
– บ้านนางสา หมู่ที่ 6
9 -โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนางกอง ความสะดวกการบําบัดน้ํา
แพง – หน้าบ้านเพียร หมู่ที่ 6
เสีย
10 -โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําจาก ■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หน้าบ้านนางทองบ่อ-หน้าบ้านนาง
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
ทองสุข หมู่ที่ 7
เสีย
11 -โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําจาก ■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หน้าบ้านนางทองทิพย์-หน้าบ้านนาง ความสะดวกการบําบัดน้ํา
หนูเกียง หมู่ที่ 7
เสีย

-กว้าง 0.30 ม. ยาว 300
เมตร

200,000

200,000

200,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

-กว้าง 0.30 ม. ยาว 600
เมตร

200,000

200,000

200,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

-กว้าง 0.30 เมตร ยาว 400 200,000
เมตร

200,000

200,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

-กว้าง 0.30 เมตร ยาว 100
เมตร

200,000

200,000

200,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

-กว้าง 0.30 เมตร ยาว 100
ม.

200,000

200,000

200,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น
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■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัด
น้ําเสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัด
น้ําเสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัด
น้ําเสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัด
น้ําเสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัด
น้ําเสีย

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
ที่
19

20

21

22

23

24

25

โครงการ
3.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนาย
สมบัต-ิ สระกลาง หมู่ที่ 10
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้าน
นายบุญเพ็ง-บ้านนายกร หมู่ที่ 10
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนายสมัยบ้านนางฤทัย หมู่ที่ 10
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนางเคนบ้านนางบัวลอง หมู่ที่ 10
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนายทอง
สุข-บ้านนายรันดร หมู่ที่ 5
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนางอ่อน
ทัน-บ้านนางทองสา หมู่ที่ 8
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํารอบ
หมู่บ้าน บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 220 เมตร
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

500,000

200,000

500,000

200,000

KPI
(ตัวชี้วัด)
-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 150 เมตร
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

200,000

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 200 เมตร
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

200,000

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 100 เมตร
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

200,000

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 400 เมตร
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

200,000

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 250 เมตร
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

200,000

400,000

400,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง .30 เมตร ยาว
300 เมตร ลึก 0.3 ม.
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

200,000

200,000

200,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น
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200,000

200,000

400,000

200,000

200,000

400,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
เสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
เสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
เสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
เสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
เสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัดน้ํา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
ที่

19

20

21

22

23

24

25

โครงการ
3.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนาย
สมบัต-ิ สระกลาง หมู่ที่ 10
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนายบุญ
เพ็ง-บ้านนายกร หมู่ที่ 10
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนายสมัยบ้านนางฤทัย หมู่ที่ 10
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนางเคนบ้านนางบัวลอง หมู่ที่ 10
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนายทอง
สุข-บ้านนายรันดร หมู่ที่ 5
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนางอ่อน
ทัน-บ้านนางทองสา หมู่ที่ 8
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํารอบ
หมู่บ้าน บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 220 เมตร
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

500,000

500,000

KPI
(ตัวชี้วัด)
-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 150 เมตร
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

200,000

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 200 เมตร
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

200,000

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 100 เมตร
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

200,000

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 400 เมตร
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

200,000

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 250 เมตร
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

200,000

400,000

400,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง .30 เมตร ยาว
300 เมตร ลึก 0.30 ม.
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

200,000

200,000

200,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น
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200,000

200,000

200,000

400,000

200,000

200,000

200,000

400,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
เสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
เสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
เสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
เสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
เสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัดน้ํา
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกการบําบัดน้ํา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
ที่

โครงการ

3.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
26 -โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําจาก
หน้าบ้านนายสง่า-หน้าบ้านนายพล ผา
พิมพ์ หมู่ที่ 9
27 -โครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ําจาก
หน้าโรงเรียน-วัด หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

KPI
(ตัวชี้วัด)

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง 0.30 เมตร ลึก
0.30 ม ยาว 200 ม.
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

200,000

500,000

500,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ -กว้าง 0.30 เมตร ลึก
0.30 ม ยาว 200 ม.
สะดวกการบําบัดน้ําเสีย

200,000

200,000

200,000

-จํานวนร่องระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น

~ 106 ~

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

■เพื่อให้ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา
ความสะดวกการบําบัด
น้ําเสีย
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา
ความสะดวกการบําบัด
น้ําเสีย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจรสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ํา /ลําห้วยชุมชน
ที่

โครงการ

โครงการขุดลอกลําห้วยสาธารณะ
ประโยชน์
1 -โครงการขุดลอกลําห้วยหวายจากนา
นางหอมถึงฝายน้ําล้นหนองแก
2 -ขุดลอกสระกกแต้ หมู่ที่ 4
3 -ขุดลอกฝายกกดู่ หมู่ที่ 5
4 -ขุดลอกฝายแดง หมู่ที่ 7
5 -ขุดลอกลําห้วยผักบุ้ง หมู่ที่ 7
6 -ขุดลอกคลองห้วยขมิ้น-เสดาหวาน
หมู่ที่ 8
7 -ขุดลอกลอกสระแดง หมู่ที่ 10

วัตถุประสงค์

■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

■ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว
40 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว
100 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว
200 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว
250 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว
120 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
■ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว
120 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
■ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว
120 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000
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KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-มีพื้นที่กักเก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ํา บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ํา บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
บ่อบาดาลใช้เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง
■เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง
■เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วยโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจรสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ํา /ลําห้วยชุมชน
ที่

โครงการ

โครงการขุดสระน้ําสาธารณะประโยชน์
8 -โครงการขุดลอกสระสาธารณะ
(สระวัด) หมู่ที่ 2
9 -โครงการขุดลอกลําห้วยหวายตอนบน
หมู่ที่ 3
10 -โครงการขุดลอกสระสาธารณะ
(สระหนองแต้) หมู่ที่ 2
11 -โครงการขุดลอกสระฝายใหม่หมู่ที่ 3
12 -โครงการขุดลอกสระเกล็ดหลิ่น หมู่ 3
13 -โครงการขุดลอกสระดอนปู่ตา หมู่ 10
14 -โครงการขุดลอกสระกลาง 1 หมู่ที่ 10
15 -โครงการขุดลอกสระกลาง 2 หมู่ที่ 10
16 -โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่1-10
17 -โครงการขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร หมู่
ที่ 1-10

วัตถุประสงค์
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา

งบประมาณและที่มา
2559
2 5 6 0 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
■ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว
150 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 50
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 30
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว
100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
■ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว
100 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว
100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร
■เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัย
แล้ง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

~ 108 ~

KPI
(ตัวชี้วัด)
-มีพื้นที่กกั เก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กกั เก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กกั เก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กกั เก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กกั เก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กกั เก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กกั เก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กกั เก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กกั เก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กกั เก็บปริมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจรสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ํา /ลําห้วยชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการขุดสระน้ําสาธารณะประโยชน์
18 -โครงการขุดลอกลําห้วยอีสานเขียวหมู่2 ■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
19 -โครงการขุดลอกสระสาธารณะ
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
(สระหนองไผ่ล้อม) หมู่ที่ 2
บริโภค-อุปโภค
20 -โครงการสร้างฝายน้ําล้นห้วยคฆฑาตรง ■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
นานายกาดํา หมู่ที่ 1
บริโภค-อุปโภค
21 -โครงการสร้างฝายน้ําล้น สระ
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
หลุบกุงหมู่ที่ 1
บริโภค-อุปโภค
22 -โครงการขุดลอกฝายกกดู-่ ฝายกลาง
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
หมู่ที่ 5
บริโภค-อุปโภค
23 -โครงการขุดลอกฝายสระบัว หมู่ 5
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
24 -โครงการขุดลอกฝายยูคา หมู่ที่ 5

■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา

25 -โครงการผันน้าํ เข้าฝายสามล้าน ม.5
,ม.6
26 -โครงการขุดลอกห้วยหวานไพรตอนบน
หมู่ที่ 7
27 -โครงการขุดลอกหนองพานสง หมู่ที่7

■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
■ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว
150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
■ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว
60 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว
50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว
50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว
100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
■ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว
60 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว
100 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว
100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร
■เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา

■ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว
150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

~ 109 ~

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ํา บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจรสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ํา /ลําห้วยชุมชน
ที่

28
29
30
31
32
33
34
35

โครงการ
โครงการขุดสระน้ําสาธารณะประโยชน์
-โครงการขุดลอกคลองจากสระประมง
– นานางชู หมู่ที่ 8
-โครงการขุดลอกคลองจากสระประมง
– เสดาหวาน หมู่ที่ 8
-โครงการขุดลอกห้วยทับควาย-หนอง
ศาลา หมู่ที่ 8
-โครงการขุดลอกคลองห้วย
คณฑา หมู่ที่ 9
-โครงการอ่างเก็บน้ําสาธารณะหนองแต้
บ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ 9
-โครงการขุดลอกสระฝายใหม่
บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4
-โครงการขุดลอกสระคอกไก่
บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ 3
-โครงการขุดลอกสระโปร่งแจ้ง หมู่ 8

36 - โครงการขุดลอกสระแดง หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์

■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
■ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว
60 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว
50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว
50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว
100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
■ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว
50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว
100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
■ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว
100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000
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KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ํา บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจรสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ํา /ลําห้วยชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการขุดสระน้ําสาธารณะประโยชน์
36 -โครงการขุดลอกสระนิวซีแลน บ้านเลิง
ทุ่ม หมู่ที่ 3
37 -โครงการขุดลอกสระโปร่งแจ้ง บ้านโนน
ศิลา หมู่ที่ 4
38 -โครงการขุดลอกสระน้ําขาว บ้านภูดิน
หมู่ที่ 5

■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา
บริโภค-อุปโภค

■ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว
50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
■ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว
100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
■ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว
100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

~ 111 ~

-มีพื้นที่กักเก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น
-มีพื้นที่กักเก็บปริมาณ
น้ําที่เพิ่มขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา ส่วนโยธา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ํา ส่วนโยธา
บริโภค-อุปโภค
■เพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนโยธา
น้ํา บริโภค-อุปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจรสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
5.3 แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
ที่

โครงการ

1 -โครงการสนับสนุนและขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
200,000 200,000

2 -โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณประโยชน์

■โครงการสนับสนุนและ
ขยายเขตไฟฟ้า/ประปา
หมู่บ้าน
■โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 200,000
ในการซ่อมแซมไฟฟ้า

3

■ ขนาด 2x3x6 เมตร

4
5
6
7
8

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน

■โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม
ไฟฟ้า
-โครงการก่อสร้างหอถังประปาและ ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน
-โครงการย้ายหอถังประปาจากฝาย ■เพื่อให้ประชาชนได้มี
ยูคาไปที่บ่อ ร.ร.ภูดินหินกอง หมู่ 5 น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน
-โครงการขยายท่อส่งน้ําจากบ้าน
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
นายนิคม-บ้านนายสักขี หมู่ที่ 8
น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน
-โครงการขยายท่อส่งน้ําจากบ้าน
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
นายอนัน-บ้านนางนิยม หมู่ที่ 8
น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน
-โครงการก่อสร้างหอถังประปาที่
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
ศาลปู่ตา หมู่ที่ 8
น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน
-โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3
น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-มีการขยายเขต
ประปาเพิม่ ขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย

ส่วนโยธา

200,000

200,000

-เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ

■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

200,000

200,000

200,000

■ระยะทาง 150 เมตร

200,000

200,000

200,000

■ระยะทาง 150 เมตร

200,000

200,000

200,000

■ระยะทาง 150 เมตร

200,000

200,000

200,000

4,000,000

4,000,000 4,000,000

■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน
■เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน

ส่วนโยธา

■ต่อเติมขึ้นอีก 3 เมตร

-มีการขยายเขต
ประปาเพิม่ ขึ้น
-มีการขยายเขต
ประปาเพิม่ ขึ้น
-มีการขยายเขต
ประปาเพิม่ ขึ้น
-มีการขยายเขต
ประปาเพิม่ ขึ้น
-มีการขยายเขต
ประปาเพิม่ ขึ้น
-มีการขยายเขต
ประปาเพิม่ ขึ้น

■ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา

~ 112 ~

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
กรมส่งเสริม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจรสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
5.3 แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 -โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก
ภายในหมู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน

10 -โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ภายในหมู่บ้านหลุบคา หมู่ที่ 1

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน

11 -โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ภายในหมู่บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ 8

■เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000
-

■-โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดเล็ก ภายในหมู่บ้านโนน
ศิลา หมู่ที่ 4
4,000,000
■โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ ภายในหมู่บ้าน
หลุบคา หมู่ที่ 1
4,000,000
■ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ ภายในหมู่บ้านโนน
ดินหอม หมู่ที่ 8
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KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-มีการขยายเขต
ประปาเพิม่ ขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใน กรมส่งเสริม ฯ
การอุปโภค – บริโภค

4,000,000

-

-มีการขยายเขต
ประปาเพิม่ ขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใน กรมส่งเสริม ฯ
การอุปโภค – บริโภค

4,00,000

-

-มีการขยายเขต
ประปาเพิม่ ขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใน กรมส่งเสริม ฯ
การอุปโภค – บริโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจรสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
5.3 แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการเพิ่มการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
3.1 -โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
จากแยกโนนศิลา-นานางจันทร์ หมู่ที่ 1 ความสะดวกในการใช้
เส้นทาง
3.2 -โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
จากแยกโนนศิลา-นานายสงวน หมู่ที่ 1 ความสะดวกในการใช้
เส้นทาง
3.3 -โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
จากหน้าโรงเรียน-นานายชานนท์ หมู่ที่1 ความสะดวกในการใช้
เส้นทาง
3.4 -โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
สายบ้านโคกไพรวัน-อีสานเขียว หมู่ที่ 2 ความสะดวกในการใช้
เส้นทาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3

-ระยะทาง 200 เมตร

200,000

500,000

500,000

-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา
ความสะดวกสบาย

-ระยะทาง 1,000 เมตร

100,000

100,000

100,000

-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา
ความสะดวกสบาย

-ระยะทาง 1000 เมตร

150,000

200,000

200,000

-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา
ความสะดวกสบาย

-ระยะทาง 1000 เมตร

100,000

300,000

300,000

-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา
ความสะดวกสบาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.3 แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
ที่

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

3.10

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการเพิ่มการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน เส้นทางไปเมรุ
หมู่ที่ 2
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน เส้นบ้านนางใยบ้านนายทวีป หมู่ที่ 2
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากเส้นบ้านเลิงทุ่ม-สระเกล็ดหลิน่
หมู่ที่ 3
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากนานางลับ-นานายประจักร หมู่ที่ 3
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพือ่
การเกษตรจากนานายเสถียร-นานางหนม
หมู่ที่ 3
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําจากนา
นายสมาน-นานายบุญถม หมู่ที่ 4

■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้
เส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้
เส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้
เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2 5 6 0 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

KPI
(ตัวชี้วัด)

-ระยะทาง 100 เมตร

50,000

500,000

500,000

-เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ

-ระยะทาง 300 เมตร

100,000

500,000

500,000

-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น

-ระยะทาง 2,000 เมตร

150,000

200,000

200,000

-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น

-ระยะทาง 1200 เมตร

240,000

240,000

240,000

-ระยะทาง 250 เมตร

100,000

100,000

100,000

-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น

-ระยะทาง 440 เมตร

130,000

500,000

500,000
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-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้
เส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้
เส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้
เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทาง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.3 แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
ที่

3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

โครงการ
โครงการเพิ่มการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากโนนศิลา-บ้านภูดิน หมู่ที่ 4
-โครงการไฟฟ้าสาธารณะสายจากหน้า
วัด-บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากบ้านภูดิน-หนองโน หมู่ที่ 5
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากสะพาน-นานายทองแดง หมู่ที่ 6
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากสะพาน-นานายบํารุง หมู่ที่ 6
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําจากหน้า
บ้านนายสมหวัง-บ้านนางน้อย หมู่ที่ 6
-โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ประโยชน์สายหน้าบ้านนายเสถียร-หน้า
บ้านนายวินัย พงษ์จําปา หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์

■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเส้นทาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-ระยะทาง 1300 เมตร

150,000

200,000

200,000

-ระยะทาง 1,500 เมตร

150,000

200,000

200,000

-ระยะทาง 1500 เมตร

150,000

200,000

200,000

-ระยะทาง 2000 เมตร

150,000

200,000

200,000

-ระยะทาง 1000 เมตร

150,000

200,000

200,000

-ระยะทาง 200 เมตร

150,000

200,000

200,000

-ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ประโยชน์

50,000

200,000

200,000
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KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

-เพื่อซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น

■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเส้นทาง
■เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเส้นทาง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.3 แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
ที่

3.18
3.19

3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25

โครงการ
โครงการเพิ่มการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพือ่ การ
เกษตรสายเครนอ้อย-นานายสมาน ม.7
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพือ่
การเกษตรสายแยกสะเดาหวาน-นานาย
คําสิงห์ หมู่ที่ 7
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
สายโนนดินหอม-ลําห้วยขมิ้น หมูท่ ี่ 8
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
สายโนนดินหอม-โปร่งแจ้ง หมู่ที่ 8
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
สายโนนดินหอม-ชัยบาดาล หมู่ที่ 8
-โครงการติดตั้งไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 จํานวน 10 จุด
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากเส้นเหล่ากาดย่า-หนองแต้ หมู่ที่ 9
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากนานายล้วน-นานายพราน หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

■เพื่อให้ได้รับความสะดวกใน -ระยะทาง 1600 เมตร
การใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวกใน -ระยะทาง 800 เมตร
การใช้เส้นทาง

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

-ระยะทาง 1200 เมตร

200,000

20,000

20,000

-ระยะทาง 300 เมตร

150,000

200,000

200,000

-ระยะทาง 300 เมตร

150,000

200,000

200,000

-ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อแสง
สว่างภายในหมู่บา้ น
-ระยะทาง 1000 เมตร

20,000

20,000

20,000

150,000

200,000

200,000

-ระยะทาง 1000 เมตร

150,000

200,000

200,000

■เพื่อให้ได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวกใน
การเส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
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KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-เพื่อซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น

■เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง

ส่วนโยธา

-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น

■เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการเส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.3 แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

3.26 -โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์
ภายในหมู่บ้านสายบ้านนายบัวลี หมู่ที่ 9
3.27 -ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างภายในหมู่บ้าน
สายเหล่ากาดย่า-วัดป่า 5 จุด หมู่ที่ 9
3.28 -โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากเส้นห้วยหวาย-เหล่ากาดย่า หมู่ที่ 10
3.29 -โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากนานายวิเศษ-นานายบุญส่ง หมู่ที่ 10
3.30 -โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากบ้านห้วยหวาย-เลิงทุ่ม หมู่ที่ 10

■เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการเส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง

-ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้านจํานวน 5 จุด
-ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง
30,000
ภายในหมู่บ้านจํานวน 5 จุด
ระยะทาง 1500 เมตร
200,000

3.31 -โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําจากเส้น
หน้าบ้านนายวิโรจน์-บ้านนาศรีโถ หมู่ที่10
3.32 -โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมสาย
พาดดับ จํานวน 10 จุด หมู่ที่ 10

■เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง

-ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตรระยะทาง 500 เมตร
-ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตรระยะทาง 1500
เมตร
-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ระยะทาง 500 เมตร
-ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อม
สายพาดดับ จํานวน 10 จุด

20,000

20,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000
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KPI
(ตัวชี้วัด)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น

■เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการเส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทาง
■เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทาง

-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น
-มีจํานวนไฟฟ้า
สาธารณะเพิม่ ขึ้น

ส่วนโยธา
■เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทาง
ส่วนโยธา
■เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทาง

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนที่ 6
**************************
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ส่วนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
องค์ประกอบ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี โดยนําเสนอ ดังนี้
องค์ ก รรั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตามและประเมิ น ผล ซึ่ ง ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2548 กํ า หนดให้ มีคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานขึ้นช่วยในการติดตามและ
ประเมินผลได้ตามความเหมาะสม ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง
การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการ
กําหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้
ระยะเวลา และงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่ และผลของการดําเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว
หรือไม่ ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผล
เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดห้วยเวลาใน
การติดตามและประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรกําหนดห้วงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(หมายเหตุ แนวทางการติดตามและประเมินผล ศึกษาได้จากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

~ 119 ~

