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ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพื่อเป็นการก าหนด

ทิศทางและเป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

ความตอ้งการของประชาชน และศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา (พ.ศ.2560-2563) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น และได้

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพื่อเป็น

แผนพัฒนาต าบลให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลตามนโยบายในการพัฒนา และเป็นแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีและแผนปฏิบัติการตอ่ไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน 

ประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล และคณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดแผนฯ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวางแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา

จะเป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการของท้องถิ่นตอ่ไป 
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ส่วนที่ 1 

 

บทน า 
 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

แผนพัฒนาสามปี    หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน

โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า

ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิด

ที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้

แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ /กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ /กิจกรรมที่จะต้องน ามา

ด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผล

ต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์   นอกจากนั้นแล้ว  

แผนพัฒนาสามปีมีความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กล่าวคือ  การจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้องน ามาจากโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี 

เพื่อให้กระบวนการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการ

การมสี่วนรว่มของประชาชน   

 แผนภาพ  ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - กิจกรรมที่  1          - กิจกรรมที่  1         - กิจกรรมที่  1        - กิจกรรมที่ 1 

 - กิจกรรมที่  2          - กิจกรรมที่  2         - กิจกรรมที่  2       - กิจกรรมที่ 2 

วสิัยทัศน์ท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการ

พัฒนา 

แนวทางการ

พัฒนา 

แนวทางการ

พัฒนา 

โครงการ โครงการ โครงการ 

แนวทางการ

พัฒนา 

โครงการ 



- 2 - 

 

 ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

โดยเฉพาะในแผนพัฒนาประจ าปีแรก ของหว้งระยะเวลาสามปีนั้น จึงมีความพร้อมที่จะด าเนินการ โดยมี

การประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ /กิจกรรม   รวมทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ /

กิจกรรม และมีความพร้อมในรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคเพื่อให้สามารถก าหนดรายการใน

แผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป ดังนั้น  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  จงึมลีักษณะกว้างๆ ดังตอ่ไปนี้ 

 แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 

 แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นหว้งระยะเวลาสามปี 

 แสดงการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 (1)  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 (2)  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบ

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 (3)  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

 (4)  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

หลังจากที่ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว   ขั้นตอนต่อไปคือ การแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ไปสู่การปฏิบัติโดยการ

จัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งมขีั้นตอนการจัดท า  7  ขัน้ตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1    การเตรียมการจัดท าแผน 

 จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ห้วงปี พ.ศ. 2560 – 2562  เพื่อเป็นการก าหนด

ทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

ขั้นตอนที่  2    การคัดเลือกยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 

                 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  

ปัญหาความตอ้งการของท้องถิ่นรวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ  และนโยบายของ

ผู้บริหาร  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาว่าสมควรน าแนวทางการพัฒนาใดมาใ ช้เป็นแนว

ทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
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ขั้นตอนที ่ 3    เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 

      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา   ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น

ต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพื่อท าการวิเคราะห์ประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา  คัดเลือก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา  และเลือกแนวทางการพัฒนาใน

หว้งสามปี 

ขั้นตอนที่  4    การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนว

ทางการพัฒนา 

ขั้นตอนที่  5    การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

     ด าเนินการคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท า

รายละเอียดโครงการ  ในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ตัวชี้วัด  เพื่อให้

สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนที่  6    การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

                 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจัดท าร่างแผนพัฒนาและจัดเวทีประชาคม

เพื่อรับฟังความคิดเห็น  และน าไปปรับปรุงให้สมบูรณ์และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเพื่อพจิารณา 

ขั้นตอนที่  7   การอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนพัฒนาสามปี 

      คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อ

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

และประกาศให้ประชาชนทราบทั่วกัน 
 

1.4  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้

พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความ

เชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามา

ตัดสินใจ  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ได้แก่  เงิน   คน  วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ  อย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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 ส่วนที่ 2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

 

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา  (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส

และอุปสรรค)  ดังนี้ 

 จุดแข็ง (S:Strength) 

 1. มีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการท าการเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด 

ได้แก่ ขา้ว มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา  

 2. มีแหล่งน้ าธรรมชาติ เชน่ หว้ย หนอง คลอง บึง เพื่อท าการเกษตร 

 3. มีทรัพยากรป่าไม้ ภูเขา และมีน้ าชีไหลผ่านตอนบนเหมาะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชงิอนุรักษ์  

 4. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ผักหวาน เห็ด หน่อไม้ เป็นต้น 

 5. มีโรงเรียนสถานศึกษาเพียงพอ สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่าง

ทั่วถึง 

 6. มีสถานบริการด้านสาธารณสุขและบุคลากร โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

จ านวน 2 แหง่ ส าหรับใหบ้ริการประชาชน 

 7. มีบริการรถหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินไว้คอยบริการผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุในต าบล 

 8. มีที่พักสายตรวจ 1 แห่ง ส าหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

 9. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึง

ปัจจุบัน 

 10. ผู้น าชุมชนสมานสามัคคีมีความรว่มมอืกันในการปกครองและการบริหารการพัฒนา 

 11. ม ีอบต. ที่มศีักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ

เดือด รอ้นของประชาชน 

 12. มีการประสานความรว่มมอืกันระหว่าง อบต. กับภาคีเครือขา่ย 

 13. มีกลุ่ม/มวลชน/องค์กรตา่งๆ ที่เอื้อประโยชนใ์ห้กับคนในชุมชน 

 14. มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสรา้งรายได้เสริมภายในครัวเรือน 

 15. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมตอ่ระหว่างหมูบ่้าน และต าบล  

 16. มีที่สาธารณะประโยชน์ส าหรับพัฒนาเพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกันได้ในชุมชน 
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 จุดอ่อน (W:Weakness) 

 1.  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

 2.  มีแหล่งตน้น้ าแต่ขาดการพัฒนาระบบการกักเก็บที่ดที าให้น้ าไม่พอใช้ตลอดปี 

 3.  ขาดระบบการวางผังที่ได้มาตรฐาน 

 4.  เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน 

 5.  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการยังมไีม่เพียงพอ 

 6.  ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 

 7.  เด็กและเยาวชนบางสว่นที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด 

 8.  ปัญหาหนี้สนิในครัวเรือน 

 9. ประชาชนขาดแหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบีย้ต่ า 

 10. พืน้ที่การเกษตรส่วนใหญ่ไม่มเีอกสารสิทธิ์ 

 11. มีการบุกรุก รุกล้ าที่สาธารณประโยชน์ 

 12. ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของ สปก.และป่าสงวนแห่งชาติ ถูกจ ากัดในด้านการพัฒนาเพื่อ

เพิ่มมูลค่าของที่ดิน เชน่ การพัฒนาด้านกิจการพาณิชย์ 

 13. ประชาชนยังมคี่านิยมที่ใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

 14. แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ขาดการบริหาร 

จัดการ 

 15. ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา 

 โอกาส (O:Opportunity) 

 1.  จังหวัดชยัภูมิสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ที่มี

แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรก์ารพ ัฒนาจังหวัด 

 2.  มีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 3.  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

 4.  การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพิ่มโอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา

และความต้องการของประชาชนท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น และมีอิสระในการบริหารจัดการ

ในพืน้ที่มากขึ้น 

 5. รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง 

 6.  นโยบายสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558  

 อุปสรรค (T:Threat) 

 1.  การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 

 2.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

 3.  กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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 4.  ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรมีราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน 

 5. ราคาผลผลติทางการเกษตรตกต่ า การลงทุนเพื่อการผลิตสูง 

 6.  ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมอืงระดับประเทศ 

 7.  ปัญหาภัยคุกคามตา่งๆ จากการเปิดเสรีการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน   

 8.  ปัญหาภัยธรรมชาติ 

 9.  การกระจายอ านาจยังไม่มปีระสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

 10. ทัศนคตทิี่เหมาะสมต่อการพัฒนาของผูท้ี่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 

 2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

เปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาประจ าปีกับ

แผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ด าเนินการจริงในปีนั้น คิดเป็นร้อยละของแผนงาน/โครงการและ

งบประมาณตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจ าปี 2558 

กับจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร ์

โครงการ

ในแผน 

พัฒนา 

โครงการ  

ที่ด าเนิน 

การจริง 

ร้อยละ งบประมาณ

ในแผนพัฒนา 

งบประมาณที่

ด าเนินการ

จริง 

ร้อยละ 

1.ด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมอืงท่ีดี 44 19 43.18 15,086,000 2,059,414.19 13.65 

2.ดา้นการท่องเท่ียว 23 - - 44,840,000 - - 

3.ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 16 5 31.25 3,700,000 106,875 2.89 

4.ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 221 31 14.03 463,308,000 4,701,742.30 1.01 

5.ด้านคูณภาพชวีติ 62 24 38.71 17,065,000 4,846,300.29 28.39 

6.ดา้นเศรษฐกิจ 16 1 6.25 2,440,000 29,660 1.22 

รวมทั้ง 6 ยทุธศาสตร ์ 382 80 20.94 546,439,000 11,743,991.78 2.15 

  

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

                การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาผล

การปฏิบัติงานและการพัฒนาขององค์กร ประจ าปี 2558  เพื่อใหท้ราบถึงการด าเนินงานที่ผา่นมาในรอบ

ปี ดังผลการพัฒนาต่อไปนี้ 
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     ผลการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1. โครงการร่วมกิจกรรมจัดงานรัฐพิธีต่างๆ  งบประมาณเบิกจ่าย 13,482.-บาท  

2. โครงการแมด่ีเด่น  งบประมาณเบิกจ่าย 8,955.-บาท 

3. โครงการพ่อตัวอย่าง งบประมาณเบิกจา่ย 9,790.-บาท 

4. โครงการจัดท าแผนชุมชนและประชาคม งบประมาณเบิกจ่าย 16,150.-บาท 

5. โครงการจ้างเหมาบริการ งบประมาณเบิกจ่าย 38,008.-บาท 

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากร  

งบประมาณเบิกจ่าย 297,765.-บาท 

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการซือ้หรอืการจ้างระดับอ าเภอ 

งบประมาณเบิกจ่าย 40,000.-บาท 

8. ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซม งบประมาณเบิกจ่าย 123,431.05 บาท  

9. โครงการปรับภูมิทัศน์รอบอาคารที่ท าการ อบต. งบประมาณ 94,000.-บาท 

10. โครงการติดตั้งผ้าม่านส านักงาน งบประมาณ 99,000.-บาท 

11. ค่าจัดซื้อวัสดุ ได้แก่ วัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุ 

ยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุ

คอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง งบประมาณเบิกจ่าย 410,217.14 บาท 

12. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

งบประมาณเบิกจ่าย 78,380.-บาท 

13. เงินส ารองจ่าย(เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นกรณีฉุกเฉิน)  

งบประมาณเบิกจ่าย 529,412.-บาท 

14. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณเบิกจ่าย 35,268.-บาท 

15. โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการ อบต.  

งบประมาณเบิกจ่าย 92,000.-บาท 

16. โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

งบประมาณเบิกจ่าย 24,581.-บาท 

17. โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 งบประมาณเบิกจ่าย 29,000.-บาท 

18. โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 งบประมาณเบิกจ่าย 70,000.-บาท 

19. โครงการวัยรุ่น วัยใส หัวใจสีขาว ห่างไกลยาเสพติด งบประมาณเบิกจ่าย 49,975.-บาท 

ผลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

-  

ผลการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการเพิ่มพืน้ที่สีเขียว งบประมาณเบิกจ่าย 4,500.-บาท 

2. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

งบประมาณเบิกจ่าย 67,100.-บาท 
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3. โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสุข งบประมาณเบิกจ่าย 7,800.-บาท 

4. โครงการศกึษาดูงานการบริการจัดการขยะ งบประมาณเบิกจ่าย 13,950.-บาท 

5. โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อก่อสร้างระบบเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ  

งบประมาณเบิกจ่าย 13,525.-บาท 

 ผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียน ม.1 งบประมาณเบิกจ่าย 149,000.-บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านแก้งยาว – ป่าปอแดง  

 งบประมาณเบิกจ่าย 79,00.-บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านแก้งยาว – ชีลองใต้สาย2  

 งบประมาณเบิกจ่าย 67,000.-บาท  

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางหอมไกล ค าแก้ว ม.3  

 งบประมาณเบิกจ่าย 109,500.-บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขสวัสดิ์ ม.4 งบประมาณเบิกจ่าย 169,000.-บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายสมาน  จั้นชัยภูมิ ม.5  

 งบประมาณเบิกจ่าย 119,000.-บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลากลางบ้าน ม.6  

 งบประมาณเบิกจ่าย 154,000.-บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบเขาไดโนเสาร ์ม.7  

 งบประมาณเบิกจ่าย 140,000.-บาท  

9. โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง (ยกระดับบดอัด) สายหว้าเฒ่า – นาอินทร์แต่ง  

 งบประมาณเบิกจ่าย 915,000.-บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดศรีชมภู ม.1 งบประมาณเบิกจ่าย 139,000.-บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางสุภาพร ม.1 งบประมาณ 82,000.-บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายไร่นายทรงศักดิ์ – ไร่นางหนูค่าย ม.1  

 งบประมาณเบิกจ่าย 33,000.-บาท 

13. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเขาดนิ – ตากแป้ง ม.1 งบประมาณ 331,000.-บาท 

14. โครงการก่อสร้างถนนดินสายไร่นายฉลอง ศิริชาติ-ล าหว้ยชีลอง ม.2  

 งบประมาณเบิกจ่าย 96,000.-บาท 

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางขัน ข าหว้ยแย้ ม.3  

 งบประมาณเบิกจ่าย 157,000.-บาท 

16. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ทช.3019-บ้านนายหมั่น นามหนองออ้ ม.3  

 งบประมาณเบิกจ่าย 45,000.-บาท 

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขสวัสดิ์ ม.4 งบประมาณเบิกจ่าย 47,000.-บาท 
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18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน ม.4 งบประมาณเบิกจ่าย 287,990.-บาท 

19. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคุ้มรว่มแรงพัฒนา-คุ้มจ้อง ม.5  

 งบประมาณเบิกจ่าย 28,200.-บาท 

20. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายที่ดินนายละวัย-แยกไปคุ้มซับบอน ม.5  

 งบประมาณเบิกจ่าย 278,000.-บาท 

21. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านซับปลากั้ง-คุ้มซับบอน ม.5  

 งบประมาณเบิกจ่าย 37,000.-บาท 

22. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคุ้มร่วมแรงพัฒนา-คุ้มจ้อง ม.5  

 งบประมาณเบิกจ่าย 28,000.-บาท 

23. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่นางแดงตอ้ย ลาปะ ม.6  

 งบประมาณเบิกจ่าย 85,000.-บาท 

24. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายไร่นายภญิโญ-ไร่นายเย็น แพสันเทียะ ม.6  

 งบประมาณเบิกจ่าย 179,000.-บาท 

25. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายที่นายวิรัชน์ ทองกร-ที่นายบุญตา จ าเริญสุข ม.6 

งบประมาณเบิกจ่าย 209,000.-บาท 

26. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยถ้ าเต่า-คุ้มโนนม่วง ม.7  

 งบประมาณเบิกจ่าย 37,000.-บาท 

27. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายป่าปอแดง-คุ้มจ้อง ม.8  

 งบประมาณเบิกจ่าย 99,000.-บาท 

28. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหว้ยน้ าค า ม.3  

 งบประมาณเบิกจ่าย 84,398.39 บาท 

29. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านป่าปอแดง ม.8  

 งบประมาณเบิกจ่าย 74,280.47 บาท 

30. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าประปาบ้านแก้งยาว ม.2  

 งบประมาณเบิกจ่าย 259,573.44 บาท 

31. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านบ้านป่าปอแดง ม.8  

 งบประมาณเบิกจ่าย 120,000.-บาท 

 ผลการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต 

1. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ งบประมาณเบิกจ่าย 62,500.-บาท 

2. โครงการประเพณีลอยกระทง งบประมาณเบิกจ่าย 126,850.-บาท 

3. โครงการฉลองอนุสาวรยี์เจ้าพ่อพระยาแล งบประมาณเบิกจ่าย 120,000.-บาท 

4. โครงการฝกึอบรมคุณธรรมจรยิธรรม งบประมาณเบิกจ่าย 11,100.-บาท 
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5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าประกอบพิธีทางศาสนา  

 งบประมาณเบิกจ่าย 15,000.-บาท 

6. โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ งบประมาณเบิกจ่าย 76,695.-บาท 

7. โครงการอาหารกลางวัน ศพด. งบประมาณเบิกจ่าย 370,180.-บาท 

8. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน งบประมาณเบิกจ่าย 1,119,837.56 บาท 

9. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรยีน สพฐ. งบประมาณเบิกจ่าย 1,878,000.-บาท 

10. ค่าธรรมเนียมค่าตรวจสอบและติดตั้งมเิตอร์ไฟฟ้า ศพด.วัดศิลาอาสน์  

 งบประมาณเบิกจ่าย 45,986.46 บาท 

11. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ศพด.วัดศิลาอาสน์ งบประมาณเบิกจ่าย 45,986.46 บาท 

12. ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น งบประมาณเบิกจ่าย 10,032.-บาท 

13. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ งบประมาณเบิกจ่าย 36,000.-บาท 

14. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมูบ่้าน งบประมาณเบิกจ่าย 60,000.-บาท 

15. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลภูแลนคา (สปสช.)  

 งบประมาณเบิกจ่าย 300,000.-บาท 

16. โครงการจัดซื้อรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว/รถหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน EMS  

 งบประมาณเบิกจ่าย 949,000.-บาท 

17. โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ  

 งบประมาณเบิกจ่าย 2,163.-บาท 

18. โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ดอ้ยโอกาส ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.6  

 งบประมาณเบิกจ่าย 176,065.-บาท 

19. โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ดอ้ยโอกาส (ติดเชือ้) ม.2 งบประมาณเบิกจ่าย 20,000.-บาท 

20. เงินเบี้ยยังชพีผูต้ิดเชือ้ งบประมาณเบิกจ่าย 6,000.-บาท 

21. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ งบประมาณเบิกจ่าย 181,823.-บาท 

22. ค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาการกีฬา งบประมาณเบิกจ่าย 7,248.-บาท 

23. ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา งบประมาณเบิกจ่าย 39,863.-บาท 

24. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนต าบลภูแลนคา งบประมาณเบิกจ่าย 70,000.-บาท 

 ผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. จัดซื้อวัสดุการเกษตร งบประมาณเบิกจ่าย 29,660.-บาท 
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 ส่วนท่ี  3 
 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรอืกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) เป็นการก าหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบล       

ภูแลนคาจะเป็นไปในทิศทางใดและเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาสามปี    

(พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ดังนี้ 

3.1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา 

 “การบริหารอย่างมีส่วนร่วม  ส่งเสรมิคุณภาพชวีิตที่ดี 

มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เกษตรกรรมคุณภาพยั่งยืน  มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

  3.1.2 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

       พันธกิจที่ 1 สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ

บริหารและการปกครอง 

    พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ

ร่วมกันให้เกิดความพร้อมเพรียงรองรับนักท่องเที่ยว 

                พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนว

ทางการมีสว่นร่วมของประชาชน  

                พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของจ านวนประชากรในอนาคตและ

เศรษฐกิจของท้องถิ่น  

  พันธกิจที่ 5 พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และ

มีครอบครัวที่อบอุ่น สังคมอยู่ดีมีสุข 

  พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  พันธกิจที่ 7 พัฒนาผลิตผลการเกษตรให้มีคุณภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 



- 12 - 

 

  3.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  เป้าประสงค์ 

  สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มสี่วนรว่มในการพัฒนาและตรวจสอบการท างาน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

  แนวทางการพัฒนา 

1.  สร้างเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

2.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

4.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

  เป้าประสงค์ 

  บรหิารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวอย่างครบถว้นและยัง่ยืน 

  แนวทางการพัฒนา 

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  เป้าประสงค์ 

พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ใหม้ีปัญหาภายในชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 

1.  สร้างจิตส านกึและส่งเสริมให้ชุมชนมสี่วนรว่มในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.  ส่งเสริมและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  เป้าประสงค์ 

เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง 

แนวทางการพัฒนา 

1.  ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม  ถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบาย

น้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

2.  การขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 

3.  ก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา 

4.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบริโภค-อุปโภค 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 

  เป้าประสงค์ 

  เสริมสรา้งทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจติใจ ด้านการศกึษา ด้านสุขภาพ

อนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ 

แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศกึษา 

3.  การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 

5.  การพัฒนาและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ 

  เป้าประสงค์ 

  สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ ใหม้ีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝมีอื

ในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลติทางการเกษตร 

2.  ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน 

3.  การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
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ตารางแนวทางพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์

1 แนวทางท่ี1 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุก

ภาคส่วน 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาบคุลากรและองคก์รให้มีประสิทธิภาพ

ในการปฏบิัติราชการ 

แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาจัดระเบยีบของชุมชนและสงัคม 

แนวทางท่ี 4 การปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบา้นเมืองที่ดี 

2 แนวทางท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการทอ่งเที่ยว 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนนุและพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว 

3 แนวทางท่ี 1 สร้างจิตส านึกและส่งเสริมให้ชุมชนมีสว่นรว่มในการ

อนุรักษแ์ละฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 

การพัฒนาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 แนวทางท่ี 1 การก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน สะพาน  

ทางเทา้ ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

แนวทางท่ี 2 การขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟา้ภายใน

หมู่บา้น 

แนวทางท่ี 3 การก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ

ประปา 

แนวทางท่ี 4 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบรโิภค-

อุปโภค 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

5 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธ ีศาสนา ประเพณ ี

วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 2 พัฒนาและส่งเสริมการศกึษา 

แนวทางท่ี 3 พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

แนวทางท่ี 4 การพัฒนาและสง่เสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 

แนวทางท่ี 5 การพัฒนาและสง่เสริมการกีฬาและนันทนาการ 

การพัฒนาด้านสังคมและ

คุณภาพชวีิต 

6 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตร 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ใน

ชุมชน 

แนวทางท่ี 3 การใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

และส่งเสริมอาชีพ 
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี มปีระสทิธิภาพ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี 

   1.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2560 2561 2562 

1 โ โครงการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาหมู่บ้านและ

ประชาคมเพื่อการจัดท า

แผนพัฒนา อบต. 

เพื่อสง่เสริมการมสี่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดท า

แผนพัฒนาหมู่บ้าน/

แผนพัฒนา อบต. 

ประชาคม และ 

คณะกรรมการ

จัดท าแผนพัฒนา 

30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ 70 

มสี่วนร่วมในการจัด 

ท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนา อบต. 

ประชาชนต าบลภู

แลนคามสี่วนร่วม

ในการจัดท าแผน 

พัฒนาหมู่บ้าน 

แผนพัฒนา อบต. 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

2  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

เยาวชนต าบลภูแลนคา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

เยาวชนต าบลภูแลนคา 

 

เยาวชน 

(อายุ 18-25ปี) 

จ านวน 1 กลุ่ม 

50,000 50,000 50,000 เยาวชนร้อยละ 80

ได้รับการพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

เยาวชนได้รับองค์

ความรู้ท่ีเหมาะสม

ในการด ารงชีวิต 

ส านักปลัด 

 

 

3  โครงการอบรมวถิีประชา   

ธิปไตยกับการพัฒนาทอ้งถิ่น 

เพื่อสง่เสริมกระบวนการเรยีนรู้

วิถีทางประชาธิปไตยเพื่อสง่ 

เสริมกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80 

มคีวามรู้วิถี

ประชาธิปไตย 

ประชาชนมคีวามรู้

วถิีทางประชา- 

ธิปไตย 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2560 2561 2562 

4  โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดท าแผนให้กับคณะกรรม 

การจัดท าแผนระดับหมูบ้่าน 

 

คณะกรรมการ

จัดท าแผนระดับ

หมูบ้่าน 

40,000 40,000 40,000 การจัดท าแผนพัฒนา

หมูบ้่านมปีระสิทธิ 

ภาพมากขึ้นร้อยละ

80 

คณะกรรมการฯมี

ความเข้าใจในการ

จัดท าแผนอย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม 

และมปีระสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

5  โครงการส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น

อย่างย่ังยนื 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่

เยาวชนและน าความรู้ท่ีได้มา

พัฒนาทอ้งถิ่น 

เยาวชน 

ต าบลภูแลนคา 

20,000 20,000 20,000 เยาวชนร้อยละ 80 

ได้รับความรู้เพื่อ

น ามาพัฒนาทอ้งถิ่น 

เยาวชนมคีวามรู้

สามารถน ามา

พัฒนาทอ้งถิ่นให้ดี

ขึน้ 

ส านักปลัด 

6  โครงการเลอืกตัง้ผู้บริหาร/

สมาชิกสภา อบต. 

เพื่อเลอืกตัง้กรณคีรบวาระ/

เลอืกตัง้ซ่อม กรณลีาออก

หรือเสียชวีติ 

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

สมาชิก อบต.ท่ีได้รับ

การเลอืกตัง้ 

มผีู้บริหาร และ

ผู้ตรวจสอบท่ีดมีี

คุณธรรม 

ส านักปลัด 

 

 

   

             1.2 แนวทางการพฒันาบุคลากรและองค์กรให้มปีระสทิธิภาพในการปฏบิัตริาชการ 

7  โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อจา่ยเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร

ให้ผู้รับจา้งท าการอย่างใดอย่าง

หน่ึง ซึ่งมิใชเ่ป็นการประกอบ

ดัดแปลง ตอ่เติม ครุภัณฑ์หรอื

ส่ิงก่อสรา้งและอยู่ในความ

รับผิดชอบของผู้รับจา้ง 

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

ของ อบต.ท่ีเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2560 2561 2562 

8  โครงการบ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ 

เพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

วัสดุ ครุภัณฑ์ ไฟฟา้

สาธารณะ อาคาร บ้านพัก 

ถนน ฯลฯ 

ทรัพยส์ินในความ

ดูแลของ อบต. 

150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 90  ของ

ทรัพย์สนิมสีภาพดี

พร้อมใช้งาน 

ทรัพย์สนิอยูใ่น

สภาพท่ีพร้อมใช้

งาน 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

กองสวัสดิการฯ 

9  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับ

ปฏบัิตงิาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏบัิตงิาน

ของพนักงานเจ้าหนา้ที่ในการ

ให้บริการประชาชน 

 

วัสดอุุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใช้ 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ

พนักงานส่วนต าบล

ปฏบัิตงิานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การปฏบัิตงิานของ

พนักงานเจา้หน้าท่ี

มปีระสิทธิภาพ

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

กองสวัสดิการฯ 

10  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 

ส าหรับปฏบัิตงิาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏบัิตงิาน

ของพนักงานเจ้าหนา้ที่ในการ

ให้บริการประชาชน 

 

ครุภัณฑ์  

เครื่องมือเครื่องใช้ 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ

พนักงานส่วนต าบล

ปฏบัิตงิานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การปฏบัิตงิานของ

พนักงานเจา้หน้าท่ี

มปีระสิทธิภาพ

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

กองสวัสดิการฯ 

11  อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิ 

ภาพศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสาร

การซือ้/การจ้างระดับอ าเภอ

และศูนยป์ระสานงาน อปท. 

เพื่อให้ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ

บ้านเขว้าประสานงานกันได้

สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 

1 ศูนย์ 

 

 

40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของศูนย์

รวมขอ้มูลข่าวสารฯมี

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ 

ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ

บ้านเขว้าประสาน 

งานกันได้สะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึน้ 

 

 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2560 2561 2562 

12  โครงการฝกึอบรม/สัมมนา/

ศกึษาดูงานพัฒนาศักยภาพ

คณะผู้บริหาร สมาชกิ อบต.

และพนักงานสว่นต าบลและ

พนักงานจ้าง 

เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ

และศักยภาพของบุคลากร 

คณะผู้บริหาร 

สมาชิก อบต. 

 พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง 

400,000 400,000 400,000 บุคลากรร้อยละ 80 

มศีักยภาพและ

ความสามารถในการ
ปฏบัิติงานมากขึน้ 

 

บุคลากรมี

ศักยภาพรองรับ

การปฏบัิตงิาน 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

13  โครงการฝกึอบรมคุณธรรม

จรยิธรรม 

เพื่ออบรมคุณธรรมจรยิธรรม

ส าหรับผู้บริหาร สมาชกิ  

พนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้าง 

คณะผู้บริหาร 

สมาชิก อบต. 

 พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 95 ของ

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมี

คุณธรรมจรยิธรรมใน

การปฏบัิตติัวมากขึ้น 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 

อบต.พนักงานสว่น

ต าบล พนักงานจ้างมี

ความตระหนักถึงหลัก 

คุณธรรมจรยิธรรม 

มากขึน้ 

ส านักปลัด 

14  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่
ท าการ อบต. 

เพื่อจัดสถานท่ีส าหรับจอด
รถของ อบต. และประชาชน
ผู้มาตดิตอ่ราชการ 

1 หลัง 600,000 600,000 600,000 
 
โรงจอดรถ 1 หลัง มสีถานท่ีส าหรับ

จอดรถ อบต.และ
ประชาชนผู้มา
ตดิตอ่ราชการ 

กองช่าง 
 
 

15  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
ท าการ อบต.ภูแลนคา 

เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงานท่ีท าการ อบต. 
ภูแลนคาให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย นา่อยู่ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณท่ีท าการ 
อบต. 

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของท่ีท า
การ อบต.ได้รับการ
ปรับภูมิทัศน์ให้นา่อยู่ 

ท่ีท าการ อบต.มี 
ภูมิทัศน์ท่ีดนีา่อยู่
สะอาดเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

 
 

16  โครงการก่อสร้างป้ายชื่อท่ีท า
การ อบต. 

เพื่อก่อสร้างปา้ยช่ือท่ีท าการ 
อบต. 

ท่ีท าการ อบต. 200,000 200,000 200,000 ป้ายช่ือท่ีท าการ 
อบต. 

มป้ีายซื่อ อบต.
บอกต าแหน่งท่ีท า
การ อบต.ชัดเจน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2560 2561 2562 

17  โครงการตกแตง่ห้องประชุม

สภา อบต.ภูแลนคา 

เพื่อตกแตง่ห้องประชุมสภา 

อบต.ให้เป็นระบบระเบียบน่า

ใชง้าน 

ปรับปรุงหอ้ง

ประชุมสภาฯ 

200,000 200,000 200,000 ห้องประชุมสภาฯร้อย

ละ 80 ได้รับการ

ปรับปรุงตกแตง่ให้ดี

ขึน้ 

ห้องประชุมสภาฯ

ได้รับการปรับปรุง

ตกแต่งให้เหมาะกับ

การใชง้านมากขึน้ 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

 

 

18  โครงการขยายเขตประปาเข้า 

ท่ีท าการ อบต.ภูแลนคา 

เพื่อให้ท่ีท าการ อบต.มนี้ าใช้

ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ท่ีท าการ  

อบต.ภูแลนคา 

300,000 300,000 300,000 ขยายเขตประปาสู่ 

ท่ีท าการ อบต.1แห่ง 

ที่ท าการ อบต.มีน้ า 

ประปาใช้ส าหรับ

อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

19  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้

สาธารณะหน้าท่ีท าการ อบต. 

เพื่อเพิ่มไฟส่องสวา่งในเวลา

ค่ าคืน 

5 จุด 100,000 100,000 100,000 ไฟฟา้สาธารณะ

จ านวน 5 จุด 

ประชาชนท่ีใช้

เส้นทางสัญจรมี

ความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

20  โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาท่ีท าการ อบต. 

เพื่อให้ท่ีท าการ อบต.มนี้ าใช้

ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ท่ีท าการ  

อบต.ภูแลนคา 

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

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 

 

21  โครงการจัดท าขอ้บัญญัติ

ท้องถิ่น  

เพื่อจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น

วา่ด้วยขยะมูลฝอย 

1 ฉบับ 40,000 40,000 40,000 ข้อบัญญัติท้องถิ่น  

เพิ่มขึ้นจ านวน 1 ฉบับ 

มขี้อบัญญัต ิ

ท้องถิ่น วา่ด้วย

ขยะมูลฝอย  

ส านักปลัด 

 

 

22  โครงการจัดท าแผนท่ีภาษ ี เพื่อให้การจัดเก็บขอ้มูลภาษี

ได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

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

ภาษีไดค้รบทุกประเภท 

ประสิทธิภาพใน

เก็บภาษเีพิ่มขึ้น 

 

กองคลัง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2560 2561 2562 

23  โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า

สาธารณะที่ท าการ อบต. 

เพื่อใชส้ าหรับบริการ

ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ 

1 หลัง 300,000 300,000 300,000 ห้องน้ าสาธารณะ 1 

หลัง 

มหี้องน้ าสาธารณะ

คอยให้บริการ

ประชาชนท่ีมา

ตดิตอ่ราชการ 

กองช่าง 

24  โครงการตอ่เตมิอาคาร

เอนกประสงค์ 

เพื่อใชร้องรับปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตามภารกิจ 

1 หลัง 300,000 

 

300,000 300,000 อาคารอเนกประสงค์ 

1 หลัง 

มอีาคารอเนก 

ประสงค์ไว้รองรับ

งานตามภารกิจ 

กองช่าง 

25  โครงการก่อสร้างหอประชุม 

อบต. 

เพื่อใชส้ าหรับประชุมและจัด

กิจกรรมตา่งๆ 

1 หลัง 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 หอประชุมท่ีท าการ 1 

หลัง 

มหีอประชุมไว้

ส าหรับประชุมและ

จัดกิจกรรมตา่งๆ 

กองช่าง 

 

 

26  โครงการจัดซื้อรถยนต์สว่น 

กลาง 

เพื่อรองรับปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นตามภารกิจ 

1 คัน 800,000 800,000 800,000 รถยนต์สว่นกลาง 1 

คัน 

มรีถยนต์สว่นกลาง

ไวใ้ชง้านตามภารกจิ 

 

ส านักปลัด 

 

27  โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี เพื่อออกให้บริการประชาชน

นอกสถานท่ีและรับฟังความ

คิดเห็นจากประชาชน 

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

ได้รับบริการ อบต.

เคลื่อนท่ี 

ประชาชนได้รับ

บริการจาก อบต.

อย่างท่ัวถึง 

ส านักปลัด 

 

 

28  โครงการจัดท าสื่อผลงาน/สื่อ

วารสารของ อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน

โครงการตา่งๆ ของ อบต. 

โครงการท่ี อบต.

ด าเนนิการ 

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

โครงการท่ี อบต.

ด าเนนิการถูกเผย 

แพร่ต่อสาธารณชน 

ประชาชนได้รับรู้

ข้อมูลขา่วสาร

อย่างท่ัวถึง 

 

ส านักปลัด 

 

 

 



- 21 - 

 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2560 2561 2562 

 

             1.3 แนวทางการพฒันาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

29  โครงการจัดหาครุภัณฑ์

ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ไว้ใช้
ประโยชนร่์วมกันภายใน
หมูบ้่าน  

โตะ๊/เก้าอี้/ 

เต็นท์ 

150,000 150,000 150,000 จ านวนโตะ๊/เก้าอี้/

เต็นท์ท่ีจัดหาให้

หมูบ้่าน 

ประชาชนในหมูบ้่าน 

มโีตะ๊/เก้าอี้/เต็นท์ไว้

ใชใ้นการจัดงาน/

กิจกรรมตา่งๆ 

ส านักปลัด 

30  โครงการก่อสร้างซุ้มประตู

ป้ายช่ือหมูบ้่าน 

เพื่อก่อสร้างป้ายซุ้มประตู
บอกชื่อหมู่บ้าน 

 หมูท่ี่ 6, 7, 3, 4, 1 

2, 5, 8 

300,000 100,000 100,000 จ านวนซุ้มประตูป้าย

ชื่อหมู่บ้านท่ีก่อสร้าง 

มซีุ้มประตูป้ายช่ือ

หมูบ้่านบอกช่ือ

หมูบ้่านชัดเจน 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

31  โครงการตดิตัง้เครื่องหมาย/

สัญญาณจราจรภายในหมู ่

บ้าน/ต าบล 

เพื่อเพิ่มความปลอดภยัและ

ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

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

เกิดอุบัตเิหตุลดลง 

ประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิ 

 

กองช่าง 

32  โครงการตดิตัง้กระจกมอง
ทางภายในหมูบ้่าน 

เพื่อลดปัญหาอุบัตเิหตุ เพิ่ม
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ 

 หมูท่ี่ 2, 5, 1, 3, 
4,6, 7, 8 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของหมูบ้่าน 
ท่ีติดต้ังกระจกมอง 
ทางมีอุบัตเิหตุลดลง 

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิเพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 
 

 

33  โครงการปรับปรุงหอกระจาย

ข่าว (เสียงตามสาย) ประจ า

หมูบ้่าน 

เพื่อปรับปรุงหอกระจายข่าว

ส าหรับประชาสัมพันธ์ขอ้มูล

ข่าวสารให้ประชาชนได้รับ

ข้อมูลขา่วสารอยา่งทั่วถึง 

หมูท่ี่ 6, 7, 4, 

1, 2, 3, 5, 8 

200,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 100 

ได้รับข้อมูลขา่วสาร

อย่างท่ัวถึง 

ประชาชนได้รับ

ข้อมูลขา่วสาร

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2560 2561 2562 

34  โครงการก่อสร้างศาลา

ประชาคมหมูบ้่าน 

เพื่อก่อสร้างศาลาประชาคม

ส าหรับใชป้ระชุมและท า

กิจกรรมตา่งๆในหมูบ้่าน 

1 หลัง 400,000 400,000 400,000 ศาลาประชาคม  

1 หลัง 

มศีาลาประชาคม

หมูบ้่านส าหรับใช้

ประชุมและกจิกรรม

ตา่งๆในหมูบ้่าน 

ส านักปลัด 

35  โครงการขับขี่ปลอดภัย เพื่อปลูกฝังวนิัยจราจรการใช้

รถใชถ้นนอยา่งปลอดภัย 

ประชาชนอายุ  

15 ปี ขึน้ไป 

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

ร่วมโครงการมวีนิัย

จราจรการใชร้ถใช้

ถนนอยา่งปลอดภัย 

ประชาชนมคีวามรู้

จราจรและมีวนิัย

ในการใชร้ถใชถ้นน 

ส านักปลัด 

 

 

 

36  โครงการจัดตั้งจุดตรวจชุมชน

ป้องปรามยาเสพติดและเพิ่ม

ความปลอดภัยทางถนน 

-เพื่อป้องกันและลดการเกิด

อุบัตเิหตุในช่วงเทศกาลตา่งๆ 

-เพื่อลดปัญหายาเสพติดใน

ชุมชน 

หมูท่ี่ 1 - 8 80,000 80,000 80,000 ปัญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนและยาเสพติด

ลดลงรอ้ยละ 70 

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ, 

ลดปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 

37  โครงการเพิ่มศักยภาพอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนความรู้
เพิ่มศักยภาพและทักษะให้แก ่
อปพร. 

สมาชิก อปพร. 
จ านวน 90 คน 

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

อปพร.มคีวามรู้
และทักษะเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
 

 

38  โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชน
ในหมู่บ้านรับทราบขอ้มูล
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

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

มชี่องทางประชา 

สัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
 

 

39  โครงการจัดท าป้ายบอก
ทางเขา้-ออกหมู่บ้าน 

เพื่อบอกทางเขา้-ออก
หมูบ้่าน 
 

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

มป้ีายบอก
ทางเขา้-ออก
หมูบ้่านชัดเจน 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2560 2561 2562 

40  โครงการส่งเสริมการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ท่ีสาธารณะหรือ

บ้านเรือนชุมชนน่าอยู่ 

เพื่อให้บ้านเรือนและชุมชน

สะอาดเรียบร้อย 

หมู่ที 1-8 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 80 

มสี่วนร่วมในการ

รักษาความสะอาด 

บ้านเรือนและ

ชุมชนมคีวาม

สะอาดเรียบร้อย 

 

 ส านักปลัด  

41  โครงการส ารวจ/จัดท า

เครื่องหมายแสดงเขตพื้นท่ี
หมูบ้่าน/ต าบล 

เพื่อแสดงเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ

ของหมูบ้่าน/ต าบล 

 ต าบลภูแลนคา 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของต าบล

ภูแลนคามีแนวเขตท่ี
ชัดเจน 

มแีนวเขตบอก

พื้นท่ีรับผิดชอบ
ของหมู่บ้าน/ต าบล
ชัดเจน 

กองช่าง 

 
 
 

42  โครงการส ารวจที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

เพื่อป้องกันการรุกล้ าท่ี
สาธารณประโยชน์ 

ต าบลภูแลนคา 20,000 20,000 20,000 การรุกล้ าท่ี
สาธารณประโยชน์
ลดลงร้อยละ 70 

ประชาชนทราบถึง
แนวเขตท่ี
สาธารณประโยชน์
อย่างชัดเจน 

กองช่าง 

 

          1.4 แนวทางการพัฒนาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

43  โครงการอบรมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด 

ประชาชนและ

นักเรียนใน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

การแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในชุมชน

ลดลง 

ส านักปลัด 

 

 

44  โครงการตดิตัง้กล้อง CCTV เพื่อเพิ่มช่องทางในการ

สอดส่องดูแลความสงบ

เรียบร้อยภายในหมูบ้่าน 

8 แห่ง 

 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของความสงบ

เรียบร้อยภายใน

หมูบ้่าน 

หมูบ้่านมีความ

สงบเรียบร้อย

เพิ่มขึ้น 

 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2560 2561 2562 

45  โครงการณรงค์ป้องกัน 

ปัญหายาเสพติด 

เพื่อลดการแพร่ระบาด 

ของยาเสพติดในชุมชน 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ100 

ไมยุ่ง่เกี่ยวกับยาเสพ

ติด 

การแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในชุมชน

ลดลง 

ส านักปลัด 

 

 

46  โครงการรณรงค์วันงดสูบ

บุหร่ีโลก 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนงด

สูบบุหร่ี 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้สูบบุหร่ี

ลดลงร้อยละ 30 

จ านวนผู้สูบบุหร่ี

ลดลง 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

47  โครงการรณรงค์เลิกเหลา้

เข้าพรรษา 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเลิก

เหลา้ในช่วงเข้าพรรษา 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ดื่มเหลา้

ในช่วงเข้าพรรษา

ลดลงร้อยละ 80 

จ านวนผู้ดื่มเหลา้

ลดลง 

กองสวัสดิการ

สังคม 

48  โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยา

เสพติด 

เพื่อดูแลรักษาและตดิตามผู้

ติดยาเสพติดอยา่งต่อเนื่อง 

ผู้ติดยาเสพติดใน

ต าบลภูแลนคา 

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

ยาเสพติดได้เข้ารับ

การบ าบัดฟ้ืนฟู 

ผู้ติดยาเสพติดได้รับ

การบ าบัดฟ้ืนฟูท้ัง

ทางร่างกายและ 

จติใจ 

ส านักปลัด 

 

 

49  โครงการสนับสนุนศูนยต์อ่สู้

เอาชนะยาเสพติดองค์การ

บริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดต าบลภูแลน

คา 

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

ภายในหมูบ้่านลดลง

ร้อยละ 80 

ปัญหายาเสพติด

ลดลง 

ส านักปลัด 

 

 

50  โครงการรณรงค์งานบุญ/งาน

เศร้าปลอดเหลา้ปลอด

อบายมุข 

เพื่อลดค่าใชจ้่าย และลด

ปัญหาการทะเลาะววิาทท่ี

เกิดจากการดื่มเหลา้เมา 

หมูท่ี่ 1 – 8 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80ของการจัด

งานศพ/งานบุญปราศ 

จากเหล้า/อบายมุข 

ค่าใชจ้่ายในการจัด

งานลดลง และไมม่ี

ปัญหาการทะเลาะ

ววิาท 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มคีุณภาพได้มาตรฐาน 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว 

   2.1 แนวทางการพัฒนา โครงสร้างพืน้ฐานทางการท่องเที่ยว 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผดิชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

51  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

แหลง่ท่องเท่ียวน้ าตกหิน

ดาดทองค า 

เพื่อปรับภูมิทัศน์น้ าตกหิน

ดาดทองค าให้น่าเท่ียวมาก

ขึน้ 

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

น้ าตกหินดาด

ทองค ามภีูมิทัศน์ท่ี

ดแีละน่าเท่ียว 

นักท่องเท่ียวให้

ความสนใจมาเท่ียว

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

52  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรัง เขา้-ออก แหลง่

ท่องเท่ียวน้ าตกหินดาด

ทองค า 

เพื่อให้นักท่องเท่ียวมคีวาม

สะดวกสบายในการเดิน

ทางเขา้-ออก แหลง่

ท่องเท่ียว 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.940803 E101.771080 

N15.950029 E101.771383 

270,000 270,000 270,000 ถนนลูกรัง 

ร้อยละ 90  ได้รับ 

การปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

นักท่องเท่ียวได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการเดินทางสู่

แหลง่ท่องเท่ียว 

กองช่าง 

 

 

 

 

53  โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาภายในแหล่งท่อง 

เท่ียวน้ าตกหินดาดทองค า  

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

นักท่องเท่ียว 

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

รองรับนักท่อง 

เท่ียว 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

54  โครงการก่อสร้างถนนลาด 

ยางเข้า-ออกน้ าตกหนิดาด

ทองค า 

เพือ่ให้ประชาชน

นักท่องเท่ียวมคีวามสะดวก

ในการสัญจร และลด

ปัญหาฝุ่นละออง 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 
N15.940803 E101.771080 

N15.950029 E101.771383 

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

ยาว 2,500 เมตร 

ประชาชนนักทอ่ง 

เท่ียวได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรเข้า-ออก 

กองช่าง / 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผดิชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

55  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า

สู่แหลง่ท่องเท่ียวน้ าตกหิน

ดาดทองค า 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่

แหลง่ท่องเท่ียว 

ระยะทาง  

2,500 เมตร 

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

ระยะทาง 2,500 

เมตร 

มไีฟฟา้ใชเ้พิ่มความ

สะดวกให้แก่

นักทอ่งเท่ียว 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

56  โครงการปรับปรุงอา่งเก็บน้ า

ภายในแหลง่ท่องเท่ียวน้ าตก

หินดาดทองค า 

เพื่อปรับปรุงอา่งเก็บน้ า

แหลง่ท่องเท่ียวน้ าตกหิน

ดาดทองค าใหไ้ด้มาตรฐาน 

อา่งเก็บน้ า 

น้ าตกหินดาดทองค า 

500,000 500,000 500,000 อา่งเก็บน้ ารอ้ย

ละ 80 ได้รับการ

พัฒนา 

อา่งเก็บน้ าน้ าตกหิน

ดาดทองค าได้รับ

การปรับปรุงให้ดีขึ้น 

กองช่าง 

57  โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า

หินดาดทองค า 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บ

น้ ามากขึน้ 

อา่งเก็บน้ าน้ าตกหนิดาด

ทองค า 

500,000 500,000 500,000 ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 40 

ปริมาณน้ าเพิ่ม

มากขึน้ 

กองช่าง 

58  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนลูกรัง เขา้-ออก แหลง่

ท่องเท่ียวลอ่งแกง่ท่าสาร 

เพื่อให้นักท่องเท่ียวมคีวาม

สะดวกสบายในการเดิน

ทางเขา้-ออก แหลง่

ท่องเท่ียว 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.937139 E101.703798 

N15.945866 E101.698414 

135,000 135,000 135,000 ถนนลูกรังร้อยละ 

90 ได้รับการ

ปรับปรุงซ่อมแซม

ให้ดีขึ้น 

นักท่องเท่ียวได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการเดินทางสู่

แหลง่ท่องเท่ียว 

กองช่าง 

 

 

 

 

59  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

แหลง่ท่องเท่ียวลอ่งแกง่ท่า

สาร 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหลง่

ท่องเท่ียวลอ่งแกง่ท่าสารให้

นา่เท่ียวมากขึน้  

แก่งท่าสาร 300,000 300,000 300,000 แก่งท่าสาร ไดร้ับ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้

ดขีึน้ร้อยละ 70 

แหลง่ท่องเท่ียวลอ่ง

แก่งท่าสารนา่เท่ียว

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

60  โครงการพัฒนาเส้นทางทัวร์

อแีตก๊ซี ่

เพื่อรองรับการท่องเท่ียว

ด้วยรถอีแตก๊ซี ่

เส้นทางในสถานท่ีแหลง่

ท่องเท่ียว 

100,000 100,000 100,000 เส้นทางรถอีแต๊ก

ซี่ได้รับการ

พัฒนารอ้ยละ 70 

เส้นทางวิ่งรถอีแตก๊

ซี่ได้รับการพัฒนา

เพิ่มความปลอดภัย 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผดิชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

            

               2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

61  โครงการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 

เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

การท่องเท่ียว 

แหลง่ท่องเท่ียว 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ 

แหลง่ท่องเท่ียวมี

การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 

นักท่องเท่ียวรู้จัก

แหลง่ท่องเท่ียว

ต าบลภูแลนคามาก

ขึน้ 

ส านักปลัด 

 

 

 

62  โครงการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวเชงิวถิีชีวติ 

เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่ม

รายได้ให้กับประชาชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นท่ี 

หมูท่ี่ 1 - 8 

 

200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ 

30 ไดร้ับประโยชน์

จากการพัฒนา

แหลง่ท่องเท่ียวเชิง

วิถีชวีิต 

ประชาชนได้รับ

โอกาสและเพิ่ม

รายได้จากการ

พัฒนาแหลง่

ท่องเท่ียวเชิงวถิีชวีิต 

ส านักปลัด 

63  โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า

สาธารณะภายในแหลง่ท่อง 

เท่ียวน้ าตกหินดาดทองค า 

เพื่อให้บริการแก่

นักท่องเท่ียว 

1 หลัง 

 

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

หลัง 

มหี้องน้ าไวใ้ห ้

บริการนักทอ่งเท่ียว 

กองช่าง  

64  โครงการก่อสร้างซุ้มประตู

ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวต าบลภูแลนคา 

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีอยูภ่ายในเขต

ต าบล 

3 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ซุ้มประตูป้าย

ประชาสัมพันธ์ 3 

ป้าย 

ประชาชนท่ัวไปรู้ 

จักแหลง่ท่องเท่ียว

ภายในต าบลภูแลน

คาเพิ่มมากขึน้ 

กองช่าง 

65  โครงการส ารวจแหลง่

ท่องเท่ียวทางโบราณคดี 

เพื่อคน้หาและอนุรักษแ์หลง่

โบราณคดีซึ่งเป็นสมบัตขิอง

แผ่นดนิ 

หมูท่ี่ 7 

หมูท่ี่ 8 

200,000 200,000 200,000 ร่องรอยทาง

โบราณคดีท่ี

ค้นพบ 

มแีหลง่ท่องเท่ียว

ทางโบราณคด ี

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตรท์ี ่3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วมอย่างยั่งยนื 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่7 บริการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแบบมสี่วนร่วมและยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

   3.1 แนวทางการพัฒนาสรา้งจติส านึกและสง่เสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

66  โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลาย

ของหน้าดนิ 

บริเวณล าห้วย/คลอง/

ท่ีสาธารณะ 

50,000 50,000 50,000 การพังทลายของหน้า

ดนิลดลงรอ้ยละ 80 
การพังทลายของ

หนา้ดินลดลง 

ส านักปลัด 

67  โครงการเพิ่มพื้นท่ีสเีขียว

เฉลิมพระเกยีรติ 

เพื่อเพิม่พื้นท่ีป่าของต าบล 

ภูแลนคา 

ท่ีสาธารณประโยชน์

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของท่ี

สาธารณประโยชนม์ี

ป่าไม้เพิ่มขึ้น 

มพีื้นท่ีป่าเพิ่มขึ้น

เพิ่มความสมดุล

ทางธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

 

 

68  โครงการอบรมท่ีดนิน้อย

ต าบลภูแลนคา 
เพื่อปลูกจิตส านกึให้เด็กและ 

เยาวชนรู้จักที่ดินสาธารณะ 

ประโยชน ์และอนุรักษด์ูแล

ทรัพยากร ทรัพย์สนิของ

ชุมชนตนเองในหมูบ้่าน 

เด็กและเยาวชน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนร้อย

ละ 60 มีจิตส านกึใน

การอนุรักษด์ูแลท่ีสา

ธารณประโยชนข์อง

หมูบ้่านตนเอง 

เด็กและเยาวชน

สามารถรู้จักพื้นท่ี

สาธารณประโยชน์

และอนุรักษด์ูแล

ร่วมกัน 

ส านักปลัด 

69  โครงการอบรมส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพแกนน า

อนุรักษพ์ทัิกษท์รัพยากร 

ธรรมชาติ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์

ความรู้ให้แกนน าในการ

อนุรักษบ์ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 

เยาวชน ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 แกนน าร้อยละ 80 มี

ศักยภาพในการ

อนุรักษ์บ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัยพากร

ธรรมชาติมีความ

อุดมสมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

70  โครงการก่อสร้างฝายชะลอ

น้ าเฉลมิพระเกยีรติ 

เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของ

พื้นป่าและรักษาสมดุลของ

ระบบนเิวศน์ 

1 แหง่ 50,000 50,000 50,000 ฝายชะลอน้ า 1 แหง่ พื้นป่ามคีวามชุม่ช่ืน

และอุดมสมบูรณ์ขึ้น 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

71  โครงการส่งเสริมพัฒนา

พลังงานทดแทน 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ใน

การสร้างสรรค์ หรือการ

แสวงหาพลังงานทางเลือก 

หมู่ท่ี 1-8 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 60 

เปลี่ยนมาใช้พลังงาน

ทดแทน 

ประชาชนเปลี่ยนมา

ใชพ้ลังงานทดแทน

เพื่อลดค่าใช้จ่าย 

ส านักปลัด 

 

 

72  โครงการจัดต้ังศูนยศ์ึกษา

พันธุ์ไม้ทอ้งถิ่น/ธนาคารต้นไม้ 

เพื่อให้มแีหลง่เรียนรู้

เกี่ยวกับพันธ์ุไม้ท้องถิ่น 

1 ศูนย์ 50,000 50,000 50,000 ศูนยศ์กึษาพันธ์ุไม้

จ านวน 1 ศูนย์ 

มแีหลง่เรียนรู้เกี่ยว 

กับพันธ์ุไม้ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

73  โครงการจัดท าแนวเขตท่ีดนิ

สาธารณประโยชน์ 

เพื่อป้องกันการบุกรุกท่ีดนิ

สาธารณประโยชน์ 

ท่ีสาธารณประโยชน์ 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 100,000 200,000 การบุกรุกท่ี

สาธารณประโยชน์

ลดลง ร้อยละ 100 

ปัญหาการบุกรุกท่ี

สาธารณประโยชน์ 

หมดไป 

ส านักปลัด 

 

 

 

             3.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนนุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

74  โครงการอบรมทบทวนและ

ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสา 

สมัครควบคุมไฟป่าและ

หมอกควัน 

เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้

และทักษะในการควบคุมไฟ

ป่าและหมอกควัน 

อาสาสมัคร 

ต าบลภูแลนคา 

จ านวน 68 คน 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

อาสาสมัครมทัีกษะใน

การควบคุมไฟป่าและ

หมอกควัน 

อาสาสมัครมคีวาม 

รู้และทักษะในการ

ควบคุมไฟป่าและ

หมอกควัน 

ส านักปลัด 

75  โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ/์ครุภัณฑ์เพื่อใชใ้น
งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏบัิตงิานของพนักงาน
เจ้าหนา้ที่ด้านงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

วัสดุ/ครุภัณฑ ์
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

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

การปฏิบัติงานของ

พนักงานเจ้าหน้าที่

ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี

ประสิทธภิาพมากขึน้ 

ส านักปลัด 
 

76  โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านกึปอ้งกันไฟป่า 

เพื่อลดปัญหาไฟป่าท่ีเกิด
จากน้ ามอืมนุษย ์

เยาวชน ประชาชน 
ต าบลภูแลนคา 

30,000 30,000 30,000 ปัญหาไฟป่าในพื้นท่ี
ลดลงร้อยละ 80 

ปัญหาไฟป่าลดลง ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

 

             3.3 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและรณรงค์การก าจัดขยะมลูฝอย 

77  โครงการก่อสร้างอาคาร

สถานท่ีต้ังเตาเผาขยะไร้

มลพิษประจ าต าบล 

เพื่อก่อสร้างอาคารท่ีต้ัง

เตาเผาขยะไร้มลพษิประจ า

ต าบล 

ท่ีสาธารณะ 

หมูท่ี่ 2 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคารท่ีต้ังเตาเผา

ขยะไร้มลพษิประจ า

ต าบล 1 หลัง 

มอีาคารท่ีต้ังเตา 

เผาขยะและสถาน 

ท่ีส าหรับวางขยะ

คัดแยกก่อนเผา 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

78  โครงการจัดหาภาชนะ

รองรับขยะภายในหมู่บ้าน 

เพื่อรองรับขยะภายใน

หมูบ้่าน 

ถังขยะ 1,000 ใบ  500,000 200,000 200,000 ปัญหาขยะภายใน

หมูบ้่านลดลงร้อยละ 

80 

ชุมชนสะอาดปัญหา

ขยะเกลื่อนกลาด

ลดลง 

ส านักปลัด 

79  โครงการจัดซื้อรถขนขยะ เพื่อให้บริการเก็บขยะใน

ต าบลอย่างท่ัวถึงและรวด 

เร็ว ลดปัญหาขยะตกค้าง 

1 คัน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รถขนขยะจ านวน 1 

คัน 

มรีถส าหรับขนขยะ

ไมม่ปัีญหาขยะ

ตกค้างในชุมชน 

ส านักปลัด 

 

 

80  โครงการรณรงค์สร้าง

จติส านกึ ในการก าจัดขยะ 

มูลฝอย 

เพื่อให้ประชาชนเกิด

จิตส านกึในการก าจดัขยะ 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80 

มจีิตส านกึในการ

ก าจัดขยะ 

ชุมชนสะอาดปัญหา

ขยะเกลือ่นกลาด

ลดลง 

ส านักปลัด 

81 ๆ โครงการส่งเสริมการคัด

แยกขยะ 

เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะ

ก่อนท้ิง 

ทุกครัวเรือน 30,000 30,000 30,000 ครัวเรือนร้อยละ 90 

คัดแยกขยะก่อนท้ิง 

ลดจ านวนขยะที่จะ

ท้ิงลงถังให้น้อยลง 

 

ส านักปลัด 

82  โครงการส่งเสริมและสนับ 

สนนุการจัดต้ังธนาคารขยะ 

เพือ่คัดแยกขยะน ากลับมา

ใชใ้หมห่รือแปรรูป 

1 แหง่ 50,000 50,000 50,000 ธนาคารขยะ 1 แหง่ ปัญหาขยะในชุมชน

ลดลง 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการสินคา้และบริการสรา้งมลูค่าเพิ่มอย่างมีประสทิธิภาพและยัง่ยนื 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศใน

ประชาคมอาเซียน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน  

   4.1 แนวทางการพฒันา การก่อสร้างปรบัปรุงและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าใหเ้ปน็ไปด้วยความสะดวก 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

          สะพาน คสล. 

83  โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล.ข้ามล าห้วยยางง ูบ้าน

ป่าปอแดง ม.8- บ้านแก้งยาว 

ม.2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

สะพาน คสล.1 แห่ง 

N15.909250 E101.812078 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

84  โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล.ล าหว้ยยางงู  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 –  

บ้านวังเดอืนห้า  ต.ห้วยต้อน 

เพื่อให้ประชาชนท้ังสอง

ต าบลได้รับความสะดวก

ในการเดินทางสัญจร 

สะพาน คสล. 1 แห่ง 

N15.934822  E101.796122 
3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดอืนทางสัญจร 

ประชาชนท้ังสอง

ต าบลได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

          รางระบายน้ า 

85  โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ า คสล.จากหน้าวัด-บ้าน
นางเสน บ้านชีบน ม.6 

เพือ่ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือน 

จากหนา้วัด – บ้านนางเสน 
 

400,000 400,000 400,000 รางระบายน้ า 
1 สาย 

มรีางระบายน้ า
รองรับการระบาย
น้ าเสียจากครัวเรือน 

กองช่าง 

86  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.ภายในหมูบ้่าน  
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพือ่ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือน 

หมูท่ี่ 7 270,000 270,000 270,000 รางระบายน้ า 
1 สาย 

มรีางระบายน้ า
รองรับการระบาย
น้ าเสียจากครัวเรือน 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

87  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.ภายในหมูบ้่าน  
บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อก าหนดทิศทางการ
ไหลของน้ าปอ้งกันน้ า
ท่วมขัง 

หมูท่ี่ 1 

 
270,000 270,000 270,000 รางระบายน้ า 

1 สาย 
มรีางระบายน้ า
รองรับการระบาย
น้ าเสียจากครัวเรือน 

กองช่าง 
 

 

          ถนนลาดยาง 

88  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายท่ีท าการ อบต.ภูแลนคา – 

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 – บ้าน

สามพันตา ต.หว้ยตอ้น 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจรและลดปัญหาฝุ่น

ละออง 

ถนนกว้าง 6 เมตร 

ยาว 4,500 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

N15.917331  E101.771384 

N15.942773  E101.813446 

 

17,820,000 17,820,000 17,820,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 4,500เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

 

89  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านแกง้ยาว ม.2 – บ้าน

สามพันตา ต.ห้วยต้อน 

 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 4,200 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

N15.913766 E101.828766 

N15.933666 E101.826388 

 

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

ยาว 4,200เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

90  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านแกง้ยาว ม.2 –  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรและลด

ปัญหาฝุ่นละออง 

ถนนกว้าง 6 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

N15.928350  E101.801600 

N15.909105  E101.826896 

 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 3,000เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

91  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 –บ้าน 

ซับปลากั้ง ม.5 

 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง 

ถนนกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,435 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

N15.928293 E101.793095 

N15.934423 E101.777482 

5,700,000 5,700,000 5,700,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 1,435เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

92  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านโนนเหลื่อม ม.7-บ้าน

ตาดพัฒนา ต.ตลาดแร้ง 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจรและลดปัญหาฝุ่น

ละอองบนท้องถนน 

ถนนกว้าง 6 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

N15.895738 E101.832906 

N15.864516  E101.829360 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 ถนนลาดยาง 

ยาว 3,000เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

 

93  โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางสายบ้านแกง้ยาว ม.2 

– บ้านหว้ยตะแคง ต.โคกสูง 

 

 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

N15.906422 E101.833533 

N15.908044 E101.846899 

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

ยาว 2,500เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

 

 

94  โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

ถนนลาดยาง ทช.ชย.3019 

หนา้ที่ท าการ อบต.ภูแลนคา 

เป็นผิวจราจร ขนาด 4 ช่อง

จราจร 

เพื่อแกปั้ญหาอุบัตเิหตุท่ี

เกิดขึ้นจากทัศนวสิัยใน

การขับขี่ท่ีมองไม่เห็นรถ

ท่ีวิ่งผ่านสวนทางกัน 

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

N15.926104  E101.762475 

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

ร้อยละ 95  

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร มี

ความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

95  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายจากบ้านซับปลากั้ง-น้ าตก

หินดาดทองค า  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 
 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
N15.923182 E101764917 

N15.949915 E101.771713 

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

ยาว 3,000เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

 

96  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายซับปลากั้ง ม.5 – บ้าน 

โนนนาพวง หมู่ 8 ต.ชีบน 
 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 5,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
N15.935428 E101.770286 

N15.934318 E101.728957 

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

ยาว 5,500เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

97  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายซับปลากั้ง ม.5  – บ้านวัง

เดอืนห้า หมู่ 9 ต.หว้ยตอ้น 

(สายซับช่องปล้อง) 

 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,400 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 

N15.937680 E101.778214 

N15.947619 E101.776040 

 

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

ยาว 2,400เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

 

98  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายแยกบา้นโนนเหลื่อม ม.7 

เชื่อมบ้านหว้ยยาง ต.โคกสูง 
 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

N15.898425 E101.845647 

N15.886779 E101.861751 

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

ยาว 3,000เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงาน

อื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

99  โครงการปรับปรุงถนน คสล.

เป็นผิวจราจรลาดยางสาย

บ้านนายอุดม ชัยโยบัว – บ้าน

นายฉลอง บ้านแกง้ยาว ม.2 
 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 270 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 
N15.907522 E101.826988 

N15.906755 E101.829755 

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

ยาว 270 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

100  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 เช่ือมบ้านป่า

ปอแดง ม.8เชื่อมบ้านนาอินทร์

แตง่ ม.4 เช่ือมบ้านซับปลากั้ง 

ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 7,000 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 
N15.897765 E101.804722 

N15.934464 E101.778869 

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

ยาว 7,000เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง/ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

          ถนน คสล. 

101  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายแก้งยาว–โนนเหลื่อม ม.7 

 

 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

N15.906422 E101.833533 

N15.908044 E101.846899 

300,000 3,975,000 3,975,000 ถนน คสล. 

ยาว 2,500เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

102  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดศลิา

อาสน์ บ้านแกง้ยาว ม.2 

(ตอ่จากเดมิ) 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 170 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.907233 E101.831188 

N15.907566 E101.829833 

468,000 468,000 468,000 ถนน คสล. 

ยาว 170 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

103  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนางแพงด ี–คุ้มโนน

มว่ง บา้นโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.898426 E101.845638 

N15.894917 E101.844839 

370,000 370,000 370,000 ถนน คสล. 

ยาว 400 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

104  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายคุ้มถนนสาย 2 – คุ้มร่วม

แรงพัฒนา บา้นซับปลากั้ง  

ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.935044 E101.769078 

N15.933252 E101.766888 

275,000 275,000 275,000 ถนน คสล. 

ยาว 200 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

105  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านนางสมบูรณ์ – ไร่

นายแสงจันทร์ บ้านแกง้ยาว 

ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 150 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.905367 E101.829588 

N15.904364 E101.829172 

413,000 413,000 413,000 ถนน คสล. 

ยาว 150 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

106  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายศาลากลางบา้น  

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 150 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.934928 E101.702641 

N15.935096 E101.701478 

 

413,000 413,000 413,000 ถนน คสล. 

ยาว 150 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

107  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านนางทองมาก จามตุล ี

–บ้านนายอมตะ ศรีสุวรรณ 

บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 250 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.915735 E101.799080 

N15.916138 E101.798138 

275,000 275,000 137,500 ถนน คสล. 

ยาว 250 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

108  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายคุ้มรวมมิตรพัฒนา- 

คุ้มจ้อง บา้นซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.934346 E101.776876 

N15.919858 E101.767863 

300,000 2,875,000 2,875,000 ถนน คสล. 

ยาว 2,200เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

109  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากประปา – บ้านนายอมตะ 

ศรีสุวรรณ บา้นป่าปอแดง  

ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 30 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.915642 E101.798198 

N15.916138 E101.798138 

85,000 85,000 85,000 ถนน คสล. 

ยาว 30 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

110  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายซอยซึ่งเสน  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.915642 E101.798198 

N15.916138 E101.798138 

 

330,000 330,000 330,000 ถนน คสล. 

ยาว 200 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

111  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายคุ้มอุดมสุข - สระหนอง

กระทุ่ม บา้นซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.934845  E101.768979 

N15.938164  E101.767048 

300,000 1,500,000 1,500,000 ถนน คสล. 

ยาว 1,000 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

112  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายคุ้มตาปู่เก่า–คุ้มซับสีทอง 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

N15.935410 E101.773620 

N15.936056 E101.770357 

 

300,000 540,000 540,000 ถนน คสล. 

ยาว 500 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

 

กองช่าง 

 

 

 

 

113  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านแกง้ยาว ม.2 –  

บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.915350 E101.815531 

N15.916668 E101.803313 

300,000 1,900,000 1,900,000 ถนน คสล. 

ยาว 1,500 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกว้าง 5 เมตร  

ยาว 1,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

N15.895936 E101.805047 

N15.885097  E101.810237 

300,000 1,775,000 1,775,000 ถนน คสล. 
ยาว 1,400 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 
 
 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

115  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากบา้นนางทองเพยีร – บ้าน

นางลอ้มทอง บ้านหวา่เฒ่า  

ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.897870 E101.802809 

N15.896991 E101.802717 

 

220,000 220,000 220,000 ถนน คสล. 

ยาว 100 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

 

กองช่าง 

116  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนายศักดิ์ ชอบรักษ ์– 

บ้านนายจ าเริญ ววจิิตร  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.895424 E101.790450 

N15.896830 E101.790938 

 

275,000 275,000 275,000 ถนน คสล. 

ยาว 300 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

 

กองช่าง 

 

 

 

117  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายมอหินกอง บ้านซับปลากั้ง 

ม.5 – บ้านโนนนาพวง ต.ชีบน 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,270 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.933413  E101.769073 

N15.931803  E101.757115 

300,000 1,755,000 1,755,000 ถนน คสล. 

ยาว 1,270 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

118  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สาย ทช.ชย.4025 – บ้านนาย

เส เสนชัย (ซอยวัดศรีชมภู) 

บ้านหวา้เฒ่า ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 130 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.896744 E101.806555 

N15.898166 E101.808688 

 

360,000 360,000 360,000  ถนน คสล. 

ยาว 130 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

119  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านหว้ยน้ าค า ม.3 – 

ถนนสายบ้านโนนนาพวง  

ต.ชบีน 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,320 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.938414 E101.714304 

N15.927819 E101.722735 

300,000 1,670,000 1,670,000 ถนน คสล. 

ยาว 1,320 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

120  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายสามแยกหน้าโรงเรียน

บ้านนาอินทร์แต่ง – บ้าน 

นายอุดม กุลธรรมโม  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.928329 E101.793928 

N15.923197 E101.791212 

450,000 450,000 450,000 

 

ถนน คสล. 

ยาว 500 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

121  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านป่าปอแดง – คุ้มจ้อง 

บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.906596 E101.833270 

N15.908212  E101.861605 

350,000 1,500,000 1,500,000 ถนน คสล. 

ยาว 1,000 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

122  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยบ้านนางภัชละ ยิ่งสันเทียะ  

- บ้านนางสมบูรณ์ อาจโนน

เปลอืย บ้านหว้าเฒา่ ม.1  

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 250 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.896744 E101.806555 

N15.898166 E101.808688 

 

275,000 275,000 275,000  ถนน คสล. 

ยาว 250 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

123  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จาก ทช.ชย.4025 – เขาดิน 

(เขาดิน – ตากแปง้) 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.897755 E101.794044 

N15.905888 E101.787977 

460,000 460,000 460,000 ถนน คสล. 

ยาว 500 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

124  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายซอยผักหวาน 1  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 35 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.911855 E101.828333 

N15.911988 E101.828066 

60,000 60,000 60,000 ถนน คสล. 

ยาว 35 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

125  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายซอยผักหวาน 3   

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพือ่ให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 35 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.913288 E101.828844 

N15.913277 E101.829033 

60,000 60,000 60,000 ถนน คสล. 

ยาว 35 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

126  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยแกว้อุไร 1  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 120 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.906355 E101.831233 

N15.890100 E101.833755 

 

330,000 330,000 330,000 ถนน คสล. 

ยาว 120 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

127  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยหลังโรงเรียน 

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 270 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.906355 E101.831233 

N15.890100 E101.833755 

250,000 250,000 250,000 ถนน คสล. 

ยาว 270 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

128  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนายบุญเล็ง สมานใจ 

– บ้านนางจูม พรมบุ  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 970 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.935361 E101.769516 

N15.933358 E101.766738 

300,000 1,300,000 1,300,000 ถนน คสล. 

ยาว 970 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

129  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

คุ้มร่วมแรงพัฒนา  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.935294 E101.769664 

N15.933691 E101.767955 

300,000 812,000 812,000 ถนน คสล. 

ยาว 700 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

130  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากถนนลูกรัง – บ้านนายหัด 

จันทร์เขียด บา้นชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน  

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.932838 E101.703430 

N15.932493 E101.703347 

 

110,000 110,000 110,000 ถนน คสล. 

ยาว 50 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

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

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

N15.875741  E101.802660 
N15.887048 E101.803554 

 

300,000 540,000 540,000 ถนน คสล. 
ยาว 500 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

132  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากบา้นนางธนพร คุ้มบุ่ง

คล้า – หน้าวัดหว้าเฒา่  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.896745 E101.806535 

N15.895686 E101.801243 

320,000 500,000 500,000 ถนน คสล. 

ยาว 600 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

133  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนายสังวาล ขดภู

เขียว – บ้านนางนาง นาห่อม 

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.936203 E101.701691 

N15.935065 E101.701522 

275,000 275,000 275,000 ถนน คสล. 

ยาว 100 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

134  โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนางส าอาง หวะ

สุวรรณ – บ้านนางสมบูรณ์ 

สถิตชัย (ซอยหลังวัดบ้านโนน

เหลื่อม) บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 210 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.901961 E101.833512 

N15.901601 E101.836412 

 

230,000 230,000 230,000 ถนน คสล. 

ยาว 210 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

135  โครงการปรับปรุงถนน คสล.

โค้งโรงเรียนบ้านหว้าเฒา่ ม.1 

(สายสวนยาง) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 20 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.916305 E101.800236 

N15.898298 E101.805892 

67,000 67,000 67,000 ถนน คสล.ร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

136  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายหน้าวัดหว้าเฒา่ (ตอ่จาก

เดิม) บา้นหวา้เฒ่า ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 42 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.896905 E101.801264 

N15.895719 E101.801197 

120,000 120,000 120,000 ถนน คสล. 

ยาว 42 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

137  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยบ้านนางส ารวย แก้ว

ประเสริฐ – บ้านนางเฮียง 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 3.50 เมตร 

ยาว 110 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.897436 E101.792493 

N15.896206 E101.792833 

230,000 230,000 230,000 ถนน คสล. 

ยาว 110 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

138   โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

 สายบ้านนายร่ืน อาจโนนเปลอืย  

 -บ้านนายประนอม อาจโนน  

 เปลอืย บา้นหวา้เฒ่า ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 3.50 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.897941 E101.807553 

N15.898368 E101.807566 

 

100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. 

ยาว 50 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

139   โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

 สายทางเขา้ปา่ชา้-หนา้เมรุ 

 บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจน 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.886815 E101.809832 

N15.886762 E101.808910 

280,000 280,000 280,000 ถนน คสล. 

ยาว 100 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

140   โครงการก่อสร้างช่องระบาย 

 น้ าสี่เหลี่ยม คสล. ท่ีนา    

 นางแย้ม ชอบรักษ ์ 

 บ้านหว้าเฒา่ ม.1  

เพื่อระบายน้ าลดการกัด

เซาะถนนขาดในฤดฝูน 

(น้ าหลาก) 

ชอ่งระบายน้ า 

ขนาด 1.50 x 1.50 ม. 

N15.893237 E101.798487 

 

350,000 350,000 350,000 ท่อเหลี่ยม 2 

ชอ่ง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

141  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยบ้านนางบัวหลัน รุจาคม 

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 45 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.941045 E101.713588 

N15.941315 E101.713055 

 

75,000 75,000 75,000 ถนน คสล. 

ยาว 45 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

142  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยบ้านนายประจวบ บงึออ้ 

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 20 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
N15.941598 E101.714131 

N15.941018 E101.715366 

 

55,000 55,000 55,000 ถนน คสล. 

ยาว 20 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

143  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยบ้านนางหอมไกล ค าแก้ว 

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 30 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.937548 E101.714397 

N15.93749 E101.713269 

50,000 50,000 50,000 ถนน คสล. 

ยาว 30 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

144  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยบ้านนางก้อน คุ้มหมู ่

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 10 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.940861 E101.711383 

N15.940050 E101.711030 

25,000 25,000 25,000 ถนน คสล. 

ยาว 10 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

145  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

จากถนนลาดยาง-ไร่นางมยุรี 

เชาวป์ระโคน (สายเจ้าพ่อ) 

(สายแก่งท่าสาร) 

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.937179 E101.703790 

N15.945809 E101.698542 

370,000 370,000 370,000 ถนน คสล. 

ยาว 500 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

146  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายคุ้มซับเจรญิพัฒนา  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

และลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 185 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

N15.936003 E101.778592 

N15.937522 E101.778768 

 

400,000 400,000 400,000 ถนน คสล. 

ยาว 185 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

          ถนนลูกรัง 

147  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านป่าปอแดง 

– คุ้มจ้อง บา้นป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 

N15.906596 E101.833270 

N15.908212  E101.861605 

100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

148  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังสายศาลากลางบา้น 

– ล าน้ าชี บ้านชีบน ม.6 

เพือ่ให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร    

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 150 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.934928 E101.702641 

N15.935096 E101.701478 

42,000 42,000 42,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองชา่ง 

149  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม 

ถนนลูกรังสายนานายละมุด 

โพธ์ิชัย – นานายน้อย  

บุญประเสริฐ บ้านหวา้เฒ่า 

ม.1 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.904023 E101.806542 

N15.906343 E101.809746 

165,000 

 

165,000 

 

165,000 

 

ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

150  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนางบุญถึง 

– ไร่นางแดงตอ้ย ลาปะ  

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.932829 E101.701909 

N15.926441 E101.701037 

72,000 

 

72,000 

 

72,000 

 

ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

151  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนายสุวทิย ์

คะใจ – ทช.ชย.3019 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร    

ถนนกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.897177 E101.799788 

N15.891922 E101.792072 

 

140,000 140,000 140,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

152  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายป่าช้า-ล าห้วยยางง ู

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร    

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.886239 E101.810171 

N15.888102 E101.817992 

264,000 264,000 264,000 ถนนลูกรัง 

ยาว 1,200 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

153  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนางธนพร 

คุ้มบุ่งคลา้ – หน้าวัดหว้าเฒา่ 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร    

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.896745 E101.806535 

N15.895686 E101.801243 

132,000 132,000 132,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

154  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายถนนลาดยาง-หนา้วัด 

(ซอยวัดแก้งยาว)  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร 

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 150 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.906919 E101.827181 

N15.907079 E101.828223 

 

35,000 35,000 35,000 ถนนลูกรัง 

ยาว 150 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

155  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังจากบ้านนายบุญ

โฮม –ป ่าชา้ (สายป่าช้า)  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร 

ถนนกว้าง 3 เมตร 

ยาว 450 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.910987  E101.820831 

N15.906762  E101.820161 

 

75,000 75,000 75,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ 

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

156  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายแหลมมาลาย ู

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.910419  E101.819071 

N15.888217  E101.821631 

110,000 110,000 110,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

157  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังซอยโรงเรียน 

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.908495  E101.831261 

N15.1598123 E101.833708 

 

137,500 137,500 137,500 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ 

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

158  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไรน่ายบรรจง 
บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้เกษตรกรมีความ
สะดวกในการเข้าออก
พื้นท่ีและขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาว 660 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.923381  E101.786967 

N15.929053  E101.787236 

182,000 182,000 182,000 ถนนลูกรังร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ดีขั้น 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
เข้าออกพื้นท่ีและขน
ถ่ายผลผลิตทาง
เกษตร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

159  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายแก่งท่าสาร 
บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้เกษตรกรมีความ
สะดวกในการเข้าออก
พื้นท่ีและขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.937213  E101.704534 
N15.945873 E101.699205 

100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรัง 
ร้อยละ 90ได้รับ 
การปรับปรุงให้ดี
ขึน้ 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
เข้าออกพื้นท่ีและขน
ถ่ายผลผลิตทาง
เกษตร 

กองช่าง 
 
 

 

160  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายตากแปง้ 

บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

N15.907529 E101.799043 

N15.906234 E101.782293 

168,000 168,000 168,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

161  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านหว้าเฒา่ 

ม.1 – บ้านตาดพัฒนา  

ต.ตลาดแร้ง 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร  

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.886070 E101.810043 

N15.880591 E101.824216 

180,000 180,000 180,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

162  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายนานางช านาญ 

– ล าห้วยยางงู  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.891654 E101.805720 

N15.893995 E101.814642 

 

126,000 126,000 126,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

163  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนางตุ๊ – 

บ้านนางหนูเฮียง  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร  

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.897674 E101.791783 

N15.896007 E101.792130 

10,000 10,000 10,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

 

164  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายวัดหวา้เฒ่า – 

บ้านนายประยงค์ เป่ียมศิริ 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร  

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 900 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15898162 E101.808684 

N15.895845 E101.800947 

81,000 81,000 81,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

 

165  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังซอยบ้านนาย

จ าเริญ ววจิิตร  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร  

ถนนกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 348 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.976500 E101.907655 

N15.950988 E101.898844 

19,000 19,000 19,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

 

166  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสาย(คุ้มนอก) บา้น

นายโอด – ถนนลาดยาง  

(ทช.ชย.3019)  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร  

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.897399 E101.790933 

N15.894944 E101.790155 

54,000 54,000 54,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร  

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

167  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านหว้าเฒา่ – 

ก.ม.18 บา้นหวา้เฒ่า ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร  

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,700 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.897211 E101.804688 

N15.875922 E101.800922 

160,000 160,000 160,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร  

กองช่าง 

 

 

 

 

168  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายนานายหยวก – 

เขาดิน  บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.903511 E101.799899 

N15.901744 E101.791355 

90,000 92,000 90,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

169  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนางภัชละ 

ยิ่งสันเทียะ– ป่าปอแดง  

(สายสวนยาง) 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
N15.898254 E101.805866 

N15.916290 E101.800231 

175,000 175,000 175,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

170  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายป่าช้าบ้านหว้า

เฒา่ ม.1– ห้วยนกทา  

บ้านตาดพัฒนา ต.ตลาดแร้ง 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
N15.885043 E101.810042 

N15.880653 E101.824275 

 

175,000 175,000 175,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 



- 53 - 

 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

171  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายบ้านแกง้ยาว ม.2 – บ้าน

วังเดอืนห้า ต.หว้ยตอ้น 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,650 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.932111 E101.819633 

N15.942800 E101.813533 

150,000 150,000 150,000 ถนนลูกรัง 

ยาว 1,650เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

172  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายเขาน้อย 

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,660 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.910577 E101.823255 

N15.921733 E101.817733 

152,000 152,000 152,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

173  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนางเฮียง – 

ล าห้วยชลีอง บ้านแกง้ยาว 

ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 120 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

N15.907700 E101.828277 

N15.907822 E101.828666 

15,000 15,000 15,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

174  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายถนนบ้าน 

ห้วยน้ าค า ม.3 – ถนนสาย

บ้านโนนนาพวง ต.ชีบน 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,320 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.938414 E101.714304 

N15.927819 E101.722735 

 

120,000 120,000 120,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

175  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายไรน่ายกอง

เท่ียง ศรีจันทร์  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 450 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.931512 E101.724282 

N15.930983 E101.720672 

148,000 148,000 148,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผล ผลิตทาง

การเกษตร 

กองช่าง 

176  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนาอินทร์

แตง่ ม.4 – ท่ีท าการ อบต. 

ภูแลนคา 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,700 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 

N15.917157 E101.770085 

N15.923197 E101.791212 

297,000 297,000 297,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

177  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังรอบหมูบ้่าน – 

ท่ีดนินายบุญมา มีวชิา  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 508 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.923197 E101.791212 

N15.928489 E101.798956 

140,000 140,000 140,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

178  โครงการปรับปรุง/ซอ่มแซม

ถนนลูกรังบ้านนางนาง  

นาห่อม – แมน่้ าช ี 

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 800 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.934887 E101.702626 

N15.935106 E101.701266 

 

100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

179  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนาง 

ขันทอง กองโฮม – คุ้มถ้ าเต่า  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 770 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

N15.901382 E101.845707 

N15.894917 E101.844839 

212,000 212,000 212,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

180  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังบ้านโนนเหลื่อม  

ม.7– บ้านตาดพัฒนา 

ต.ตลาดแร้ง 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 5,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.900797 E101.833132 

N15.870259 E101.828266 

360,000 360,000 360,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

181  โครงการปรับปรุง/ซอ่มแซม

ถนนลูกรังสายบ้านนางส าอาง 

หวะสุวรรณ – บ้านนาง

สมบูรณ์ สถิตชัย  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 380 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.901961 E101.833512 

N15.901601 E101.836412 

 84,000  84,000  84,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

182  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายโนนเหลื่อม – 

คุ้มถ้ าเตา่ บ้านโนนเหลื่อม 

ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,380 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.900467 E101.837204 

N15.894917 E101.844839 

100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

183  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านป่าปอแดง 

ม.8 – อา่งเก็บน้ าบา้น 

นาอนิทร์แต่ง ม.4 

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,700 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.916305 E101.800236 

N15.928850 E101.801007 

51,000 51,000 51,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

184  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนดนิทางเขา้สายตาปู่ 
บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 130 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
N15.935410 E101.773620 
N15.936056  E101.770357 

30,000 30,000 30,000 ถนนดนิร้อยละ 
90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมใหใ้ช้
งานได้ดีขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

185  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านแกง้ยาว 
ม.2 – บ้านสามพันตา  
ต.ห้วยต้อน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 2,700 เมตร 

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

 

445,000 445,000 445,000 ถนนลูกรังร้อย
ละ90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 

 
 

186  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายนานายสุริยา – 
ล าห้วยยางงู  
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการเข้า
ออกพื้นท่ีและขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 830 เมตร 

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

 

100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรังร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

187  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายแยกที่ดินนายเพี้ยน บังสูง

เนนิ– ท่ีดนินายสุบัน คุ้มบุ่ง

คล้า บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.925406 E101.766466 

N15.926480 E101.771131 

165,000 165,000 165,000 ถนนลูกรัง 

ยาว 600 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

188  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายท่ีดนินางล าแพน พรมบุ- 

ทช.ชย.3019  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 340 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.923298 E101.766034 

N15.923298 E101.766034 

80,000 80,000 80,000 ถนนลูกรัง 

ยาว 340 เมตร 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

189  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านซับปลากั้ง 

ม.5 – บ้านโนนนาพวง  

ต.ชบีน 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 7,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.935195 E101.770504 

N15.934211 E101.728935 

500,000 500,000 500,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดขีึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

190  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายมอหินกอง  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.933692 E101768197 

N15.931941 E101.755518 

 

100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

191  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังซอยบ้านนายทว ี

บุบผา บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.935067 E101.767801 

N15.934840 E101.767943 

9,000 9,000 9,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

192  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายแยกคุ้มอุดมสุข 

– ถนนสาย 2 – สระหนอง

กระทุ่ม บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 880 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.934955 E101.767483 

N15.938314 E101.765506 

190,000 190,000 190,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

193  โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง

สายนานายสวาท วิเศษภักดี 

– ไร่นายมานะ ชื่นสบาย  

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.929318 E101.707139 

N15.9268400 E101.706459 

330,000 330,000 330,000 ถนนลูกรัง 

ยาว 1,000 เมตร 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

194  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายท่ีนานายพงษ์

ศักดิ์ รนิทร์ลา บา้นชีบน ม.6 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,680 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.933392 E101.704339 

N15.923337 E101.708180 

 

230,000 230,000 230,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับความ

สะดวกในการเข้าออก

พืน้ท่ีขนถา่ยผลผลติ

ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

195  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายไรน่ายมนตรี – ไร่นายตุน่ 

ชุมสิงห์ บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.929120 E101.707011 

N15.925688 E101.702655 

138,000 138,000 138,000 ถนนลูกรัง 

ยาว 500 เมตร 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

196  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายท่ีดนินายสนิท 

– ท่ีดนินายพษิณุ ศรีประทุม 

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.922575 E101.791773 

N15.922265 E101.796308 

68,000 68,000 68,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

197  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านซับปลากั้ง 

– สามแยกไปคุ้มซับช่องปล้อง 

(สายซับช่องปล้อง)  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,228 เมตร 

หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 

N15.937652 E101.778066 

N15.987634 E101.776040 

405,000 405,000 405,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

198  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายคุ้มถ้ าเตา่ บา้น

โนนเหลื่อม ม.7 – บ้านหว้ย

ยาง ต.โคกสงู 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.898425 E101.845647 

N15.886779 E101.861751 

270,000 270,000 270,000 ถนนลูกรังร้อย

ละ 90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

199  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

สายสระน้ าสาธารณประโยชน์

ป่าปอแดง – ล าห้วยยางงู  

บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 485 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

N15.916685 E101.803309 

N15.919060 E101.805212 

136,000 136,000 136,000 ถนนลูกรัง 

ยาว 485 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

200  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายนาอินทร์แต่ง 
ม.4- แก้งยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.928803 E101.801739 

N15.909053 E101.826909 

350,000 350,000 350,000 ถนนลูกรังร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

201  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายนาอินทร์แต่ง 
ม.4- ซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,435 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.928293 E101.793095 

N15.934423 E101.777482 

 

200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรังร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

202  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไร่นายสนิท-ไร่
นายวรวทิย ์บา้นชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.937701 E101.704036 

N15.937623 E101.702094 

 

70,000 70,000 70,000 ถนนลูกรังร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 



- 61 - 

 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

203  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไรน่ายบุญตา-
ไร่นายวรัิช  บา้นชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 830 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.926273 E101.708434 

N15.924044 E101.714276 

183,000 183,000 183,000 ถนนลูกรังร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

204  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไรน่ายภิญโญ-
ไร่นายเย็น บา้นชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
N15.927392 E101.708009 

N15.931455 E101.713056 

70,000 70,000 70,000 ถนนลูกรังร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

205  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายนานายอนันต ์เต้าชัยภูม ิ
(สายเรียบเขาไดโนเสาร)์ 
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการเข้า
ออกพื้นท่ีและขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.894847 E101.842431 

N15.888797 E101.844235 

 

300,000 300,000 300,000 ถนนลูกรัง 
ยาว 1,500 เมตร 

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
เข้าออกพื้นท่ีขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
 
 
 
 

206  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านนายหาญ 
ข าเขว้า–เมรุ (สายสระหงส์)
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
N15.902256 E101.837946 

N15.907105 E101.842324 
 

275,000 275,000 275,000 ถนนลูกรังร้อย
ละ 90 ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ดีขึน้ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

           ถนนดิน 

207  โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

ป่าช้า-มอหินกอง  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร 

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 

N15.933584 E101.761817 

N15.930261 E101.758571 

140,000 140,000 140,000 ถนนดนิ 

ยาว 1,000เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

208  โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

ท่ีนานายเสถียร – นานายส าล ี

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 

N15.923405 E101.834721 

N15.924027 E101.833312 

30,000 30,000 30,000 ถนนดนิ 

ยาว 200 เมตร 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีและขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

209  โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

บ้านนายสมจิตร พุทรา-บ้าน

นายสมจิตร จิมสันเทียะ บ้าน

ซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร 

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 

N15.937908 E101.779468 

N15.935184 E101.778487 

70,000 70,000 70,000 ถนนดนิ 

ยาว 500 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

210  โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

นานายพงษ์ศักดิ์ – ห้วยหลัว 

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 

N15.923402 E101.708490 

N15.922094 E101.709519 

90,000 90,000 90,000 ถนนดนิ 

ยาว 500 เมตร 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีและขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

211  โครงการก่อสร้างถนนดิน 

สายนานางใจ  วรรณมาตร – 

ไร่นายรัง จินาวงศ์  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 

N15.913577 E101.815591 

N15.915259 E101.812099 

175,000 175,000 175,000 ถนนดนิ 

ยาว 1,000 เมตร 

เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

เข้าออกพื้นท่ีและขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

212  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนดนิจากนานายสมัน  

เงื่อนไข่น้ า-นานางรุ่งนภา  

บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร 

ถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 450 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 

N15.916544 E101.803503 

N15.917463 E101.806411 

70,000 70,000 70,000 ถนนดนิร้อยละ 

90 ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึน้  

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

213  โครงการก่อสร้างถนนดินจาก

ศาลตาปูบ้่าน-ป่าชา้  

(คุ้มโนนม่วง-สระหงส์) บา้น

โนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 570 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 

N15.908024 E101.846946 

N15.906788 E101.842357 

100,000 100,000 100,000 ถนนดนิ 

ยาว 570 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

214  โครงการก่อสร้างถนนดินจาก

สะพานล าห้วยยางงู – นานาง

ธนพร คุ้มบุ่งคลา้  

(สายเรียบห้วยยางงู)  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 

N15.885898 E101.794938 

N15.874784  E101.803312 

 

90,000 90,000 90,000 ถนนดนิ 

ยาว 500 เมตร 

เกษตรกรได้รับความ 

สะดวกในการเข้าออก

พืน้ท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 



- 64 - 

 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

215  โครงการก่อสร้างถนนดินจาก

ท่ีนานางชื่น – บ้านสามพันตา 

(สายท่ีนานางชื่น)  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 

N15.930547 E101.818753 

N15.935924 E101.818394 

315,000 315,000 315,000 ถนนดนิ 

ยาว 1,500 เมตร 

เกษตรกรได้รับความ

สะดวกในการเข้าออก

พืน้ท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

216  โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

คุ้มจ้อง – ท่ีดนินายบัวล ี

(เลียบเขาจ้อง)  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการเข้า

ออกพื้นท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
N15.918848 E101.768898 

N15.910999 E101.762209 

350,000 350,000 350,000 ถนนดนิ 

ยาว 2,000เมตร 

เกษตรกรได้รับความ

สะดวกในการเข้าออก

พืน้ท่ีและขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

217  โครงการก่อสร้างถนนดินสาย

บ้านนางขันทอง กองโฮม – 

ป่าช้าเก่า (สายป่าช้าเก่า) 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

สะดวกในการเดินทาง

สัญจร 

ถนนกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 

N15.906460 E101.833584 

N15.907937 E101.839238 

175,000 175,000 175,000 ถนนดนิ 

ยาว 1,000 เมตร 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

กองช่าง 

              
              4.2 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 

218  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้
สาธารณะภายในหมูบ้่าน  
บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
ในเวลาค่ าคืน 

25 จุด 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 ได้ 
รับความสะดวกใน
การเดนิทางสัญจร
ในเวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

219  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ้่าน  
บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 8 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 
95 มีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ
ความสะดวกในการใช้

ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

220  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้
สาธารณะภายในหมูบ้่าน 
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
ในเวลาค่ าคืน 

หมูท่ี่ 4 60,000 60,000 60,000 ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดนิทางสัญจรใน
เวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

221  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะภายใน
หมูบ้่าน ม.4 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะที่ช ารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

ไฟฟ้าสาธารณะท่ีช ารุด
เสยีหาย ม.4 

30,000 30,000 30,000 ไฟฟ้าสาธารณะท่ี
ช ารุดเสยีหายรอ้ย
ละ 70 ไดร้ับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ปกติ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

222  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้
สาธารณะภายในหมูบ้่าน 
บ้านชีบน ม.6 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
ในเวลาค่ าคืน 

6 จุด 72,000 72,000 72,000 ประชาชนไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร
ในเวลาค่ าคืน 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 



- 66 - 

 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

223  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้
สาธารณะภายในหมูบ้่าน  
บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
ในเวลาค่ าคืน 

หมูท่ี่ 8 60,000 60,000 60,000 ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ80 ได ้
รับความสะดวกใน

การเดนิทางสัญจร
ในเวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

224  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้

สาธารณะภายในหมูบ้่าน 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

ในเวลาค่ าคืน 

10 จุด 60,000 60,000 60,000  ประชาชนไม่นอ้ย  

 กว่าร้อยละ 80 ได้   

 รับความสะดวกใน 

 การเดินทางสัญจร 

 ในเวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการใช้

ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

225  โครงการขยายเขตไฟฟ้าภาย 

ในหมู่บ้าน  
บ้านนาอินทรแ์ต่ง ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้

ใชอ้ย่างท่ัวถึง 

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

95 มีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ

ความสะดวกในการใช้

ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

226  โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

ภายในหมูบ้่าน  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้

ใชอ้ย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 5 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ 

95 มีไฟฟา้ใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ

ความสะดวกในการใช้

ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

227  โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

ภายในหมูบ้่าน  

บ้านหวา้เฒ่า ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้

ใชอ้ย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 1 

 

300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ 

95 มีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ

ความสะดวกในการใช้

ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 



- 67 - 

 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

228  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้

สาธารณะภายในหมูบ้่าน 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

ในเวลาค่ าคืน 

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

กว่าร้อยละ80ได้ 

รับความสะดวก

ในการสัญจรใน

เวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการใช้

ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

229  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้

สาธารณะภายในหมูบ้่าน 

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

ในเวลาค่ าคืน 

หมูท่ี่ 2 100,000 50,000 50,000 ประชาชนไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ80ได้ 

รับความสะดวก

ในการสัญจรใน

เวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการใช้

ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

 

230  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟา้สาธารณะภายใน

หมูบ้่าน บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม

ไฟฟา้สาธารณะที่ช ารุด

เสียหายให้ใช้งานได้

ตามปกต ิ

ไฟฟ้าสาธารณะท่ีช ารุด

เสยีหาย ม.2 

30,000 30,000 30,000 ไฟฟ้าสาธารณะท่ี

ช ารุดเสยีหายรอ้ย

ละ 70 ไดร้ับการ

ปรับปรุงซ่อมแซม

ให้ใช้งานได้ปกติ 

 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการใช้

ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

231  โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมูบ้่าน  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้

ใชอ้ย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 3 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 

95 มีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ

ความสะดวกในการใช้

ชีวิตประจ าวัน 

 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

232  โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมูบ้่าน บ้านชีบน ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้

ใชอ้ย่างท่ัวถึง 

 หมูท่ี่ 6 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 

95 มีไฟฟา้ใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ

ความสะดวกในการใช้

ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

233  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้

สาธารณะภายในหมูบ้่าน 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

ในเวลาค่ าคืน 

หมูท่ี่ 7 60,000 60,000 60,000  ประชาชนไม่นอ้ย 

 กว่าร้อยละ 80ได ้ 

 รับความสะดวกใน  

 การเดินทางสัญจร 

 ในเวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการใช้

ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

234  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะภายใน
หมูบ้่าน บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะที่ช ารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

ไฟฟ้าสาธารณะท่ีช ารุด
เสยีหาย ม.7 

30,000 30,000 30,000 ไฟฟ้าสาธารณะท่ี
ช ารุดเสยีหายรอ้ย
ละ 70 ไดร้ับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้
ตามปกติ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

235  โครงการขยายเขตไฟฟ้าภาย 
ในหมู่บ้าน บ้านโนนเหลื่อม 
ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ย่างท่ัวถึง 

 หมูท่ี่ 7 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 
95 มีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ
ความสะดวกในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

236  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ้่าน  
บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ย่างท่ัวถึง 

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

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ

ความสะดวกในการใช้

ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

237  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่
พื้นท่ีการเกษตร บ้านชีบน  
ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ย่างท่ัวถึง 

หมู ่6 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ 
90 มีไฟฟา้ใช้
อย่างท่ัวถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง  ไดร้ับ
ความสะดวกในการใช้

ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

238  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้
สาธารณะภายในหมูบ้่าน  
บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
ในเวลาค่ าคืน 

หมูท่ี่ 8 60,000 60,000 60,000 ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ได้รับความ

สะดวกในการ

เดนิทางสัญจรใน
เวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

239  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะภายใน
หมูบ้่าน บ้านหวา้เฒ่า ม.1 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะที่ช ารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

ไฟฟ้าสาธารณะท่ีช ารุด
เสยีหาย ม.1 

30,000 30,000 30,000 ไฟฟ้าสาธารณะท่ี
ช ารุดเสยีหายรอ้ย
ละ 70 ไดร้ับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้
ตามปกติ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

240  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะภายใน
หมูบ้่าน บ้านห้วยน้ าค า ม.3 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะที่ช ารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

ไฟฟ้าสาธารณะท่ีช ารุด
เสยีหาย ม.3 

30,000 30,000 30,000 ไฟฟ้าสาธารณะท่ี
ช ารุดเสยีหายรอ้ย
ละ 70 ไดร้ับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้
ตามปกติ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

241  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะภายใน
หมูบ้่าน บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะที่ช ารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

ไฟฟ้าสาธารณะท่ีช ารุด
เสยีหาย ม.5 

30,000 30,000 30,000  ไฟฟ้าสาธารณะที่  
 ช ารุดเสยีหายรอ้ย 
 ละ 70 ได้รับการ  
 ปรับปรุงซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ตามปกติ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

242  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะภายใน
หมูบ้่าน บ้านชบีน ม.6 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะที่ช ารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

ไฟฟ้าสาธารณะท่ีช ารุด
เสยีหาย ม.6 

30,000 30,000 30,000 ไฟฟ้าสาธารณะท่ี
ช ารุดเสยีหายรอ้ย
ละ 70 ไดร้ับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ปกติ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

243  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะภายใน
หมูบ้่าน บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะที่ช ารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

ไฟฟ้าสาธารณะท่ีช ารุด
เสยีหาย ม.8 

30,000 30,000 30,000 ไฟฟ้าสาธารณะท่ี
ช ารุดเสยีหายรอ้ย
ละ 70 ไดร้ับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ปกติ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

244  โครงการเพิ่มเฟสไฟฟา้หมู ่

บ้าน  บา้นนาอนิทร์แต่ง ม.4 

เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟา้ให้

มกี าลังไฟฟา้เพียงพอตอ่

ความตอ้งการใชง้าน

ของประชาชน 

เพิ่มเฟสไฟฟ้า 

จาก 2 เฟส เป็น 3 เฟส 

600,000 600,000 600,000 ไฟฟา้ 3 เฟส ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการใชช้ีวิต 

ประจ าวัน 

กองช่าง 

245  โครงการเพิ่มเฟสไฟฟา้
หมูบ้่าน บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟา้ให้
มกี าลังไฟฟา้เพียงพอตอ่
ความตอ้งการใชง้าน
ของประชาชน 

เพิ่มเฟสไฟฟ้า 
จาก 2 เฟส เป็น 3 เฟส 

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

กองช่าง 



- 71 - 

 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

246  โครงการติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทติย์ 

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
ในเวลาค่ าคืน 

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

กว่าร้อยละ80 ได้ 

รับความสะดวก

ในการสัญจรใน

เวลาค่ าคืน 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการใช้

ถนนในเวลาค่ าคืน 

กองช่าง 

              

              4.3 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา 

247  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบประปา  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

 เพื่อให้ได้ระบบประปา 

 ท่ีมีคุณภาพ 

ประปา ม.2 200,000 200,000 200,000  ประปาร้อยละ 90 

 ได้รับการปรับปรุง 

 ซ่อมแซม 

 

 ประปาได้คุณภาพ กองช่าง 

248  โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า 

คสล. บ้านชีบน ม.6 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ

รองรับน้ าประปาให้

ได้มากขึ้น 

1 ถัง 200,000 200,000 200,000 ถังเก็บน้ า คสล. 

1 ถัง 

ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้อยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

249  โครงการปรับปรุงอา่งเก็บ

น้ าประปาภูเขา  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อปรับปรุงอา่งเก็บ

น้ าประปาภูเขาให้ได้

คุณภาพ 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 อ่างน้ าประปาได้ 

รับการปรับปรุงให้

ดขีึน้ร้อยละ 90 

มอีา่งเก็บน้ าประปา

ท่ีดมีคีุณภาพ 

กองช่าง 

250  โครงการปรับปรุงคุณภาพ

น้ าประปา บา้นซับปลากั้ง  

ม.5 

เพื่อให้ได้น้ าประปา

สะอาดส าหรับใช้

อุปโภค-บริโภค 

ประปา ม.5 50,000 50,000 50,000 คุณภาพน้ า 

ประปาสะอาด

ขึน้ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ าประปา

สะอาดส าหรับ

อุปโภค-บรโิภค 

 

กองช่าง 



- 72 - 

 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

251  โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบ้่าน บ้านหวา้เฒ่า 

ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้ส าหรับอุปโภค

บริโภคอย่างท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 1 150,000 150,000 150,000 ครัวเรือนร้อยละ 

95 มีน้ าประปา

ใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้อยา่ง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

252  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบประปา บา้นชีบน ม.6 

เพื่อให้ได้ระบบประปา 

 ท่ีมีคุณภาพ 

ประปา ม.6 100,000 100,000 100,000  ประปาร้อยละ 90 

 ได้รับการปรับปรุง    

 ซ่อมแซม 

 ประปาได้คุณภาพ กองช่าง 

253  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบประปา บ้านโนนเหลื่อม 

ม.7 

เพื่อให้ได้ระบบประปาท่ี

มคีุณภาพ 

ประปา ม.7 100,000 100,000 100,000  ประปาร้อยละ 90 

 ได้รับการปรับปรุง     

 ซ่อมแซม 

 ประปาได้คุณภาพ กองช่าง 

254  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบน้ าประปา  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้ได้ระบบประปาท่ี

มคีุณภาพ 

ประปา ม.4 100,000 100,000 100,000  ประปาร้อยละ 90 

 ได้รับการปรับปรุง     

 ซ่อมแซม 

 ประปาได้คุณภาพ กองช่าง 

255  โครงการก่อสร้างระบบ

ประปามาตรฐาน  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้ส าหรับ

อุปโภค-บริโภค ท่ัวถึง 

1 แห่ง 

 

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

100 มีน้ าประปา

ใชอ้ย่างท่ัวถึง 

ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้อยา่งทั่วถึง

ทุกครัวเรือน 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

256  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบน้ าประปา  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ได้น้ าประปา

สะอาดส าหรับใช้

อุปโภค-บริโภค 

ประปา ม.5 100,000 100,000 100,000  ประปาร้อยละ 90 

 ได้รับการปรับปรุง     

 ซ่อมแซม 

 ประปาได้คุณภาพ กองช่าง 

257  โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบ้่าน  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภค-บริโภคท่ัวถึง 

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

95 มีน้ าประปา

ใช้ 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้อยา่ง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 



- 73 - 

 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

258  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบประปา  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ได้ระบบประปาท่ี

มคีุณภาพ 

ประปา ม.3 100,000 100,000 100,000  ประปาร้อยละ 90 

 ได้รับการปรับปรุง     

 ซ่อมแซม 

 ประปาได้คุณภาพ กองช่าง 

259  โครงการก่อสร้างถังพกัน้ า

คอนกรีตจากน้ าประปาภูเขา 

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อเพิ่มปริมาณการรับ

น้ าประปาให้ได้มากขึ้น 

1 ถัง 250,000 250,000 250,000 จ านวนถังพักน้ า

เพิ่มขึ้น 1 ถัง 

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้อยา่ง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

260  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบประปาภูเขา  

ห้วยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้ได้ระบบประปาท่ี

มคีุณภาพ 

1 แหง่ 100,000 100,000 100,000  ประปาร้อยละ 90 

 ได้รับการปรับปรุง     

 ซ่อมแซม 

 ประปาได้คุณภาพ กองช่าง 

261  โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบ้่าน 

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภค-บริโภคท่ัวถึง 

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

95 มีน้ าประปา

ใช้ 

ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้อยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

262  โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบ้่าน 

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภค-บริโภคท่ัวถึง 

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

95 มีน้ าประปา

ใช้ 

 

ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้อยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

263  โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบ้่าน  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภค-บริโภคท่ัวถึง 

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

95 มีน้ าประปา

ใช้ 

 

ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้อยา่งทั่วถึง 

 

กองช่าง 



- 74 - 

 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

264  โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมูบ้่าน 

บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้ส าหรับ

อุปโภค-บริโภคท่ัวถึง 

หมูท่ี่ 8 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนร้อยละ 

95 มีน้ าประปา

ใช้ 

ประชาชนมนี้ า 

ประปาใช้อยา่งทั่วถึง 

 

กองช่าง 

265  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบน้ าประปาหมูบ้่าน 

บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้ได้ระบบประปาท่ี

มคีุณภาพ 

ประปา ม.8 100,000 100,000 100,000  ประปาร้อยละ 90 

 ได้รับการปรับปรุง     

 ซ่อมแซม 

 ประปาได้คุณภาพ กองช่าง 

266  โครงการปรับปรุงระบบสูบ

น้ าประปาเป็นพลังงาน

แสงอาทติย์ บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้ลดต้นทุน

ค่าใชจ้่ายในการผลิต

น้ าประปา 

หมูท่ี่ 2 500,000 500,000 500,000 คาใชจ้่ายในการ

ผลิตน้ าประปา

ลดลงร้อยละ 40 

ตน้ทุนไปการผลิต

น้ าประปาลดลง 

กองช่าง 

267  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ระบบน้ าประปา 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้ได้ระบบประปาท่ี

มคีุณภาพ 

ประปา ม.1 100,000 100,000 100,000  ประปาร้อยละ 90 

 ได้รับการปรับปรุง     

 ซ่อมแซม 

 

 ประปาได้คุณภาพ กองช่าง 

              

              4.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และการบริโภค-อุปโภค 

268  โครงการก่อสร้างฝายชะลอ

น้ า/ฝายน้ าล้นล าห้วยชลีอง  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับใช้

ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ล าห้วยชลีอง ม.2 

N15.904062 E101.853280 

400,000 400,000 400,000 ปริมาณการกัก

เก็บน้ าเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 60 

 

มีแหล่ งกัก เก็บน้ า

เพิ่มขึ้นและมีน้ าใช้

เพื่อการเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

269  โครงการก่อสร้างฝายชะลอ

น้ า/ฝายน้ าล้นห้วยถ้ าเตา่  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับใช้

ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ล าห้วยถ้ าเตา่ ม.7 

N15.895201 E101.853280 

400,000 400,000 400,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง

เพียงพอ  

มี แ ห ล่ ง กั ก เ ก็ บ น้ า

เพิ่มขึ้นและมีน้ าใช้เพื่อ

ก า ร เ ก ษ ต ร อ ย่ า ง

เพียงพอ 

กองช่าง 

270  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล

เพื่อการเกษตร  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้

ส าหรับท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

พื้นท่ีการเกษตร ม.3 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ60 มี

น้ าใชส้ าหรับการ 

เกษตรเพยีงพอ 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

271  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล

พื้นท่ีการเกษตร  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้

ส าหรับท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

พื้นท่ีการเกษตร ม.2 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ60 มี

น้ าใชส้ าหรับการ 

เกษตรเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

272  โครงการก่อสร้างดาด

คอนกรีตข้างอา่งเก็บน้ า

สาธารณะบา้นห้วยน้ าค า ม.3 

เพื่อสง่น้ าเขา้สู่พื้นท่ี

การเกษตร 

หมูท่ี่ 3 400,000 400,000 400,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ60 มี

น้ าใชส้ าหรับการ 

เกษตรเพยีงพอ 

เกษตรกรมีน้ าใชใ้น

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

273  โครงการจัดหาเคร่ืองสูบน้ า 

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อใชส้ าหรับสูบน้ าเพ่ือ

การเกษตร และการ

อุปโภคบริโภค 

บ้านชีบน ม.6 

N15.935405 E101.707067 

N15.925049 E101.700771 

500,000 500,000 500,000  ประชาชนร้อยละ    

 70 มีน้ าท าการ   

 เกษตรและอุปโภค  

 บริโภคเพยีงพอ 

มเีครื่องสูบน้ า

ส าหรับสูบน้ าเพ่ือ

การเกษตรและการ

อุปโภคบริโภค 

ส านักปลัด 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

274  โครงการขุดลอกล าห้วยจ้อง 

บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ าส าหรับใช้

อุปโภค-บริโภคและท า

การเกษตรเพยีงพอ 

ล าห้วยจ้อง ม.8 
N15.911801 E101.792995 

N15.910261 E101.788105 

350,000 350,000 350,000  ประชาชนร้อยละ    

 70 มีน้ าท าการ   

 เกษตรและอุปโภค  

 บริโภคเพยีงพอ 

มปีริ มาณน ้าเ พิ่ม มาก

ข ึ นแ ละ เ พียงพ อต่อ

การอุป โภค-บริ โภค

แ ละท้าการ เ กษต ร 

กองช่าง 

275  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

ฝาย มข.หว้ยยางง ูบา้นหวา้

เฒา่ ม.1 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

ฝายใหใ้ชง้านได้

ตามปกต ิ

ล าห้วยย่างงู 

(บรเิวณสะพาน) 

N15.898959 E101.811649 

150,000 150,000 150,000 ฝายล าห้วยยางงู

ร้อยละ 95 ใช้

งานได้ตามปกต ิ

ฝ ายได้รับการ

ปรับปรุงซ่อมแซมใ ห้

ใ ชง้านได้ตามปกต ิ

กองช่าง 

276  โครงการจัดหาเคร่ืองสูบน้ า 

พลังงานแสงอาทติย์  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

 

เพื่อใชส้ าหรับสูบน้ าเพ่ือ

การเกษตร และการ

อุปโภคบริโภค 

ม.3 300,000 300,000 300,000 จ านวนเครื่องสูบ

น้ าพลังงาน

แสงอาทติย์ 

มเีครื่องสูบน้ า

พลังงานแสงอาทติย์

ส าหรับสูบน้ าเพ่ือ

การเกษตรและการ

อุปโภคบริโภค 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

277  โครงการก่อสร้างฝายชะลอ

น้ า/ฝายน้ าล้นล าห้วยชบีน 

บ้านชีบน ม.6 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ าส าหรับ

การเกษตรและการ

อุปโภคบริโภค 

ล าห้วยชบีน ม.6 
N15.931993 E101.706753 

400,000 400,000 400,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 
เกษตรเพียงพอ  

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

กองช่าง 

278  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล

เพื่อการเกษตร  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้มนี้ าใชท้ า

การเกษตรตลอดท้ังปี 

พื้นท่ีการเกษตร ม.7 

 

100,000 100,000 100,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 

มนี้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรเพยีงพอ 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

279  โครงการขุดลอกล าห้วยหวา้ 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าส าหรับใช้
อุปโภค-บริโภคและท า
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอ 

ล าห้วยหวา้ ม.1 
N15.897349 E101.792914 

N15.896859 E101.812198 

200,000 200,000 200,000 ปริมาณการกัก
เก็ บน้ า เพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 30 
 

มปีริมาณน้ าเพิ่ม
มากขึ้นและเพยีงพอ
ตอ่การอุปโภค-
บริโภคและท า
การเกษตร 

กองช่าง 

280  โครงการขุดลอกสระน้ า

สาธารณประโยชน ์(หน้าบ้าน

นางหมวย ใสแสง)  

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ าส าหรับใช้

อุปโภค-บริโภคอย่าง

เพยีงพอ 

1 แหง่ 
N15.937301 E101.718266 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ60 มี

น้ าใชต้ลอดท้ังปี  

มปีริมาณ น ้าเพ่ิม

มาก ขึ นและเพยีง 

พอตอ่การอุปโ ภค-

บริโภค 

กองช่าง 

281  โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า

นาอนิทร์แต่ง ม.4 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ าส าหรับใช้

อุปโภค-บริโภคอย่าง

เพยีงพอ 

1 แหง่ 
N15.928174 E101.804293 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 ปริมาณการกัก
เก็ บน้ า เพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 60 
 

มปีริมาณ น ้าเพ่ิม

มาก ขึ นและเพยีง 

พอตอ่การอุปโ ภค-

บริโภค 

กองช่าง 

282  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล

พื้นท่ีการเกษตร/ 

อุปโภค-บริโภค 

บ้านป่าปอแดง ม.8 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้

ส าหรับท าการเกษตร

และอุปโภคบริโภค

เพยีงพอ 

ม.8 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ 60 

มนี้ าใช้อย่าง

เพยีงพอ 

มนี้ าส าหรับท าการ 

เกษตรและอุปโภค

บริโภคเพยีงพอ 

กองช่าง 

283  โครงการซ่อมแซมฝายชะลอ

ล าห้วยยางงู (ลูกกลาง)  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

ฝายใหใ้ชง้านได้

ตามปกต ิ

ล าห้วยยางงู 

(ฝายลูกกลาง) 

N15.894564 E101.819499 

150,000 150,000 150,000 ฝายล าห้วยยางงู

ร้อยละ 95 ใช้

งานได้ตามปกต ิ

ฝ ายได้รับการ

ปรับปรุงซ่อมแซมใ ห้

ใ ชง้านได้ตามปกต ิ

 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

284  โครงการตดิตัง้สถานีสูบน้ า

พลังงานไฟฟา้/พลังงาน

แสงอาทติย์พื้นท่ีการเกษตร 

บ้านหว้ยน้ า ม.3 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้

ส าหรับท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

หมูท่ี่ 3 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สถานีสูบน้ า  

1 แหง่ 

เกษตรกรมีน้ าใช้ท า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง/

หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

285  โครงการขุดลอกล าห้วยจ้อง 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ าส าหรับอุปโภค-

บริโภคเพยีงพอ 

ล าห้วยจ้อง ม.1 
N15.909161 E101.799108 

N15.902576 E101.810132 

200,000  200,000  200,000  ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ60 มี

น้ าใชต้ลอดท้ังปี  

ปริมาณ น ้าเพ่ิมมาก

ขึ นและเพยีงพอต่อ

การอุปโ ภค-บริโภค 

กองช่าง 

286  โครงการก่อสร้างฝายชะลอ

น้ า/ฝายน้ าล้นล าห้วยยางง ู

(ตอนกลาง) บา้นป่าปอแดง 

ม.8 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับใช้

ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ล าห้วยยางงู ม.8 
N15.917506 E101.806587 

300,000 300,000 300,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรเพยีงพอ  

มีแหล่ งกัก เก็บน้ า

เพิ่มขึ้นและมีน้ าใช้

เพื่อการเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

287  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

สระหลวงท่ีป่าช้า  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อซ่อมแซมรอยร่ัวให้

สามารถกักเก็บน้ าได้

ตามปกต ิ

สระหลวง 
N15.884826 E101.809241 

50,000 50,000 50,000 สระหลวงได้รับ

การซ่อมแซมให้ใช้

งานได้รอ้ยละ100 

สระหลวงสามารถ

กักเก็บน้ าได้

ตามปกต ิ

 

กองช่าง 

288  โครงการขุดลอกคลองโปร่ง

นก บา้นนาอนิทร์แต่ง ม.4 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ าส าหรับใช้

อุปโภค-บริโภคและท า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

คลองโปร่งนก ม.4 
N15.923669 E101.792036 

N15.915849 E101.806224 

600,000 600,000 600,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ  

มปีริมาณน้ าเพิ่ม

มากขึ้นและเพยีง 

พอตอ่การอุปโภค-

บริโภคและท าการ 

เกษตร 

 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

289  โครงการขุดลอกสระน้ า

สาธารณะ บ้านชีบน ม.6 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ าส าหรับใช้

อุปโภค-บริโภค 

สระน้ าสาธารณะ ม.6 
N15.933305 E101.708417 

400,000 400,000 400,000 ปริมาณน้ ากัก

เก็บเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 30 

มปีริมาณน้ ามากขึน้

และเพยีงพอต่อการ

อุปโภค-บริโภคและ

ท าการ เกษตร 

กองช่าง 

 

 

290  โครงการถมสระน้ าสาธารณะ 

บ้านหว้าเฒา่  ม.1 

เพื่อถมสระน้ าสาธารณะ

ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ไวท้ า

ประโยชนอ์ย่างอื่น 

2 จุด 100,000 100,000 100,000 พื้นท่ีดนิท่ี

สาธารณะ

เพิ่มขึ้น 

มท่ีีดนิท่ีสาธารณะไว้

ท าประโยชนเ์พิ่มขึ้น 

 

กองช่าง 

291  โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า

เข้าสูพ่ื้นท่ีการเกษตร บา้น

แก้งยาว ม.2 

เพื่อสง่น้ าเขา้สู่พื้นท่ี

การเกษตร 

พื้นท่ีการเกษตร ม.2 200,000 200,000 200,000 เกษตรกรร้อยละ 

30 ได้รับ

ประโยชนจ์าก

คลองสง่น้ า 

มนี้ าส าหรับท า

การเกษตรเพยีงพอ 

กองช่าง 

292  โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล

เพื่อการเกษตร บา้นชีบน ม.6 

เพื่อให้มนี้ าใชท้ า

การเกษตรตลอดท้ังปี 

พื้นท่ีการเกษตร ม.6 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ60มี

น้ าใชส้ าหรับ

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

 

 

293  โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ า/ฝายน้ าล้นล าห้วยยางง ู
(ตอนลา่ง) บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับใช้

ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ล าห้วยยางงู ม.1 
N15.910775 E101.811077 

300,000 300,000 300,000 เกษตรกรไม่น้อย
กว่าร้อยละ70 มี
น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรเพียงพอ  

มแีหลง่กักเก็บน ้า
เพิ่มข ึนและมีน ้าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ 
 

กองช่าง 



- 80 - 

 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

294  โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะบา้นห้วยน้ าค า ม.3 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าส าหรับใช้อุปโภค
บริโภคและท าการ 
เกษตรอย่างเพยีงพอ 

สระน้ าสาธารณะ ม.3 
N15.940282 E101.716208  

 

600,000 600,000 600,000 ปริมาณการกัก
เก็บน้ าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30 
 

มปีริมาณน้ าเพิ่มขึ้น
และเพยีงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 
 

 

295  โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ า/ฝายน้ าลน้ล าห้วยยางง ู
(ตอนกลาง)  
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับใช้

ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ล าห้วยยางงู ม.4 
N15.934987 E101.788602 

200,000 200,000 200,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรเพียงพอ  

มแีหลง่กักเก็บน้ าขึ้น
และมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอ 

กองช่าง 

296  โครงการก่อสร้างฝายชะลอ

น้ า/ฝายน้ าล้นล าห้วยยางง ู

(ตอนบน) บา้นซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับใช้

ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ล าห้วยยางงู ม.5 
N15.939082 E101.780674 

200,000 200,000 200,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรเพยีงพอ  

มแีหลง่กักเก็บน้ า

เพิ่มขึ้นและมีน้ าใช้

เพื่อการเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

 

กองช่าง 

297  โครงการค่าใชจ้่ายในการ

ส ารวจพืน้ท่ีแหล่งน้ าใต้ดนิ 

(น้ าบาดาล) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยให้

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องใน

การออกส ารวจพื้นท่ี

แหลง่น้ าใตด้ิน  

(น้ าบาดาล) 

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

แหลง่น้ ารอ้ยละ

100 มีปริมาณ

น้ าเพียงพอ 

ท าให้รู้ว่าพื้นท่ีใดมี

ปริมาณน้ าบาดาล

เพยีงพอท่ีสามารถ

ขุดเจาะได ้

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

298  โครงการก าจัดวัชพืชอา่งเก็บ

น้ านาอินทร์แต่ง ม.4 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า

เนา่เสียและแหลง่น้ าตื้น

เขิน 

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

ลดลงร้อยละ 80 

 

น้ าใสสะอาด

ปราศจากวัชพชื 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

299  โครงการขุดลอกล าห้วยชลีอง 

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ าส าหรับใช้

อุปโภค-บริโภคและท า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

ล าห้วยชลีอง ม.2 
N15.918749 E101.838960  

N15.876817 E101.829919 

600,000 600,000 600,000 ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 

มีน้ าใช้ เพื่อการ 

เกษตรเพยีงพอ 

มปีริมาณน้ าเพิ่มขึน้

และเพยีงพอตอ่การ

อุปโภค-บริโภคและ

ท าการ เกษตร 

 

กองช่าง 

300  โครงการขุดลอกล าห้วยหลัว 

บ้านหว้ยน้ าค า ม.3 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้

ส าหรับท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

ล าห้วยหลัว ม.3 
N15.937882 E101.723409  

N15.926577 E101.716242 

200,000 200,000 200,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 

มนี้ าใชส้ าหรับ

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

301  โครงการตดิตัง้สถานีสูบน้ า

พลังงานไฟฟา้พืน้ท่ีการ 

เกษตร บา้นชีบน ม.6 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้

ส าหรับท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

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

1 แหง่ 

เกษตรกรมีน้ าใช้ท า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง/

หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

302  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

เพื่อการเกษตร  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้

ส าหรับท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

พื้นท่ีการเกษตร ม.1 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 

มนี้ าใชส้ าหรับ

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

303  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

เพื่อการเกษตร  

บ้านนาอินทร์แต่งม.4 

เพื่อให้มนี้ าใชท้ า

การเกษตรตลอดท้ังปี 

พื้นท่ีการเกษตร ม.4 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรร้อยละ 

60 มีน้ าเพื่อการ 

เกษตรเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ าเพื่อ

ท าการเกษตร อย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

304  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

เพื่อการเกษตร  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อให้มนี้ าใชท้ า

การเกษตรตลอดท้ังปี 

พื้นท่ีการเกษตร ม.5 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ60มี

น้ าใชส้ าหรับการ 

เกษตรเพยีงพอ 

เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับท าการ 

เกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

 

 

305  โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ า 

คสล.ตอนล่างฝายน้ าลน้ล า

ห้วยชีลองท้ัง 2 ด้าน 

 บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อป้องกันน้ าเซาะตลิ่ง 

บ้านเรือนราษฎรและ

สถานท่ีราชการ (รพ.

สต.แก้งยาว) 

1 แหง่ 
N15.907965 E101.829315 

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

สามารถป้องกัน

น้ าเซาะตลิ่ง 

บ้านเรือนราษฎร

และสถานที่ราชการ

ได้รับความปลอดภัย 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

306  โครงการขุดลอกล าห้วยยางงู

(ตอนบน) บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับ

การ เกษตรและ

อุปโภค-บริโภค 

ล าห้วยยางงู ม.5 
N15.945948 E101.772941  

N15.939130 E101.782335 

200,000 200,000 200,000 ปริมาณการกัก
เก็บน้ าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30 

มน้ี าส าหรับอุปโภค

บรโิภคและการ 

เกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

307  โครงการก่อสร้างฝายชะลอ

น้ า/ฝายน้ าล้นล าห้วยชลีอง  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้

ส าหรับท าการเกษตร

อย่างเพยีงพอ 

ล าห้วยชีลอง ม.7 

N15.894465 E101.827305  

 

300,000 300,000 300,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใชส้ าหรับการ 

เกษตรเพยีงพอ 

เกษตรกรมีน้ าใช้ท า

การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

308  โครงการขุดลอกล าห้วยยางงู 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับ

อุปโภค-บริโภค และ

การเกษตร 

ล าห้วยยางงู ม.1 
N15.894238 E101.819014  

N15.885260 E101.824258 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณการกัก
เก็บน้ าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30 

มน้ี าส าหรับอุปโภค

บรโิภคและการ 

เกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

309  โครงการขุดลอกล าห้วยซับ

ปลากั้ง ม.5 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับ

การเกษตรและอุปโภค-

บริโภค 

ล าห้วยซับปลากั้ง ม.5 
N15.938299 E101.777934  

N15.939044 E101.780770 

500,000 500,000 500,000 ปริมาณการกัก
เก็บน้ าเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 30 

มนี้ าส าหรับอุปโภค

บริโภคและการ 

เกษตรเพยีงพอ 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

310  โครงการก่อสร้างแก้มลิงล า

ห้วยชีลอง บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อกักเก็บน้ าในฤดูแลง้

และบรรเทาอุทกภัยใน

ฤดูฝน  

บริเวณล าห้วยชีลอง 
N15.904062 E101.827651  

 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 แก้มลงิ 1 แห่ง มนี้ าส าหรับอุปโภค

บริโภคและการ 

เกษตรเพยีงพอ 

กองช่าง/

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

311  โครงการขุดสระสาธารณะ

ประโยชน ์บา้นแก้งยาว ม.2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใชใ้น

การอุปโภค-บริโภค 

หมูท่ี่ 2 

N15.907234 E101.818908 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 สระน้ า

สาธารณะ 

1 แหง่ 

มนี้ าส าหรับอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพยีงพอ 

กองช่าง 

312  โครงการตดิตัง้สถานีสูบน้ า

พลังงานแสงอาทติย์  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

เพื่อน าน้ ามาใชเ้พื่อ

การเกษตรและอุปโภค

บริโภค 

หมูท่ี่ 5 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สถานีสูบน้ า 

1 แหง่ 

มนี้ าใชท้ าการเกษตร

และอุปโภคบริโภค

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง/

หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

313  โครงการก่อสร้างฝายดนิเขา

หวา้ บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใชใ้น

การอุปโภค-บริโภค 

1 แหง่ 
N15.882172 E101.798062 

500,000 500,000 500,000 ฝายดนิเพิ่มขึ้น 

1 แหง่ 

มนี้ าส าหรับอุปโภค

บริโภคอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

314  โครงการก่อสร้างฝายดนิล า

ห้วยถ้ าเตา่  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใชใ้น

การอุปโภค-บริโภค 

1 แหง่ 
N15.895201 E101.853280 

500,000 500,000 500,000 ฝายดนิเพิ่มขึ้น 

1 แหง่ 

มนี้ าส าหรับอุปโภค

บริโภคอย่างท่ัวถึง 

 

กองช่าง 

315  โครงการขุดคลองส่งน้ าสระ

หงส ์บา้นโนนเหลื่อม ม.7 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าท่ีกัก

เก็บส าหรับใชใ้นการ

อุปโภค-บริโภค 

บริเวณสระหงส์ ม.7 300,000 300,000 300,000 คลองสง่น้ า 

1 สาย 

มนี้ าส าหรับอุปโภค

บริโภคอย่างท่ัวถึง 

 

กองช่าง 

316  โครงการขุดลอกคลองล าห้วย

ผักหนาม บา้นแก้งยาว ม.2 

เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บ

น้ าส าหรับใชใ้น

การเกษตร 

ห้วยผักหนาม ม.2 

N15.920514 E101.825437 

N15.910221 E101.829414 

500,000 500,000 500,000 ปริมาณการกัก
เก็บน้ าเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 60 

มนี้ าส าหรับท าการ 

เกษตรเพยีงพอ 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
2560 2561 2562 

317  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า

ดาดคอนกรีตล าห้วยชลีองเข้า

สู่พืน้ท่ีการเกษตร  

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อน าน้ าเข้าสูพ่ื้นท่ี 

เกษตร 

ล าห้วยชลีอง ม.2 500,000 500,000 500,000 คลองสง่น้ า 

1 สาย 

มนี้ าส าหรับท าการ 

เกษตรเพยีงพอ 

กองช่าง 

318  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

คลองสาธารณประโยชน์ 

ล าห้วยชบีน บา้นชีบน ม.6 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

จุดที่ช ารุดเสียหายให้อยู่

ในสภาพปกติสมบูรณ์ 

คลองสาธารณประโยชน ์

ม.6 

N15.935405 E101.707067 

N15.925049 E101.700771 

200,000 200,000 200,000  คลองสาธารณะ   

 ประโยชน์รอ้ยละ  

 90 ไดร้ับการปรับ   

 ปรุงซ่อมแซมให้อยู่ 

 ในสภาพสมบูรณ์ 

คลองสาธารณะ 

ประโยชนม์สีภาพ

สมบูรณ์สามารถกัก

เก็บน้ าได้ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่5 พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต 

   5.1 แนวทางการพัฒนาสง่เสริมกจิกรรมรัฐพิธ ีศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิญัญาท้องถิน่ 

ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก 2560 2561 2562 

319  โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ผู้บริหาร 

สมาชิกชิก อบต.พนักงานสว่น

ต าบลและพนักงานจา้งมีสว่น

ร่วมและเกิดจิตส านกึรักเทิด 

ทูนสถานบันระมหากษัตรยิ์ 

3 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ 3 

โครงการ 

ประชาชน ผู้บรหิาร 

สมาชิก อบต.มจีิต 

ส านกึรักและเทิด 

ทูนสถาบันพระมหา 

กษัตรยิ์ 

ส านักปลัด 

กองสวัสดิการ 

320  โครงการส่งเสริม อนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

ด าเนนิการตาม

โครงการของ อบต. 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 70 

มสีว่นรว่มในวัฒน -

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีสว่นรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

321  โครงการเข้าร่วมกิจกรรม

ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระ

ยาแลของอ าเภอบ้านเขว้า

และจังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

2 คร้ัง 120,000 

 

120,000 120,000 ประชาชนร้อยละ 70 

มสีว่นรว่มในวัฒน-

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีสว่นรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

322  โครงการงานประเพณีลอย

กระทง 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารตี

ประเพณ ีภูมปัิญญาท้องถิ่น

และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

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

มสีว่นรว่มในวัฒน-

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีสว่นรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

323  โครงการรดน้ าด าหัว

ผู้สูงอายุเนื่องในประเพณี

วันสงกรานต ์

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารตี

ประเพณ ีภูมปัิญญาท้องถิ่น

และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

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

มสีว่นรว่มในวัฒน-

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีสว่นรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก 2560 2561 2562 

324  โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

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

มสีว่นรว่มในวัฒน-

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีสว่นรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

325  โครงการประเพณี

เข้าพรรษา 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

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

มสีว่นรว่มในวัฒน-

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีสว่นรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

326  โครงการประเพณีออก

พรรษา 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

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

มสีว่นรว่มในวัฒน-

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วนรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

327  โครงการงานบุญประเพณี

เจดีย์ศรีจันทราวัดเขาจูม

ฆอ้ง 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ 70 

มสีว่นรว่มในวัฒน-

ธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมีสว่นรว่ม

ในวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

328  โครงการท าบุญตักบาตรวัน

ขึน้ปีใหม่ 

เพื่อท าบุญตักบาตรในวันขึน้

ปีใหม่ 

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

มสี่วนร่วมท าบุญตัก

บาตรในวันขึน้ปีใหม่ 

ประชาชนมสี่วนใน

การท าบุญตัก

บาตรวันขึ้นปีใหม ่

กองการศึกษา 

 

 

329  โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้น าประกอบพิธีการทาง

ศาสนา 

- เพื่อสร้างภาวะผู้น าให้กลา้

แสดงออกในสิ่งท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่ชุมชน 

- เพื่อลดปัญหาการขาด

แคลนผู้น าประกอบพิธีการ 

- เพื่อสง่เสริมวถิีทางด้าน

ศาสนาให้คงอยูส่บืไป 

เยาวชน ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

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

ประกอบพิธีการ

ศาสนาได้รับการ

พัฒนาเพ่ิมศักยภาพ 

มผีู้น าและสืบทอด

การประกอบพิธี

การทางศาสนา 

กองการศึกษา 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก 2560 2561 2562 

330  โครงการโฮมแลง พาแลง - เพื่อสร้างสัมพันธภาพและ

ความเข้าใจท่ีด ี

ระหว่างอบต.กับชุมชน 

- เพื่อสง่เสริมวัฒนธรรม

ท้องถิ่นอันดงีาม 

หมูท่ี่ 1 – 8 32,000 32,000 32,000 ประชาชนร้อยละ 80 

มสี่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นใน

เร่ืองตา่งๆ 

ประชาชนมสี่วน

ร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นเพื่อ

พัฒนาทอ้งถิ่น 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

331  โครงการผกูเส่ียวภูแลนคา เพื่อสร้างสัมพันธ์ท่ีดี 

ลดปัญหาสังคม 

หมูท่ี่ 1 – 8 30,000 30,000 30,000 ปัญหาการทะเลาะ

ววิาทลดลง 

ร้อยละ 60 

 

ปัญหาการทะเลาะ

ววิาทลดนอ้ยลง 

กองการศึกษา 

 

               5.2 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและสง่เสรมิการศกึษา 

332  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ ์

ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการ

สอน 

เพื่อสง่เสริมสื่อการเรียนการ

สอนทางการศกึษา 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 270,000 270,000 270,000 เด็กนักเรียนร้อยละ 

100 มีวัสดุอุปกรณ์

การเรียน 

สถานศกึษามี

ความพร้อมดา้น

วัสดุอุปกรณ ์

ครุภัณฑ์ สื่อการ

เรียนการสอนทาง

การศึกษา 

ส่วนการศึกษา 

333  โครงการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพครู, ผช.ครผูู้ดูแล

เด็ก, ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อพัฒนาผู้ดูแลเด็กให้มี

ความรู้และความสามารถ 

ครู, ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก,

ผู้ดูแลเด็ก 

120,000 120,000 120,000 ครู, ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

,ผู้ดูแลเด็กมีการ

พัฒนาความรูเ้พิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 

ครู, ผช.ครูผู้ดูแล

เด็ก,ผู้ดูแลเด็กมี

การมทัีกษะความรู้

เพิ่มขึ้น 

 

กองการศึกษา 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก 2560 2561 2562 

334  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 

(นม) ส าหรับ ศพด.และโรง 

เรียนในเขต อบต.ภูแลนคา 

เพื่อจัดซือ้อาหารเสริม (นม)

ตามหลักโภชนาการ 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก/

โรงเรียนในเขตต าบล

ภูแลนคา 

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

เล็กได้รับอาหาร

เสริม (นม) 

เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกายท่ี

แข็งแรงสมบูรณ์ 

ส่วนการศกึษา 

 

 

335  โครงการอาหารกลางวัน

ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสง่เสริมการบริโภค

อาหารท่ีถูกหลักอนามัย 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลภูแลนคา 

550,000 550,000 550,000 เด็กเล็กรอ้ยละ100 

ได้บริโภคอาหารท่ี

ถูกหลักอนามัย 

เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกายแข็ง 

แรงสมบูรณ์สมวัย 

ส่วนการศึกษา 

 

 

336  อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

 

เพื่อสง่เสริมการบริโภค

อาหารท่ีถูกหลักอนามัย 

โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. 

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

สพฐ.ร้อยละ 100 ได้

บริโภคอาหารท่ีถูก

หลักอนามัย 

เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกายท่ี

แข็งแรงสมบูรณ์

สมวัย 

ส่วนการศึกษา 

337  โครงการก่อสร้างอาคาร

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดหวา้

เฒา่ ม.1 

เพื่อรองรับเด็กก่อนวัยเรียน

ในหมู่บ้านหว้าเฒา่ 

1 แหง่ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 1 แห่ง 

มอีาคารสถานท่ี

พร้อมในการ

รองรับเด็กเล็ก

ก่อนวัยเรียน 

กองการศกึษา 

338  โครงการค่าใชจ้่ายในการ

รับ-ส่งเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จา่ยใน

การรับ-ส่งเด็กเล็กไป-กลับ

ระหว่างบ้าน กับ ศพด. 

เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กรอ้ย 95

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทางมา ศพด. 

เด็กเล็กได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางมา ศพด. 

กองการศึกษา 

339  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

ภูแลนคา 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กให้มีความ

เหมาะสมรองรับภารกิจด้าน

การดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 ศพด.ร้อยละ 80 มี

การปรับปรุงภูมิทัศน์

ให้สวยงามเป็น

ระเบียบเรียบร้อยขึน้ 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ได้รับการปรับปรุง

เพือ่รองรับภารกิจ

ด้านการดูแลเด็ก

เล็ก 

กองการศึกษา 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก 2560 2561 2562 

340  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

ส านักงานประจ าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  

อบต.ภูแลนคา 

เพื่อจัดซือ้พัดลมต้ังโต๊ะ

ส าหรับเด็กเล็ก 

เพื่อติดต้ังมุ้งลวดกันยุงและ

แมลงให้เด็กเล็ก 

- พัดลมตัง้พื้น 10 ตัว 

- ตดิตัง้มุง้ลวด 14 

ชอ่ง 

130,000 130,000 130,000 พัดลม 10 ตัว 

มุง้ลวด 14 ช่อง 

เด็กเล็กได้รับความ

สบาย และไมม่ี

ปัญหาโรคไข ้

เลอืดออก 

กองการศึกษา 

341  โครงการสนับสนุนกิจกรรม

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเพิ่มทักษะและสง่เสริมให้

เด็กท ากิจกรรมร่วมกัน 

เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กรอ้ยละ 80 

ได้เข้าร่วมท า

กิจกรรมกลุ่ม 

เด็กเล็กมีสัมพันธ์ท่ี

ดีต่อกันสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มได้ด ี

กองการศึกษา 

342  โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดศิลา

อาสน์บ้านแก้งยาว ม.2 

เพื่อให้มหี้องน้ าส าหรับเด็ก

เล็กได้ท าภารกจิส่วนตัว 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  

วัดศิลาอาสน ์

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

 

กองการศึกษา 

343  โครงการก่อสร้างโรงอาหาร

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดศิลา

อาสน์  บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อให้มโีรงอาหารส าหรับ

เด็กเล็กนั่งรับประทานอาหาร 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

วัดศิลาอาสน ์

500,000 500,000 500,000 โรงอาหาร 1 หลัง มโีรงอาหาร

ส าหรับเด็กเล็กนั่ง

รับประทานอาหาร 

กองการศึกษา 

344  โครงการปรับปรุงร้ัวศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กวัดศลิาอาสน ์

บ้านแกง้ยาว ม.2 

เพื่อป้องกันความปลอดภยั

ของเด็กและทรัพย์สนิของ

ทางราชการเสียหาย 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

วัดศิลาอาสน ์

100,000 100,000 100,000 ร้ัวรอบศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก ร้อยละ 90 

ได้รับการปรับปรุงให้

ดีขึ้น 

เด็กได้รับความ

ปลอดภัย ทรัพย์ 

สินของทางราช 

การได้รับการป้อง 

กันความเสียหาย 

กองการศึกษา 

345  โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เลน่ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสง่เสริมพัฒนาการด้าน

ร่างกายอารมณข์องเด็ก 

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

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กมีร่างกาย

แข็งแรงสมวัย 

 

กองการศึกษา 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก 2560 2561 2562 

346  โครงการงานวันเด็ก

แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี

โอกาสได้แสดงออกถึง

ความสามารถในดา้นตา่งๆ 

เด็กเล็ก/เด็กนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. 

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

ได้แสดงความ 

สามารถ 

เด็กนักเรียนได้

แสดงความ 

สามารถอยา่ง

เต็มท่ี 

กองการศึกษา 

347  โครงการจัดกจิกรรมงาน

บัณฑิตนอ้ย 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กเล็ก

ท่ีจบจาก ศพด. อยากศกึษา

ตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

เด็กเล็กที่จบจาก 

ศพด. 

20,000 20,000 20,000 เด็กเล็ก ร้อยละ 100 

เกิดแรงบันดาลใจ

อยากศึกษาต่อ 

เด็กเล็กเห็น

ความส าคัญของ

การศึกษามากขึน้ 

กองการศึกษา 

348  โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียน

ศกึษาต าบลภูแลนคา 

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 

ประชาชน, ผู้บริหาร, 

พนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจา้ง 

 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนมากขึ้น 

ประชาชน 

ผู้บริหาร พนักงาน

ส่วนต าบล 

พนักงานจ้างมี

ความพร้อมก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 

กองการศกึษา 

349  โครงการจัดตั้งเครอืขา่ย

พัฒนาการศกึษาภูแลนคา 

เพื่อพัฒนาการศกึษาใน

ต าบลภูแลนคา 

 

เยาวชน 

ต าบลภูแลนคา 

20,000 20,000 20,000 ด้านการศกึษาของ

ต าบลภูแลนคามกีาร

พัฒนาขึ้นร้อยละ 60 

การศึกษาในต าบล

ภูแลนคามีการ

พัฒนาที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

 

               5.3 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและสง่เสรมิกจิกรรมด้านสาธารณสุข 

350  โครงการ TO BE NUMBER 

ONE 

เพื่อสง่เสริมการออกก าลัง

กายของประชาชน 

ประชาชน/นักเรียน 

ในต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 60 

ได้ออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพ 

ประชาชนใชเ้วลา

วา่งให้เกิด

ประโยชนโ์ดยท า

กิจกรรมร่วมกัน 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก 2560 2561 2562 

351  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ ์

ครุภัณฑ์ป้องกันและก าจัด

พาหะน าโรค 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคตามฤดูกาล 

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

การแพร่ระบาด ของ

โรคตามฤดูกาล 

ประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยจากโรค

ระบาด 

ส านักปลัด 

352  โครงการรณรงค์/ป้องกัน

โรคไข้เลอืดออก 

เพื่อป้องกันการเกิดและการ

ระบาดของโรคไข้เลอืดออก 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ท่ีป่วยเป็น

ไข้เลอืดออก 

ไมพ่บผู้ป่วยเป็นไข้ 

เลอืดออกในพื้นท่ี 

ส านักปลัด 

353  โครงการส่งเสริมการออก

ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

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

ชาชนในต าบลได้ออก

ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

ประชาชนใชเ้วลา

วา่งให้เกิด

ประโยชน ์

ส านักปลัด 

 

 

354  โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.) 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงหน่วย

บริการด้านสาธารณสุขอย่าง

ท่ัวถึง 

ประชาชน 

ต าบลภูแลนคา 

300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับบรกิารดา้น

สาธารณสุขท่ัวถึง 

ประชาชนเข้าถึง

หนว่ยบริการด้าน

สารณสุข 

ส านักปลัด 

 

355  โครงการอุดหนุนศูนย์

สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์

สาธารณสุขมูลฐานจ านวน 8 

หมูบ้่าน 

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

ได้รับบรกิารดา้น

สาธารณสุขอย่าง

ท่ัวถึง 

ประชาชนเข้าถึง

หนว่ยบริการด้าน

สารณสุข 

ส านักปลัด 

 

               5.4 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและสง่เสรมิด้านสวสัดิการของชุมชน 

356  โครงการรับส่งผู้ป่วยดว้ย

รถบริการการแพทยฉ์ุกเฉนิ 

เพื่อน าผู้ป่วยหรือผู้ประสบ

เหตุสง่โรงพยาบาลให้ได้รับ

การรักษาอย่างทันท่วงที 

ผู้ป่วยหรือผู้ประสบ

เหตุในต าบลภูแลนคา 

175,200 175,200 175,200 ผู้ป่วยหรอืผู้ประสบ

เหตุรอ้ยละ 100 ไดร้ับ

บรกิารอย่างท่ัวถึง 

ผู้ป่วยหรอืผู้ประสบ

เหตุได้รับการ

ช่วยเหลอือย่าง

ท่ัวถึงและทันท่วงที 

 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก 2560 2561 2562 

357  โครงการส่งเสริมความรู้

และพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ป่วย

เอดส์ และผู้ดอ้ยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

และผู้ดอ้ยโอกาส 

ผู้สูงอาย}ุ ผู้พิการ, 

ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ดอ้ยโอกาส 

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

ป่วยเอดส์ และผู้ดอ้ย 

โอกาสร้อยละ 80 มี

คุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 

ผู้สูงอาย ผู้พิการ, 

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ดอ้ย 

โอกาสมคีุณภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

358  สงเคราะห์เบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ

 

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

ได้รับเบ้ียยังชีพ 

ผู้สูงอายุมคีุณภาพ

ชวีติดขีึน้ 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

359  สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติผู้

พกิาร 

ผู้พิการ 

 

270,000 270,000 270,000 ผู้พิการร้อยละ 100

ได้รับเบ้ียยังชีพ 

ผู้พิการมีคุณภาพ

ชีวติดขีึน้ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

360  สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ 

 

20,000 20,000 20,000 ผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ 

100 ได้รับเบ้ียยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กองสวัสดิการ

สังคม 

361  โครงการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณค์รุภัณฑ์ ช่วยเหลอื

ผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้พกิารช่วยเหลอื

ตนเองได้เบือ้งต้น 

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

พกิารได้รับการ

ชว่ยเหลอืดา้นวัสดุ

อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ 

ผู้พิการสามารถ

ชว่ยเหลอืตัวเองได้ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

362  โครงการซ่อมแซมบา้น

ผู้ดอ้ยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ดอ้ยโอกาส 

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

ผู้ดอ้ยโอกาสได้รับ

ความชว่ยเหลอื 

ผู้ดอ้ยโอกาสมท่ีี

พักอาศัยท่ีแข็งแรง

และปลอดภัย 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

363  โครงการวันคนพกิารสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติผู้

พกิาร 

ผู้พิการ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80ของผู้พิการ

ท่ีเข้ารว่มกิจกรรมวัน

คนพกิารสากล 

ผู้พิการมีคุณภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก 2560 2561 2562 

364  โครงการส่งเสริมสนับสนุน/

ฝึกอบรมดา้นอาชีพส าหรับ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย

เอดส์ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

เอดส์ 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและ

ผู้ป่วยเอดส์ 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ป่วยเอดส์มี

รายได้เพิ่ม 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์มี

คุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

365  โครงการสนับสนุนกองทุน

สวัสดกิารชุมชนต าบล 

ภูแลนคา 

เพื่อให้กลุ่มสวัสดกิารชุมชนมี

ความเข้มแข็ง 

กลุ่มสวัสดกิารชุมชน 

ต าบลภูแลนคา 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ

กองทุนสวัสดกิาร

ชุมชนต าบลภูแลน

คามีการบริหาร

จัดการท่ีดมีี

ประสิทธิภาพ 

สวัสดกิารชุมชนมี

ความเข้มแข็ง มี

การบริหารจัดการ

ท่ีด ี

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

366  โครงการส่งเสริมสนับสนุน

พัฒนาสตรีและครอบครัว

ในชุมชน 

เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีและ

ครอบครัว 

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

การยอมรับทาง

สังคม 

กลุ่มสตรีมีบทบาท

ทางสังคมมากขึ้น 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

367  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

เฉลิมพระเกยีรตติ าบล 

ภูแลนคา 

เพื่อสง่เสริมสนับสนุนกลุ่ม

ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมตา่งๆ 

ร่วมกัน 

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

ได้ท ากิจกรรม

ร่วมกัน  

ผู้สูงอายุได้ท า

กิจกรรมตา่งๆ 

ร่วมกัน 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

               5.5 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 

368  โครงการแข่งขันกีฬา

ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

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

เข้าร่วมการแขง่ขัน
กีฬา 

เกิดความสัมพันธ์ท่ี

ดีระหว่างองค์กร 

กองการศึกษา 
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ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก 2560 2561 2562 

369  อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬากลุ่มโรงเรียนต าบลภู
แลนคา 

เพื่อสง่เสริมให้เด็กนักเรียนมี
โอกาสแสดงความสามารถ
ด้านการกีฬา มีน้ าใจนักกีฬา
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 

โรงเรียนในต าบล 
ภูแลนคา 

100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 100 ของ

โรงเรยีนต าบลภูแลน

คาได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการ

จัดการแข่งขันกฬีา 

นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มี
น้ าใจนักกีฬารู้แพรู้้
ชนะรูอ้ภัย 

กองการศึกษา 
 
 

370  โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต าบล
ภูแลนคา 

เพื่อสง่เสริมการออกก าลัง
กายและปอ้งกันปัญหา
เยาวชนติดยาเสพติด 

เยาวชน ประชาชน 
ต าบลภูแลนคา 

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

ใชเ้วลาว่างส าหรับเลน่
กีฬาออกก าลังกาย 

เยาวชนและประชา-

ชนใชเ้วลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์และ

ห่างไกลยาวเสพติด 

กองการศึกษา 
 
 

371  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านกฬีาต าบลภูแลนคา 

เพื่อพัฒนาเพ่ิมศักยภาพดา้น
กีฬา 

ประชาชน 
ต าบลภูแลนคา 

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

การกีฬาต าบลภู
แลนคามศีักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
 
 

372  โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้
เล่นกีฬาออกก าลังกาย 

หมูท่ี่ 2 
หมูท่ี่ 4 

ขนาด 52 x 52 เมตร 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 ประชาชนร้อยละ 60 
ได้เล่นกีฬาออกก าลงั
กาย 

มลีานกีฬาประจ า
หมูบ้่านไว้เล่นกีฬา
ออกก าลังกาย 

กองการศึกษา 
/หนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

373  โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาประจ าต าบล 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้
เล่นกีฬาออกก าลังกาย 

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

มสีนามกีฬาประจ า
ต าบลส าหรับเล่น
กีฬาออกก าลังกาย 

กองการศึกษา 
/หนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 พัฒนาขดีความสามารถในการผลติ การจัดการสินคา้และบริการสร้างมลูคา่เพิ่มอย่างมีประสทิธิภาพและยัง่ยนื 

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถดา้นการเกษตร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ และส่งเสริมอาชพี 

   6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขดีความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2560 2561 2562 

374  โครงการสนับสนุนศูนย ์

บริการและถ่ายทอดเทคโน 

โลยกีารเกษตรประจ าต าบล 

เพื่อสง่เสริมสนับสนุนศูนย์

ถ  ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร 

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

ศูนยฯ์ มีการบริหาร

จัดการท่ีดี 

เกษตรกรมีความรู้

และทักษะทางการ

เกษตร 

ส านักปลัด 

375  โครงการจัดหาเมล็ดพันธ์ุข้าว

พันธ์ุด ี

เพื่อให้ชาวนามีพันธ์ุขา้วท่ีดี

ส าหรับเพาะปลูกและ

ขยายพันธ์ุ 

ชาวนา 

ต าบลภูแลนคา 

 

100,000 100,000 100,000 ชาวนารอ้ยละ 80 

ได้รับเมล็ดพันธ์ุขา้ว

ท่ีดสี าหรับเพาะปลูก 

ชาวนาได้เมล็ดขา้ว

พันธ์ุดสี าหรับเพาะ 

ปลูกและขยายพันธุ์ 

ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 

376  โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

เพื่อน าแนวทางของ

เศรษฐกิจพอเพยีงมา

ประยุกตใ์ช ้

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

มคีวามเป็นอยูท่ี่ดขีึน้ 

ประชาชนมแีนวคิด

ในการด าเนินตาม

แนวทางของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

กองสวสัดกิาร

สังคม 

377  โครงการส่งเสริมให้ความรู้

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

เพื่อสง่เสริมให้เกษตรกรมี

ทักษะและความรู้ในการ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

เกษตรกร 

ต าบลภูแลนคา 

 

50,000 50,000 50,000 เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 มี

ความรู้และทักษะใน

การเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร 

เกษตรกรมีรายได้

เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2560 2561 2562 

378  โครงการอบรมการท าปุ๋ย

อนิทรีย์/ ปุย๋ชีวภาพ/น้ าหมัก

ชวีภาพ 

เพื่อให้เกษตรกรรู้จักวิธีท า

ปุ๋ยใชเ้องเพื่อลดตน้ทุนการ

ผลิต 

เกษตรกร 

ต าบลภูแลนคา 

 

50,000 

 

50,000 50,000 เกษตรกรร้อยละ 80 

มคี่าใชจ้่ายตน้ทุน

การผลิตลดลง 

เกษตรกรสามารถ

ท าปุย๋ใชเ้องต้นทุน

การผลิตลดลง 

ส านักปลัด 

379  โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ

พชืเพื่อการผลิต 

เพื่อพัฒนาผลผลิตทาง

การเกษตร 

เกษตรกร 

ต าบลภูแลนคา 

 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

เกษตรกรได้เมล็ด

พันธ์ุท่ีดสี าหรับการ

เพาะปลูก 

ผลผลิตทาง

การเกษตรเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

    

              6.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชพีและพัฒนารายไดใ้นชุมชน 

380  โครงการส่งเสริมอาชีพการ

เพาะเห็ดฟาง  

 

เพื่อสง่เสริมกลุ่มอาชพีดา้น

การเพาะเห็ดฟาง 

กลุ่มอาชพี 

เพาะเห็ดฟาง 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถเพาะเห็ด

ฟางได้อยา่งถกูวิธี 

ผลผลิตเพิ่มขึ้น  

มรีายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ 

 

 

 

381  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชพี

เลีย้งสัตว ์ 

เพื่อสง่เสริมกลุ่มอาชพีดา้น

การเลีย้งสัตว ์

กลุ่มอาชพีเลีย้งสัตว ์ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถเลีย้งสัตวไ์ด้

อย่างถูกวิธี 

กลุ่มเลีย้งสัตวม์ี

รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ 

 

382  โครงการสง่เสริมกลุ่มอาชพี

ปลูกพชืเศรษฐกิจ 

เพื่อสง่เสริมกลุ่มอาชพีดา้น

การปลูกพชืเศรษฐกิจ 

กลุ่มอาชพีปลูกพชื

เศรษฐกิจ 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ผลผลิตท่ีดขีึน้ 

ผลผลิตเพิ่มขึ้น  

มรีายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ 
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ล าดับ

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2560 2561 2562 

383  โครงการส่งเสริมหนึ่งหมูบ้่าน

หนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) 

เพื่อสง่เสริมให้เกิดการ

รวมกลุม่สร้างรายได ้

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

หมูบ้่าน 

ประชาชนใช้เวลา

ว่างใหเ้กดิประโยชน์

และเพิ่มรายได้ 

กองสวัสดกิาร

สังคม 

 

384  โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนกลุ่มอาชพี 

เพื่อสง่เสริมศักยภาพ กลุ่ม

อาชีพตา่งๆ 

กลุ่มอาชพี 

ต าบลภูแลนคา 

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

อาชีพมคีวามรู้และ

ทักษะในการประ 

กอบอาชีพมากขึ้น 

ประชาชนใชเ้วลา

วา่งให้เกิด

ประโยชนแ์ละเพิ่ม

รายได้ 

กองสวัสดกิาร 

สังคม 

    

              6.3 แนวทางการพฒันา การใช้ทีด่ินเพื่อการเกษตร 

385  โครงการส่งเสริมการปลูกพชื

หมุนเวยีน/พชืบ ารุงดิน 

เพื่อแกไ้ขปัญหาดินเสื่อม

คุณภาพ 

เกษตรกร 

ต าบลภูแลนคา 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ

สภาพพืน้ดนิมคีวาม

อุดมสมบูรณ์ขึ้น 

ดินมคีวามอุดม

สมบูรณ์ขึ้น 

ส านักปลัด 

 

386  โครงการส่งเสริมการไถกลบ

ตอฟาง 

เพื่อรักษาหนา้ดินไมใ่ห้

เสื่อมคุณภาพ 

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

ดินมคีวามอุดม

สมบูรณ์ 

ดินมคีวามอุดม

สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

 

387  โครงการส่งเสริมนวัตกรรม

พื้นบ้านเพื่อการพัฒนาดิน 

-เพื่อสร้างความสมดุล 

และก าหนดคา่มาตรฐาน

คุณภาพดนิ เพื่อการน า

กลับมาใชป้ระโยชนอ์ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กลุ่มอาชพี

เกษตรกรรม 

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

การพัฒนาเพิ่ม

คุณภาพ 

ดินดีมีคุณภาพ ส านักปลัด 
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บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

แผนยุทธศาสตร ์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี         

1.1 ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนและองคก์รทุก 

ภาคส่วน 

6 540,000 6 540,000 6 540,000 18 1,620,000 

1.2 สง่เสริมพัฒนาบุคลากรและองคก์รให้มีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ 

22 7,280,000 22 7,330,000 22 7,380,000 66 21,990,000 

1.3 ส่งเสรมิการพัฒนาจดัระเบียบของชุมชนและสงัคม 14 1,600,000 14 1,330,000 14 1,330,000 42 4,260,000 

1.4 การป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

 

8 2,270,000 8 2,270,000 8 2,270,000 24 6,810,000 

รวม 50 11,690,000 50 11,470,000 50 11,520,000 150 34,680,000 

2. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว         

2.1 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการท่องเทีย่ว 10 14,355,000 10 14,155,000 10 14,155,000 30 42,665,000 

2.2 สง่เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

5 3,950,000 5 3,950,000 5 3,950,000 15 11,850,000 

รวม 15 18,305,000 15 18,105,000 15 18,105,000 45 54,515,000 
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แผนยุทธศาสตร ์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

3.1 สรา้งจติส านึกและส่งเสรมิให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 450,000 8 500,000 8 600,000 24 1,550,000 

3.2 ส่งเสรมิและสนับสนนุงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

3 180,000 3 180,000 3 180,000 9 540,000 

3.3 ส่งเสรมิและรณรงคก์ารก าจัดขยะมลูฝอย 6 4,630,000 6 4,330,000 6 4,330,000 18 13,290,000 

รวม 17 5,260,000 17 5,010,000 17 5,110,000 51 15,380,000 

4. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน         

4.1 การกอ่สรา้งปรับปรุงและซอ่มแซม ถนน สะพาน ทาง

เทา้ ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าให้เปน็ไปด้วยความสะดวก 

135 187,839,000 135 204,511,000 135 204,511,000 405 569,861,000 

4.2 การขยายเขตปรับปรุงและซอ่มแซมไฟฟา้ภายใน

หมู่บา้น 

29 3,712,000 29 3,612,000 29 3,512,000 87 10,936,000 

4.3 การกอ่สรา้งขยายเขตปรบัปรุงและซอ่มแซมระบบ

ประปา 

21 6,300,000 21 6,300,000 21 6,200,000 63 18,900,000 

4.4 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบรโิภค

อุปโภค 

51 64,750,000 51 64,750,000 51 64,750,000 153 194,250,000 

รวม 236 262,601,000 236 279,173,000 236 278,973,000 708 820,747,000 
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แผนยุทธศาสตร ์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

5. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต         

5.1 ส่งเสรมิกิจกรรมงานรัฐพธิี ศาสนา ประเพณ ี

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13 977,000 13 977,000 13 977,000 39 2,931,000 

5.2 การพัฒนาและสง่เสริมการศึกษา 18 8,150,000 18 8,150,000 18 8,150,000 54 24,450,000 

5.3 การพัฒนาและส่งเสรมิกจิกรรมด้านสาธารณสุข 6 650,000 6 650,000 6 650,000 18 1,950,000 

5.4 การพัฒนาและส่งเสรมิดา้นสวสัดิการของชุมชน 12 4,035,200 12 4,035,200 12 4,035,200 36 12,105,600 

5.5 การพัฒนาดา้นการกฬีาและนนัทนาการ 6 3,500,000 6 8,400,000 6 8,400,000 18 20,300,000 

รวม 55 17,312,200 55 22,212,200 55 22,212,200 165 61,736,600 

6. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและส่งเสริมอาชีพ         

6.1 ส่งเสรมิศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร 

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

6.2 สง่เสริมการสรา้งอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน 5 800,000 5 950,000 5 950,000 15 2,700,000 

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

รวม 14 1,350,000 14 1,500,000 14 1,500,000 42 4,350,000 

รวมท้ังสิ้น 368 305,971,200 368 323,248,200 368 323,260,700 1,104 952,480,100 
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บัญชปีระสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

ตามกรอบการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ ปี 2560 2561 2562 รวม 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านโนนเหลื่อม ม.7- 

บ้านตาดพัฒนา ต.ตลาดแร้ง 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 36,000,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

2. โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางสายบ้านแกง้ยาว ม.2 

– บ้านหว้ยตะแคง ต.โคกสูง 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายท่ีท าการ อบต.ภูแลนคา – 

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 – บ้าน

สามพันตา ต.หว้ยตอ้น 

17,820,000 17,820,000 17,820,000 53,460,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านแกง้ยาว ม.2 – บ้าน

สามพันตา ต.หว้ยตอ้น 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายซับปลากั้ง ม.5 –  

บ้านโนนนาพวง หมู่ 8 ต.ชีบน 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านแกง้ยาว ม.2 –  

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 36,000,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 –บ้าน 

ซับปลากั้ง ม.5 

5,700,000 5,700,000 5,700,000 17,100,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

9. โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

ถนนลาดยาง ทช.ชย.3019 

หนา้ที่ท าการ อบต.ภูแลนคา 

เป็นผิวจราจร ขนาด 4 ช่อง

จราจร 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายจากบ้านซับปลากั้ง-น้ าตก

หินดาดทองค า  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

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

หนว่ยงานท่ี

เกีย่วข้อง 
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ล าดับ

ท่ี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ ปี 2560 2561 2562 รวม 

11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายซับปลากั้ง ม.5  – บ้านวัง

เดอืนห้า หมู่ 9 ต.หว้ยตอ้น  

(สายซับช่องปล้อง) 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายแยกบา้นโนนเหลื่อม ม.7 

เชื่อมบ้านหว้ยยาง ต.โคกสูง 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

13. โครงการปรับปรุงถนน คสล.

เป็นผิวจราจรลาดยางสาย

บ้านนายอุดม ชัยโยบัว – บ้าน 

นายฉลอง บา้นแก้งยาว ม.2 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 เช่ือมบ้าน 

ป่าปอแดง ม.8 เช่ือมบ้าน 

นาอนิทร์แต่ง ม.4 เช่ือมบ้าน 

ซับปลากั้ง ม.5 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

15. โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาภายในแหล่งท่อง เท่ียว

น้ าตกหินดาดทองค า  

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

15. โครงการก่อสร้างถนนลาด 

ยางเข้า-ออกน้ าตกหนิดาด

ทองค า 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

16. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่

แหลง่ท่องเท่ียวน้ าตกหินดาด

ทองค า 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

17. โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล.ขา้มล าห้วยยางง ูบา้น

ป่าปอแดง ม.8- บ้านแกง้ยาว 

ม.2 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

18. โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล.ล าหว้ยยางงู บา้นนา

อนิทร์แต่ง ม.4 – บ้านวังเดอืน

ห้า  ต.ห้วยต้อน 

 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,5000,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ

ท่ี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ ปี 2560 2561 2562 รวม 

19. โครงการก่อสร้างระบบ

ประปามาตรฐาน บา้นห้วย

น้ าค า ม.3 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

20. โครงการตดิตัง้สถานีสูบน้ า

พลังงานไฟฟา้/พลังงาน

แสงอาทติย์พืน้ท่ีการ เกษตร 

บ้านหว้ยน้ า ม.3 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

21. โครงการตดิตัง้สถานีสูบน้ า

พลังงานไฟฟา้พืน้ท่ีการ 

เกษตร บา้นชีบน ม.6 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

22. โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ า 

คสล.ตอนล่างฝายน้ าลน้ล า

ห้วยชีลองท้ัง 2 ด้าน 

 บ้านแกง้ยาว ม.2 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

23. โครงการก่อสร้างแก้มลิงล า

ห้วยชีลอง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 อบต./ 

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

24. โครงการตดิตัง้สถานีสูบน้ า

พลังงานแสงอาทติย์  

บ้านซับปลากั้ง ม.5 

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

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

รวมทั้งสิ้นจ านวน 24 โครงการ 206,360,000 206,360,000 206,360,000 619,080,000 
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ส่วนที่ 4 
 

การตดิตามและประเมินผล 
 

แนวทางการติดตามและประเมินผล 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

องค์ กรรั บผิ ดชอบ ในการติ ดตามและประ เมิ นผลแผนพัฒนาตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 

หมวด 6 ข้อ 28   ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน   

  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 

  (3)  ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 

  (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 

  (5)  ผูท้รงคุณวุฒิที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน   2 คน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ดังน้ี 

(1)  ก าหนดแนวทางวิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2)  ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา     ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกปี ทั้งนีใ้ห้ตดิประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

4.2 ระเบียบ  วิธีการ  และเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

      การติดตาม 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการติดตามคือ Gant Chat ซึ่งจะท าให้หนว่ยงานสามารถติดตามได้วา่

การด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรอืไม่ 
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      การประเมินผล 

การประเมนิผลแผนพัฒนาสามปีจ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อเป็นกรอบ

ในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มมีาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่

ส าคัญ ใน 2 ระดับคือ เกณฑก์ารประเมนิหน่วยงาน และเกณฑก์ารประเมนิโครงการ 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลหน่วยงาน 

1. เกณฑส์ัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

เป็นการประเมนิความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่

น านโยบายไปปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย  โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน

คือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่าง

กว้างขวาง อย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการ

ด าเนนิงานประจ าปีสัมฤทธิผลรวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว  

2. เกณฑค์วามเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 

3. เกณฑค์วามสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 

4. เกณฑค์วามรับผดิชอบต่อหนว่ยงาน 

5. เกณฑก์ารตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชน 

6. เกณฑค์วามพึงพอใจของลูกค้า 

7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลโครงการ 

1. เกณฑค์วามก้าวหน้า 

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน  

การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรอืไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรอืไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  

2. เกณฑป์ระสิทธิภาพ  

การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ

ด าเนนิงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการ

จัดการและเวลาที่ใชไ้ปในการด าเนินงาน  

3. เกณฑป์ระสิทธิผล 

การประเมินประสทิธิผล เป็นเกณฑพ์ิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดย

ดูจากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
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4. เกณฑผ์ลกระทบ 

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและ

หนว่ยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมทีี่มุง่หวัง และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง ซึ่ง

อาจเป็นผลกระทบด้านบวกหรือดา้นลบก็ได้ 

5. เกณฑค์วามสอดคล้อง 

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง

กับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมิน

ความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรอืไม่  

6. เกณฑค์วามยั่งยืน 

เป็นเกณฑก์ารพิจารณาทีสบืเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่อง

ของกิจกรรมว่าสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถ

ในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่ง

ใหม่ 

7. เกณฑค์วามเป็นธรรม 

เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบ

จากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็น

ธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า และการกระจายผลตอบแทนที่

เสมอภาคเท่าเทียมกัน  

8. เกณฑค์วามเสียหายของโครงการ 

เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่า การด าเนินโครงการ

จะก่อใหเ้กิดความเสียหายหรอืผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรอืชุมชน 
 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะตดิตามและประเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดย

ค านงึถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ห้วงเวลาในการตดิตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 

1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
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แนวทางการพิจารณาการตามและประเมินผลโครงการ 

ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  

2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ 10  

3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 10  

4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 10  

5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60  

     5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5  

     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5  

     5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ 3  

     5.4 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ัง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
5  

     5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องตอ่เนื่องกับ

ระยะเวลาปี (3 ปี) 
3  

     5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 4  

     5.7 มกีารประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5  

     5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจรงิ 3  

     5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ 5  

     5.10 มกีารก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล

ที่คาดว่าจะได้รับ 
5  

     5.11 ตัวชีว้ัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ 4  

     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5  

     5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5  

    5.14 หน่วยงานรับผดิชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.03 และแบบ ยท.04 3  

รวม 100  
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  ประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

1.สรุปสถานการณ์

การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะหด์้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการ

วิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุด

แข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดาเนิน

งานประเด็นที่ตอ้งมกีารวิเคราะหไ์ด้แก่ S-Strength  

(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 

และ T-Threat (อุปสรรค) หลัก การส าคัญก็คือการวิเคราะห์

โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้านคือสภาพการณ์

ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จัก

สภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ 

10  

2. การประเมนิผล

การน าแผนพัฒนา

สามปีไปปฏิบัติ 

ในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มกีารใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชงิ

ปริมาณ เชน่การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็

คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่

จ านวนที่ด าเนินการจรงิตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่

ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้

ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น

ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10  

3. การประเมินผล

การน าแผนพัฒนา

สามปีไปปฏิบัติ 

ในเชิงคุณภาพ 

การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ

การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจ 

กรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความ

ต้องการของประชาชนหรอืไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่

หรอืไม่ ประชาชนพึงพอใจหรอืไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ

ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร 

สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรอืไม่ ซึ่งเป็นไป ตาม

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ

ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับส่วนราชการหรอืหนว่ยงาน 

 

10  
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

4. แนวทางการ
พัฒนาและ
ยุทธศาสตรก์าร 
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติตา่งๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นที่มพีืน้ที่ตดิต่อกัน 

10  

5.โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี ้ 60  

5.1 ความชัดเจน

ของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มวีัตถุประสงค์สนองตอ่แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนข์ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง อ่านแลว้เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5  

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 

วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอด 
คล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอด 
คล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะ 

เฉพาะเจาะจง 

5  

5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มี

ความเหมาะสม
กับโครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง  
(1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ

ด าเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ตอ้งการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะ 
เจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้  

(4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลตอ่การบ่งบอกเวลาได้ 

5  

5.4 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 

สภาพที่อยากใหเ้กิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง

เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้า 
หมายคืออะไร มีผลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พืน้ที่ด าเนิน 
งาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายใหชั้ดเจนวา่โครงการนี้
จะท าที่ไหน เริ่มตน้ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย 
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5  
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

5.5 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครง 

การ) มีความสอด 

คล้องตอ่เนื่องกับ 

ระยะเวลาปี (3 ปี) 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการ

ต่อเนื่องสามปีเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ 

(Quantity) เชงิคุณภาพ (Quality)ค่าใช้จ่าย (Cost)เวลา (Time) 

3  

5.6 งบประมาณ 

มีความสอดคล้อง

กับเป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5

ประการในการจัดท าโครงการ ได้แก่  

1) ความประหยัด (Economy)  

2) ความมปีระสิทธิภาพ (Efficiency)  

3) ความมปีระสิทธิผล (Effectiveness)  

4) ความยุติธรรม (Equity) และ  

5) ความโปร่งใส (Transparency) 

4  

5.7 มีการประมาณ

การราคาถูกต้อง

ตามหลักวิธีการ

งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ

โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา

กลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคา

และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

5  

5.8 มีงบประมาณ

ที่ผ่านมา 3 ปี 

ย้อนหลังตาม

ความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลัก

ความเป็นจริงกรณีมี 2ป ีก็ใหแ้สดง 2ปี กรณีมี 1ปี ก็ใหแ้สดง 

1 ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่

ตั้งขึน้เพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี 

3  

5.9 โครงการแต่

ละโครงการครอบ 

คลุมระยะเวลา3ปี 

ทุกโครงการ 

โครงการพัฒนาที่ได้จัดท าไว้มรีะยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 

ปี ทุกโครงการ 

5  

5.10 มีการ

ก าหนดตัวชีว้ัด  

(KPI) และสอด 

คล้องกับวัตถุ 

ประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 

KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 

(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ 

5  
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

5.11 ตัวชี้วัด (KPI) 

วัดได้ถูกต้องตาม

หลักของการ 

จัดท าโครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาด

ว่าจะได้รับก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมอืว่าโครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นรอ้ยละ จ านวน เปน็ต้น 

4  

5.12 ผลที่คาดว่า

จะได้รับสอด 

คล้องกับโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่า

ด าเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึน้ตามช่ือของโครงการที่

ได้ตัง้ไว้ 

5  

5.13 ผลที่คาดว่า

จะได้รบั

สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึน้ได้จรงิจากการด าเนินการตาม

โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ การ

ได้ผลหรอืผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ

มากกว่าวัตถุประสงค์ 

5  

5.14 หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลัก

สอดคล้องกับ 

แบบ ยท. 03 และ

แบบ ยท.04 

หนว่ยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ 

แบบ ผ.01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนว

ทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

3  

 รวมคะแนน 100  

 

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม   

                    และ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

       2. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด   

หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการในการประเมนิผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประจ าปีได้ 
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สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
 

 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 ความเป็นมา องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

กลาง ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกาศจัดตั้งเป็นต าบล เมื่อปี พ.ศ. 2534 

โดยแยกตัวออกจากต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  และประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลนคา โดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 เดิมตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 

ต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาเมื่อต้นปี พ.ศ.2557 จึงได้ย้ายส านักงานมาอยู่ที่

เลขที ่99 หมูท่ี่4 ต าบลภูแลนคา  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

1.1 ที่ตั้ง (แสดงท่ีตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขว้า 

จังหวัดชัยภูมิ 36170 อยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอบ้านเขว้า ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร  และอยู่ทาง

ทิศตะวันตกของจังหวัดชัยภูม ิระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร 

 1.2 เน้ือที ่  

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคามีพื้นที่ทั้งหมด 78,819 ไร่  หรือประมาณ 126 ตาราง

กิโลเมตร (1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 625 ไร่) 

 1.3 อาณาเขต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา เป็นต าบลล าดับที่ 6 ของอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด

ชัยภูมิ  ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดย

คิดตามระยะทางเดินรถโดยสารประมาณ 370 กิโลเมตร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคามีเขตการปกครองที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน 8

หมูบ่้าน และมีพื้นที่อาณาเขตติดตอ่  ดังนี้ 

- ทิศเหนอื ติดตอ่กับ ต าบลคูเมอืง  ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง  

      ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมอืงชัยภูมิ 

- ทิศใต้  ติดตอ่กับ ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบ้านเขว้า    

- ทิศตะวันตก ติดตอ่กับ ต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า 

      ต าบลห้วยแย้ อ าเภอหนองบัวระเหว  

- ทิศตะวันออก ติดตอ่กับ ต าบลโคกสูง  ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
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 1.4 สภาพภูมิประเทศ 

 ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม ตอนบนและทางทิศตะวันตกของพื้นที่

ติดกับแมน่้ าชี มีเทือกเขาสูงล้อมรอบทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก มีพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นป่าไม้และ

ภูเขา จ านวน 57,128ไร่ หรือประมาณ 91.40 ตารางกิโลเมตร  มีพื้นที่ราบที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก

ทางการเกษตร จ านวน 21,691 ไร่ หรือประมาณ 34.71 ตารางกิโลเมตร มีล าน้ าสายหลัก 2 สายที่ไหล

ผ่านพื้นที่ ระยะทาง 25 กิโลเมตร และมีแม่น้ าสายรองไหลผ่านพื้นที่ จ านวน 11 สาย ระยะทาง 56.5 

กิโลเมตร  

 สภาพภูมิอากาศ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบ

มรสุมเขตร้อน แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่ม

ตั้งแตเ่ดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตัง้แต่เดอืน พฤศจกิายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 

1.5 เขตการปกครอง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาต าบลเป็น

องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 

แบ่งหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 8 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

ตารางการแสดงหมู่บ้าน และก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต าบลภูแลนคา 
 

ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ผู้ใหญ่บ้าน 

1 บ้านหว้าเฒ่า 1 นายละมุด  โพธิ์ชัย 

2 บ้านแก้งยาว 2 นายสุพจน์  หล่าบุตรศรี (ก านัน) 

3 บ้านหว้ยน้ าค า 3 นางบัวหลัน  รุจาคม 

4 บ้านนาอินทร์แตง่ 4 นายสุนทร  พิลาศรี 

5 บ้านซับปลากั้ง 5 นายชัยยา  ดีชัย 

6 บ้านชีบน 6 นายบุญตา  จ าเริญสุข 

7 บ้านโนนเหลื่อม 7 นายมนตรี  วาปีทะ 

8 บ้านป่าปอแดง 8 นายบุญธรรม  ค่อยชัยภูมิ 
 

 

 

 

 

 



- 115 - 

 

1.6 ประชากร 

หมู่ที่ / บ้าน 
เพศ 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

1  บ้านหว้าเฒ่า 567 559 1,126 361 

2  บ้านแก้งยาว 344 316 660 203 

3  บ้านหว้ยน้ าค า 172 168 340 111 

4  บ้านนาอินทร์แตง่ 152 146 298 104 

5  บ้านซับปลากั้ง 569 529 1,098 319 

6  บ้านชีบน 144 141 285 84 

7  บ้านโนนเหลื่อม 280 249 529 165 

8  บ้านป่าปอแดง 127 124 251 88 

รวม 2,355 2,232 4,587 1,435 

  

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  มีจ านวนประชากร 4,587 คน (ข้อมูล ณ เดือน

กุมภาพันธ์ 2559) แยกเป็นชาย 2,355 คน  หญิง 2,232 คน  จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,435 ครัวเรือน  

ความหนาแน่นของประชากร 36.40 คน/ตารางกิโลเมตร  ความหนาแน่นของครัวเรือนประมาณ 11.39 

หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร 

1.7 สภาพเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจ รายได้ของประชากรส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจส าคัญ  

คอื ขา้ว มันส าปะหลัง อ้อย  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้  รายได้เฉลี่ยของประชากรโดยประมาณ 30,000 บาท/คน/ปี 

 อาชีพ  การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคามีอาชีพ

ทางด้านการเกษตร เช่น การท านา  ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ อาชีพรับจ้างและค้าขาย มีอาชีพเสริม คือ  

การปลูกหมอ่นเลี้ยงไหม เพาะปลูกเห็ดฟาง การทอเสื่อกก และเย็บผา้ 

  การพาณชิย์ และบริการ 

  - โรงสีข้าว  20 แห่ง   

  - ร้านค้า  47 แห่ง   

  - ร้านซ่อมรถ  4  แห่ง   

  - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง 

  - ปั้มน้ ามันและก๊าซ - แห่ง 

  - ร้านค้าชุมชน  2 แห่ง 
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1.8 สภาพทางสังคม 

   การศึกษา 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    4 แห่ง 

  - โรงเรียนประถมศึกษา    4 แห่ง 

  - โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส  1 แห่ง 

  - โรงเรียนมัธยมศกึษา    1 แห่ง 

  - สถาบันอุดมศกึษา    - แห่ง 

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  - วัด/ส านักสงฆ์     13 แห่ง 

  - มัสยิด     - แห่ง 

  - ศาลเจ้า     - แห่ง 

  - โบสถ์      - แห่ง 

 สาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หมูบ่้าน 2  แหง่        

  - สถานพยาบาลเอกชน    -  แหง่ 

  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน   8  แห่ง 

  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   -  แหง่ 

  - อัตราการมีและใช้สว้มราดน้ า    100  เปอร์เซ็นต์  

 ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  - สถานีต ารวจ     - แห่ง  

  - ที่พักสายตรวจ    1 แห่ง  

  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (อปพร.) จ านวน  92  คน 

  - เจ้าหน้าที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินขัน้พืน้ฐาน จ านวน 18   คน 

 มวลชนจัดตั้ง 

- ลูกเสือชาวบ้าน     จ านวน 5 รุ่น จ านวน     123 คน 

  -  ไทยอาสาป้องกันชาติ   จ านวน 2 รุน่ จ านวน     112 คน 

  -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ  จ านวน 2 รุน่ จ านวน     120  คน 

  -  กลุ่มแมบ่้าน    จ านวน 8 กลุ่ม 

  -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลติ  จ านวน 1 กลุ่ม 

  -  กลุ่มเกษตรกร   จ านวน 8 กลุ่ม 

  -  กองทุนสวัสดิการชุมชน  จ านวน  1 กลุ่ม 
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1.9 การบรกิารขั้นพื้นฐาน 

  การคมนาคม การคมนาคมเป็นการคมนาคมทางบก เส้นทางการคมนาคมภายใน

ต าบลส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง/ถนนดิน ทั้งหมด 51 สาย ระยะทาง 71,320.80 เมตร ซอยในหมู่บ้าน

ทั้งหมดจ านวน 53 เส้น  ระยะทาง 31,500 เมตร มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 11,290.20 

เมตร มีถนนลาดยางจ านวน 7 สาย ระยะทาง 24,864 เมตร 

 การโทรคมนาคม 

  - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  - แห่ง 

  - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ  5 แหง่ 

  - โทรศัพท์สาธารณะ   9 แห่ง 

  สาธารณูปโภค 

  การไฟฟ้า ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคามีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่

ไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน   

การประปา มีน้ าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้ประปา

จากน้ าประปาหมูบ่้าน 

 แหล่งน้ า 

  แหล่งน้ าธรรมชาติ  

1. ล าห้วยยางงู   ยาว 15,000 เมตร 

2. ล าห้วยชลีอง   ยาว 10,000 เมตร 

3. ล าห้วยโปร่งนก   ยาว  8,000 เมตร 

4. ล าห้วยน้ าค า   ยาว  5,000 เมตร 

5. ล าห้วยถ้ าเต่า   ยาว  7,000 เมตร 

6. ล าน้ าชี    ยาว  7,000  เมตร 

7. ล าห้วยซับปลากั้ง  ยาว  5,000 เมตร 

8. ล าห้วยหว้าเฒ่า   ยาว  5,000 เมตร 

9. ล าห้วยหลัว   ยาว  5,000 เมตร 

10. คลองชีบน   ยาว  2,000 เมตร 

11. ล าห้วยจ้อง   ยาว  5,500 เมตร 

12. ล าห้วยไม้ตาย   ยาว  5,000 เมตร 

13. ล าห้วยสองพี่น้อง  ยาว  2,000 เมตร 

 

 

 



- 118 - 

 

  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

1. ฝาย  คสล.   จ านวน     39 แห่ง 

2. บ่อน้ า รพช.   จ านวน     15 แห่ง 

3. บ่อน้ ากรมโยธา   จ านวน      7 แห่ง 

4. บ่อน้ ากรมอนามัย  จ านวน      3 แห่ง 

5. บ่อน้ า สปก   จ านวน    121 แห่ง 

6. ระบบน้ าประปา   จ านวน      3 แห่ง 

7. บ่อน้ าอื่นๆ   จ านวน       -  แหง่ 

8. ระบบน้ าประปานครหลวง   จ านวน       1 แห่ง 

9. ระบบประปา  รพช  จ านวน      5 แห่ง 

10. ระบบประปากรมอนามัย จ านวน      2 แห่ง  

11. ระบบประปากรมทรัพยากรน้ า จ านวน      1  แห่ง  

1.10 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

1. มีพื้นที่ป่าไม้  จ านวน    57,128   ไร่ 

2. มีพื้นที่ป่าชุมชน  จ านวน    7 แห่ง   เนือ้ที่จ านวน  3,371  ไร่ 

- บ้านหว้าเฒ่า เนือ้ที่จ านวน   2,061  ไร่ 

- บ้านแก้งยาว เนือ้ที่จ านวน     106  ไร่ 

- บ้านชีบน  เนือ้ที่จ านวน     760  ไร่ (2 แหง่) 

- บ้านซับปลากั้ง เนือ้ที่จ านวน      194  ไร่  (2 แหง่) 

- บ้านโนนเหลื่อม เนือ้ที่จ านวน     250  ไร่ 
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องค์การบรหิารส่วนต าบล 

สภา อบต. 

ประธานสภา 

รองประธานสภา 

นายก อบต.  

กองชา่ง กองคลัง 

รองนายก อบต. 2  คน 

(บุคคลภายนอกที่ไม่ใช ่ส.อบต.) 

ปลัด  อบต. 

กองการศกึษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม 

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 

ส านักงานปลัด  

สมาชิกสภา อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 

(บุคคลภายนอก 

ทีไ่ม่ใช่ ส.อบต) 

เลขานุการสภา อบต. 

2. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  

  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ได้แก่ โครงสร้างและ

กระบวนการบริหารบุคคล งบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 

  2.1  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  
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คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ 

การศึกษา 

วัน เดือน ปี เกิด ต าแหน่งใน อบต. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

นายนิยม  ดเิรกศลิป์ 

นายสกล  เฉลียวชาติ 

นายนพกร  หนชัย 

นายบุญเกิด  รวดเร็ว 

นายพีระพันธ์  ใจอดทน 

นายวรรณชัย  เปล่งวัน 

นายธวัช         ชัยบุตร 

นายสาคร       สงิหโ์คตร 

นายนิพนธ์  แพ้ชัยภูมิ 

นายสมบัติ  ค าแก้ว 

นายมงคล  ช่วยชูวงษ์ 

นายทองรัตน์  ทิพย์แสง 

นายอ านวย พรมบุ 

นายหนูแดง  อนินอก 

นายภิญโญ  เหลอืงค า 

นายพงษ์ศักดิ์  รนิทร์ลา 

นางค าไฮ  หาแก้ว 

นายสมศักดิ์  กิสันเทียะ 

นายชัยณรงค์  เถยสูงเนิน 

นายสมศักดิ์  ภูอ่อน 

  ม.6 

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ม.6 

ม.6 

ม.6 

ม.3 

ม.3 

ม.6 

ม.6 

ม.6 

ป.6 

ม.3 

ม.6 

ม.6 

ม.6 

ม.3 

ป.6 

ม.6  

ป.6                                                                                                                                                                               

6 ม.ค.2514 

15 ก.ย.2515 

11 ต.ค.2517 

--2514 

3 ม.ีค.2508 

22 ม.ีค.2511 

6 ต.ค.2501 

3 เม.ย.2520 

7 พ.ย.2524 

1 ธ.ค.2506 

24 พ.ค.2509 

21 พ.ค.2511 

1 พ.ค.2511 

3 ก.พ.2511 

--2512 

12 ส.ค.2518 

15 พ.ย.2502 

21 ก.ย.2521 

--2514 

3 ก.ค.2509 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. 

รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 

ประธานสภา อบต. 

รองประสภาสภา 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 1 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 1 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 2 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 3 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 4 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 4 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 5 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 5 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 6 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 6 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 7 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 7 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 8 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 8 
 

ตารางอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

กอง/ฝ่าย พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองชา่ง 

กองสวัสดิการสังคม 

กองการศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

7 

3 

2 

1 

4 

 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

2 

2 

1 

4 

12 

5 

4 

2 

8 

รวมทั้งสิ้น 17 - 14 31 
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 ศักยภาพด้านบุคลากร จ านวน 31 คน 

ส านักปลัด 12 คน 

1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     1  คน 

2. หัวหนา้ส านักปลัด     1  คน 

3. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   1  คน 

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  1  คน 

5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    1  คน 

6. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    1  คน 

7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 1  คน 

8. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ า)  1 คน 

9. พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง)   -  คน 

10. นักการภารโรง      1  คน 

11. คนงานทั่วไป      3  คน 

กองคลัง  5 คน  

1.   ผูอ้ านวยการกองคลัง     1  คน  

2. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   1  คน 

3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    1  คน 

4. ผูช่้วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้    1  คน 

5. ผูช่้วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   1  คน 

กองช่าง  4 คน 

1.  ผูอ้ านายการกองช่าง     1  คน 

2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    1  คน 

3. ผูช่้วยช่างโยธา      1  คน 

4. คนงานทั่วไป      1  คน 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  8 คน   

1. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ    -  คน 

2. นักวิชาการศกึษา     -  คน 

3. เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน    1  คน 

4. ครู       1  คน 

5. ครูผู้ดูแลเด็ก      2  คน 

6. ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (ผูม้ีทักษะ)    2  คน 

7. ผูดู้แลเด็ก      2  คน 
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กองสวัสดิการสังคม  2 คน 

1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   -  คน 

2. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ    1  คน 

3. ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่พัฒนาชุมชน    1  คน 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 

-  ประถมศึกษา   จ านวน   -  คน 

-  มัธยมศกึษา / อาชีวศกึษา จ านวน    5  คน 

-  ปริญญาตรี   จ านวน             19  คน 

-  ปริญญาโท   จ านวน            7  คน 

-  อื่น ๆ    จ านวน    -  คน 

2.2 กระบวนการบรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

 การแบ่งส่วนราชการ 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลภูแลนคาแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 กอง แต่ละกองมภีารกิจ ดังน้ี 

  1.  ส านักปลัด  อบต.   มีงานที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

   1.1  งานบริหารทั่วไป 

    -  งานสารบรรณ  

-  งานระเบียบข้อบังคับ 

-  งานตรวจสอบภายใน 

-  งานการประชุม 

    -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล  

    -  งานอ านวยการแลประสานงาน  

    -  งานป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่   

    -  งานป้องกันยาเสพติด    

    -  งานส่งเสริมการเกษตร 

-  งานบริการสาธารณสุข 

-  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

   1.2  งานบริหารงานบุคคล 

    -  งานบริหารงานบุคคล 

   1.3  งานนโยบายและแผน 

    -  งานนโยบายและแผน  

-  งานวิชาการ 

-  งานงบประมาณ 
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    -  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์   

-  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   1.4  งานกิจการสภา 

-  งานระเบียบข้อบังคับประชุม  

-  งานการประชุม 

    -  งานอ านวยการและประสานงาน 

   1.5  งานกฎหมายและคดี 

    -  งานกฎหมายและคดี 

    -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ   

    -  งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์  

    -  งานอ านวยการ 

   1.6  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    -  งานอ านวยการ 

    -  งานป้องกัน    

    -  งานฟื้นฟู 

  2.  กองคลัง   มีงานที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

   2.1  งานการเงิน 

    -  งานการเงิน  

    -  งานรับเงินเบิกจ่ายเงนิ    

    -  งานจัดท าฎกีาเบิกจ่ายเงิน   

    -  งานเก็บรักษาเงิน 

   2.2  งานบัญชี 

    -  งานการบัญชี 

    -  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงนิ    

    -  งานงบการเงินและงบทดลอง   

    -  งานแสดงฐานะทางการเงนิ 

   2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

    -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า  

-  งานพัฒนารายได้ 

    -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 

-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
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   2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

    -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  

-  งานพัสดุ        

-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

  3.  กองช่าง   มีงานที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

   3.1  งานก่อสร้าง 

    -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน   

-  งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อนทดน้ า 

    -  งานข้อมูลก่อสร้าง 

   3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

    -  งานประเมินราคา    

-  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

    -  งานออกแบบและบริการข้อมูล 

   3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 

    -  งานประสานกิจการประปา    

    -  งานไฟฟ้าสาธารณะ  

    -  งานระบายน้ า 

   3.4  งานผังเมือง 

    -  งานส ารวจแผนที่    

    -  งานวางผังพัฒนาเมือง 

    -  งานควบคุมทางผังเมอืง 

4.  กองสวัสดิการสังคม   มีงานที่รับผดิชอบ  ประกอบด้วย 

   4.1  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

    -  งานส่งเสริมสุขภาพ    

    -  งานข้อมลู 

   4.2  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

    -  งานฝกึอบรมอาชีพ    

    -  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 

    -  งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ  

    -  งานศูนย์เยาวชน 

    -  งานฝกึอบรมพัฒนาการ 

   4.3  งานสังคมสงเคราะห์ 

    -  งานสงเคราะหเ์ด็ก สตรี คนชรา และผูพ้ิการ 
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5.  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีงานที่รับผดิชอบ  ประกอบด้วย 

   5.1  งานบริหารการศกึษา 

    -  งานบริหารทั่วไปและงานข้อมูล  

    - งานบริหารการศกึษาในระบบ 

    -  งานบริหารการศกึษานอกระบบ 

   5.2  งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรยีน 

    -  งานประสานกิจกรรม    

    -  งานส่งเสริมการศกึษา 

   5.3  งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

    -  งานกิจการศาสนา 

-  งานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

   5.4  งานส่งเสริมการกีฬาและสันทนาการ 

    -  งานกีฬาและสันทนาการ  

 2.3 งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  มีแหล่งที่มาของรายได้ในการจัดท างบประมาณเพื่อ

ด าเนนิการตามงาน/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

- รายได้จากที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจัดหาเอง 

- รายได้จากภาษีท้องถิ่นที่รัฐบาลจัดเก็บได้ 

- ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี  ดังนี้ 

สถานนะ 
ปี พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 

รายรับ 19,282,141.83 20,797,091.02 20,947,375.45 19,963,010.01 21,028,203.15 

รายจ่าย 15,570,497.27 17,981,492.55 14,240,832.49 18,603,316.19 17,765,525.44 

 

 


