ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
---------------------------------------

ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นจากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ. 2561 - 2564) เปนแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยผานขั้นตอนการทบทวนแผน
ตามขอ 17 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาใหมีความสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
องค การบริ ห ารสว นตํ า บลวั งกวางจึ งได จัด ประชุมประชาคมท องถิ่น ระดับหมูบานและตําบล
ร ว มกั บ คณะกรรมการพั ฒ นาองค การบริ ห ารสว นตําบลวั งกวาง โดยมีคณะกรรมการสนับ สนุน การจัดทํ า
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังกวางรวบรวมแนวทางและนําขอมูลมาวิเคราะหจัดทํารางแผนแลวเสนอ
รางแผนใหคณะกรรมการพัฒ นาองคการบริหารสวนตําบลวังกวางพิจารณา จากนั้นคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง เสนอแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อผูบริหารทองถิ่นไดเสนอตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลวังกวางเปนลําดับตอไป
บัดนี้ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลวังกวาง ไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป
2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ไปแลวนั้น องคการบริหารสวนตําบลวังกวางจึงประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง
และในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมารรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ดังรายละเอียดทีแ่ นบทายประกาศนี้
จึงประกาศเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมนูญ คําแพร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง

คํานํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนการดําเนินงาน โดยให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให
มีการปฏิบัติใหบรรลุ วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาท องถิ่น รวมถึงตามที่
กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จากเดิมแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทบทวน
เปนแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ องคการบริหารสวน
ตําบลวังกวางจึ งได ดํา เนิน การทบทวนและจัดทําแผนพั ฒนาทองถิ่น จากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.
2561 – 2564) ดําเนินการเปนแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่
14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว
ทางองค การบริ ห ารส ว นตําบลวัง กวางหวังเปน อยา งยิ่ง วาแผนพั ฒ นาทอ งถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เลมนี้สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต แกปญหา และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
อีกทั้งเปนไปตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังกวางตอไป

องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง
มิถุนายน 2562

สารบัญ
เรื่อง

หนา
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

๑

สวนที่ 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

12

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

33

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

34

แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา

36

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

36

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการจัดการ

85

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และนันทนาการ

92

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

97

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

101

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย

105

แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
บัญชีครุภัณฑ
สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก

123
127
130

สวนที่ ๑ สภาพทัว่ ไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล

อาณาเขต ตําบลวังกวางมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลหลักดาน อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลน้ําหนาว อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ตําบลศรีฐาน อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ตําบลหลักดาน อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
และตําบลหวยไร อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
ตําบลวังกวาง มีจํานวนพื้นที่ ๑๘๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๑๘,๑๒๕ ไร คิดเปน
รอยละ ๓๐.๔๘ ของเนื้อที่อําเภอน้ําหนาว เปนตําบลที่มีเนื้อที่ใหญสุด อยูสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ย
ประมาณ ๘๕๐ เมตร
องคการบริหารสวนตําบลวังกวางไดรับการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยใชชื่อตําบลวังกวางอยางสมบูรณ ในป
พ.ศ.๒๕๔๐ ไดยกฐานะสภาตําบลเปนองค การบริหารส วนตําบลวังกวาง ซึ่งมีนายสวาง พุทธิวงศ
เ ป น ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ส ภ า น า ย เ ส งี่ ย ม ท อ ง อิ ฐ เ ป น ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
ส.ต.ท.พิมล สินประเสริฐรัตน เปนปลัดองคการบริหารสวนตําบล และกรรมการอีก ๗ คน เปนคณะ
บริหารชุดแรก ปจจุบันมีนายมนูญ คําแพร เปนนายกองคการบริหารสวนตําบล นายจิตร จันสีดา
เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และนายณัฐวุฒิ ปกเข็ม เปนปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง ตั้งอยูบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ ซึ่งเปนเขตกั้นระหวาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเปนเทือกเขาสูงทอดยาวผานจังหวัดชัยภูมิ
และจังหวัดเพชรบูรณ มีลักษณะเป นเนินยอดที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกบริเวณนี้ในอดีต
มีความสูงอยูระหวาง 650 - 1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเล ประกอบดวย ภูผาจิต ภูกุมขาว โดยภู
ดานอีปองเปนจุดสูงสุด มีความสูง 1,271 เมตรจากระดับน้ําทะเล ประกอบขึ้นเปนปาตนน้ําลําธาร
ตนกํ าเนิ ดของลํ าธารสายยาว เช น แมน้ําปาสัก แมน้ําพอง แม น้ําเลย หว ยขอนแกน หว ยน้ําเชิ ญ
ซึ่งไหลลงสูเขื่อนอุบลรัตน และเขื่อนจุฬาภรณ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูรอน ระหวางเดือน มีนาคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกป สภาพอากาศสบาย ไมรอนมาก
อุณหภูมิเฉลี่ย ๑๙ – ๓๐ องศาเซลเซียส ไดรับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงพาดผานหรือปกคลุม
ฤดูฝน ระหวางเดื อน มิถุนายน - เดือน ตุลาคม ของทุกป มีฝนชุก ปริมาณน้ําฝน เฉลี่ ย
๑๒๒.๘๓ มิลลิเมตร ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผานจากทะเลอันดามันและทะเลจีนใต
ฤดูหนาว ระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ ของทุกป อากาศหนาวเย็นใน
ตอนดึกและตอนเชา ชวงที่อากาศหนาวเย็นที่สุดในชวงเดือนธั นวาคมถึงเดือนมกราคม ของทุกป
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป ประมาณ ๑๕ – ๒๕ องศาเซลเซียส ไดรับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงพาด
ผานหรือปกคลุม
1.4 ลักษณะของดิน
การพัฒนาที่ดินไดจําแนกลักษณะดินของจังหวัดเพชรบูรณมีลักษณะดิน แบงออกเปน 30
กลุมดิน ตามลักษณะพื้นที่ 4ประเภท ดังตอไปนี้
1. กลุ มดิ น นา เป น ดิ น นาหรือดิ น ลุมใชป ระโยชนในการทํา นา โดยเรีย งลําดับ ตั้งแตดิ น
เหนี ย วจั ด ดิ น เหนี ย ว ดิ น ร ว นเหนี ย วปนทราย ดิ น ร ว นปนทราย ดิ น ทราย ดิ น ทรายปนกรวด
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 20ของจังหวัด
2. กลุ มดิ น ไร เป น กลุ ม ดิน ดอน ใชป ระโยชนในการทําพื ช ไร และไม ผ ลครอบคลุม พื้ น ที่
ประมาณรอยละ 30 ของจังหวัด
3. กลุมดินตื้น ใชประโยชนในการทําพืชไรและผลไมครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 10
ของจังหวัด
4. กลุมดินภูเขา (Sc) ใชประโยชนในการปลูกไมผลครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 40
ของจังหวัด
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1.5 ลักษณะของแหลงนา
บานวังกวางตั้งอยูบนเทือกเขาเพชรบูรณในเขตปาสงวนแหงชาติน้ําหนาวมีลําน้ําหวยหอย
ไหลผ า นลงไปสู ลํ า น้ํ า พอง บ า นห ว ยหอยตามชื่อลําน้ําหว ยหอยหางจากบานวังกวางไปประมาณ
๒ กิโลเมตร ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ เกิดโรคไขที่พิษระบาดประชาชนอพยพหนีไปอยูกับหมูบานอื่นและตั้ง
หมูบานขึ้นใหมอีก ๓ หมูบาน ไดแก บานน้ําพาง บานไรใต
1.6 ลักษณะของไม/ปาไม
เนื่องจากปาสวนหนึ่งเปนปาโปรงสลับกับทุงหญาและปาดิบ มีดินโปรงและน้ําไหลผาน
ตลอดป จึงทําใหปานี้มีสัตวปาอาศัยอยูอยางชุกชุม เชน ชางปา กวางปา เกง เมน หมูปา กระตายปา
คางคาว และนกชนิดตางๆ เปนตน สําหรับชางปานั้นมีอยูทั่วไป ซึ่งเราจะเห็นกองมูลชางที่ถายไวริม
ทางหลวงอยูเสมอ

2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตําบลวังกวางแบงการปกครองออกเปน ๑๑ หมูบาน ดังนี้
นางอรุณ คําแพร
กํานันตําบลวังกวางหมูที่ 1
นายสมคิด พรมหาลา ผูใหญบานหมูที่ 2
นายวิเศษ รินแกว
ผูใหญบานหมูที่ 3
นายอนันต สีสุทร
ผูใหญบานหมูที่ 4
นายพงษศักดิ์ พาลี
ผูใหญบานหมูที่ 5
นายซินเฮง โพธิ์ศรี
ผูใหญบานหมูที่ 6
นายสําเนียง ขวัญแจม ผูใหญบานหมูที่ 7
นายอิ๊ก พูลสาริกิจ
ผูใหญบานหมูที่ 8
นายทองคํา นันทะญาติ ผูใหญบานหมูที่ 9
นายสมคิด ตูคํา
ผูใหญบานหมูที่ 10
นายประสิทธิ์ คําเจียก ผูใหญบานหมูที่ 11

บานวังกวาง
บานวังกวาง
บานไรใต
บานหวยหินลับ
บานซํามวง
บานดงคลอ
บานฟองใต
บานพาลานอย
บานหวยยางทอง
บานโปงนกแกว
บานวังกวาง

2.2 การเลือกตั้ง
มีการเลือกตั้งทุกระดับ ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงมาลงคะแนนไมนอยกวารอยละ 70
ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง
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3.ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
ตําบลวังกวาง มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 4,921 คน แบงเปนประชากรชายจํานวน 2,580
คนและประชากรหญิงจํานวน 2,341 คน จํานวนครัวเรือน 1,408 ครัวเรือน อยูในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ทั้ง ๑๑ หมูบาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมูที่

ชื่อหมูบาน

ชื่อผูนําหมูบาน

ตําแหนง
กํานัน

ประชากร
ชาย หญิง รวม
138 113 251

ครัวเรือน

๑

บานวังกวาง

นางอรุณ คําแพร

๒

บานวังกวาง

นายสมคิด พรมหาลา ผูใหญบาน

340

302

642

170

๓

บานไรใต

นายวิเศษ รินแกว

ผูใหญบาน

188

173

361

121

๔

บานหวยหินลับ

นายอนันต สีสุทร

ผูใหญบาน

206

169

375

91

๕

บานซํามวง

นายพงษศักดิ์ พาลี

ผูใหญบาน

383

356

739

215

๖

บานดงคลอ

นายซินเฮง โพธิ์ศรี

ผูใหญบาน

417

382

799

213

๗

บานฟองใต

นายสําเนียง ขวัญแจม ผูใหญบาน

120

120

240

80

๘

บานผาลานอย

นายอิ๊ก พูลสาริกิจ

ผูใหญบาน

179

141

320

106

๙

บานหวยยางทอง

นายทองคํา นันทะญาติ

ผูใหญบาน

130

120

250

67

๑๐

บานโปงนกแกว

นายสมคิด ตูคํา

ผูใหญบาน

91

78

169

51

๑๑

บานวังกวาง

นายประสิทธิ์ คําเจียก ผูใหญบาน

388

387

775

198

รวม

2,580 2,341 4,921

1,408

ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนประชากรและครัวเรือนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ

96
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ประกอบดวย ๑) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๒ แหง ๒) โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๕
แหง 3) โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน ๑ แหง และศูนยการเรียนรูชุมชนจํานวน ๑ แหง
ที่

ชื่อสถานศึกษา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โรงเรียนบานวังกวาง
โรงเรียนบานหวยหินลับ
โรงเรียนบานซํามวง
โรงเรียนบานดงคลอ
โรงเรียนบานฟองใต
ศูนยการเรียนรูชุมชน
ศพด.บานวังกวาง
ศพด.บานซํามวง

ที่ตั้ง
บานวังกวาง หมูที่ ๑
บานหวยหินลับ หมูท ี่ ๔
บานซํามวง หมูที่ ๕
บานดงคลอ หมูที่ ๖
บานฟองใต หมูท ี่ ๗
บานหวยหินลับ หมูที่ 4
บานวังกวาง หมูท ี่ ๑
บานซํามวง หมูที่ 5

จํานวน
นักเรียน
373
163
97
78
34
47
๒0

หมายเหตุ
อนุบาล – ม.ปลาย
ป.๑ – ป.๖
ป.๑ – ป.๖
ป.๑ – ป.๖
ป.๑ – ป.๖
ม.๓ , ม.๖
เด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัย

ตารางที่ 2 สถานศึกษาในตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
4.2 สาธารณสุข
ที่
สถานพยาบาล
ที่ตั้ง
๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ บานวังกวาง หมูที่ ๑
ตําบล (รพ.สต.) วังกวาง
๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ บานดงคลอ หมูที่ ๖
ตําบล (รพ.สต.) ดงคลอ

หัวหนาสถานพยาบาล
พื้นที่รับผิดชอบ
นายพงษศักดิ์ จันทรตืน
หมูที่ ๑,๒,๓,๔,๗,๙,
(ผูอํานวยการ รพ.สต.วังกวาง) ๑๐,๑๑
นายอนุชา ทองสิทธิ์
หมูท ี่ ๕,๖,๘
(ผูอํานวยการ รพ.สต.ดงคลอ)

ตารางที่ 3 การบริการสาธารณะสุข ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
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4.3 อาชญากรรม
ในพื้ น ที่ ตํ า บลวั ง กวางไม มี เ หตุ อ าชญากรรมเกิ ด ขึ้ น แต มี เ หตุ ก ารณ ลั ก ขโมยทรั พ ย สิ น
ประชาชน และทําลายทรัพยสินของราชการซึ่งองคการบริหารสวนตําบลก็ไดดําเนินการปองกันการ
เกิดเหตุดังกลาวจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา สวนใหญครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูก
วิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตปญหาที่พบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุน
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปน อยางมาก
การแก ไ ขป ญ หาคื อ การแจ งเตื อนใหผู ป กครองดู แ ลบุ ตรหลานของตนประชาสั ม พั น ธ ให ทราบถึ ง
ผลกระทบ ผลเสียหายและโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความรวมมือไปยังผูนํา
การขอกําลังจาก ตํารวจ ผูนํา อปพร. เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง แตจะไมใหเกิดขึ้นเลยยัง
เปนปญหาที่ปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขได ทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องที่ทางองคการ
บริหารสวนตําบลจะต องหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํ านาจหนาที่ที่สามารถ
ดําเนินการได
4.4 ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลวังกวาง จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรอําเภอน้ําหนาวได
แจงใหกับองคการบริหารสวนตําบล ทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง มีผูที่ติด
ยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวานอยและยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความ
รวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลวังกวางที่ชวยสอดสองดูแลอยู
เปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่
เทานั้น เชน การณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจาก
อํานาจหนาที่ ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดให
ความรวมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลวังกวางไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
1. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ
๔. ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน
๕. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน ยากไร รายไดนอยและผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานผูยากจน ยากไร และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง

7

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
๑. ถนนลาดยาง ๒ สาย (ทางหลวงชนบทหมายเลข พช 4090 และทางหลวงหมายเลข
๒๒๑๖)
๒. ถนน คสล. 47 สาย
3.ถนนดินการเกษตร 20 สาย
5.2 การไฟฟา
หมูบานทั้ง ๑๑ หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังกวางมีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน
การจายกระแสไฟฟาระดับครัวเรือน มีครัวเรือนที่มีไฟฟาใชแลวเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมด
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน 60 จุด แยกเปนรายหมูบานได ดังนี้
หมูที่ 1 บานวังกวาง จํานวน 5 จุด
หมูที่ 2 บานวังกวาง จํานวน 5 จุด
หมูที่ 3 บานฟองใต จํานวน 5 จุด
หมูที่ 4 บานหวยหินลับ จํานวน 5 จุด
หมูที่ 5 บานซํามวง จํานวน 5 จุด
หมูที่ 6 บานดงคลอ จํานวน 5 จุด
หมูที่ 7 บานฟองใต จํานวน 5 จุด
หมูที่ 8 บานพาลานอย จํานวน 5 จุด
หมูที่ 9 บานหวยยางทอง จํานวน 5 จุด
หมูที่ 10 บานโปงนกแกว จํานวน 5 จุด
หมูที่ 11 บานวังกวาง จํานวน 5 จุด
บริเวณองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5 จุด
5.3 การประปา
ประปาหมูบาน มี 29 แหง ดังนี้
หมูที่ 1 บานวังกวาง จํานวน 4 แหง
หมูที่ 2 บานวังกวาง จํานวน 4 แหง
หมูที่ 3 บานฟองใต จํานวน 2 แหง
หมูที่ 4 บานหวยหินลับ จํานวน 4 แหง
หมูที่ 5 บานซํามวง จํานวน 3 แหง
หมูที่ 6 บานดงคลอ จํานวน 2 แหง
หมูที่ 7 บานฟองใต จํานวน 2 แหง
หมูที่ 8 บานพาลานอย จํานวน 3 แหง
หมูที่ 9 บานหวยยางทอง จํานวน 1 แหง
หมูที่ 10 บานโปงนกแกว จํานวน 1 แหง
หมูที่ 11 บานวังกวาง จํานวน 3 แหง
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5.4 โทรศัพท
๑. ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Phone) 3 เครือขาย AIS, Dtac,Tomove
๒. ระบบโทรศัพทพื้นฐาน
2
แหง
๓. ที่ทําการไปรษณียยอย
๑
แหง
๔. หอกระจายขาวไรสาย
๑๑ แหง
๕. หอกระจายขาวประจําหมูบาน
๑๑ แหง
๖. ระบบอินเตอรเน็ต (อินเทอรเน็ตตําบล อินเทอรเน็ตโรงเรียน)
5.5 ไปรษณีย/การสื่อสาร/การขนสงวัสดุ ครุภัณฑ
- ไปรษณียอ ําเภอน้ําหนาว

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ออย ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม รอยละ
๗๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว
รอยละ
๑๓ ของจํานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจาง
รอยละ
๘ ของจํานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพคาขาย
รอยละ
๙ ของจํานวนประชากรทั้งหมด
๖.๒ การประมง
- ในเขตองคกาบรบริหารสวนตําบลวังกวาง ไมมีการประมง
๖.๓ การปศุสัตว
เป น การประกอบการในลั กษณะเลี้ ย งในครัว เรือ นเปน อาชีพ หลั กและอาชีพ เสริม เช น
การเลี้ยงไก เปด โค สุกร
๖.๔ การบริการ
โรงแรม
รานอาหาร
โรงภาพยนตร
สถานีขนสง
รานเกมส

2

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
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6.๕ การทองเที่ยว
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง มีแหลงทองเที่ยวมากมายหลายแหง เชน ผาสรรค
น้ําตกพอบุญเพ็ง น้ําตกหวยหอย ภูกระดึง ผากลางดง และโหลนหินงอน เปนตน
๖.๖ อุตสาหกรรม
- จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จํานวน ๑8 แหง
๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ
- สถานีบริการน้ํามัน
25
- รานคา
59
- รานซอม
5
- หองเชา
13
- ลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตร
2
- เสาสงสัญญาณ
5
- กลุมแมบานซํามวง (น้ํายาลางจาน)
1
- กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ม.11 (ขาวกลองไร) 1
- กลุมทอผาบานวังกวาง ม.11 (ทอผามัดหมี่) 1
- นายบัวหลั่น สีสุนทร ม.11 (กลวยฉาบ)
1
6.8 แรงงาน
- ไมมีการนําเขาแรงงาน

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชากรในพื้นที่ตําบลวังกวางสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
7
8
9
๑0
๑1
๑2
๑3

วัด/สํานักสงฆ
วัดศรีสมพร
วัดรัตนวราราม
วัดหวยหินลับ
วัดบานซํามวง
วัดปาดงคลอ
วัดผาน้ําเที่ยง
วัดปาฟองใต
สํานักสงฆผาลานอย
สํานักสงฆโคงเหล็ก
สํานักสงฆซําบอน
วัดปาหวยยางทอง
วัดปาสันติธโรธรรม
วัดบานวังกวาง

สถานที่ตั้ง
หมู ๑ บานวังกวาง
หมู ๓ บานไรใต
หมู ๔ บานหวยหินลับ
หมู ๕ บานซํามวง
หมู ๖ บานดงคลอ
หมู ๖ บานดงคลอ
หมู ๗ บานฟองใต
หมู ๘ บานผาลานอย
หมู ๘ บานผาลานอย
หมู ๘ บานผาลานอย
หมู ๙ บานหวยยางทอง
หมู ๑๐ บานโปงนกแกว
หมู ๑๑ บานวังกวาง

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนวัดและที่ตั้งในพื้นที่ตําบลวังกวาง
7.2 ประเพณีและงานประจําป
- งานสงกรานต งานบุญเบิกบาน (บุญเดือนหก) งานเผาขาวหลาม
7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
- เครื่องจักสานประเภทตางๆ พูดภาษาลาว
7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
- ไมมีเดนชัด
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 แหลงน้ํา
แหลงน้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ
แหลงน้ําที่สรางขึ้น

ประเภท
ลําน้ํา
ลําหวย
บอน้ําตื้น
สระ
ฝาย
บอบาดาล
ประปาหมูบาน

จํานวน
ไดแก (ชื่อ)
๓
น้ําฟอง หวยยาง หวยหินลับ
๖
หวยหอย หวยทราย หวยน้ําพราง
๔
11
4
หวยขาวหลาม ฝายโปงนกแกว ฝาย
วัดศรีสมพร ฝายหวยหินลับ
29
29

ตารางที่ 5 แสดงแหลงน้ําตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
8.2 ปาไม
8.3 ภูเขา
- ภูกระดึง
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-

สวนที่ 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพื่อใหประเทศมี
ขีดความสามารถในการแขงขันมีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุขอยูดีกินดีสังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ป
ตอจากนี้ไป ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

และยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง

ยุทธศาสตรที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ ๗ : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ : ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา

๑๓

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
3.1.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อยกระดับ การผลิตและการสรางมูล คาเพิ่มแกสิน คาและบริการ โดยใช
ความรูเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอัตลักษณ
2. เพื่อเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3. เพื่ อดูแลชว ยเหลือคนจน และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง
พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันเองในชุมชนได
4. เพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การบริหาร
จัดการน้ํา ปาตนน้ํา และปญหาหมอกควัน
เปาหมายและตัวชี้วัด
1. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. มูลคาการคาชายแดนเพิ่มขึ้น
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมต่ํากวาระดับประเทศ
4. สัดสวนคนจนลดลง
5. สัดสวนผูสูงอายุที่เขาถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น
6. พื้นที่ปาตนน้ําเพิ่มขึ้น
7. จํานวนวันที่มีคาฝุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ
สามารถสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางทั่วถึง รวมทั้งตอยอดการผลิตสินคาและ
บริการที่มีศักยภาพสูงดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 : ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงกับอนุภาค
GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย
เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผูสูงอายุอยางมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ
ยุทธศาสตรที่ 5 : อนุรักษและฟนฟูผืนปาตนน้ําใหคงความสมบูรณ จัดระบบ
บริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรใหทั่วถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอก
ควันอยางยั่งยืน

๑๔

3.1.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 แบงเขตการปกครองออกเปน 5 จังหวัด 47 อําเภอ 424
ตําบล และ 4,492 หมูบาน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบงออกเปน องคการบริหารสวนจังหวัด 5
แหง เทศบาลนคร 2 แหง เทศบาลเมือง 9 แหง เทศบาลตําบล 106 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 349
แหง รวมแลวกลุมจังหวัดมีการแบงเขตการปกครองเปน 5,434 แหง คิดเปนรอยละ5.97 ของทั้งประเทศ
โดยในกลุมจังหวัดนั้นจังหวัดเพชรบูรณมีเขตการปกครองมากที่สุด คือ 1,686 แหง รองลงมา คือ จังหวัด
พิ ษณุ โ ลก จั งหวั ดสุ โ ขทั ย จั งหวั ดอุ ต รดิ ต ถ และจัง หวัด ตากมี เขตการปกครองนอ ยสุด คือ 699 แห ง
ตามลําดับ
วิสัยทัศน
“ศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน”
พันธกิจ
1. สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป โดยเนน
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย แปรรูปสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการตลาดเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
2. พัฒนาการคา การลงทุน การบริการ โครงสรางพื้นฐาน ระบบ Logistic เพื่อเปน
ศูนยกลางการคา การบริการ เชื่อมโยงภายในกลุมจังหวัด ภาค และประเทศเพื่อนบาน
3. สรางคุณคาการทองเที่ยวและผลิตภัณฑทองถิ่นของกลุมจังหวัดเพื่อเปนแหลงรายไดที่
สําคัญของกลุมจังหวัด
4. บริหารจัดการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหคงความอุดมสมบูรณเพื่อความสมบูรณของ
ระบบนิเวศ เพื่อเปนฐานสนับสนุนการผลิตทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ปลอดภัยได
มาตรฐานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร

และอาเซียน
สุขภาพ

1. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินคาเกษตรและสินคาชุมชน
2. พัฒนาโครงขายการคา การลงทุน การบริการ เครือขายคมนาคมขนสงสี่แยกอินโดจีน
3. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม อารยธรรม สังคม กีฬาและ
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

๑๕

เปาประสงค
1. เพิ่ ม มู ล ค า ผลผลิ ต สิ น ค า เกษตร ผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป ที่ มี คุ ณ ภาพ
ปลอดภัยไดมาตรฐานและแขงขันได
2. เพิ่มศักยภาพการคา การลงทุน และความรวมมือดานเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
ควบคูการพัฒนาปรับปรุง ขยายเสนทางระบบ Logistic เชื่อมโยง East-West Economic Corridor
3. เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว จํานวนนักทองเที่ยว จํานวนแหลงทองเที่ยวและบริการที่
ได มาตรฐาน
4. เพิ่ ม พื้ น ที่ กิ จ กรรมและการมี ส ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว นในการฟ น ฟู อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อสรางความสมดุลอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
2. จํานวนกลุมผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
4. จํานวนพื้นที่ ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
5. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน
6. จํานวนเครือขายการคา การลงทุน กับประเทศอินโดจีนและสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้น
7. ระยะทางที่ไดรับการปรับปรุง ขยายเพื่อเชื่อมโยง/เขาถึงแหลงทองเที่ย ว เขตพื้น ที่
เศรษฐกิจและการคาชายแดนเพิ่มขึ้น
8. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ผูประกอบการ นักลงทุนในกลุมเดินทางเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวพื้นที่เศรษฐกิจ เขตการคาชายแดน
9. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว
10. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของแหลงทองเที่ยวที่ไดรับมาตรฐาน
11. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว
12. จํ า นวนหมู บ า น/ชุ ม ชนที่ มี ส ว นร ว มการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
13. จํ า นวนหมู บ า น/ชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาองค ค วามรู การอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
14. จํานวนเครือขายหมูบานที่มีการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
15. จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑๖

กลยุทธ
1. พัฒนาและสงเสริมกระบวนการผลิต คุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ
2. พัฒนาและสงเสริมการคา การตลาด ทั้งในและตางประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพการแขงขันการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics
5. สงเสริม พัฒนา และอนุรักษการทองเที่ยว
6. สงเสริมการตลาดเพื่อการทองเที่ยว
7. สงเสริมและพัฒนาองคความรูเพื่อการทองเที่ยวและบริการ
8. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
9. สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐานการผลิตการคาการบริการ
อยางมีคุณภาพและคุมคา
10. สงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น มีสวนรวม ในการบริหารจัดการ
11. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
3.1.3 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ
ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ (พ.ศ. 2561 - 2564)
วิสัยทัศน
ดินแดนแหงความสุขของคนอยูและผูมาเยือน
“จังหวัดเพชรบูรณมุงสงเสริมการเกษตรปลอดภัย สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ใช
ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เปนจุดเดน พรอมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมอยางยั่งยืน เพื่อใหไปสูการเมืองแหงความสุขของคนอยูผูมาเยือน”
ตําแหนงทางยุทธศาสตร
1. เกษตร : การพัฒนาเกษตรปลอดภัย และเกษตรมูลคาสูง
2. ทองเที่ยว : ทองเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
3. การคา การลงทุน : ศูนยกลางเชื่อมโยงผานแนว EWEC และรองรับการเขาสู AEC
4. อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมสีเขียว

๑๗

เปาประสงครวม
1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอยางยั่งยืน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงและเทาเทียม
ในทุกมิติ และอยูเย็นเปนสุข
3. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมี ความอุ ดมสมบูร ณ เอื้อตอการดํ ารงชีวิต ของ
ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร
สรางมูลคาเพิ่ม

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสงเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
กลยุทธ
1. สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
2. พัฒนาแหลงน้ําและโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตร
3. สงเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย
4. สงเสริมและเพิ่มชองทางการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
5. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
กลยุทธ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปจจัยพื้นฐานดานการทองเที่ยว
2. สราง ฟนฟู พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เพื่อใชเปนจุดขายของการมทองเที่ยว
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
4. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก สรางเครือขายความรวมมือดานการ
ทองเที่ยวจากทุกภาคาวนทั้งในและตางประเทศ
5. สงเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP และเกษตรใหเชื่อมโยงการทองเที่ยวเพื่อเพิ่ม
มูลคาสินคา

๑๘

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความ
มั่นคงของคนและชุมชนอยางทั่วถึง
กลยุทธ
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตดานโครงสรางพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุข
และการบริการภาครัฐแกประชาชน
2. พัฒนาหมูบาน/ชุมชน ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดโดยการสรางอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได
และเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม/จิตสํานึก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจาย
3. เสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
กลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติธรรมชาติ
3. การจั ด การองค ค วามรู และสร า งกระบวนการมี ส ว นร ว มด า นการอนุ รั ก ษ แ ละใช
ประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4. สงเสริม พัฒนาการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเหลือใช เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขัน และสงเสริมอุตสาหกรรมที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความพรอมตอ AEC
กลยุทธ
1. พัฒนาขีดความสารถในการแขงขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน การ
บริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส
3. พัฒนาตลาดสินคาเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินคา

๑๙

๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ
วิสัยทัศน
“ทองถิ่นทันสมัย เกษตรปลอดภัย ใสใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการทองเที่ยวและ
แหลงน้ํา ล้ําเลิศวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม”
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาดานการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
การกีฬา และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาดานการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

๒๐

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่
2.1 วิสัยทัศน
“สังคมที่มีโครงสรางพื้นฐานครบถวน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
2.2 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน

การเกษตร

แนวทางการพัฒนา
๑. การกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้าํ
๒. การปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง รั ก ษาระบบน้ํ า เพื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภค และแหล ง น้ํ า เพื่ อ
๓. การกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาซอมแซมอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสราง
๔. ติดตั้ง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบไฟฟา
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑. การสงเสริมอาชีพ
๒. การลดตนทุนการผลิต
๓. การสงเสริมอาชีพดานการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาและสงเสริมการศึกษา
๒. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๓. พัฒนาการกีฬา
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมและชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดสและผูดอยโอกาส
๒. การสรางความเขมแข็งใหชุมชน
๓. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๔. สงเสริมพัฒนาดานสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕. สงเสริมและพัฒนาการเขาถึงระบบการบริการดานสาธารณสุขในหนวยบริการปฐมภูมิ

๒๑

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๑. การจัดหาแหลงกําจัดและการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒. คุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓. พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการปลูกปา
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการ
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการภายในองคกรและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
๓. พัฒนาระบบและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
2.3 เปาประสงค
1. เกษตรกรและกลุมอาชีพมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง
2. อุตสาหกรรมในครัวเรือนมีความเขมแข็ง
3. ประชาชนมีอาชีพและรายไดที่เพียงพอ
4. มีโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จําเปนครบถวน
5. ชุมชนมีความสะอาด มีระเบียบและปลอดภัย
6. ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
7. ประชาชนมีความรู มีจิตสํานึก เกิดภูมิคุมกันทางกายและจิตใจ
8. เด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
9. มีทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี
10. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
11. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
12. มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการ เกษตรอยางเพียงพอ
2.4 ตัวชี้วัด
1. มีการรวมกลุมอาชีพมากขึ้น
2. มีการทําอาชีพเสริมในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกดาน
5. มีการพัฒนาชนชนใหนาอยู
6. มีการพัฒนาใหประชาชนไดมีสุขภาพที่ดี
7. มีการสงเสริมประชาชนมีความรู มีจิตสํานึก เกิดภูมิคุมกันทางกายและจิตใจ
8. มีการสงเสริมใหเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
9. มีการสงเสริมใหประชาชนรูรักษามีทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี
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10. มีการสงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
11. มีการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
12. มีการพัฒนาใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการ เกษตรอยางเพียงพอ
2.5 คาเปาหมาย
1. มีกลุมอาชีพทุกหมูบาน
2. มีการทําอุตสาหกรรมในครอบครัวเรือนอยางนอยรอยละ 5 ของจํานวนครัวเรือน
3. ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยตอหัวเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบขอมูล จปฐ.
4. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคครบทุกดาน
5. มีการรักษาสภาพแวดลอมในชุมชนทุกหมู
6. มีสถานที่ที่ออกกําลังกายใหประชาชน
7. มีการสงเสริมใหเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
8. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
9. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
10. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น
11. มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอยางเพียงพอ
2.6 กลยุทธ
1. นําศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย
2. สนับสนุนและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
3. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
4. การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
5. การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและนันทนาการ
6. การพัฒนาและสงเสริมดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชน
7. การพัฒนาและสงเสริมดานการจัดการ
8. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน
9. สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
จุดยืนทางยุทธศาสตร
1. การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
แผนงาน
1. แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห
6. แผนงานเคหะและชุมชน
7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
8. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
9. แผนงานการเกษตร
10. แผนงานงบกลาง
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลวังกวางมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวัง
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
จุดยืนทางยุทธศาสตร
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๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป ข ององค ก าบริ ห ารส ว นตํ า บลได ใช ก ารวิ เ คราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ขอบขายและปริมาณของปญหา
ทางยังไมครบถวน

1. ถนนในเขตตําบลบางแหงคับแคบ ไมไดมาตรฐาน ผิวการจราจรชํารุด ปายบอก
2. การติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ยังไมครอบคลุมพื้นที่ในเขตชุมชนและถนนสายรองตางๆ
3. ทอและรางระบายน้ํา คลองสงน้ํายังไมครอบคลุม ทําใหเกิดน้ําทวมขัง

4. สะพานขามคลอง ฝายกั้นน้ํา ชํารุดเสียหาย
5. ระบบประปาหมูบานยังไมครบถวน และบางแหงชํารุดเสียหายไมสามารถใชงานได
6. แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ยังไมเพียงพอ
พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย
1. ถนนภายในหมู บา นในเขตองคก ารบริ ห ารสว นตํา บลทั้ ง ที่ อยู ในความดู แ ล
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล ถนนสาธารณะ ถนนที่อยูในความดูแลของหนวยงานอื่น เชน
แขวงการทาง กรมทางหลวงชนบท
2. ไฟฟาสาธารณะบริเวณทางแยก สนามกีฬา โรงเรียน ฯลฯ
3. ทอและรางระบายน้ําภายในหมูบาน
4. สะพานขามคลอง ,ฝายกั้นน้ํา ในเขตตําบล
5. ระบบประปาหมูบาน ทุกหมูบาน
6. สระน้ํา หนองน้ํา คลองในเขตตําบล
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
จะต อ งดํ า เนิ น การก อสร าง ปรั บ ปรุ ง บู ร ณะซ อมแซม จัด หาสิ่ ง สาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ เชน ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ไฟฟาสาธารณะ ระบบประปา ฯลฯ ใหเพียงพอตอการ
ใหบริการสาธารณะครอบคลุมพื้นที่เปนโครงขายเชื่อมโยงครบวงจรและไดมาตรฐาน
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2. ดานเศรษฐกิจ
ขอบขายและปริมาณของปญหา
1. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ขาดเงินทุนหมุนเวียน
2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําตอเนื่องทําใหคนวางงานเพิ่มมากขึ้น
3. ประชาชนขาดการรวมกลุมกันประกอบอาชีพอยางจริงจัง
4. กลุมอาชีพ ไมมีแหลงจําหนายสินคา
พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย
หมูบานในเขตตําบลวังกวาง 11 หมูบาน
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
1. จะตองสงเสริมใหมีการจัดตั้งตลาดรานคาชุมชน ศูนยจําหนายสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ศูนยกลางการคาสินคาเกษตร ใหเกษตรกรกลุมอาชีพนําสินคามาจําหนาย
2. พัฒนาสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมกลุมอาชีพในชุมชน การสงเสริมอาชีพ
ตางๆ ใหราษฎรมีรายไดเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวสนับสนุนใหประชาชนดําเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ดําเนินการฝกอบรมอาชีพ เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพใหกับราษฎรไดพัฒนา
ฝมือและมีการรวมกลุมพัฒนาผลิตภัณฑโดยอาศัยภูมิปญญาชาวบานเพื่อจัดทําธุรกิจขนาดยอม
3. ดานสาธารณสุข
ขอบขายและปริมาณของปญหา
1. การแพรระบาดของโรคติดตอ รวมทั้งการกําจัดพาหนะของโรค
2. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในดานสุขภาพและอนามัย ขาดความเอาใจ
ใสและไมเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพและอนามัย
พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย
หมูบานในเขตตําบลวังกวาง 11 หมูบาน
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
1. จัดใหมีการรณรงคเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการสรางความเขาใจที่ถูกตอง ให
ความสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติใหทุกคนมีสุขภาพที่ดี
2. จัดใหมีการบริการดานสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและสวัสดิการสังคมใหสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนในชุมชน
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4. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอบขายและปริมาณของปญหา
1. ขาดแหลงเรียนรูดานตางๆ สถานที่ใหบริการดานขาวสารยังมีไมเพียงพอ
2. วัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของทองถิ่น ถูกครอบงําจากวัฒนธรรมตะวันตกจนเกินไป
พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย
หมูบานในเขตตําบลวังกวาง 11 หมูบาน
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
1. ส งเสริ ม สนั บ สนุ น เปด โอกาสให ป ระชาชนทุ กเพศ ทุ กวัย ทุ ก ระดั บ ได รั บ
การศึ กษาตามความเหมาะสมกั บ ศั กยภาพของทอ งถิ่น ตลอดจนรัก ษาขนบธรรมเนี ย มประเพณีที่ เป น
เอกลักษณของชุมชนใหคงอยูตลอดไป
2. เร ง เสริ ม สร า งการเรี ย นรู ใ ห แ ก ป ระชากรเพื่ อ เป น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ประชากรใหมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองใหเขากับยุคและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
5. ดานสังคม
ขอบขายและปริมาณของปญหา
1. มีการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชนตาง ๆ ทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชน
ไมดีเทาที่ควร ขาดการปองกัน รักษาและการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
2. วัยรุนจับกลุมมั่วสุมในยามวิกาล บางครั้งมีการทะเลาะวิวาท กออาชญากรรม
3. สภาพครอบครัวขาดความอบอุน วัยแรงงานตองไปหางานทําตางถิ่น บุตรหลาน
ถูกปลอยใหอยูกับผูสูงอายุ
4. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับและผูสูงอายุประสบปญหาการวางงาน
พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย
หมูบานในเขตตําบลวังกวาง 11 หมูบาน
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
1. ตองสงเสริมความรูและปองกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ รณรงคปลูกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเห็นคุณคาของการ
ดูแลรักษาสุขภาพออกกําลังกาย และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รณรงคสงเสริมหมูบานปลอดยาเสพ
ติด สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา สรางความเขมแข็ งของชุมชนในการป องกันและ
แกไขปญหาเอดสในองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งสงเสริมการจัดการศึกษามีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และสังคมไปพรอม ๆ กันเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. สงเสริมใหสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็งในการดูแลและพัฒนาให
เปนชุมชนที่อยูรวมกันอยางสงบสุขและมีความเอื้ออาทรตอกัน
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6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอบขายและปริมาณของปญหา
1. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด
และขาดจิตสํานึกในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในแตละวัน ทําใหไมสามารถจัดเก็บ
และกําจัดไดทัน รวมทั้งยังไมมีสถานที่ที่เหมาะสมจะกําจัดไดถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล
พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย
หมูบานในเขตตําบลวังกวาง 11 หมูบาน
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
1. ดําเนินการจัดหาสถานที่กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย ในชุมชนใหถูกวิธีตาม
หลัก สุขาภิบาล
2. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสองขางทาง ที่สาธารณะใหมีความสะอาดเปนระเบียบ
รมรื่น สวยงาม
3. ส ง เสริ ม ให ชุ ม ชนเป น เครื อ ข า ยด า นการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม โดยการเสริม สรางองคความรูปลูกจิตสํานึกและมุงเนนขบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การดูแลบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร
7. ดานการเมือง การบริหาร
ขอบขายและปริมาณของปญหา
1. ประชาชนไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง ในการมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่น
2. องคการบริหารสวนตําบลมีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานยัง
ไมเพียงพอ บางสวน ลาสมัย
3. ระบบสารสนเทศเพื่ อการประชาสั มพั น ธก ารดํ าเนิน งานตา งๆ ของ อบต.
ประชาชนยังไมสามารถเขาถึงไดเทาที่ควร
พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย
1. สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลวังกวาง
2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานรวมทั้งจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ เครื่องใช
ตางๆ ใหสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วและทันสมัย เพียงพอตอการใหบริการประชาชน
2. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดสงบุคลากรไป
ศึกษาอบรมความรูในดานตางๆ
3. มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหประชาชนไดรับทราบตามหลัก
ธรรมาภิบาลดวยความโปรงใสตรวจสอบไดและมีการสงเสริมการบริหารงานทองถิ่นโดยใชเทคนิคระบบ
สารสนเทศเพื่อความรวดเร็วทั่วถึงและมุงเนนผลสัมฤทธิ์
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4. ประชาชนในทองถิ่น ไดเขามาบริห ารจัดการและมีสวนรว มในการปกครอง
ตนเองในรู ป ของกระบวนการประชาคมหมู บ า น เสริ มสร างความรู ความเขาใจและปลุกจิต สํานึกดา น
การเมืองการปกครองแกบุคคลทุกระดับ ทุกวัย โดยรวมกับสถาบันการศึกษาและโรงเรียนในทองถิ่นการ
วิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น
โดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน และโอกาส) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน
และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลหนองฮะ เปนการประเมินถึงโอกาสและ
ภาวะคุกคามหรือขอจํากัดเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถิ่น รวมถึงจุดแข็งและ
จุดออนของทองถิ่นอันเปนสภาวะแวดลอมภายในขององคการบริหารสวนทองถิ่น โดยใชเทคนิคการ SWOT
Analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังกวางในภาพรวม
3.2 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของโดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis เพื่อ
พิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังกวางในภาพรวม ดังนี้
วิเคราะหปจจัยภายในองคกร
1. ดานการบริหาร

ทันสมัย

จุดแข็ง (Strength)
1.1 มีโครงสรางการแบงสวนราชการชัดเจนครอบคลุมอํานาจหนาที่ตามภารกิจ
1.2 มีการแบงงานมอบหมายงานอยางชัดเจน
1.3 มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น
1.4 มีการกํากับดูแลจากสวนกลางและสวนภูมิภาค
1.5 มี การวั ส ดุ อุป กรณ เครื่อ งมือ เครื่ องใชในการปฏิบัติ งานอยา งเพี ย งพอและ

จุดออน (Weakness)
1.1 ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต พื้นที่บางสวนยังอยู
ในความดูแลของ พรบ. จัดรูปที่ดินทําให อบต. ไมมีอํานาจที่จะออกขอกําหนดหรือออกขอบัญญัติมาบังคับ
ใชไดเต็มพื้น ที่บางสวนอยูนอกเขตควบคุมอาคารและเขตผั งเมืองการกอสรางอาคารตาง ๆ จึงไมมีการ
ควบคุม
1.2 มีจํานวนโครงการที่เปนปญหาความตองการของประชาชนมีจํานวนมากทําให
ดําเนินการไดไมทั่วถึง
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2. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่
จุดแข็ง (Strength)
2.1 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํานาจฯ เอื้อตอการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําให อบต. มีอํานาจในการบริหารจัดการงานไดทั่วถึงและ
รวดเร็ว
2.2 มีขอบเขต อํานาจหนาที่รับผิดชอบไมเต็มพื้นที่
2.3 การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมากตามแผนการกระจายอํานาจ
2.4 การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการบริ ห ารขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น
รูปแบบพิเศษเต็มรูปแบบควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค

แกไขปญหาไดทันทวงที

จุดออน (Weakness)
2.1 มีสวนราชการหลายสวนในพื้นที่ที่มีอํานาจหนาที่ทับซอนกัน ทําใหไมสามารถ

2.2 ระเบียบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง. ทักทวงอยูเสมอ
2.3 การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบลจากสวนกลางยังไมเต็มที่ยังตอง
อยูภายใตการกํากับควบคุม
2.4 กฎหมายบางฉบั บ ล า สมั ย และมี ช อ งโหว ไ ม เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นาเช น
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่
3. ดานบุคลากร

ทองถิ่น

จุดแข็ง (Strength)
3.1 บุคลากรสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ทําใหเขาใจวัฒนธรรมและปญหาของ

3.2 บุคลากรมีความพรอมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคลากรมี
การพัฒนาตนเองโดยการประชุม ฝกอบรม เปนตน
จุดออน (Weakness)
3.1 บุคลากรมีการโอน (ยาย) บอยทําใหการทํางานไมตอเนื่อง
3.2 บุคลากรไมเพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งที่เปนอํานาจหนาที่ที่ตองทํา
4. ดานงบประมาณ
จุดแข็ง (Strength)
4.1 มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเองทําใหมีอิสระและเกิดความคลองตัว
ในการบริหารงบประมาณ
4.2 ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจากสวนกลาง
4.3 สามารถประสานงบประมาณอุ ด หนุ น จากหน ว ยงานต า ง ๆ ในภารกิ จ ที่
องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการเองได
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จุดออน (Weakness)
4.1 งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ทําใหดานอื่น ๆ
ขาดการพัฒนา เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร
1. ดานการเมืองการปกครอง
โอกาส (Opportunity)
1.1 แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการปฏิรูปโครงสราง อํานาจหนาที่ ทํา
ใหบทบาทการบริหารราชการสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น
1.2 รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่ (Area - Based) และการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการ
อุปสรรค (Threat)
1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง ทางการเมือง การเมืองขาด
เสถียรภาพสงผลตอการดําเนินนโยบายที่ขาดความตอเนื่อง
1.2 พื้ น ที่ ทั บ ซ อ นระหว า งส ว นภู มิ ภ าคและส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง อาจส ง ผลต อ การ
บริหารงานได
2. ดานเศรษฐกิจ
โอกาส (Opportunity)
2.1 การขยายตลาดทางการคาการลงทุนทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน
2.2 การสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตางในสินคา
2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 อัตราคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท
อุปสรรค (Threat)
2.1 ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการพัฒนาไมตอเนื่อง
2.2 คาครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินคาอุปโภค/บริโภคเชน น้ํามัน
ขาวสารอาหารแหง ยารักษาโรค แพงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไมคงที่ ขึ้นอยูกับกลไกราคาของตลาด
2.4 เกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตจากการ
ทํานา ไมมีคุณภาพ ขายไมไดราคา ราคาผลผลิตไมเปนธรรม
2.5 กลุมอาชีพขาดความเข มแข็ง หลังฤดูการเก็บ เกี่ยว ราษฎรไมมีอาชี พเสริ ม
มีปญหาการวางงาน และรายไดเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ํา
2.6 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เชน การ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
2.7 เกิ ด ภั ย พิ บั ติ เ ช น ภั ย แล ง ทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ ผลผลิ ต ทางด า น
เกษตรกรรม ไดผลผลิตไมเต็มที่

๓๑

3. ดานสังคมและวัฒนธรรม
โอกาส (Opportunity)
3.1 มีสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่ และมีศูนยการเรียนรูนอกระบบ ซึ่งมีความ
พรอม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
3.2 มี โ รงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพ 2 แห ง เพี ย งพอใน การให บ ริ ก ารทาง
การแพทยเบื้องตน
3.3 รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ
อุปสรรค (Threat)
3.1 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่แหลงอบายมุขเปนการมอมเมา
เยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม
3.2 ระบบฐานขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคมและความยากจนมีความคลาดเคลื่อน
ประชาชนใหขอมูลไมถูกตองไมชัดเจน ประชาชนยังขาดความสนใจและความตั้งใจจริงในโครงการตางๆที่
รัฐจัดใหความชวยเหลือ
3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน
3.4 ปญหาคนชราขาดคนเลี้ยงดู มีฐานะยากจน เนื่องจากบุตรตองหางานทําใน
ตางถิ่น
4. ดานระเบียบกฎหมาย
โอกาส (Opportunity)
4.1 พระราชบัญญั ติกําหนดแผนและขั้น ตอนการ กระจายอํ านาจใหแก องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ มีหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นสงเสริม
และสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก อบต.
4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ํา
ของสังคมและการสรางโอกาสการ
อุปสรรค (Threat)
4.1 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของคอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัวเกิด
ความลาชาในการทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย
4.2 ประชาชนยั งขาดความสนใจในเรื่องการบริห าร งานของทองถิ่นและยังไม
เขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถิ่นเขาถึงบริการของรัฐ และการยกระดับคุณภาพบริการดาน
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561 2580) ในการสรางความเปนธรรมในสังคม เพื่อสรางโอกาสเขาถึงปจจัยการประกอบอาชีพ ทั้งแหลง
เงินทุน โครงสรางพื้นฐานและทักษะความรูที่เปนฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคงและการพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ยั่งยืน
4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุรินทร เนนการพัฒนาเกษตรอินทรีย เพื่อให
สินคาเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐาน สากล โดยการพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ํา อนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาไมดานการพัฒนาสังคมใหรมเย็นและยั่งยืน

๓๒

5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โอกาส (Opportunity)
5.1 มีพื้นที่ทําการเกษตรกรรมมาก

บริโภค-อุปโภค
สิ่งแวดลอม

อุปสรรค (Threat)
5.1 ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ไมมีน้ําที่ส ะอาดและมีคุณภาพ ในการ
5.2 ระบบกําจัดขยะ ไมมีที่ทิ้งขยะและวิธีกําจัดขยะ ที่ดีและถูกตอง
5.3 ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
6. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โอกาส (Opportunity)
6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยทําใหการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงาน
ตางๆ และใหบริการขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6.2 การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอกสะดวกรวดเร็วขึ้น ทันตอเหตุการณ
ตลอดเวลา

ประสิทธิภาพ

อุปสรรค (Threat)
6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางดาน ICT
6.2 ระบบฐานขอมูลที่มีอยู ยังไมไดนํามาบริหารจัดการและใชประโยชนอยางมี

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบตั ิ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร

1

ดานโครงสรางพื้นฐาน

2
3
4
5
6

รวม

ดาน

บริการชุมชน
และสังคม
การเศรษฐกิจ
ด า นการเมื อ ง การบริ ห าร บริหารทั่วไป
และการจัดการ
ดา นการศึ ก ษา ศาสนาและ บริการชุมชน
นันทนาการ
และสังคม
ดานเศรษฐกิจ
การเศรษฐกิจ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและ บริการชุมชน
สิ่งแวดลอม
และสังคม
การเศรษฐกิจ
ด า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละ บริการชุมชน
สังคม
และสังคม
6 ยุทธศาสตร

3 ดาน

เคหะและชุมชน
อุตสาหกรรมและการโยธา
บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

การศึกษา

กองการศึกษา

การเกษตร
เคหะและชุมชน

สํานักปลัด

แผนงาน

การเกษตร
สังคมสงเคราะห
สาธารณสุข
สรางความเขมแข็ง
บริหารงานทั่วไป
9 แผนงาน

3 สํานัก/กอง

หนวยงาน
สนับสนุน

องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง

ที่

หนวย
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ป 2561

ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2562

ป 2563

แบบ ผ.๐๑

ป 2564

ป 2565

รวม 5 ป

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. แผนงานเคหะและชุมชน

96

346,235,250

96

160,217,000

127

244,423,500

82

176,391,100

79

126,106,450

480

1,053,373,300

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5

1,367,500

5

1,367,500

5

1,367,500

5

1,367,500

5

1,367,500

25

6,837,500

101

161,584,500

132 245,791,000

87

177,758,600

84

127,473,950

505

1,060,210,800

รวม

101 347,602,750

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม

30

3,637,700

30

3,197,700

31

3,487,700

30

3,457,700

30

3,457,700

151

17,238,500

30

3,637,700

30

3,197,700

31

3,487,700

30

3,457,700

30

3,457,700

151

17,238,500

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และนันทนาการ
1.แผนงานการศึกษา

21

5,861,000

21

5,951,000

22

6,101,000

20

6,161,000

20

6,161,000

104

30,235,000

รวม

21

5,861,000

21

5,951,000

22

6,101,000

20

6,161,000

20

6,161,000

104

30,235,000

6

300,000

13

1,350,000

8

840,000

7

540,000

8

600,000

42

3,630,000

6

300,000

13

1,350,000

8

840,000

7

540,000

8

600,000

42

3,630,000

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร
รวม

หนา 34

ป 2561
ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

รวม 5 ป

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. แผนงานเคหะและชุมชน

5

750,000

5

750,000

6

850,000

6

850,000

6

850,000

28

4,050,000

2. แผนงานการเกษตร

6

260,000

5

160,000

6

250,000

5

180,000

5

180,000

27

1,030,000

รวม
11 1,010,000
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม

10

910,000

12

1,100,000

11

1,030,000

11

1,030,000

55

5,080,000

1. แผนงานสังคมสงเคราะห

8

6,842,000

8

6,842,000

7

6,742,000

7

6,742,000

7

6,742,000

37

33,910,000

2. แผนงานสาธารณสุข

16

590,000

22

870,000

22

830,000

22

830,000

19

690,000

101

3,810,000

3. แผนงานสรางความเขมแข็ง

11

970,000

19

1,270,000

16

1,280,000

13

880,000

15

980,000

74

5,380,000

4. แผนงานบริหารงานทั่วไป

4

560,000

7

1,210,000

7

1,210,000

7

1,210,000

7

1,210,000

32

5,400,000

5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

3

310,000

8

1,210,000

8

1,210,000

8

1,210,000

8

1,210,000

35

5,150,000

รวม

42

9,272,000

64

11,402,000

60

11,272,000

57

10,872,000

56

10,832,000

279

53,650,000

239

184,395,200

265 268,591,700 212 199,819,300 209 149,554,650 1,136 1,170,044,300

รวมทั้งสิ้น

211 367,683,450

หมายเหตุ : 1. ยกเลิกแบบ ผ.07 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําขอมูลเดิมที่อยูในแบบ ผ.07 ของแผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) นํามาลงในแบบ ผ.01
หนา 35

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่นคงของคนและชุมชนอยางทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงการพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยแสนสุข หมูที่ 1

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร

0

576,000

0

576,000

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยโรงสีชุมชน หมูที่ 1

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
100 เมตร

0

0

288,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

3 โครงการซอมแซมถนนหิน
คลุกภูรวก หมูที่ 1

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อใหมีลานอเนกประสงค
สําหรับคาขายของประชาชน

ซอมแซมถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,000
เมตร

420,000

0

0

420,000

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

กอสรางลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกวาง 20.00 เมตร
ยาว 30 เมตร

0

0

432,000

0

0

จํานวนลาน
คอนกรีตที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีลาน
อเนกประสงค
สําหรับคาขาย

กองชาง

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร

0

576,000

0

0

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

4 โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กตลาด
ชุมชน หมูที่ 1
5 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยเชิงตะกอน หมูที่ 1

หนา 36

576,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายวังกวาง - ซํามวง ม.1 ม.5 หมูที่ 1

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร

0

0

576,000

576,000

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

7 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยรื่นรม หมูที่ 1

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร

0

0

288,000

288,000

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยวัดศรีสมพร หมูที่ 1

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 350 เมตร

0

1,008,000

0

0

1,008,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

9 โครงการกอสรางถนน คสล.
ทางเขาบอขยะ หมูที่ 1

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 800 เมตร

0

2,304,000

0

2,304,000

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

10 โครงการขยายถนน คสล.
เพื่อการคมนาคมของ
สายสามแยกบานวังกวาง-สี่ ประชาชนที่สะดวกและ
แยกบานวังกวาง หมูที่ 1,2 ปลอดภัย

ขยายถนน คสล.ขนาดกวาง
1.00 เมตร ยาว 8,000 เมตร
สองขางทาง

0

0

1,152,000 1,152,000

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

11 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง สายบานวัง
กวาง - ซํามวง หมูที่ 1,5

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

420,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

12 โครงการซอมแซมถนนหิน
เพื่อการคมนาคมของ
คลุกสายวัดศรีสมพร - ภูรวก ประชาชนที่สะดวกและ
หมูที่ 1
ปลอดภัย

ซอมแซมถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,000
เมตร

0

0

หนา 37

420,000

0

ที่

โครงการ

13 โครงการซอมแซมถนนดิน
ทางการเกษตรสายหวยลาด
-ภูรวก หมูที่ 1

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อการคมนาคมและลําเลียง ซอมแซมถนนดิน ขนาดกวาง
ผลผลิตทางการเกษตรที่
4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร
สะดวกและปลอดภัย

14 โครงการซอมแซมถนนดินทาง เพื่อการคมนาคมของ
เกษตรสายลานมัน - ภูรวก ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย
หมูที่ 1

ซอมแซมถนนดิน ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร

เพื่อการคมนาคมและลําเลียง ซอมแซมถนนดิน ขนาดกวาง
15 โครงการซอมแซมถนนดิน
ทางการเกษตรสายไรพอใจ - ผลผลิตทางการเกษตรที่
4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร
สะดวกและปลอดภั
ย
ภูรวก หมูที่ 1

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

216,000

0

0

0

0

0

0

216,000

216,000

0

กองชาง

0

216,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

0

0

216,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

216,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

252,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

0

36,000

0

36,000

17 โครงการซอมแซมถนนดิน
ทางการเกษตรสายหวย
หอย-ปายางชุม หมูที่ 1

เพื่อการคมนาคมและลําเลียง ซอมแซมถนนดิน ขนาดกวาง
ผลผลิตทางการเกษตรที่
4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร
สะดวกและปลอดภัย

0

216,000

0

0

ซอมแซมถนนขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 2,000 เมตร

0

0

144,000

144,000

ถนนลูกรังวัสดุคัดเลือกภายใน
พื้นที่ ขนาด 4.00 x 1,500
เมตร

0

0

0

0

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

หนา 38

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

เพื่อการคมนาคมและลําเลียง ซอมแซมถนนดิน ขนาดกวาง
ผลผลิตทางการเกษตรที่
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร
สะดวกและปลอดภัย

19 โครงการซอมแซมถนนดิน
เดิมทางการเกษตรสายหวย
ดินแดง - บอขยะ หมูที่ 1

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

16 โครงการซอมแซมถนนดิน
ทางการเกษตรสายหวยดิน
แดง - ปาชุมชน หมูที่ 1

18 โครงการซอมแซมถนน ม.1- เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ม.5 วัสดุคัดเลือก หมูที่ 1
ปลอดภัย

ตัวชี้วัด
(KPI)

0

0

ที่

โครงการ

20 โครงการขุดลอกสระศูนย
เรียนรู หมูที่ 1

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา
ธรรมชาติเพื่อการเรียนรู

ขนาด 40.00 x 100 เมตร

0

0

0

0

21 โครงการซอมแซมถนนดินเดิม เพื่อการคมนาคมของ
ทางการเกษตรสาย หมูที่ 1 ประชาชนที่สะดวกและ
-หวยผักชะอม
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 2,500 เมตร

0

0

420,000

0

22 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายหวยไผ หมูที่ 1

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 300 เมตร

0

0

848,400

848,400

23 โครงการปรังปรุงถนน
ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร
สายหวยหวยน้ําคลําเหนือ หวยน้ําคลําใต หมูที่ 2

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมแซมถนนทางการเกษตร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 6,000
เมตร

432,000

0

0

0

0

24 โครงการกอสรางถนนน้ําลน
ขามวังแข หมูที่ 2

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตขนาด
กวาง 10.00 เมตร ยาว 30
เมตร

324,000

0

324,000

0

0

25 โครงการกอสรางทอหลี่ยม
คสล.ปากหวยยาง หมูที่ 2

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม 3 ชองน้ํา
ไหล กวาง 3.00 เมตร ยาว 8
เมตร จํานวน 4 ตัว

2,000,000

0

0

0

หนา 39

ตัวชี้วัด
(KPI)

256,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

848,400 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

2,000,000 จํานวนบล็อก การคมนาคมและ
คอนเวิรสเพิ่มขึ้น ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

0

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

26 โครงการปรับปรุงถนนทาง เพื่อการคมนาคมและ
การเกษตรหวยยางซิ่น หมูที่ 2 ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนทางการเกษตร
แบบหินคลุก กวาง 4.00 เมตร
ยาว 800 เมตร

0

112,000

0

112,000

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

27 โครงการกอสรางทอหลี่ยม
คสล.หวยยางซิ่น หมูที่ 2

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม 3 ชองน้ํา
ไหล กวาง 6.00 เมตร ยาว 7
เมตร

0

0

500,000

0

0

จํานวนบล็อก การคมนาคมและ
คอนเวิรสเพิ่มขึ้น ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

28 โครงการกอสรางสะพานน้ํา
ลนขามหวยหอยบานนาย
สัมพรรณ กัลยาประสิทธ
หมูที่ 2

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางสะพานน้ําลน กวาง
5.00 เมตร ยาว 36 เมตร

350,000

0

0

350,000

0

จํานวนสะพานที่ การคมนาคมและ
เพิ่มขึ้น
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

29 โครงการซอมแซมถนน
ลําเลียงทางการเกษตรสาม
แยกปาชุมชนถึงวังกอไผ
หมูที่ 2

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมแซมถนนทางการเกษตร
แบบวัสดุคัดเลือกขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

0

0

108,000

108,000

30 โครงการซอมแซมถนน
ลําเลียงทางการเกษตรสาย
สามแยกปาชุมชนถึงไรนางฉวี
หมูที่ 2

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมแซมถนนทางการเกษตร
แบบวัสดุคัดเลือก ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร

0

0

180,000

0

หนา 40

108,000 จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

31 โครงการกอสรางสะพานสลิง เพื่อการคมนาคมและ
ขามปากหวยยาง หมูที่ 2
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางสะพานสลิง กวาง
1.50 เมตร ยาว 50 เมตร

0

600,000

0

600,000

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

32 โครงการขยายสะพานขาม
หวยโปรงไผ หมูที่ 2

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายสะพาน กวาง 7.00 เมตร
ยาว 10 เมตร (ไมมีทางเทา)

0

0

500,000

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

33 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต คสล.ซอยศาลา
กลางบาน หมูที่ 2

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00
เมตร ยาว 40 เมตร

0

152,000

0

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

34 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรังคัดเลือกในพื้นที่
สายไรนายศร - ปากหวย
น้ําคํา หมูที่ 2

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 4,000 เมตร

0

0

672,000

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

35 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนดินเดิมลงหินคลุกสาย
ปากหวยยาง - หวยน้ําคํา
หมูที่ 2

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 5.00 x 1,000 เมตร

0

0

210,000

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

36 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
คุมปางิ้ว หมูที่ 2

เพื่อเพิ่มจํานวนแหลงน้ําใช
อุปโภคบริโภค

ตามแบบที่ อบต. กําหนด

0

0

120,000

0

0

จํานวนแหลงน้ํา มีแหลงน้ําใชอุปโภค
เพิ่มขึ้น
บริโภคเพิ่มขึ้น

กองชาง

หนา 41

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

37 โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ขามหวยหินลับ หมูที่ 3

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด กวาง 8.00 เมตร
ยาว 30 เมตร

2,100,000

0

0

0

0

จํานวนสะพานที่ การคมนาคมของ
เพิ่มขึ้น
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

38 โครงการปรับปรุงถนนดิน
เดิมสายวัดกลาง หมูที่ 3

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนดินเดิมแบบหิน
คลุก กวาง 4.00 เมตร ยาว
1,000 เมตร

0

140,000

140,000

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

39 โครงการซอมแซมถนน
เพื่อการคมนาคมของ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
ประชาชนที่สะดวกและ
เกษตร ซอยบานแมเบน หมูที่ ปลอดภัย
3

ปรับปรุงถนนทางการเกษตร
โดยลงวัสดุคัดเลือก กวาง 4.00
เมตร ยาว 600 เมตร

0

43,200

0

43,200

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

40 โครงการซอมแซมถนน
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร ซอยบานตาเหลา
หมูที่ 3

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนทางการเกษตร
โดยลงวัสดุคัดเลือก กวาง 4.00
เมตร ยาว 500.00 เมตร

0

36,000

0

0

36,000 จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

41 โครงการซอมแซมถนน
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร ซอยโรงสี หมูที่ 3

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนทางการเกษตร
โดยลงวัสดุคัดเลือก กวาง 4.00
เมตร ยาว 1,500 เมตร

0

0

108,000

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

42 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
สายวังควาย หมูที่ 3

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม2ชอองน้ํา
ไหล กวาง 4.00 เมตร ยาว 5
เมตร

0

340,000

0

0

340,000 จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

หนา 42

0

ที่

โครงการ

43 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยโรงสี หมูที่ 3

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

16,800 จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

2561

2562

2563

2564

2565
0

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00
เมตร ยาว 120 เมตร

345,600

0

0

0

44 โครงการปรับปรุงถนนดิน
เพื่อการคมนาคมของ
เดิมสายหวยปลาดุก หมูที่ 3 ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนแบบหินคลุกกวาง
4.00 เมตร ยาว 120 เมตร

0

16,800

0

0

45 โครงการปรับปรุงถนนดิน
เดิมสายหวยน้ําใส หมูที่ 3

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนแบบหินคลุกกวาง
4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร

0

168,000

0

168,000

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

46 โครงการปรับปรุงถนนดิน
เดิมซอยโรงสี หมูที่ 3

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนแบบหินคลุกกวาง
4.00 เมตร ยาว 120 เมตร

0

0

16,800

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

47 โครงการปรับปรุงถนนดิน
เดิมสายหวยน้ําใส - ไรพอ
แน็ก หมูที่ 3

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 2,500 เมตร

0

0

0

420,000

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

48 โครงการปรับพื้นที่พรอมเท
ลานคอนกรีตหนาศาลา
ประชาคม หมูที่ 3

เพื่อความสะดวกในการใช
ศาลาประชาคมของ
ประชาชน

1 แหง

0

0

100,000

0

0

พื้นที่ลานหนา
ศาลา
อเนกประสงคมี
ความสมบูรณ

เพื่อความสะดวกใน
การใชศาลา
ประชาคมของ
ประชาชน

กองชาง

หนา 43

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

49 โครงการกอสรางฝายเก็บน้ํา เก็บน้ําไวใชฤดูแลง
หวยน้ําใส หมูที่ 3

ขนาด 6.00 x 30 เมตร

0

0

0

0

7,200,000 จํานวนฝายเก็บ มีน้ําใชในการเกษตร
น้ําเพิ่มขึ้น
และอุปโภคบริโภค

กองชาง

50 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 2 เพื่อการคมนาคมและ
ชองทางน้ําไหลขามหวยน้ํา ระบายน้ําของประชาชนที่
ใส - บานแมเบน หมูที่ 3
สะดวกและปลอดภัย

1 แหง

0

0

0

0

430,000 จํานวนบล็อก การคมนาคมและ
คอนเวิรสเพิ่มขึ้น ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

51 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายกลางวัด หมูที่ 3

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 200 เมตร

0

0

565,600

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

52 โครงการปรับปรุงถนนดิน
เดิมสายบานเกา หมูที่ 4

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนดินเดิม ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร

0

0

288,000

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

53 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
คสล. สายบานเกา หมูที่ 4

เพื่อการคมนาคมและ
ระบายน้ําของประชาชนที่
สะดวกและปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม 2 ชองทาง
น้ําไหลขนาด 1.80 เมตร ยาว
8 เมตร

340,000

0

0

340,000

0

จํานวนทอง
เหลี่ยมเพิ่มขึ้น

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

54 โครงการขยายถนนลาดยาง
ทางขึ้นเขา หมูที่ 4

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายถนนลาดยาง กวาง 1.00 1,000,000
เมตร ยาว 1,000 เมตร 2
ขางทาง

0

1,000,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

หนา 44

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564

2565

0

0

จํานวนสะพานที่ การคมนาคมของ
เพิ่มขึ้น
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

576,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

55 โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ขามหวยหินลับหมูที่ 4

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด กวาง 8.00 เมตร
ยาว 15 เมตร

0

56 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยสมบูรณปญญา หมูที่ 4

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร

0

0

864,000

0

57 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยโชคชัย หมูที่ 4

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร

576,000

0

0

0

58 โครงการซอมแซมถนน
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร สายตอจากซอย
สมบูรณปญญา - ภูรวก
หมูที่ 4

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนทางการเกษตร
โดยลงวัสดุคัดเลือก กวาง 4.00
เมตร ยาว 500 เมตร

0

36,000

0

36,000

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

59 โครงการซอมแซมถนนดิน
เพื่อการคมนาคมของ
เดิมการเกษตรสายโคกเหล็ก ประชาชนที่สะดวกและ
- ปาชุมชน หมูที่ 4
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนทางการเกษตร
โดยลงวัสดุคัดเลือก กวาง 4.00
เมตร ยาว 2,000 เมตร

0

0

144,000

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

60 โครงการซอมแซมถนนดิน
เดิมการเกษตรสายโคก
เหล็ก-ปาชุมชน หมูที่ 4

ปรับปรุงถนนทางการเกษตร
โดยลงหินคลุก กวาง 4.00
เมตร ยาว 2,000 เมตร

0

280,000

0

280,000

280,000 จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

61 โครงการกอสรางสะพาน
คสล.ขามสะพานหวยแปก
หมูที่ 4

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 8.00 x 15 เมตร

0

0

1,500,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

62 โครงการปรับปรุงฝายน้ําลน
คลองหวยหินลับ หมูที่ 4

เก็บน้ําไวใชฤดูแลง

จํานวน 1 แหง

0

0

0

250,000

0

จํานวนฝายเก็บ มีน้ําใชในการเกษตร
น้ําเพิ่มขึ้น
และอุปโภคบริโภค

กองชาง

63 โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม เพื่อการคมนาคมของ
ซอยไรนายสมพงษ ยอดทอง ประชาชนที่สะดวกและ
พรอมโรยหินคลุก หมูที่ 4 ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 400 เมตร

0

0

67,200

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

64 โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม เพื่อการคมนาคมของ
ซอยไรน.ส.จีรนันท อุนผาง ประชาชนที่สะดวกและ
พรอมโรยหินคลุก หมูที่ 4
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 400 เมตร

0

0

0

67,200

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

65 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เก็บน้ําไวใชฤดูแลง
หอถังสูง พรอมติดตั้งซัมเมิรท
จุดหนาบานนายพรชัย
อุทธบูรณ หมูที่ 4

ตามแบบที่ อบต. กําหนด

0

0

0

0

0

0

250,000

0

66 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
เพื่อเพิ่มความสวาง ให
จํานวน 10 จุด
สวางถนนในหมูบาน หมูที่ 4 ประชาชนมีความปลอดภัย

หนา 46

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

700,000 จํานวนฝายเก็บ มีน้ําใชในการเกษตร
น้ําเพิ่มขึ้น
และอุปโภคบริโภค

0

จํานวนแสงสวาง ประชาชนมีความ
เพิ่มขึ้น
ปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

67 โครงการขยายถนน คสล.เสน เพื่อการคมนาคมของ
กลางหมูบาน หมูที่ 5
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขางละ 1 เมตร ยาว 1,150
เมตร

720,000

0

720,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

68 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยคุม 9 หมูที่ 5

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร

0

864,000

864,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

69 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมของ
ซอยคุม บานตาสิทธิ หมูที่ 5 ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร

0

0

288,000

288,000

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

70 โครงการกอสรางถนนรองน้ํา เพื่อการคมนาคมของ
หินคลุกบดอัด หมูที่ 5
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางรองน้ําขนาด กวาง
4.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร

0

0

1,000,000

0

1,000,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

71 โครงการกอสรางถนน คสล.
บอน้ําหาเหลี่ยม คุม 1-2
หมูที่ 5

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 250 เมตร

720,000

0

0

0

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

หนา 47

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

72 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยขางวัดเสนใหม หมูที่ 5

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร

0

0

3,456,000

0

73 โครงการกอสรางสะพาน
หวยหอย 1 หมูที่ 5

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางสะพานขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 10 เมตร

0

300,000

0

300,000

74 โครงการกอสรางสะพานหวย เพื่อการคมนาคมของ
หอย 2 หมูที่ 5
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางสะพานขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 10 เมตร

0

0

700,000

0

75 โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม เพื่อการคมนาคมและ
เพื่อการเกษตรหวยหอย
ลําเลียงผลผลิตทางการ
หมูที่ 5
เกษตรทีส่ ะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนดินเดิม ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร

0

360,000

360,000

0

0

828,000

0

828,000

76 โครงการกอสรางรองระบาย
น้ําคสล.พรอมฝาปดlสาย
กลางหมูบาน หมูที่ 5

เพื่อระบายน้ําและลดการกัด กอสรางรองระบายน้ํา รางวี 2
เซาะถนน
ขาง ยาว 2,300 เมตร

หนา 48

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

3,456,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

0

จํานวนสะพานที่ การคมนาคมของ
เพิ่มขึ้น
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

0

จํานวนสะพานที่ การคมนาคมของ
เพิ่มขึ้น
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

360,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

0

จํานวนราง
ระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565
0

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

77 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
คสล.สายไรพอวัน หมูที่ 5

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม 2 ชองน้ํา
ไหล กวาง 4.00 เมตร ยาว 8
เมตร

0

340,000

0

0

78 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
คสล.สายรองนา หมูที่ 5

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม 2 ชองน้ํา
ไหล กวาง 4.00 เมตร ยาว 8
เมตร

0

340,000

0

0

79 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
หวยหอย 1 หมูที่ 5

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร

0

0

430,000

0

0

จํานวนบล็อก การคมนาคมและ
คอนเวิรสเพิ่มขึ้น ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

80 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
หวยหอย 2 หมูที่ 5

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร
ชนิด 2 ชองน้ําไหล

0

0

0

430,000

0

จํานวนบล็อก การคมนาคมและ
คอนเวิรสเพิ่มขึ้น ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

81 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย
ภายในหมูบาน หมูที่ 5

เพื่อเพิ่มความสวาง ให
จํานวน 10 จุด
ประชาชนมีความปลอดภัย

0

0

0

250,000

0

จํานวนแสงสวาง ประชาชนมีความ
เพิ่มขึ้น
ปลอดภัย

กองชาง

หนา 49

จํานวนบล็อก การคมนาคมและ
คอนเวิรสเพิ่มขึ้น ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

340,000 จํานวนบล็อก การคมนาคมและ
คอนเวิรสเพิ่มขึ้น ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

82 โครงการปรับปรุงถนนดิน
เดิมสายบานนอยหลมสัก ปายางชุม หมูที่ 5

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 2,000 เมตร

0

0

0

0

83 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายภูรวก 1 หมูที่ 5

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 2,000 เมตร

0

0

2,828,000

0

0

84 โครงการเปาลางบอบาดาล
หมูที่ 5

ทําความสะอาดบอบาดาล
ใหมีคุณภาพ

1 แหง

0

0

350,000

0

0

85 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
ไรพอกอลฟ หมูที่ 5

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร

0

0

0

0

86 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ซอยรมแสงธรรม หมูที่ 6

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
6.00 เมตร ยาว 250 เมตร

1,080,000

0

0

0

หนา 50

ตัวชี้วัด
(KPI)

336,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

บอบาดาลมี
ความสะอาด
พรอมใชงาน

บอบาดาลใหมี
คุณภาพสามารถใช
ประโยชนได

กองชาง

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

430,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

0

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

87 โครงการปรับปรุงถนนดิน
เดิมคุมสามแยก ม.9 - ม.8
หมูที่ 6

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนดินเดิม ขนาดกวาง 648,000
4.00 เมตร ยาว 9,000 เมตร

648,000

648,000

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

88 โครงการปรับปรุงถนนทาง
การเกษตรคุมสามแยกโคก
หญาเหี้ยน หมูที่ 6

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนดินเดิม ขนาดกวาง
3.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร

0

270,000

270,000

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

89 โครงการปรัปบรุงถนนดินเดิม
เพื่อการเกษตรหนาบานนาย
วิระ-กิ่วคอหมา (ที่ทองเที่ยว)
หมูที่ 6

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนดินเดิม ขนาดกวาง
3.00 เมตร ยาว 7,000 เมตร

0

378,000

378,000

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

90 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยผา
สวรรค ถึงผาสวรรค (ที่
ทองเที่ยว) หมูที่ 6

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง
6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

0

8,640,000 8,640,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

91 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางสายหวยยาง
ทอง-ดงคลอ หมูที่ 6

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 21,600,000
6.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร

21,600,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

0

หนา 51

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

92 โครงการปรับปรุงถนนดิน
เพื่อการคมนาคมของ
เดิมสามแยกซอยสิบสอง หมู ประชาชนที่สะดวกและ
ที่ 6
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.วัสดุคัดเลือก
กวาง 4.00 เมตร ยาว 5,000
เมตร

0

360,000

360,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

93 โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม เพื่อการคมนาคมของ
เพื่อการเกษตรหลังโรงเรียน - ประชาชนที่สะดวกและ
ไรนายสุดใจ หมูที่ 6
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยลงวัสดุคัดเลือก กวาง 3.00
เมตร ยาว 1,000 เมตร

0

0

54,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

94 โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม เพื่อการคมนาคมของ
เพื่อการเกษตรหวยหุม หมูที่ ประชาชนที่สะดวกและ
6
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยลงวัสดุคัดเลือก กวาง 4.00
เมตร ยาว 1,000 เมตร

0

72,000

72,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

95 โครงการกอสราง
เพื่อการคมนาคมของ
ถนนลาดยางสายผาลานอย- ประชาชนที่สะดวกและ
ดงคลอ หมูที่ 6
ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 9,000
เมตร

25,920,000

0

25,920,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

หนา 52

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 6.00 x 2,000 เมตร

0

0

0

8,436,000

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

97 โครงการซอมแซมถนน คสล. เพื่อการคมนาคมของ
สายกลางหมูบาน
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 6.00 x 1,500 เมตร

0

0

0

6,327,000

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

98 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย
ภายในหมูบาน หมูที่ 6

จํานวน 10 จุด

0

0

250,000

0

0

จํานวนแสงสวาง การคมนาคมของ
เพิ่มขึ้น
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

99 โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม เพื่อการคมนาคมของ
เพื่อการเกษตรสายบานนาย ประชาชนที่สะดวกและ
อํานาจ-ไรยายรวย หมูที่ 7 ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนดินเดิม กวาง
4.00 เมตร ยาว 2,000.00
เมตร

0

144,000

0

144,000

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

100 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคมของ
ซอยบานนายอํานาจ หมูที่ 7 ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 250.00เมตร

0

0

720,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

96 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายดงคลอ - สามแยก

เพื่อเพิ่มความสวาง

หนา 53

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

101 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยกวางโดด หมูที่ 7

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว100 เมตร

0

0

288,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

102 โครงการปรับปรุงถนน
ลําเลียงการเกษตรสายโคก
ลาด หมูที่ 7

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนทางการเกษตร
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
2,000 เมตร

0

144,000

0

144,000

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

103 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
หวยปาซาง หมูที่ 7

เพื่อการคมนาคมและ
ระบายน้ําของประชาชนที่
สะดวกและปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม 3 ชองน้ํา
ไหล ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 8.00 เมตร

0

500,000

0

500,000

0

จํานวนทอ
เหลี่ยมเพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

104 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
หวยโปง หมูที่ 7

เพื่อการคมนาคมและ
ระบายน้ําของประชาชนที่
สะดวกและปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม 3 ชองน้ํา
ไหล ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 8 เมตร

0

500,000

0

0

500,000 จํานวนทอ
เหลี่ยมเพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

กอสรางสะพาน คสล.กวาง
8.00 เมตร ยาว 100 เมตร

700,000

0

0

0

700,000 จํานวนสะพานที่ การคมนาคมและ
เพิ่มขึ้น
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

105 โครงการกอสรางสะพาน
เพื่อการคมนาคมและ
คสล.ขามแมน้ําพอง หมูที่ 7 ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

หนา 54

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

106 โครงการกอสรางถนน คสล.
จากถนนลาดยางถึงสะพาน
หนาบานผูใหญ หมูที่ 7

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 8.00
เมตร ยาว 20 เมตร

0

140,000

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

107 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานแมโดง หมูที่ 7

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00
เมตร ยาว 100 เมตร

0

288,000

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

108 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
เพื่อความสวยงาน รมรื่น
รอบสระน้ําสาธารณะหมูบาน
หมูที่ 7

ขนาด 30 x 40 x 5 เมตร

0

0

100,000

0

0

เกิดความสะอาด บริเวณรอบสระน้ํา
สวยงาม
ความสวยงาน รมรื่น

109 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานยายรวย

ขนาด 4.00 x 100 เมตร

0

0

0

0

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

หนา 55

282,800 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

110 โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางสายบานหวย
แปก - ฟองใต หมูที่ 7

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 8 x 1,700 เมตร

0

0

0

2,448,000

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

111 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย
สาธารณะบานไรใต - บาน
ฟองใต หมูที่ 7

เพื่อเพิ่มความสวาง

จํานวน 10 จุด

0

0

250,000

0

0

จํานวนแสงสวาง การคมนาคมของ
เพิ่มขึ้น
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

112 โครงการกอสรางฝายดินกึ่ง
ถาวรจุดโคกลาด

เพื่อบรรเทาความเดือดรอน ขนาดยาว 150 เมตร
ดานอุทกภัย

0

0

0

0

113 โครงการกอสรางถนน คสล.
คุม 4 โคงเหล็ก หมูที่ 8

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

576,000

0

576,000

576,000

0

ปรับปรุงถนนดินเดิม ขนาดกวาง 630,000
6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร

0

0

0

0

114 โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม เพื่อการคมนาคมและ
เพื่อการเกษตรสายบานเกา- ลําเลียงผลผลิตทางการ
หวยกะโปะ หมูที่ 8
เกษตรทีส่ ะดวกและ
ปลอดภัย

ถนน คสล.ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 200 เมตร

หนา 56

250,000 มีจํานวนฝาย
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

กองชาง

สามารถปองกันน้ํา
ทวม

กองชาง

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

115 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลผลิตทางการ ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร ม.8-ม.9 หมูที่ 8
เกษตรทีส่ ะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 15,000
เมตร

0

1,380,000

0

0

116 โครงการกอสราง/ปรับปรุง
ถนน คสล.สายสามแยก (ตอ
จากของเดิม คุม 4 โคงเหล็ก)
หมูที่ 8

ขนาดยาว 4.00 x 300 เมตร

0

0

500,000

0

เพื่อการคมนาคมและ
117 โครงการปรับปรุงถนนดิน
เดิมการเกษตรสายหวยกะบก ลําเลียงผลผลิตทางการ
- ผาลา หมูที่ 8
เกษตรทีส่ ะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดยาว 4.00 x 1,000 เมตร

0

0

0

0

118 โครงการติดตั้งเครื่องออก
กําลังกายบริเวณศาลา
อเนกประสงค หมูที่ 8

เพื่อเสริมสรางดานสุขภาพ
ใหแข็งแรง

1 แหง

0

0

300,000

0

0

จํานวนเพิ่มขึ้น

119 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
หวยโปงชางทางขามหวยไร
พอรุด หมูที่ 9

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม 2 ชองน้ํา
ไหล กวาง 4.00 เมตร ยาว 8
เมตร

0

340,000

340,000

0

120 โครงการซอมแซมถนนสาย
หวยยาง-สามแยก หมูที่ 9

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมแซมถนนแบบหินคลุก
กวาง 5.00 เมตร ยาว 5,000
เมตร

0

450,000

450,000

0

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

หนา 57

1,380,000 จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

168,000 จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

ประชาชนมีสุขภาพดี
ใหแข็งแรง

กองชาง

0

จํานวนบล็อก การคมนาคมและ
คอนเวิรสเพิ่มขึ้น ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

กองชาง

0

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

121 โครงการซอมแซมถนน
เพื่อการคมนาคมของ
การเกษตรสายไรนายประยูร ประชาชนที่สะดวกและ
ขวัญหนู หมูที่ 9
ปลอดภัย

ซอมแซมถนนแบบหินคลุก
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000
เมตร

0

140,000

140,000

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

122 โครงการกอสรางถนน คสล.
ขึ้นภูเตา หมูที่ 9

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล. กวาง 6.00
เมตร ยาว 200 เมตร

0

0

576,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

123 โครงการขยายถนน คสล.
สายกลางหมูบาน หมูที่ 9

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายถนน คสล. กวาง 1.00
เมตร ยาว 700 เมตร สองขาง
ทาง

0

1,000,000

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

124 โครงการกอสรางสะพาน
เพื่อการคมนาคมของ
คสล.ขามหวยยางทอง หมูที่ 9 ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางสะพาน คสล. กวาง
8.00 เมตร ยาว 30 เมตร
หรือตามแบบที่ อบต.กําหนด

0

2,100,000 2,100,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

125 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายทางไปวัดหวยยางทอง
หมูที่ 9

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00
เมตร ยาว 200 เมตร

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

720,000

0

หนา 58

0

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

126 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
คสล.หวยพอจา หมูที่ 9

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม 2 ชองน้ํา
ไหล กวาง 4.00 เมตร ยาว 8
เมตร

340,000

0

340,000

0

0

จํานวนบล็อก การคมนาคมของ
คอนเวิรสเพิ่มขึ้น ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

127 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
คสล.ทางขามไรพอโผน-พอ
หวัด หมูที่ 9

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม 2 ชองน้ํา
ไหล กวาง 4 .00 เมตร ยาว 8
เมตร

0

0

340,000

0

0

จํานวนบล็อก การคมนาคมของ
คอนเวิรสเพิ่มขึ้น ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

128 โครงการซอมแซมถนนสาย
หวยยางทอง สายสามแยก
โนนสวัสดิ์ หมูที่ 9

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมแซมถนนแบบหินคลุก
ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว
5,000 เมตร

1,480,000

0

0

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

129 โครงการกอสรางสะพาน
คสล.หวยโปงชาง หมูที่ 9

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางสะพาน คสล. กวาง
8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

0

0

0

จํานวนสะพานที่ การคมนาคมของ
เพิ่มขึ้น
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

130 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ลําเลียงผลผลิตทางการ
ม.9
เกษตรทีส่ ะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมแซมถนนแบบวัสดุคัดเลือก
กวาง 4.00 เมตร ยาว 8,000
เมตร

0

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

กองชาง

1,400,000 1,400,000

576,000

หนา 59

576,000

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

1,975,000 1,975,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564

2565

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

131 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตในหมูบาน หมูที่ 9

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมแซมถนนคอนกรีต กวาง
4.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร

0

132 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยหลังหมูบาน หมูที่ 9

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 200 เมตร

0

0

565,600

0

133 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยนายเปลี่ยน หมูที่ 9

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 50 เมตร

0

0

0

0

141,400 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

134 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยนายบุญเลิศ หมูที่ 9

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 50 เมตร

0

0

0

0

141,400 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

135 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยนางอัมพร หมูที่ 9

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 50 เมตร

0

0

0

0

141,400 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

หนา 60

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

172,800

0

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

136 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยรันดร หมูที่ 10

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.ขนาด กวาง
4.00 เมตร ยาว 60 เมตร

137 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายวัดปา-ฝายตาเทิน หมูที่
10

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.ขนาด กวาง 2,880,000
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร

0

0

2,880,000

138 โครงการปรับปรุงถนนดิน
เพื่อการคมนาคมและ
เดิมพรอมลงหินคลุกสายฝาย ลําเลียงผลผลิตทางการ
ตาเทิน-ไรตาเรจ หมูที่ 10 เกษตรทีส่ ะดวกและ
ปลอดภัย

ปรังปรุงถนนพรอมลงหินคลุก
กวาง 4.00 เมตร ยาว
8,000.00 เมตร

1,120,000

0

0

1,120,000 1,120,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

139 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
คสล.ฝายตาเทิน หมูที่ 10

เพื่อการคมนาคมและ
ระบายน้ําของประชาชนที่
สะดวกและปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม 1 ชองน้ํา
ไหบขนาดกวาง 1.80 เมตร
ยาว 8 เมตร

135,000

0

135,000

0

0

จํานวนทอ
เหลี่ยมเพิ่มขึ้น

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

140 โครงการวางทอเหลี่ยม คสล. เพื่อการคมนาคมและ
ขามลําหวยหินลับ หมูที่ 10 ระบายน้ําของประชาชนที่
สะดวกและปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม 3 ชองน้ํา
ไหล ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 8 เมตร

0

500,000

500,000

0

0

จํานวนทอ
เหลี่ยมเพิ่มขึ้น

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

141 โครงการปรังปรุงถนนเพื่อ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรสายหวยหินลับ หมูที่

ซอมแซมถนนวัสดุคัดเลือก
ทางการเกษตร กวาง 4.00
เมตร ยาว 1,500 เมตร

0

0

108,000

108,000

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

หนา 61

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

142 โครงการขยายถนน คสล.
การคมนาคมของประชาชน ขนาด 1.00 x 800 เมตร
ภายในหมูบานทั้งสองขางทาง มีความสะดวกและมีความ
หมูที่ 10
ปลอดภัย

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

0

0

0

561,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

561,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

143 โครงการขยายถนน คสล.
สายกลางหมูบาน หมูที่ 11

การคมนาคมของประชาชน ขยายถนน คสล.ขนาดกวาง
มีความสะดวกและมีความ 1.00 เมตร ยาว 800 เมตร
ปลอดภัย
2 ขางทาง

1,152,000

0

1,152,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

144 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบาน นายวาธีร จันอิน
หมูที่ 11

การคมนาคมของประชาชน กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง
มีความสะดวกและมีความ 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร
ปลอดภัย

576,000

0

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

145 โครงการกอสรางถนนหิน
การคมนาคมของประชาชน กอสรางถนนหินคลุกขนาด
คลุกซอยโรงสีชุมชน หมูที่ 11 มีความสะดวกและมีความ กวาง 4.00 เมตร ยาว 150
ปลอดภัย
เมตร

0

21,000

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

146 โครงการกอสรางถนน คสล. การคมนาคมของประชาชน กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
ซอยประชาสัมพันธ หมูที่ 11 มีความสะดวกและมีความ 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
ปลอดภัย

0

0

288,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

288,000

0

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

147 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยสระหลวง หมูที่ 11

การคมนาคมของประชาชน กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง
มีความสะดวกและมีความ 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
ปลอดภัย

หนา 62

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

148 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบรรเทิง หมูที่ 11

การคมนาคมของประชาชน กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง
มีความสะดวกและมีความ 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
ปลอดภัย

0

0

288,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

149 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกซอยบาน นายสมบูรณ
หมูที่ 11

การคมนาคมของประชาชน กอสรางถนนหินคลุกขนาด
มีความสะดวกและมีความ กวาง 4.00 เมตร ยาว 100
ปลอดภัย
เมตร

0

0

14,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

150 โครงการกอสรางถนนหินคุ
ลกซอยนากกกระบก หมูที่
11

การคมนาคมของประชาชน กอสรางถนนหินคลุก ขนาด
มีความสะดวกและมีความ กวาง 4.00 เมตร ยาว1,000
ปลอดภัย
เมตร

0

140,000

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

151 โครงการกอสรางถนนหินคุ
ลกซอยนายคาน ขวัญแจม
หมูที่ 11

การคมนาคมของประชาชน กอสรางถนนหินคลุก ขนาด
มีความสะดวกและมีความ กวาง 4.00 เมตร ยาว 100
ปลอดภัย
เมตร

0

14,000

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

152 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม เพื่อการคมนาคมและ
คสล.ขามหวยหอย ซอยบาน ลําเลียงผลผลิตทางการ
นายเฉลิม หารบุตร หมูที่ 11 เกษตรทีส่ ะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม 3 ชองน้ํา
ไหล ยาว 8 เมตร

0

500,000

0

500,000

0

จํานวนบล็อก การคมนาคมและ
คอนเวิรสเพิ่มขึ้น ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

153 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
ขามหวยยาง หมูที่ 11

กอสรางทอเหลี่ยม 3 ชองน้ํา
ไหล ยาว 8 เมตร

0

0

500,000

0

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

กองชาง

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

หนา 63

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

154 โครงการซอมแซมถนนดินเดิม เพื่อการคมนาคมและ
เพื่อการเกษตรสายหวยยาง ลําเลียงผลผลิตทางการ
-ภูเตา หมูที่ 11
เกษตรทีส่ ะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมแซมถนนการเกษตรแบบ
วัสดุคัดเลือก กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

0

72,000

0

72,000

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

155 โครงการซอมแซมถนนดิน
เพื่อการคมนาคมและ
ทางการเกษตรสายหวยหอย- ลําเลียงผลผลิตทางการ
ซําอีเลียม หมูที่ 11
เกษตรทีส่ ะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมแซมถนนการเกษตร แบบ
วัสดุคัดเลือก ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 1,000 เมตร

0

72,000

0

72,000

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมและ
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

156 โครงการซอมแซมถนนดิน
เดิมลูกรังในตําบล

ซอมแซมถนนดินเดิมลูกรังที่เกิด
ชํารุดโดยการใชงานหรือภัย
ธรรมชาติใหใชงานไดเปนปกติ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

157 โครงการซอมแซมถนน คสล. เพื่อการคมนาคมของ
สายหวยหอย - หวยยาง
ประชาชนที่สะดวกและ
(กลางหมูบาน) หมูที่ 11
ปลอดภัย

ขนาด 6.00 x 1,000 เมตร

0

0

0

2,520,000

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

158 โครงการกอสรางถนน คลล.
ซอยโรงสีชุมชน หมูที่ 11

ขนาด 4.00 x 300 เมตร

0

0

0

848,400

0

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

หนา 64

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

400,000 ไดรับการบํารุง เพประชาชนมีความ
ซอมแซมใหดีขึ้น สะดวกในการทํา
กิจกรรมตางๆ

กองชาง

2561

2562

2563

2564

2565
0

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

159 โครงการขยายตอเติมสะพาน เพื่อการคมนาคมของ
คสล. และกอสรางถนน
ประชาชนที่สะดวกและ
คสล.สายหวยยาง หมูที่ 11 ปลอดภัย

ขนาด 8.00 x 30 เมตร

0

0

0

1,350,000

160 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ศาลาอเนกประสงค SML
หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนเกิดความ
สะดวกในการทํากิจกรรม
ตางๆ

1 แหง

0

0

0

0

161 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย
ภายในหมูบาน หมูที่ 11

เพื่อเพิ่มความสวาง

ติดตั้งภายในหมูที่ 11

0

0

250,000

0

162 โครงการติดตั้งตัวชะลอ
เพื่อการคมนาคมของ
ความเร็วบนนถนน หมูที่ 11 ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ติดตั้งภายในหมูที่ 11

0

0

0

0

50,000 จํานวนถนนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

163 โครงการซอมแซมระบบ
ประปาในหมูบาน หมูที่ 1

ซอมแซมระบบประปาหมูบานที่
ชํารุดเสียหายใหสามารถใชงาน
ไดปกติ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

เพื่อประชาชนใหมีน้ํา
สะอาดสําหรับการอุปโภค
และบริโภค

หนา 65

0

จํานวนติดตั้งไฟ การคมนาคมของ
สองสวางเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

164 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภูเขา หมูที่ 1

เพื่อประชาชนใหมีน้ํา
สะอาดสําหรับการอุปโภค
และบริโภค

วางทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว
ความยาว 800 เมตร

0

100,000

0

0

165 โครงการซอมแซมทอ
น้ําประปา หมูที่ 2

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตรในฤดูแลง

วางทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว
ความยาว 800 เมตร หรือตาม
แบบที่ อบต.กําหนด

0

0

100,000

0

166 โครงการขุดลอกฝายน้ําลน
ซอยโรงสี หมูที่ 3

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตรในฤดูแลง

ขุดลอกฝายน้ําลน ขนาดกวาง
20 เมตร ยาว 30 เมตร หรือ
แบบที่ อบต.กําหนด

200,000

0

0

167 โครงการกอสรางหอถัง
ประปาถังสูงพรอมชุด
อุปกรณควบคุมไฟฟา คุม
ฟากหวย หมูที่ 3

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตรในฤดูแลง

ขุดเจาะบอบาดาลตามแบบที่
อบต.กําหนด

513,600

0

168 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหหอถังสูง คุมบาน
นอย หมูที่ 3

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตรในฤดูแลง

ขุดเจาะบอบาดาลตามแบบกรม 3,000,000
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

0

หนา 66

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

0

200,000 จํานวนฝายน้ํา ประชาชนมีน้ํา
ลน/ทอน้ําลนที่ สําหรับอุปโภคและ
เพิ่มขึ้น
ทําการเกษตร

กองชาง

0

0

513,600 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

0

0

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

0

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

169 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ํา เพื่อประชาชนใหมีน้ํา
คุมในบาน หมูที่ 4
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

เครื่องกรองน้ําตามที่แบบ อบต.
กําหนด

100,000

0

0

0

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

170 โครงการกอสรางและขุด
เจาะบอบาดาลพรอมระบบ
ประปาหอถังสูง หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ระบบประปาตามแบบที่ อบต.
กําหนด

600,000

0

0

600,000

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

171 โครงการปรับปรุงหรือ
เพื่อประชาชนใหมีน้ํา
ซอมแซมระบบประปาหมูบาน สะอาดสําหรับการอุปโภค
และบริโภค

ปรับปรุงหรือซอมแซมระบบ
ประปาหมูบานที่ชํารุดเสียหาย
ใหสามารถใชงานไดปกติ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

172 โครงการเปาลางบอบาดาล
ภายในเขตตําบล

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

จํานวน 5 บอ ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

200,000

0

200,000

0

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

173 โครงการขุดลอกสระทหาร
หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขุดลอกสระ กวาง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

200,000

0

0

200,000

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

หนา 67

ที่

โครงการ

174 โครงการกอสรางประปาหอ
ถังสูง คุมบานนอยหลมสัก
หมูที่ 5

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ระบบประปาตามแบบที่ อบต.
กําหนด

600,000

0

0

0

175 โครงการกอสรางประปาหอ เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ถังสูงพรอมขยายเขตประปา สะอาดสําหรับอุปโภคและ
คุมหนองหวา หมูที่ 5
บริโภค

ระบบประปาตามแบบที่ อบต.
กําหนด

700,000

0

700,000

0

0

176 โครงการกอสรางประปาหอ
ถังสูงวัดซํามวง หมูที่ 5

ระบบประปาตามแบบที่ อบต.
กําหนด

0

513,000

0

513,000

0

177 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ํา เพื่อประชาชนใหมีน้ํา
คุมในบาน หมูที่ 5
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

เครื่องกรองน้ําตามที่แบบ อบต.
กําหนด

100,000

0

0

0

178 โครงการกอสรางประปาหอ
ถังสูงในหมูบาน

ระบบประปาตามแบบที่ อบต.
กําหนด

513,600

0

0

0

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

หนา 68

ตัวชี้วัด
(KPI)

600,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

100,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

179 โครงการกอสรางแหลงน้ํา
บานซํามวง หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขุดสระกวาง 20 เมตร ยาว 30 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนหลังคา
เมตร
เรือนที่มีน้ําบอ
สาธารณะใชที่
เพิ่มขึ้น

จํานวนหลังคาเรือน
ที่มีน้ําบอสาธารณะ
ใชที่เพิ่มขึ้น

กองชาง

180 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
พรอมติดตั้งซัมเมิรทคุมสาม
แยก หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขุดเจาะบอบาดาลและติดตั้ง
ซัมเมิรทตามแบบที่ อบต.กําหนด

0

200,000

200,000

0

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

181 โครงการขุดลอกสระศาลปูยา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
หมูที่ 6
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขุดลอกสระ กวาง 20 เมตร
ยาว50 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

20,000

0

0

0

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

182 โครงการขุดลอกสระคุมสาม
แยก หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขุดลอกสระ กวาง 10 เมตร
ยาว 50 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

500,000

0

0

0

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

183 โครงการขุดลอกสระคุมปาคา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
หมูที่ 6
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขุดลอกสระ กวาง 10 เมตร
ยาว 50 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

0

600,000

0

0

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

หนา 69

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

ขุดลอกสระ กวาง 10 เมตร
ยาว50 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

0

0

600,000

0

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

185 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
พรอมติดตั้งซัมเมิรทคุมปาคา สะอาดสําหรับอุปโภคและ
หมูที่ 6
บริโภค

ขุดเจาะบอบาดาลและติดตั้ง
ซัมเมิรท ขนาด f 6 นิ้ว ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด

200,000

0

0

200,000

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

186 โครงการกอสรางประปาหอ
ถังสูงคุมในหมูบาน หมูที่ 6

ตามแบบที่ อบต. กําหนด

0

0

500,000

0

0

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

187 โครงการขยายเขตประปา
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สายทางไปผาสวรรค หมูที่ 6 สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขนาด 8.00 x 3,000 เมตร

0

0

0

0

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

188 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
และหอถังสูงพรอมติดตั้ง
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
ซัมเมิรท คุมโรงเรียน หมูที่ 7 บริโภค

ขุดเจาะบอบาดาลและติดตั้ง
ซัมเมิรท ขนาด f 6 นิ้ว ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด

0

549,000

0

549,000

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น
300,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น
0
จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

189 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
และหอถังสูงพรอมติดตั้ง
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
ซัมเมิรท คุมฟองงอย หมูที่ 7 บริโภค

ขุดเจาะบอบาดาลและติดตั้ง
ซัมเมิรท ขนาด f 6 นิ้ว ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด

0

0

200,000

0

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

184 โครงการขุดลอกสระคุมปา
กลวย หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

หนา 70

200,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565
0

190 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
พรอมวางทอประปาใหม จุด สะอาดสําหรับอุปโภคและ
โคกลาด หมูที่ 7
บริโภค

ขุดลอกสระ กวาง 40 เมตร
ยาว 100 เมตร หรือแบบที่
อบต.กําหนด

700,000

0

0

700,000

191 โครงการขุดลอกสระน้ํา
สาธารณะประจําหมูบาน
หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขุดลอกสระ กวาง 20 เมตร
ยาว 10 เมตร หรือแบบที่
อบต.กําหนด

0

500,000

0

192 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา
หวยน้ําพราง หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

กอสรางอางเก็บน้ํา กวาง 80
เมตร ยาว 100 เมตร

0

1,400,000

193 โครงการกอสรางประปาภูเขา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตรโดยการขุด
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
ลอกลําหวยยาง หมูที่ 7
บริโภค

กอสรางประปาภูเขาพรอมขุด
ลอก กวาง 30 เมตร ยาว 50
เมตร

0

194 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ํา เพื่อประชาชนใหมีน้ํา
ประปาตัวเดิม หมูที่ 7
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

เครื่องกรองน้ําตามที่แบบ อบต.
กําหนด จํานวน 2 เครื่อง

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

0

500,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

0

0

1,400,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

350,000

0

0

350,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

0

0

0

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

หนา 71

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565
0

195 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
ปาชุมชน หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขุดเจาะบอบาดาลตามแบบที่
อบต.กําหนด

0

0

100,000

100,000

196 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
คุมที่ 3 บานนายนาวา คํา
ปอม หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขุดเจาะบอบาดาลตามแบบที่
อบต.กําหนด

100,000

0

0

197 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา
คุม 2 หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขุดลอกสระกวาง 30 เมตร ยาว
50 เมตร หรือตามแบบที่
อบต.กําหนด

93,750

0

198 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
พรอมติดตั้งซัมเมิรท คุมที่ 2 สะอาดสําหรับอุปโภคและ
ซอยขึ้นสํานักสงฆ หมูที่ 8 บริโภค

ขุดเจาะบอบาดาลและติดตั้ง
200,000
ซัมเมิรทตามแบบที่ อบต.กําหนด

199 โครงการกอสรางโรงเรือน
เพื่อแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร หมูที่ 8

กออสรางโรงเรือนตามแบบ
อบต.กําหนด

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ
เสริมในดานตางๆ

250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

0

100,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

0

0

93,750 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

0

0

200,000

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

0

0

0

หนา 72

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

250,000 ประชาชนมีงาน ศูนยฯมีประสิทธิภาพ
ทํามีรายไดที่
เพิม่ ขึ้น
มากขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565
0

200 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ํา เพื่อประชาชนใหมีน้ํา
คุมที่ 2 หมูที่ 8
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ตามแบบที่ อบต. กําหนด

0

0

100,000

0

201 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ํา เพื่อประชาชนใหมีน้ํา
คุมที่ 4 หมูที่ 8
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ตามแบบที่ อบต. กําหนด

0

0

0

202 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา
หมูที่ 8

เพื่อประชาชนใหมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขนาด 25 x 30 x 2 เมตร

0

0

0

203 โครงการกอสรางแหลงน้ํา
บานผาลานอย หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

0

100,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

0

70,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

ขุดสระกวาง 20 เมตร ยาว 30 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนหลังคา
เมตร
เรือนที่มีน้ําบอ
สาธารณะใชที่
เพิ่มขึ้น

จํานวนหลังคาเรือน
ที่มีน้ําบอสาธารณะ
ใชที่เพิ่มขึ้น

กองชาง

หนา 73

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

100,000

0

0

100,000

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

204 โครงการกอสรางประปาภูเขา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตร หมูที่ 9
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

วางทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว
ความยาว 800 เมตร

205 โครงการขุดลอกหวยยาง
หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขุดลอก กวาง 12 เมตร ยาว
30 เมตร หรือตามแบบที่ อบต.
กําหนด

0

0

250,000

0

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

206 โครงการขุดลอกหวยขาว
หลาม หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขุดลอก กวาง 12 เมตร ยาว
30 เมตร หรือตามแบบที่ อบต.
กําหนด

250,000

0

250,000

0

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

207 โครงการปรับปรุงประปา
ภูเขาจากภูรวกสูสระหลวง
หมูที่ 10

เพื่อสงน้ําในการอุปโภค
บริโภคในหมูบาน

วางทอพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ความ
ยาว 800 เมตร

0

0

100,000

0

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

208 โครงการขยายเขตประปา
หมูบาน หมูที่ 10

เพื่อสงน้ําในการอุปโภค
บริโภคในหมูบาน

ระบบประปาตามแบบที่ อบต.
กําหนด

150,000

0

0

150,000

150,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

หนา 74

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565
0

209 โครงการกอสรางและขุด
เจาะบอบาดาลพรอมระบบ
ประปาถังสูงบริเวณวัดปา
โปงนกแกว หมูที่ 10

เพื่อสงน้ําในการอุปโภค
บริโภคในหมูบาน

ระบบประปาตามแบบที่ อบต.
กําหนด

0

600,000

600,000

0

210 โครงการกอสรางประปา
ภูเขาหวยผึ้ง หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภคและการเกษตร

วางทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว
ความยาว 800 เมตร

0

100,000

0

211 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
คุมที8่ หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ขุดเจาะบอบาดาลตามแบบที่
อุปโภคและบริโภคที่สะอาด อบต.กําหนด

120,000

0

212 โครงการตอเติมหลังคา
น้ําประปาหอถังสูงบานนาย
ศักดิ์สิทธ ปาระมี หมูที่ 2

เพื่อกันแดดกันฝนปองกัน กอสรางหลังคาตามแบบที่
การเสื่อมสภาพและยืดอายุ อบต.กําหนด
การใชงาน

160,000

213 โครงการกอสรางลานกีฬา
อเนกประสงค หมูที่ 3

เพื่อเปนสถานที่สําหรับการ กอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริม
ออกกําลังกายและเลนกีฬา เหล็ก กวาง 80 เมตร ยาว 90
ของประชาชน
เมตร หรือตามแบบที่ อบต.
กําหนด

0

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

0

100,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

0

0

120,000 จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

0

0

160,000

0

จํานวนหลังคา
เรือนที่มี
น้ําประปาใชที่
เพิ่มขึ้น

กันแดดกันฝน
ปองกันการ
เสื่อมสภาพและยืด
อายุการใชงาน

กองชาง

300,000

0

300,000

0

จํานวนลานกีฬา ประชาชนมีสถานที่
เพิ่มขึ้น
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพและ
พลานามัยที่แข็งแรง

หนา 75

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565
0

214 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
หมูที่ 3

เพื่อเปนสถานที่สําหรับการ กอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริม
ออกกําลังกายและเลนกีฬา เหล็ก กวาง 80 เมตร ยาว 90
ของประชาชน
เมตร หรือตามแบบที่ อบต.
กําหนด

0

0

150,000

0

215 โครงการกอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค หมูที่ 4

เพื่อเปนสถานที่สําหรับการ กอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริม
ออกกําลังกายและเลนกีฬา เหล็ก กวาง 80 เมตร ยาว 90
ของประชาชน
เมตร หรือตามแบบที่ อบต.
กําหนด

0

300,000

300,000

300,000

0

500,000

0

0

216 โครงการกอสรางตลาดชุมชน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
บานซํามวง หมูที่ 5
คาขายสินคา

กอสรางตลาด อาคาร กวาง 5
เมตร ยาว 7.5 เมตร สูง 2.80
เมตร พื้นที่ 37.5 ตารางเมตร ลาน
คสล. กวาง 20 เมตร ยาว 30
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม
นอยกวา 600 ตารางเมตร หรือ
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

217 โครงการกอสรางลานกีฬา
อเนกประสงค หมูที่ 6

เพื่อเปนสถานที่สําหรับการ กอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริม
ออกกําลังกายและเลนกีฬา เหล็ก กวาง 80 เมตร ยาว 90
ของประชาชน
เมตร หรือตามแบบที่ อบต.
กําหนด

300,000

0

300,000

0

218 โครงการตอเติมอาคาร
ศูนยบริการนักทองเที่ยว
หมูที่ 7

เพื่อบริการนักทองเที่ยว

300,000

300,000

300,000

300,000

ตอเติมอาคารศูนยบริการ
นักทองเที่ยว กวาง 4.00 เมตร
ยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร

หนา 76

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวนลานกีฬา ประชาชนมีสถานที่
เพิ่มขึ้น
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพและ
พลานามัยที่แข็งแรง

กองชาง

300,000 จํานวนลานกีฬา ประชาชนมีสถานที่
เพิ่มขึ้น
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพและ
พลานามัยที่แข็งแรง

กองชาง

500,000 จํานวนตลาด
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสถานที่
คาขายสินคา

กองชาง

จํานวนลานกีฬา ประชาชนมีสถานที่
เพิ่มขึ้น
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพและ
พลานามัยที่แข็งแรง

กองชาง

300,000 จํานวนอาคาร
เพิ่มขึ้น

สามารถบริการ
นักทองเที่ยวให
ไดรับความสะดวก
มากขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

219 โครงการกอสรางลานกีฬา
อเนกประสงค หมูที่ 9

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปนสถานที่สําหรับการ กอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริม
ออกกําลังกายและเลนกีฬา เหล็ก กวาง 80 เมตร ยาว 90
ของประชาชน
เมตร หรือตามแบบที่ อบต.
กําหนด

220 โครงการกอสรางสนามกีฬา เพื่อเปนสถานที่สําหรับการ กอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริม
อเนกประสงคในหมูบาน หมู ออกกําลังกายและเลนกีฬา เหล็ก กวาง 80 เมตร ยาว 90
ที่ 10
ของประชาชน
เมตร หรือตามแบบที่ อบต.
กําหนด
221 โครงการกอสรางหองประชุม เพื่อเปนหองประชุมสภา
สภา อบต.วังกวาง
องคการบริหารสวนตําบล
วังกวาง
222 โครงการกอสรางอาคารที่
เก็บพัสดุและครุภัณฑ อบต.
วังกวาง

หองประชุม ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เพื่อเปนสถานที่สําหรับการ กอสรางอาคาร ตามแบบ อบต.
เก็บพัสดุและครุภัณฑหรือ กําหนด
สิ่งของที่เปนทรัพยสินของ
อบต.วังกวาง

223 โครงการกอสรางหลังคา
เพื่อเปนสถานที่สําหรับจัด
ครอบพื้นที่ลานอเนกประสงค กิจกรรมตางๆของ อบต.
อบต.วังกวาง
วังกวาง

กอสรางโครงหลังคา ตามแบบ
อบต. กําหนด

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

300,000

0

0

300,000

0

จํานวนลานกีฬา ประชาชนมีสถานที่
เพิ่มขึ้น
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพและ
พลานามัยที่แข็งแรง

กองชาง

0

0

300,000

0

0

จํานวนสนาม
กีฬาเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพและ
พลานามัยที่แข็งแรง

กองชาง

1,000,000

0

0

0

0

จํานวน
หอประชุมที่
เพิ่มขึ้น

มีหองสําหรับประชุม
และรับรองภาระกิจ
องคการบริหารสวน
ตําบลวังกวาง

กองชาง

500,000

0

0

0

0

จํานวนอาคารที่ เพื่อเปนสถานที่
เพิ่มขึ้น
สําหรับการเก็บพัสดุ
และครุภัณฑอยาง
เปนสัดสวนและปอง
กันการศูนยหาย

กองชาง

1,200,000

0

0

0

0

จํานวนหลังคา
ครอบที่เพิ่มขึ้น

กองชาง

หนา 77

มีสถานที่สําหรับจัด
กิจกรรมของ อบต.
และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

224 โครงการกอสรางกําแพง
เพื่อกันสถานที่ราชการ
กอสรางกําแพงรอบที่ทําการ
คอนกรีตรอบบริเวณที่ทําการ อบต.วังกวาง และรักษา
อบต.วังกวาง ตามแบบ อบต.
อบต.วังกวางและศูนยพัฒนา ความปลอดภัยในทรัพยสิน กําหนด
เด็กเล็ก

500,000

500,000

500,000

0

0

225 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใน เพื่อความสวยงามและเปน
บริเวณที่ทําการ อบต.วังกวาง ที่พกั ผอนของประชาชนผู
มารับบริการ

250,000

100,000

100,000

0

0

226 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพื่อใหมีแสงสวางเพื่อความ ติดตั้งไฟฟาสองสวางจํานวน 10 400,000
ปลอดภัยแกประชาชน
จุด ตามทางเขาออก อบต.
(พลังงงานแสงอาทิตย)ใน
พื้นที่ อบต.วังกวาง
วังกวาง

400,000

400,000

400,000

227 โครงการซอมแซมไฟฟาพลัง เพื่อใหประชาชนมีพลังงาน ซอมแซมระบบผลิต
แสงอาทิตยคุมฟองงอย หมูที่ ไฟฟาใชอยางทั่วถึง
กระแสไฟฟาพลังงาน
7
แสงอาทิตยตามงบประมาณการ

0

20,000

0

20,000

228 โครงการขยายไฟฟาและ
เพื่อใหมีแสงสวางเพื่อความ ซอมแซมระบบผลิต
เปลี่ยนหมอแปลงไฟฟา หมูที่ ปลอดภัยแกประชาชน
กระแสไฟฟาพลังงาน
10
แสงอาทิตยตามงบประมาณการ

20,000

20,000

20,000

20,000

0

0

800,000

0

ปรับปรุงภูมิทัศนเชนปลูกตนไม
หญา ประดับไฟและจัดสวน
หยอม

229 โครงการขยายเขตไฟฟาสาย เพื่อใหมีแสงสวางเพื่อความ ขยายเขตไฟฟา ยาว 3,000
หมู 5 - หมู 1 หมูที่5
ปลอดภัยแกประชาชน
เมตร

หนา 78

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนกําแพงที่ สถานที่ราชการ
เพิ่มขึ้น
อบต.วังกวาง ความ
ปลอดภัยใน
ทรัพยสินและเปน
 ี่ ั
เพื่อความนาอยู มีัความสวยงามและ
เพิ่มขึ้น

เปนที่พักผอนของ
ประชาชนผูมารับริ
การ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

กองชาง

มีแสงสวางเพื่อ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน

กองชาง

จํานวนไฟฟา
สาธารณะที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

มีแสงสวางเพื่อ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน

กองชาง

20,000 จํานวนไฟฟา
สาธารณะที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

มีแสงสวางเพื่อ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน

กองชาง

มีแสงสวางเพื่อ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน

กองชาง

400,000 จํานวนไฟฟา
สาธารณะที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น
0

0

จํานวนไฟฟา
สาธารณะที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

230 โครงการซอมแซมไฟฟาสอง
สวางทุกหมูบาน

เพื่อใหมีแสงสวางเพื่อความ ซอมแซมไฟฟาสองสวางตาม
ปลอดภัยแกประชาชน
ถนนและบริเวณชุมชน

150,000

150,000

150,000

0

0

จํานวนไฟฟา
สาธารณะที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

มีแสงสวางเพื่อ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน

กองชาง

231 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางสาธารณะในตําบล
วังกวาง

เพื่อใหมีแสงสวางเพื่อความ ติดตั้งไฟฟาสองสวางตามถนน
ปลอดภัยแกประชาชน
และบริเวณชุมชนจํานวน 15
จุด หมูที่ 1

300,000

300,000

300,000

0

0

จํานวนไฟฟา
สาธารณะที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

มีแสงสวางเพื่อ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน

กองชาง

232 โครงการติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟา

เพื่อแปลงกระแสไฟใน
บริเวณสํานักงาน อบต.หอ
ประปาและศูนยเด็ก

200,000

0

0

0

0

จํานวนครุภัณฑ
เครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติราชการที่
เพิ่มขึ้น

ระบบกระแสไฟฟา
ในบริเวณที่ทําการมี
ความเสถียรและ
ปลอดภัย

กองชาง

233 โครงการกอสรางรั้วไฟฟาแนว เพื่อปองกันชางปาจาก
ติดตั้งรั้วไฟฟาระยะทาง 8
เขตระหวางอุทยานกับ
อุทยานแหงชาติขามมา
กิโลเมตร ตามถนนสาย 2216
หมูบาน หมูที่ 5 - หมู 8
ทําลายทรัพยสินของราษฎร ระหวางบานซํามวง - ผาลานอย

100,000

0

0

0

0

จํานวนรั้วไฟฟา กั้นชางขามถนนมา
ติดตั้งเพิ่มขึ้น
ทําลายทรัพยสิน
ชาวบาน

กองชาง

234 โครงการติดตั้งถังพักน้ํา
หองน้ําทางขึ้นภูกระดึง
หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนและ
นักทองเที่ยวไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

ติดตั้งถังพักน้ําหองน้ําจํานวน 4
ถัง ความจุถังละ 2,000 ลิตร

32,000

0

0

0

235 โครงการติดตั้งถังพักน้ําหอง
น้ําปากอ หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนและ
นักทองเที่ยวไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

ติดตั้งถังพักน้ําหองน้ําจํานวน 4
ถัง ความจุถังละ 2,000 ลิตร

0

32,000

32,000

0

ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา จํานวน
1 หมอ

หนา 79

32,000 มีถังพักน้ําเพิ่มขึ้น นักทองเที่ยวมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น
0

มีถังพักน้ําเพิ่มขึ้น นักทองเที่ยวมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

0

32,000

0

0

237 โครงการกอสรางบันไดเหล็ก เพื่อรองรับการทองเที่ยว
บันไดเหล็กจํานวน 4 จุด ตาม
ทางขึ้นภูกระดึงสายฟองใต ทางขึน้ ภูกระดึงเสนทางฟอง แบบที่ อบต.กําหนด
หมูที่ 7
ใต

500,000

200,000

100,000

0

0

มีบันไดเหล็ก
เพิ่มขึ้น

นักทองเที่ยวมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น

กองชาง

238 โครงการปรับปรุงซอมแซม
หองน้ําปากอพรอมวางทอ
PVC หมูที่ 7

90,000

90,000

90,000

0

0

หองน้ําไดรับ
นักทองเที่ยวมีความ
การซอมแซมให สะดวกสบายมากขึ้น
อยูในสภาพ
พรอมใชงาน

กองชาง

0

500,000

500,000

500,000

500,000 จํานวนฝายน้ํา
ลนที่เพิ่มขึ้น

พื้นที่มีความชุมชื้น
เพิ่มขึ้น

กองชาง

1,000,000

0

0

0

1,000,000 จํานวนฝายน้ํา
ลนที่เพิ่มขึ้น

พื้นที่มีความชุมชื้น
เพิ่มขึ้น

กองชาง

50,000

50,000

50,000

0

พื้นที่มีความชุมชื้น
เพิ่มขึ้น

กองชาง

236 โครงการติดตั้งถังพักน้ํา
ศูนยบริการนักทองเที่ยว
หมูที่ 7

เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับ
ความสะดวกและปลอดภัย

เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับ
ความสะดวกและปลอดภัย

ติดตั้งถังพักน้ําหองน้ําจํานวน 4
ถัง ความจุถังละ 2,000 ลิตร

ซอมแซมหองน้ําพรอมวางทอ
PVC ยาว 1,000 เมตร

239 โครงการกอสรางฝายน้ําลน เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู สะอาดสําหรับอุปโภคและ
ที่ 4
บริโภค

ตามแบบที่ อบต. กําหนด

240 โครงการทําฝายน้ําลนขาม
หวยน้ําฟอง หมูที่ 7

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ฝายน้ําลน ขนาดกวาง 8 เมตร
ยาว 80 เมตร สูง 2.50 เมตร
ตามแบบที่อบต.กําหนด

241 โครงการสรางฝายชะลอน้ํา
ตามลําหวยสาธารณะ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ
การเกษตร

ตามแบบที่ อบต. กําหนด

หนา 80

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

32,000 มีถังพักน้ําเพิ่มขึ้น นักทองเที่ยวมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น

0

จํานวนฝายน้ํา
ลนที่เพิ่มขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

242 โครงการกอสรางฝายน้ําลน
หวยไผ หมูที่ 1

เพื่อการคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ฝายน้ําลน ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 30 เมตร ตามแบบที่อบต.
กําหนด

500,000

0

0

0

0

จํานวนฝายน้ํา
ลนที่เพิ่มขึ้น

การคมนาคมและ
ลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตรที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

243 โครงการเทลาน คสล. ปาก
บอขยะ หมูที่ 1

เพื่อการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล เทลาน คสล. กวาง 10.00
มีความสะดวกและเร็วขึ้น เมตร ยาว 10.00 เมตร พรอม
ที่กันลอยาว 10.00 เมตร

87,000

0

0

0

0

จํานวนลาน
คอนกรีตที่
เพิ่มขึ้น

การกําจัดขยะสิ่ง
ปฏิกูลมีความ
สะดวกและเร็วขึ้น

กองชาง

244 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
พรอมติดตั้งซัมเมิรท หมูที่

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขุดเจาะบอบาดาลและติดตั้ง
ซัมเมิรท ขนาด f 6 นิ้ว ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด

0

549,000

0

0

0

จํานวนบอ
ประชาชนมีน้ํา
บาดาลที่เพิ่มขึ้น สําหรับอุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

245 โครงการกอสรางถนน คสล.
คุม 3 ซอยบานนาวา หมูที่

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ถนน คสล.ขนาดกวาง 4.00
เมตร กวาง 150.00 เมตร

0

0

432,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

246 โครงการกอสรางถนน คสล.
คุม 2 ทางขึ้นวัด หมูที่

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ถนน คสล.ขนาดกวาง 4.00
เมตร กวาง 150.00 เมตร

0

288,000

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

0

0

560,000

560,000

0

จํานวนไฟฟา
สาธารณะที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

มีแสงสวางเพื่อ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน

กองชาง

247 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพื่อใหมีแสงสวางเพื่อความ ติดตั้งไฟฟาสองสวางจํานวน 14
ในชุมชน หมูที่ 8
ปลอดภัยแกประชาชน
จุด ตามทางเขาออก อบต.วัง
กวาง

หนา 81

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

248 โครงการขอเพิ่มขนาดการใช เพื่อใหมีแสงสวางที่เพียงพอ ติดตั้งไฟฟาสองสวางอบต.วัง
ไฟฟาภายในที่ทําการ
และเพิ่มความปลอดภัยแก กวาง
องคการบริหารสวนตําบลวัง ประชาชน
กวาง

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000 จํานวนไฟฟา
สาธารณะที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

มีแสงสวางเพื่อ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน

กองชาง

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพื่อใหมีแสงสวางเพื่อความ ติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณ
(พลังงานแสงอาทิตย)
ปลอดภัยแกเจาหนาที่และ สํานักงาน อบต.วังกวาง ศพด.
249 ในพื้นที่อบต.วังกวาง
ประชาชน
บานวังกวาง และศพด.บานซํา
มวง

0

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนไฟฟา
สาธารณะที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

มีแสงสวางเพื่อ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน

กองชาง

โครงการธนาคารน้ําใตดิน
ระบบปด (Groundwater
Bank) ตามปรัชญาของ
250 เศรษฐกิจพอเพียง ดาน
ศาสตรพระราชา

0

550,000

550,000

550,000

550,000 มีบอเก็บน้ําตาม บรรเทาความ
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น เดือดรอนของ
ประชาชน

เพื่อกอสราง/ปรับปรุง และ
พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา
ระบบธนาคารน้ําใตดินตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดวยศาสตรพระราชา

สรางบอเก็บน้ําระบบปด
(ธนาคารน้ําใตดิน) ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 50 -60
เซนติเมตร หรือสี่เหลี่ยจัตุรัส
50x50 เซนติเมตร ลึก 1.20 2.50 เมตร แหงละไมเกิน 5
บอ ภายในตําบลวังกวาง

หนา 82

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองชาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่นคงของคนและชุมชนอยางทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงการพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 จางออกแบบหรือควบคุม
งานกอสรางโครงการที่ดิน/
สิ่งปลูกสราง

เพื่อออกแบบหรือควบคุม
งานกอสราง

ออกแบบหรือควบคุม
งานกอสรางโครงการ
ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนการออกแบออกแบบหรือควบคุม
หรือควบคุมงาน งานกอสรางโครงการ
กอสราง
ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง

2 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม

เพื่อการคมนาคมและการ
ลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
ชนิด ๑ ชองน้ํา ไหล
ขนาดกวาง ๑.๘๐ เมตร
ยาว ๘ เมตร สูง 1.80 เมตร

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จํานวนถนนที่ไดรับการคมนาคมและการ กองชาง
การบํารุงรักษา ลําเลียงผลผลิตการเกษตร
ที่สะดวกและปลอดภัย

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 493,000
กวาง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๑๑๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
(ไมมีลูกรังไหลทาง)

493,000

493,000

493,000

493,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

คสล. ทดแทนทอระบายน้ํา
เดิมที่ชํารุดเสียหาย
ใชการไมได

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
ตําบล สายหวยยางทอง ฟองหนีบ หมูที่ ๙
บานหวยยางทอง

หนา 83

กองชาง

การคมนาคมและการ กองชาง
ลําเลียงผลผลิตการเกษตร
ที่สะดวกและปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4 โครงการกอสรางถนน

เพื่อการคมนาคมของ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ประชาชนที่สะดวก
ตําบล สายวังกวาง - ซํามวง และปลอดภัย
หมูที่ ๑ บานวังกวาง

5 โครงการซอมแซมผิวถนน
คอนกรีตเดิมภายในหมูบาน
สายกลางหมูบาน หมูที่ ๙
บานหวยางทอง

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกวาง ๖.๐๐
เมตรยาว ๑๑๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
(ไมมีลูกรังไหลทาง)

493,000

493,000

493,000

493,000

493,000 จํานวนถนนที่เพิ่ม การคมนาคมและการ
มากขึ้น
ลําเลียงผลผลิตการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ซอมแซมถนน ๒ ชวง
ชวงที่ ๑ ขนาดกวาง
๔.๐๐ เมตร
ยาว ๓๐.๐๐ เมตร
ชวงที่ ๒ ขนาดกวาง
๔.๐๐ เมตร
ยาว ๓๘.๐๐ เมตร

81,500

81,500

81,500

81,500

81,500 จํานวนถนนที่ไดรับการคมนาคมและการ
การบํารุงรักษา ลําเลียงผลผลิตการ
เกษตรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

หนา 84

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขัน และสงเสริมอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความพรอมตอ AEC
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ที่ 6 การพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการจัดการ
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 ประชาคมหมูบาน/ประชาคมตําบล

เพื่อรับฟงปญหา ความตองการ ทุกหมูบาน รวม 11
ของประชาชน เพื่อทบทวน
หมูบ าน
และจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ความพึงพอใจ ไดขอมูลปญหา
ของประชาชนที่ ความตองการของ
เพิ่มขึ้น
ชุมชน

สํานักงานปลัด

2 องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง
พบประขาชนบูรณาการรวมกับ
หนวยบําบัดทุกขบํารุงสุข สราง
รอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด
เพชรบูรณ

เพื่อใหประชาชนผูหางไกล
ไดรับบริการจากสวนราชการ
ระดับจังหวัด

ออกหนวยบริการรวมกับ
สวนราชการจังหวัด
เพชรบูรณ

150,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ความพึงพอใจ ไดขอมูลปญหา
ของประชาชนที่ ,ความตองการของ
เพิ่มขึ้น
ชุมชน

สํานักงานปลัด

3 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใน การจัดประชุมประชาคม
ระดับหมูบานและตําบล
ระดับหมูบานและตําบล

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000 ความพึงพอใจ ใชเปนแนวทางใน
ของประชาชนที่ การพัฒนาตําบล
เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

0

0

4 โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางพ.ศ. 2562

หนา 85

330,000 330,000 330,000 ความพึงพอใจ ใชเปนแนวทางใน
ของประชาชนที่ การพัฒนาตําบล
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

ที่

โครงการ

5 จัดเก็บขอมูลจําเปนขั้นพื้นฐานเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา อบต.วังกวาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหมีขอมูลที่ถูกตองสําหรับ ทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่
การพัฒนาตําบล

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

0

0

20,000

20,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

20,000 นําขอมูลไปใช มีขอมูลสําหรับการ
แกไขปญหาไดดี พัฒนาตําบล
ยิ่งขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัด

6 สงเสริมความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย เพื่อใหประชาชนเขาใจและมี
สวนรวมในการพัฒนา

จัดอบรม จํานวน 1 ครั้ง

0

0

30,000

0

0

ประชาชนมี
ประชาชนเขาใจและ สํานักงานปลัด
ความรูเพิ่มมขึ้น มีสวนรวมในการ
พัฒนา

7 อบรมใหความรูเกี่ยวกับกฏหมาย

เพื่อใหประชาชนมีความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

จัดอบรม จํานวน 1 ครั้ง

0

30,000

0

0

0

ประชาชนมี
ประชาชนเขาใจและ สํานักงานปลัด
ความรูเพิ่มมขึ้น มีสวนรวมในการ
พัฒนา

8 จัดการเลือกตั้ง นายก อบต. และ
ส.อบต. แทนตําแหนงวาง

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมใน
การปกครองทองถิ่น

หมูบานละ 1 หนวยเลือกตั้ง 10,000

9 ฝกอบรมจริยธรรมผูบริหาร ส.อบต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
และ พนักงาน อบต.
ทํางาน

จํานวน 1 ครั้ง

10 จัดทําขอมูลรองรับระบบแผนที่ภาษี เพื่อใหมีขอมูลรองรับระบบ
และทะเบียนทรัพยสิน
แผนทีภ่ าษีฯ

แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 1 ชุด

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีสวนรวม สํานักงานปลัด
ของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่น
เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้น

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บุคลากรมี
จิตสํานึก
คุณธรรม
จริยธรรมของ
การเปน
ขาราชการและ
300,000
0
0
0
0
จัดเก็บรายไดได
ดียิ่งขึ้น

หนา 86

ประสิทธิภาพในการ สํานักงานปลัด
ทํางานเพิ่มขึ้น

มีขอมูลรองรับระบบ สํานักงานปลัด
แผนที่ภาษีฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

การจัดซื้อจัดจางมี

สํานักงานปลัด

2561

2562

2563

2564

11 อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนศูนยขอมูลขาวสารการ อุดหนุนตามโครงการศูนย
อื่น
จัดซื้อจัดจางขององคการ
ปฏิบัติการรวมในการ
บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอน้ําหนาว

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 มีศูนยขอมูล

12 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอน้ํา
หนาว

เพื่อใหประชาชนทราบถึงวัน
สําคัญตางๆ

อุดหนุนตามโครงการขอรับ
เงินสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดงานรัฐพิธี

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชนมีสวน ประชาชนมีสวนรวม สํานักงานปลัด
รวมในงานรัฐพิธี ในงานสําคัญของ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ชาติและสถาบันฯ

13 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

เพื่อใหประชาชนทราบขอมูล
ตางๆ มากขึ้น

จํานวน 1 ชุด

0

60,000

0

0

14 อุดหนุนที่ทําการปกครองน้ําหนาว
ในการจัดงานรัฐพิธี

เพื่อใหประชาชนทราบถึงวัน
สําคัญตางๆ

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
การจัดงานรัฐพิธีตางๆ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชนมีสวน ประชาชนมีสวนรวม สํานักงานปลัด
รวมในงานรัฐพิธี ในงานสําคัญของ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ชาติและสถาบันฯ

15 ขยายเวลาในการใหบริการ
ประชาชนนอกเวลาราชการ

เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน

เพิ่มในการใหบริการ
รอยละ 10

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ประชาชนใช
บริการอยาง
ตอเนื่อง

จัดเก็บภาษีไดรอยละ 90
ของยอดสํารวจ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000 การจัดเก็บภาษี ประชาชนไดรับ
สํานักงานปลัด
ที่มีประสิทธิภาพ ความสะดวกเพิม่ ขึ้น
เพิ่มขึ้น

16 ออกใหบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน

หนา 87

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ขาวสารการ
ประสิทธิภาพ
จัดซื้อจัดจางของ
องคการบริหาร
สวนตําบลระดับ
อําเภอ

0

มีศูนยขอมูล
ประชาชนทราบ
ขาวสารที่
ขอมูลตางๆเพิ่มขึน้
ใหบริการ
ประชาชนที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

ประชาชนไดรับ
สํานักงานปลัด
ความสะดวกเพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

17 อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจาง อ.น้ําหนาว

เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางมี
ประสิทธิภาพ

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
การดําเนินงานของศูนย

70,000

40,000

40,000

40,000

40,000 มีศูนยขอมูล
การจัดซื้อจัดจางมี
ขาวสารการซื้อ ประสิทธิภาพ
การจางระดับ
อําเภอที่มี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

18 โครงการซอมแซมกระจายขาว
ประจําหมูบาน

เพื่อใหการประชาสัมพันธ
ขาวสาร อยางทั่วถึง

ซอมแซมหอกระจายขาว
เพิ่มเติมอีก 1 จุด

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ประชาชนได
ประชาชนรับรู
รับทราบขอมูล ขอมูลขาวสารอยาง
ขาวสารการ
ทั่วถึง
ดําเนินงานของ
อบต.เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

19 จัดทําเวปไซตเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของ จํานวน 1 เวปไซด
อบต.วังกวาง
อบต.

25,000

25,000

25,000

25,000

ประชาชนรับทราบ
25,000 ประชาชนได
รับทราบขอมูล ขอมูลของ อบต.
ขาวสารการ
ดําเนินงานของ
อบต.เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

20 โครงการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ เพื่อเพิ่มพูลความรูสําหรับ
สําหรับบริการประชาชน
ประชาชนผูมาใชบริการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 มีศูนยขอมูล
ประชาชนรับทราบ
ขาวสารที่
ขอมูลไดอยางทั่วถึง
ใหบริการ
ประชาชนที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 มีศูนยขอมูล
ประชาชนรับทราบ
ขาวสารที่
ขอมูลไดอยางทั่วถึง
ใหบริการ
ประชาชนที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

21 จัดทําวารสาร อบต.วังกวาง

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของ
อบต.

จัดซื้อวารสารและ
หนังสือพิมพเพื่อบริหาร
ประชาชน

หนา 88

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

100,000

0

0

0

0

23 โครงการออกหนวยบริการประชาชน ออกหนวยเคลื่อนที่สําหรับการ ออกหนวยบริการรวมกับ
บริการประชาชนนอกสถานที่ สวนราชการจังหวัด
รวมกับหนวยงานราชการ/
เพชรบูรณ
รัฐวิสาหกิจ/สถานศึกษา/เอกชน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ความพึงพอใจ ไดขอมูลปญหา
ของประชาชนที่ ,ความตองการของ
เพิ่มขึ้น
ชุมชน

สํานักงานปลัด

24 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพและ
วารสารประจําหมูบาน

เพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูล จัดซื้อหนังสือพิมพหรือ
ไดอยางทั่วถึง
วารสาร ทุกสัปดาห

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000 มีศูนยขอมูล
ประชาชนรับทราบ
ขาวสารที่
ขอมูลไดอยางทั่วถึง
ใหบริการ
ประชาชนที่ดีขึ้น

กองชาง

25 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครุภัณฑ การทํางานมี
สํานักงานปลัด
เครื่องมือ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เครื่องใชในการ
ปฎิบัติรายการที่
เพิ่มขึ้น

22 โครงการจัดจางทําเวทีลอยสําหรับ
ประกอบกิจกรรม

เพื่อใหมีเวทีสําหรับทํากิจกรรม เวทีลอยขนาดกวาง 6
ตาง เชน วันเด็กแหงชาติ
เมตร ยาว 20 เมตร
วันสงกรานต

เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอลความเร็ว 20 ตอ
นาที จํานวน 1 เครื่อง

26 โครงการจัดซื้อโตะและเกาอี้ประชุม เพื่อรับรองภาระกิจประชุมของ จัดซื้อโตะและเกาอี้ประชุม
อบต.วังกวาง

90,000

90,000
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90,000

90,000

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
มากขึ้น

มีเวทีสําหรับ
ประกอบกิจกรรม

สํานักปลัด

90,000 จํานวนครุภัณฑ การทํางานมี
สํานักงานปลัด
เครื่องมือ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เครื่องใชในการ
ปฎิบัติรายการที่
เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รถบรรทุกดีเซลขนาดไมต่ํา
กวา 2400 ซีซี ขับเคลื่อน
สองลอ จํานวน 1 คัน

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

27 โครงการจัดซื้อรถสวนกลาง

เพื่อการติดตอประสานงานใน
ราชการ อบต.วังกวาง

787,000 787,000 787,000 787,000 787,000 จํานวนครุภัณฑ การทํางานมี
สํานักงานปลัด
เครื่องมือ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เครื่องใชในการ
ปฎิบัติรายการที่
เพิ่มขึ้น

28 โครงการจัดซื้อเครื่องพนยุงลาย

เพื่อปองกันการแพรระบาดโรค จัดซื้อเครื่องพนยุงลาย
ไขเลือดออก

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จํานวนครุภัณฑ การทํางานมี
สํานักงานปลัด
เครื่องมือ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เครื่องใชในการ
ปฎิบัติรายการที่
เพิ่มขึ้น

29 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบ
ขอแข็ง

เพื่อตัดหญาบริเวณที่ทําการ
และสถานที่สาธารณะ

เครื่องตัดหญาจํานวน 3
เครื่อง

28,500

28,500

28,500

28,500

28,500 จํานวนครุภัณฑ การทํางานมี
สํานักงานปลัด
เครื่องมือ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เครื่องใชในการ
ปฎิบัติรายการที่
เพิ่มขึ้น

30 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
สําหรับประชาชน

สํานักงานปลัด
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
108,800 108,800 108,800 108,800 108,800 จํานวนครุภัณฑ การทํางานมี
ขนาด 18000 บีทียู
เครื่องมือ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
จํานวน 2 เครื่องและขนาด
เครือ่ งใชในการ
ปฎิบตั ิรายการที่
15000 บีทียู จํานวน 2
เครื่อง
เพิ่มขึน้
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุดดับเพลิงตามมาตรฐาน
กรมปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย จํานวน 6 ชุด

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

31 โครงการจัดซื้อครุภัณฑชุดดับเพลิง

เพื่อสําหรับชุดปฏิบัติการ
ดับเพลิงในเหตุอัคคีภัย

32 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสายสงน้ํา
ดับเพลิง

เพื่อสําหรับดับเพลิงและบริการ สายสงน้ําดับเพลิง ขนาด
สงน้ําประชาชน
เสนผาศูนยกลาง 2.5 นิ้ว
ยาว 20 เมตร พรอมขอ
ตอสวมเร็วทําดวยอลูมินั่ม
ปละ 2 เสน

18,400

18,400

18,400

18,400

18,400 จํานวนครุภัณฑ การทํางานมี
สํานักงานปลัด
เครื่องมือ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เครื่องใชในการ
ปฎิบัติรายการที่
เพิ่มขึ้น

33 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบ
ลอจักรยาน

เพื่อตัดหญาบริเวณที่ทําการ
และสถานที่สาธารณะ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 จํานวนครุภัณฑ การทํางานมี
สํานักงานปลัด
เครื่องมือ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เครื่องใชในการ
ปฎิบัติรายการที่
เพิ่มขึ้น

เครื่องตัดหญาแบบลอ
จักรยานจํานวน 1 เครื่อง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครุภัณฑ การทํางานมี
สํานักงานปลัด
เครื่องมือ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เครื่องใชในการ
ปฎิบัติรายการที่
เพิ่มขึ้น

34 โครงการจัดซื้อรถสําหรับศูนย อปพร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ศูนย รถสําหรับศูนย อปพร.แบบ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนครุภัณฑ
อบต.วังกวาง
อปพร.
รถกระบะตอนเดียว ขนาด
เครื่องมือ
ไมเกิน 2,500 CC
เครือ่ งใชในการ
ปฎิบัติรายการที่
เพิ่มขึ้น
โครงการจัดทําซุมพระบรมฉายา
เพื่อแสดงออกซึ่งความ
จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดทําซุมเฉลิม
ลักษณเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประดับบริเวณที่ทํา
พระเกียรติ
35
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10
การองคการบริหารสวน
จํานวน 1 ซุม
ตําบลวังกวาง
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การทํางานมี
สํานักงานปลัด
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย

สํานักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่นคงของคนและชุมชนอยางทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ที่ 5 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ
1.1 แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนและ ศพด.

เพื่อใหเด็กเล็กและนักเรียน นักเรียน 562 คน
มีสุขภาพแข็งแรง
เด็กเล็ก 102 คน

2,600,000 2,700,000 2,800,000 2,900,000 2,900,000 เด็กเล็กมี
เพื่อใหเด็กไดรับ
สุขภาพแข็งแรง อาหารตามหลัก
เพิ่มขึ้น
โภชนาการ

2 โครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนและ ศพด.

เพื่อใหเด็กเล็กและนักเรียน นักเรียน 562 คน เด็กเล็ก
มีสุขภาพแข็งแรง
102 คน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กเล็กมี
เด็กเล็กและนักเรียน กองการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง มีสขุ ภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น

3 โครงการจัดหาสื่อการเรียน
การสอนเด็ก ศพด.

เพื่อใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

จํานวน 2 ศูนยฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

4 โครงการเทลานคอนกรีตรอบ เพื่อใหการเรียนการสอนมี
อาคาร ศพด. หมู 1
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

จํานวน 1 แหง

50,000

0

0

0

5 จัดการแขงขันกีฬาเด็กเล็ก
เกมส

จํานวน 1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

เพื่อใหเด็กเล็กมีพัฒนาการ
ที่สมวัย
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100,000 เด็กเล็กมีแหลง การเรียนการสอนมี
เรียนรูที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้น
0

จํานวนลาน
การเรียนการสอนมี
คอนกรีตเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้น

20,000 เด็กเล็กมีสุขภาพ เด็กเล็กมีพัฒนาการ
สมวัย

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองชาง

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

100,000

100,000

100,000

100,000

5,000

5,000

5,000

5,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

6 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

เพื่อใหเด็กกลาแสดงออก
และมีพัฒนาการที่สมวัย

เด็กศูนยพัฒนาฯและโรงเรียน
ในตําบล

7 จัดงานวันบัณฑิตนอย

เพื่อใหทุกคนเห็น
ความสําคัญของการศึกษา

จํานวน 1 ครั้ง

8 โครงการสรางโอกาสในการ
เรียนรูโรงเรียนบาน
หวยหินลับ

เพื่อใหทุกคนเห็น
ความสําคัญของการศึกษา

นักเรียนจํานวน 50 คน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 เด็กเล็กมีแหลง ทุกคนเห็น
เรียนรูที่เพิ่มขึ้น ความสําคัญของ
การศึกษา

กองการศึกษา

9 โครงการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการแยก
ขยะ/การออมดวยขยะ
โรงเรียนบานหวยหินลับ
10 คุณธรรมนําความรูสูชีวิตที่
ยั่งยืน หมูที่ 4

เพื่อใหทุกคนเห็น
ความสําคัญของการศึกษา

นักเรียนจํานวน 100 คน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 เด็กเล็กมีแหลง ทุกคนเห็น
เรียนรูที่เพิ่มขึ้น ความสําคัญของ
การศึกษา

กองการศึกษา

เพื่อใหทุกคนเห็น
ความสําคัญของการศึกษา

จํานวนนักเรียน 100 คน

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

เด็กเล็กมีแหลง ทุกคนเห็น
เรียนรูที่เพิ่มขึ้น ความสําคัญของ
การศึกษา

กอง
การศึกษาฯ

11 โครงการโรงเรียนสีขาว
หมูที่ 4

เพื่อใหทุกคนเห็น
ความสําคัญของการศึกษา

จํานวนนักเรียน 100 คน

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

เด็กเล็กมีแหลง ทุกคนเห็น
เรียนรูที่เพิ่มขึ้น ความสําคัญของ
การศึกษา

กอง
การศึกษาฯ
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100,000 เด็กเขารวม
เด็กกลาแสดงออก
โครงการรอยละ และมีพัฒนาการที่
80
สมวัย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

5,000

กองการศึกษา

เด็กเขารวม
เห็นความสําคัญของ กองการศึกษา
โครงการรอยละ การศึกษาและพัฒนา
81
เด็กในชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

12 อุดหนุนการจัดงานขาวหลาม เพื่อสืบสานงานประเพณี
ฯ อ.น้ําหนาว
ประจําอําเภอ

อุดหนุนงบประมาณที่ทําการ
ปกครอง อ.น้ําหนาว

100,000

100,000

150,000

150,000

150,000 ประชานมีสวน งานประเพณีประจํา สํานักงานปลัด
รวมในการ
อําเภอไดรับการสืบ
อนุรักษ
สาน
ประเพณีทองถิ่น
เพิ่มขึ้น

13 จัดขบวนแหรถบุพชาติงาน
ขาวหลามฯ อ.น้ําหนาว

เพื่อสืบสานงานประเพณี
ประจําอําเภอ

จัดขบวนแหและรถบุผาชาติใน
งานขาวหลาม

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ประชานมีสวน งานประเพณีประจํา สํานักงานปลัด
รวมในการ
อําเภอไดรับการสืบ
อนุรักษ
สาน
ประเพณีทองถิ่น
เพิ่มขึ้น

14 จัดงานสงกรานตและรดน้ํา
ผูสูงอายุ

เพื่อแสดงความกตัญูตอ
ผูสูงอายุ

ปละ 1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ประชานมีสวน ประชาชนไดแสดง
รวมในการ
ความกตัญูตอ
อนุรักษ
ผูสูงอายุ
ประเพณีทองถิ่น
เพิ่มขึ้น

0

20,000

20,000

0

15 จัดประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีถวาย
เทียนพรรษา

จํานวน 1 ครั้ง
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0

ประชาชนมีสวน
รวมในการ
อนุรักษ
ประเพณีทองถิ่น
เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

ประชาชนมีสวนรวม สํานักงานปลัด
อนุรักษและสืบสาน
ศาสนาและประเพณี
ไทย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

0

20,000

20,000

0

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000 จํานวนครุภัณฑ การทํางานมี
กองการศึกษา
เครื่องมือ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เครื่องใชในการ
ปฎิบัติรายการที่
เพิ่มขึ้น

19 โครงการจัดซื้อโทรทัศน LED เพื่อเปนสื่อในการเรียนการ โทรทัศน LED TV ขนาด 40
TV
สอน
นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000 จํานวนครุภัณฑ การทํางานมี
กองการศึกษา
เครื่องมือ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เครื่องใชในการ
ปฎิบัติรายการที่
เพิ่มขึ้น

20 โครงการจัดซื้อลําโพงพรอม
ไมคโครโฟน

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000 จํานวนครุภัณฑ การทํางานมี
กองการศึกษา
เครื่องมือ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เครื่องใชในการ
ปฎิบัติรายการที่
เพิ่มขึ้น

16 เขารวมแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ

เพื่อใหบุลากรใน อบต.วัง
กวางมีสุขภาพรางกายที่
แข็งแรง เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชน

เขารวมแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ ปละ 1 ครัง

17 สงเสริมสุขภาพดวยการออก เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ จํานวน 1 แหง
กําลังกาย (เตนแอโรบิค)
ดีข้นึ
18 โครงการจัดซื้อเครื่องซักผา
แบบธรรมดา

เพื่อใชซักผาเด็กปฐมวัย
ศพด.วังกวาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน

เครื่องซักผาแบบธรรมดา
จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อลําโพงพรอมไมค จํานวน
2 ชุด
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2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
อันดีระหวาง
ทองถิ่นตางๆใน
จังหวัดเพชรบูรณ
0

ประชาชนมี
สุภาพดีขึ้น

บุลากรมีความตื่นตัว สํานักงานปลัด
ในการออกกําลัง
กายและดูแลสุขภาพ
โดยการหันมาเลน
กีฬาและออกกําลัง
กาย
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

21 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
สวนทองถิ่น

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อสืบสานงานประเพณี
ประจําอําเภอ

อุดหนุนที่ทําการปกครองสวน
ทองถิ่นทุกป

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ประชาชนมีสวน รวมสืบสานงาน
รวมในการ
ประเพณีประจํา
อนุรักษ
อําเภอ
ประเพณีทองถิ่น
เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

22 อุดหนุนองคกรปกครองสวน เพื่อสืบสานงานประเพณี
ทองถิ่นอื่น
ประจําอําเภอ

อุดหนุนที่ทําการปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นทุกป

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ประชาชนมีสวน รวมสืบสานงาน
ประเพณีประจํา
รวมในการ
อําเภอ
อนุรักษ
ประเพณีทองถิ่น
เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

23 อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ

ขยายโอกาสทางการศึกษา
ใหกับประชาชนอยางเทาเทียม
กัน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 โอกาสเขาถึง
ดานการศึกษา
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพิ่มขึ้น

เพื่อเปดโอกาสเขาถึง
ทางดานการศึกาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนมีโอกาส สํานักงานปลัด
เขาถึงดานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมากขึ้น

หนา 96

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร
1. ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1.1 แผนงาน การเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.๐๒

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสงเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัว หมูที่ 1

เพื่อใหกลุมอาชีพปลูกผักมี
เงินทุนหมุนเวียน สราง
รายไดและลดปญหาการ
วางงาน

กลุมอาชีพหมูที่ 1 จํานวน 1
กลุม

0

50,000

0

0

50,000 ประชาชนมีงาน กลุมอาชีพปลูกผักมี สํานักงานปลัด
ทํามีรายไดที่
เงินทุนหมุนเวียน
มากขึ้น
สรางรายได และลด
ปญหาการวางงาน

2 โครงการทําเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเผยแพรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

อบรมทฤษฎีใหม จํานวนรุนละ
100 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ประชาชนมีงาน สรางรายได และ
สํานักงานปลัด
ทํามีรายไดที่
ลดปญหาการวางงาน
มากขึ้น

3 โครงการสงเสริมกลุมทําไม
กวาด หมูที่ 1

เพื่อใหกลุมอาชีพ สราง
รายไดและลดปญหาการ
วางงาน

กลุมอาชีพหมูที่ 1 จํานวน 1
กลุม

0

10,000

0

10,000

0

ประชาชนมีงาน สรางรายได และลด สํานักงานปลัด
ทํามีรายไดที่
ปญหาการวางงาน
มากขึ้น

4 โครงการอบรมอาชีพการ
เพาะเห็ด

เพื่อใหประชาชนเรียนรู
อาชีพดานการเพาะเห็ด
และมีเห็ดไวบริโภคใน
ครัวเรือน

ประชาชนทั่วไปในตําบลวังกวาง

0

0

50,000

0

0

ประชาชนมีงาน สรางรายได และ
สํานักงานปลัด
ทํามีรายไดที่
ลดปญหาการวางงาน
มากขึ้น

หนา 97
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

0

50,000

0

0

50,000 ประชาชนมีงาน ประชาชนมีงานทํา สํานักงานปลัด
ทํามีรายไดที่
มีรายไดเสริมจาการ
มากขึ้น
เลี้ยงไกพันธุไข

0

20,000

0

0

20,000 ประชาชนมีงาน ศูนยฯมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัด
ทํามีรายไดที่
เพิม่ ขึ้น
มากขึ้น

0

0

0

50,000

0

ประชาชนมีงาน ประชาชนมีรายได
ทํามีรายไดที่
เพิ่มขึ้น
มากขึ้น

จัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง

0

10,000

10,000

0

0

ประชาชนมีงาน ศูนยฯมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัด
ทํามีรายไดที่
เพิม่ ขึ้น
มากขึ้น

9 โครงการพัฒนาจุดชมวิว
เพื่อรองรับการทองเที่ยว
บริเวณไรผูใหญบาน หมูที่ 8 ภายในตําบล

1 แหง

0

0

300,000

0

0

มีแหลงเรียนรู
เชิงธรรมชาติที่
เพิ่มขึ้น

10 โครงการสนับสนุนอาชีพการ เพื่อสงเสริมอาชีพสราง
เลี้ยงไกพันธุไข และไก
รายไดและลดปญหาการ
พื้นเมือง หมูที่ 9
วางงาน

ประชาชนทั่วไป หมูที่ 9

100,000

0

0

0

0

ประชาชนมีงาน ประชาชนมีงานทํา สํานักงานปลัด
ทํามีรายไดที่
มีรายไดเสริมจาการ
มากขึ้น
เลี้ยงไกพันธุไข

5 โครงการอุดหนุนการเลี้ยงไก เพื่อใหกลุมอาชีพการทํา
ประชาชนทั่วไป หมูที่ 2
พันธุไข หมูที่ 2
ขนมดอกจอกมีเงินทุน
หมุนเวียน สรางรายไดและ
ลดปญหาการวางงาน
6 โครงการอุดหนุนการ
เพื่อใหกลุมอาชีพการทํา
ประชาชนทัว่ ไป หมูที่ 3
พัฒนาการปลูกไผและ
ขนมดอกจอกมีเงินทุน
ปลูกลวย หมูที่ 2
หมุนเวียน สรางรายไดและ
ลดปญหาการวางงาน
7 โครงการฝกอาชีพตัดเย็บ
สรางรายไดใหประชาชน
ประชาชนทัว่ ไป หมูที่ 5
เสื้อผา หมู 5
8 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรูสําหรับการเกษตร
หมูที่ 7

เพื่อสงเสริมวิชาการและ
พัฒนาอาชีพในดานตางๆ

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมีรายได
จากการทองเที่ยว
ยิ่งขึ้น

สํานักงานปลัด

กองชาง

หนา 98
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565
0

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ เพื่อสงเสริมอาชีพสราง
ผูปลูกลวย หมูที่ 9
รายไดและลดปญหาการ
วางงาน
12 โครงการอบรมแปรรูป
เพื่อสงเสริมวิชาการและ
ผลผลิตทางการเกษตร
พัฒนาอาชีพในดานตางๆ

อบรมใหความรูและสาธิตดาน
การตลาด

20,000

0

0

0

จัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง

40,000

40,000

40,000

40,000

13 โครงการอบรมผลิตเกษตร
ปลอดสารพิษตําบลวังกวาง

จัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง

0

30,000

0

0

14 สนับสนุนการดํานเนินงาน เพื่อใหศูนยฯมีประสิทธิภาพ ดําเนินการ 1 ครั้ง
ศูนยถายทอด
เพิม่ ขึ้น
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000 กลุมเกาตรกรมี ศูนยฯมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัด
งานทํามีรายได เพิม่ ขึ้น
ที่มากขึ้น

15 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม เพื่อประชาสัมพันธการ
จัดกิจกรรม เชนพิธีเปดการ
การทองเที่ยวตําบลวังกวาง ทองเที่ยวในตําบลวังกวางให ทองเที่ยว การจัดนิทัศนการณ
เปนที่รูจัก
การประชาสัมพันธ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 นักทองเทียวที่
เขามาเที่ยวใน
ตําบลมากขึ้น

0

300,000

0

0

16 ปรับปรุงภูมิทัศนการ
ทองเที่ยว ผาสวรรค หมู 6

เพื่อสงเสริมวิชาการและ
พัฒนาอาชีพในดานตางๆ

เพื่อรองรับการทองเที่ยว
ภายในตําบล

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวผา
สวรรคตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนมีงาน
ทํามีรายไดที่
มากขึ้น
40,000 ประชาชนมีงาน
ทํามีรายไดที่
มากขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

0

0

ศูนยฯมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัด
เพิ่มขึ้น
ศูนยฯมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัด
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีงาน ศูนยฯมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัด
ทํามีรายไดที่
เพิม่ ขึ้น
มากขึ้น

มีแหลงเรียนรู
เชิงธรรมชาติที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีรายได
จากการทองเที่ยว
ยิ่งขึ้น

สํานักงานปลัด

ประชาชนมีรายได
จากการทองเที่ยว
ยิ่งขึ้น

กองชาง

หนา 99
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

17 ปรับปรุงภูมิทัศนการ
เพื่อรองรับการทองเที่ยว
ทองเที่ยวหลนหินงอย หมูที่ 8 ภายในตําบล

18 โครงการอบรมใหความรูและ เพื่อพัฒนาความรูและเพิ่ม
ศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประสิทธิภาพในดาน
เศรษฐกิจพอเพียงใหแก
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานและลูกจางสวน
ตําบล ผูนําชุมชน ปราชญ
ชาวบาน ตําบลวังกวาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวหลนหิน
งอย ตามแบบ อบต.กําหนด

0

300,000

0

0

0

ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสวนตําบล และผูนํา
ชุมชน

0

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีแหลงเรียนรู
เชิงธรรมชาติที่
เพิ่มขึ้น

300,000 ผูเขารวม
โครงการมีการ
พัฒนาศักยภาพ
เพิ่มขึ้นรอยละ
80

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีรายได
จากการทองเที่ยว
ยิ่งขึ้น
ผูบริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานและ
ลูกจางสวนตําบล
ผูนําชุมชน ปราชญ
ชาวบาน ตําบลวัง
กวาง มีความรูและมี
ประสิทธิภาพดาน
เศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้น รอยละ ๘๐

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

สํานักปลัด

หนา 100

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ที่ 4 การพัฒนาดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.1 แผนงาน เคหะชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.๐๒

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดซื้อถังขยะ

เพื่อใหการกําจัดขยะถูก
สุขลักษณะ

จํานวน 600 ถัง

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000 จํานวนขยะใน
ชุมชน/ตลาด
ลดลง

การกําจัดขยะถูก
สุขลักษณะ

สํานักงานปลัด

2 โครงการหนาบานนามอง

เพือปรับปรุงภูมิทัศนและ
สรางทัศนียภาพที่สวยงาม

ทุกครัวเรือน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนขยะใน
ชุมชน/ตลาด
ลดลง

การกําจัดขยะถูก
สุขลักษณะ

สํานักงานปลัด

3 โครงการธนาคารขยะ

เพื่อใหการกําจัดขยะถูก
สุขลักษณะ

จัดตั้งธนาคารขยะครบทุก
หมูบาน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวนขยะใน
ชุมชน/ตลาด
ลดลง

การกําจัดขยะถูก
สุขลักษณะ

สํานักงานปลัด

4 โครงการรณรงคการคัดแยก
ขยะ

เพื่อใหการคัดแยกขยะลด
มลพิษในสิ่งแวดลอม

รณรงคการคัดแยกขยะใน
หมูบาน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวนขยะใน
ชุมชน/ตลาด
ลดลง

การกําจัดขยะถูก
สุขลักษณะ

สํานักงานปลัด

หนา 101

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565
0

5 โครงการปรับภูมิทัศนศูนย
การเรียนรู หมูที่ 1

บริเวณศูนยการเรียนรู
สะอาด สวยงาม รมรื่น

ประชาชนทั่วไป

0

0

100,000

0

6 โครงการปลุกตนไมปรับภูมิ
ทัศนถนนสายหลักสองขาง
ทาง หมูที่ 4

เพื่ออนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ประชาชนทั่วไป

0

0

0

0

7 โครงการอบรมเรื่องการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล หมูที่ 8

เพื่อใหความรูเรื่องการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

ประชาชนทั่วไป

0

0

0

100,000

8 โครงการฝงกลบบอขยะ
พรอมปรับพื้นที่โดยรอบ
บริเวณโคกดินแดง หมูที่ 1
บานวังกวาง

เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยใน
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กําจัดขยะมูลฝอยโดยการฝง
กลบ จํานวน

150,000

150,000

150,000

150,000

หนา 102

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บริเวณศูนยการ ประชาชนมีสุขภา สํานักงานปลัด
เรียนรูสะอาด กายและใจทีแ่ จมใส
สวยงาม
100,000 มีตนไมเพิ่มขึ้น สามารถอนุรกั ษ
สํานักงานปลัด
ธรรมชาติของปาไม
และสิ่งแวดลอม
0

ประชาชนมี
มีความรูเรื่องการ
ความรูเรื่องการ กําจัดขยะมูลฝอย
กําจัดขยะมูล และสิง่ ปฏิกูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

150,000 ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ลดลง ไมมีขยะ
ตกคางและสง
กลิ่นเหม็น

สํานักงานปลัด

ทําใหขยะมูลฝอย
สํานักงานปลัด
และสิ่งปฏิกูลลดลง
ไมมีขยะตกคางและ
สงกลิ่นเหม็น
คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ที่ 4 การพัฒนาดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.2 แผนงาน การเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการทําแนวกันไฟปา
ชุมชน

เพื่อทําแนวกันไฟ ปองกัน
ไฟปาบริเวณปาชุมชน

จํานวน 11 แหง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จํานวนปาไมที่
เพิ่มขึ้น

ปองกันการเกิดไฟ
ปาบริเวณปาชุมชน

กองชาง

2 โครงการกอสรางฝายกันน้ํา
ลําธาร (ฝายแมว)

เพื่อกักเก็บน้ําและเพื่อ
ความชุมชื้นแกผิวดิน

กอสรางฝายแมว ปละ 1 แหง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ประชาชนมีน้ํา
ใชเพิ่มขึ้น

มีน้ําสําหรับพื้นปา
และทําการเกษตร

กองชาง

0

0

0

จํานวนปาไมที่
เพิ่มขึ้น

ปาในพื้นที่มีความ
สมบูรณ

สํานักงานปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000 จํานวนปาไมที่
เพิ่มขึ้น

ปาในพื้นที่มีความ
สมบูรณ

สํานักงานปลัด

30,000

50,000

50,000

50,000 มีเครือขายใน ปาในพื้นที่มีความ
การปองกันและ สมบูรณ
เฝาระวังไฟปา
เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

3 โครงการอบรมจัดตั้งราษฎร เพื่อปลูกจิตรสํานึกให
อบรม รสทป. จํานวน 1 รุนๆละ 100,000
อาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) ราษฎรชวยกันหวงแหนและ 100 คน
รักษาปาไมในพื้นที่ตําบล
4 บวชปาชุมชน
เพื่อรักษาปาในพื้นที่ใหมี
จํานวน 11 แหง
20,000
ความสมบูรณ
5 ปองกันและควบคุมไฟปา

เพื่อรักษาปาในพื้นที่ใหมี
ความสมบูรณ

พื้นที่ปาทั้งตําบลวังกวาง

30,000

หนา 103

0

ที่

โครงการ

6 จัดสรางสวนสาธารณะ
สําหรับชุมชน

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
สําหรับพักผอนหยอนใจ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 11 แหง

7 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาในชุมชน ปลูกตนไมบริเวณพื้นที่ปาชุมชน
เกียรติฯ
และสรางจิตรสํานึกในการ และทีส่ าธารณะ ปละ 2000
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กลา

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

0

0

70,000

0

0

30,000

30,000

30,000

30,000

หนา 104

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนสวน
ประชาชนมีสถานที่
สุขภาพที่เพิ่มขึ้น สําหรับพักผอน
หยอนใจ

30,000 จํานวนปาไมที่
เพิ่มขึ้น

เพิ่มพื้นที่ปา
ประชาชนมีจิตร
สํานึก ไมตัดไม
ทําลายปา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

สํานักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.๐๒
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่นคงของคนและชุมชนอยางทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ที่ 5 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 จายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง เพื่อใหผูสูงอายุสามารถ
ชีพผูสูงอายุ
ดํารงชีวิตไดตามอัตภาพ

692 ราย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผูสูงอายุไดรับ ผูสูงอายุสามารถ
เบี้ยยังชีพ
ดํารงชีวิตไดตาม
เพิ่มขึ้น
อัตภาพ

สํานักงานปลัด

2 จายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง เพื่อใหผูพิการสามารถ
ชีพผูพิการ
ดํารงชีวิตไดตามอัตภาพ

166 ราย

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผูพิการไดรับ
เบี้ยยังชีพ
เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

3 จายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง เพื่อใหผูปวยเอดสสามารถ
ชีพผูปวยเอดส
ดํารงชีวิตไดตามอัตภาพ

12 ราย

4 อุดหนุนเหลากาชาดจ.
เพื่อชวยเหลือผูที่ประสบภัย อุดหนุนงบประมาณปละ
เพชรบูรณตามโครงการ
ตางๆ
10,000.- บาท
กาชาดทองถิ่นรวมใจ
ชวยเหลือผูประสบภัยจังหวัด
เพชรบูรณ

ผูพิการสามารถ
ดํารงชีวิตไดตาม
อัตภาพ

72,000

72,000

72,000

72,000

72,000 ผูปวยเอดส
ผูปวยเอดสสามารถ
ไดรับเบี้ยยังชีพ ดํารงชีวิตไดตาม
เพิ่มขึ้น
อัตภาพ

สํานักงานปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ผูประสบภัย
ไดรับความ
ชวยเหลือ
เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

หนา 105

ผูที่ประสบภัยตางๆ
ไดรับการชวยเหลือ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

100,000

100,000

100,000

100,000

6 โครงการจางแรงงาน
นักเรียน/นักศึกษา ชวงปด
ภาคเรียน

จัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซม
บานสําหรับผูยากจนและ
ดอยโอกาส
เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามี จางนักเรียนนักศึกษา
รายไดระหวางปดภาคเรียน ชวงปดภาคเรียนปละ 10
และแบงเบาภาระผูปกครอง คน

50,000

50,000

50,000

50,000

7 สงเคราะหและชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยตางๆ

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่
ประสบภัย

ผูที่ประสบภัย จํานวน
11 หมูบาน

100,000

100,000

0

0

8 อุดหนุนเหลากาชาดจ.
เพชรบูรณ

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยตางๆ

อุดหนุนตามโครงการ
เหลากาชาดและชาว
ทองถิ่นรวมใจชวย
ผูประสบภัยและผู
เดือดรอนจังหวัด
เพชรบูรณ

10,000

10,000

10,000

10,000

5 โครงการบานทองถิ่นไทยฯ

เพื่อใหผูที่ยากจนมีที่อยู
อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง

หนา 106

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 ที่อยูอาศัย
สําหรับ
ผูดอยโอกาส
50,000 เพิ่มรายไดแก
นักเรียน

0

ชวยเหลือ
ผูประสบภัย
เพิ่มขึ้น

10,000 ชวยเหลือ
ผูประสบภัย
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผูที่ยากจนมีที่อยู
อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง

กองชาง

นักเรียนนักศึกษามี
รายไดระหวางปดภาค
เรียนและแบงเบา
ภาระผูปกครอง
ผูที่ประสบภัยไดรับ
การชวยเหลือ

สํานักงานปลัด

ผูที่ประสบภัยไดรับ
การชวยเหลือ

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่นคงของคนและชุมชนอยางทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ที่ 5 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
1.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน เพื่อเพิ่มบทบาทสตรี และ สนับสนุนงบประมาณใน
วันสตรีสากล ของตําบลวัง การรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรม การดําเนินการตาม
กวาง
เพือ่ สังคมของกลุมสตรี
โครงการของกลุมสตรี
ตําบลวังกวาง

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

30,000

20,000

20,000

20,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 สรางความ
เขมแข็งและ
เพิ่มรายไดแก
ประชาชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพิ่มบทบาทสตรี ทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม
ของกลุมสตรีตําบลวัง
กวาง

สํานักงานปลัด

2 โครงการอุดหนุนกองทุนแม
ของแผนดิน หมูที่ 1

เพื่อสงเสริมกองทุนแมของ อุดหนุนงบประมาณ
แผนดิน เพื่อสรางความเข็ม กองทุนแมของแผนดิน
แข็งของกองทุนและปองกัน
ปญหาดานยาเสพติด

0

10,000

0

0

0

สรางความ
สงเสริมและตอยอด
เขมแข็งและ กองทุนแมของแผนดิน
เพิ่มรายไดแก ปองกันและแกไข
ประชาชน
ปญหาดานยาเสพติด

สํานักงานปลัด

3 โครงการอุดหนุนกองทุนแม
ของแผนดิน หมูที่ 2

เพื่อสงเสริมและตอยอด
อุดหนุนงบประมาณ
กองทุนแมของแผนดิน เพื่อ กองทุนแมของแผนดิน
สรางความเข็มแข็งของ
กองทุนและปองกันปญหา
ดานยาเสพติด

0

10,000

0

0

0

สรางความ
สงเสริมและตอยอด
เขมแข็งและ กองทุนแมของแผนดิน
เพิ่มรายไดแก ปองกันและแกไข
ประชาชน
ปญหาดานยาเสพติด

สํานักงานปลัด

4 โครงการเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย

เพื่อเผยแพรพระกรณียกิจ
และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

100,000

100,000

100,000

จัดฝกอบรมใหความรูแก 100,000
ประชาชน ปละ 100 คน

หนา 107

100,000 ประชาชนรัก
และเทิดทูน
สถาบัน

ราษฎรมีความ
จงรักภักดีและ
ทราบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 โครงการอุดหนุนกองทุนแม
ของแผนดิน หมูที่ 6

เพื่อสงเสริมและตอยอด
อุดหนุนงบประมาณ
กองทุนแมของแผนดิน เพื่อ กองทุนแมของแผนดิน
สรางความเข็มแข็งของ
กองทุนและปองกันปญหา
ดานยาเสพติด

0

10,000

0

0

0

สรางความ
สงเสริมและตอยอด
เขมแข็งและ กองทุนแมของแผนดิน
เพิ่มรายไดแก ปองกันและแกไข
ประชาชน
ปญหาดานยาเสพติด

สํานักงานปลัด

6 โครงการอุดหนุนกองทุนแม
ของแผนดิน หมูที่ 11

อุดหนุนงบประมาณ
เพื่อสงเสริมและตอยอด
กองทุนแมของแผนดิน เพื่อ กองทุนแมของแผนดิน
สรางความเข็มแข็งของ
กองทุนและปองกันปญหา
ดานยาเสพติด

0

10,000

0

0

0

สรางความ
สงเสริมและตอยอด
เขมแข็งและ กองทุนแมของแผนดิน
เพิ่มรายไดแก ปองกันและแกไข
ประชาชน
ปญหาดานยาเสพติด

สํานักงานปลัด

7 ปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล

เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานตและป
ในตําบล
ใหม

70,000

70,000

70,000

0

0

จํานวนครั้ง
ลดอุบัติเหตุใหเปนศูนย สํานักงานปลัด
ของการเกิด
อุบัติเหตุที่ลดลง

8 จัดหาวัสดุจราจร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
จัดซื้อวัสดุจราจรที่จําเปน
การปองกันและลดอุบัติเหตุ

100,000

100,000

100,000

0

0

จํานวนวัสดุ ประสิทธิภาพการ
อุปกรณ/เครื่อง ทํางานดานจราจร

9 ฝกทบทวน อปพร.

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยตางๆ

0

50,000

50,000

50,000

จํานวน 1 ครั้ง

หนา 108

50,000 เพิ่มความรูแก ประชาชนที่ประสบ
สมาชิก อปพร. ภัยตางๆไดรบั การ
ชวยเหลือ

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

200,000

200,000

200,000

200,000

0

50,000

50,000

50,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

10 ปองกันและบรรเทาสาธารณ เพื่อปองกันและแกไขสา
ภัย
ธารณภัยตางๆ

จํานวน 11 หมูบาน

11 สนับสนุนการดําเนินงานของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
หนวยกูภัยประจําตําบล
OTOS
(OTOS)

จํานวน 5 ครั้ง

12 คายเยาวชนตานยาเสพติด
และปญหาตั้งครรภกอนวัย
อันควร

เพื่อเสริมสรางการเรียนรู
ของเยาวชน

จัดกิจกรรมคายเยาวชน

100,000

200,000

200,000

20,000

13 อุดหนุนศูนยอํานวยการ
ศพส.จ.พช.

เพื่อปองกันการแพรระบาด อุดหนุนงบประมาณศูนย
ของยาเสพติด
ศพส.จ

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000 การแพร
การแพรระบาดของยา
ระบาดของยา เสพติดลดลง
เสพติดลดลง

สํานักงานปลัด

14 อุดหนุนศูนยอํานวยการ
ศพส.อ.น้ําหนาว.

เพื่อปองกันการแพรระบาด อุดหนุนงบประมาณ ศูนย
ของยาเสพติด
ศพส.อ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 การแพร
การแพรระบาดของยา
ระบาดของยา เสพติดลดลง
เสพติดลดลง

สํานักงานปลัด

15 ปองกันและแกไขปญหาการ
แพรระบาดของยาเสพติด

เพื่อปองกันการแพรระบาด จัดอบรม 1 ครั้ง
ของยาเสพติด

0

20,000

20,000

20,000

20,000 การแพร
การแพรระบาดของยา
ระบาดของยา เสพติดลดลง
เสพติดลดลง

สํานักงานปลัด

หนา 109

200,000 จํานวน
ผูที่ประสบภัยไดรับ
สํานักงานปลัด
สมาชิก อป
การชวยเหลือทันทวงที
พร.และความ
พรอมในการ
ปฏิบัติงาน
50,000 จําิ่ นวนึ้
OTOS มี
สํานักงานปลัด
สมาชิก อป
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
พร.และความ
พรอมในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น
20,000 เพิ่มความรูแก เยาวชนมีศักยภาพ
สํานักงานปลัด
เยาวชน
เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

200,000

200,000

200,000

200,000

16 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ

เพื่อเสริมสรางการพัฒนา จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ
ตนเองและเรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 1 แหง
ของผูสูงอายุ

17 โครงการจัดซื้ออุปกรณ
เครื่องมือชุด อปพร. ชรบ.
หมูที่ 8

เพื่อเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพจิตอาสา

จัดซื้ออุปกรณเครื่องมือ
ชุด อปพร. ชรบ.

0

0

50,000

0

18 โครงการจัดซื้ออุปกรณ
เครื่องมือดับไฟปา หมูที่ 8

ปองกันและบรรเทาภัย
ธรรมชาติ

จัดซื้ออุปกรณเครื่องมือ
ดับไฟปา

0

0

0

19 โครงการจัดซื้อปายบอกทาง
ตามจุดตางๆ หมูที่ 8

อํานวยความสะดวกแก
จัดซื้อปายบอกทาง
ประชาชนและนักทองเที่ยว

0

0

35,000

35,000

20 อุดหนุนศูนยอํานวยการ
เพื่อปองกันการแพรระบาด เพื่อจายตามโครงการ
ปองกันและปราบปรามยา ของยาเสพติด
บูรณาการปองกันแกไข
เสพติดเพชรบูรณ (ศอ.ปส.พช)
ปญหายาเสพติดดวยพลัง
แผนดินทองถิ่นและชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ

หนา 110

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

200,000 รอยละ
ผูสูงอายุใชเวลาวางให
ผูสูงอายุผูผาน เกิดประโยชน
หลักสูตร
0

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัด

มีอุปกรณและ ปองกันและบรรเทา
เครื่องมือดับ ภัยธรรมชาติให
ไฟปาเพิ่มขึ้น ประชาชน

สํานักงานปลัด

0

50,000 มีอุปกรณและ ปองกันและบรรเทา
เครื่องมือดับ ภัยธรรมชาติให
ไฟปาเพิ่มขึ้น ประชาชน

สํานักงานปลัด

0

0

50,000 มีปายบอก
นักทองเที่ยวมีความ
ทางตามจุด
สะดวกในการเดินทาง
ตางๆ เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

35,000

35,000

35,000 การแพร
ระบาดของยา
เสพติดลดลง
รอยละ 50

สํานักงานปลัด

ปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่ตําบลลดลง
ลดปญหาสังคมอื่น ๆ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

21 อุดหนุนศูนยอํานวยการ
เพื่อปองกันการแพรระบาด
ปองกันและปราบปรามยา ของยาเสพติด
เสพติดเพชรบูรณ (ศอ.ปส.อ.
น้ําหนาว)

เพื่อจายตามโครงการ
บูรณาการปองกันแกไข
ปญหายาเสพติดดวยพลัง
แผนดินทองถิ่นและชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 การแพร
ระบาดของยา
เสพติดลดลง
รอยละ 50

ปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่ตําบลลดลง
ลดปญหาสังคมอื่น ๆ

สํานักงานปลัด

22 โครงการพัฒนาศักยภาพงาน เพื่อใหมีความรูความเขา
ปองกันและบรรเทาสาธารณ และเพิ่มขีดความสามารถ
ภัย
เกี่ยวกับงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

อสม. พนักงานอบต.
ผูนําชุมชน จํานวน 100
คน

0

50,000

50,000

50,000

50,000 ผูเขารวม
โครงการมี
การพัฒนา
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้นรอยละ
80

ผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาและ
เพิ่มขีดความสามารถ
เกี่ยวกับงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

สํานักงานปลัด

หนา 111

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่นคงของคนและชุมชนอยางทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ที่ 5 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
1.3 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอุดหนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 1

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 1

การดําเนินการดาน
สาธารณสุขของหมูบาน
จํานวน 3 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชน
สามารถเขาถึง
บริการดาน
สาธารณสุข
มากขึ้น

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี ลดการ
แพรระบาดของโรค
ตางๆ

สํานักงานปลัด

2 โครงการอุดหนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 2

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 2

การดําเนินการดาน
สาธารณสุขของหมูบาน
จํานวน 3 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชน
สามารถเขาถึง
บริการดาน
สาธารณสุข
มากขึ้น

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี ลดการ
แพรระบาดของโรค
ตางๆ

สํานักงานปลัด

3 โครงการอุดหนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 3

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย
สาธารณสุขมู,ฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 3

การดําเนินการดาน
สาธารณสุขของหมูบาน
จํานวน 3 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชน
สามารถเขาถึง
บริการดาน
สาธารณสุข
มากขึ้น

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี ลดการ
แพรระบาดของโรค
ตางๆ

สํานักงานปลัด

หนา 112

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 โครงการอุดหนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 4

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 4

การดําเนินการดาน
สาธารณสุขของหมูบาน
จํานวน 3 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชน
สามารถเขาถึง
บริการดาน
สาธารณสุข
มากขึ้น

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี ลดการ
แพรระบาดของโรค
ตางๆ

สํานักงานปลัด

5 โครงการอุดหนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 5

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 5

การดําเนินการดาน
สาธารณสุขของหมูบาน
จํานวน 3 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชน
สามารถเขาถึง
บริการดาน
สาธารณสุข
มากขึ้น

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี ลดการ
แพรระบาดของโรค
ตางๆ

สํานักงานปลัด

6 โครงการอุดหนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 6

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 6

การดําเนินการดาน
สาธารณสุขของหมูบาน
จํานวน 3 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชน
สามารถเขาถึง
บริการดาน
สาธารณสุข
มากขึ้น

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี ลดการ
แพรระบาดของโรค
ตางๆ

สํานักงานปลัด

7 โครงการอุดหนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 7

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 7

การดําเนินการดาน
สาธารณสุขของหมูบาน
จํานวน 3 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชน
สามารถเขาถึง
บริการดาน
สาธารณสุข
มากขึ้น

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี ลดการ
แพรระบาดของโรค
ตางๆ

สํานักงานปลัด

หนา 113

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

8 โครงการอุดหนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 8

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 8

การดําเนินการดาน
สาธารณสุขของหมูบาน
จํานวน 3 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชน
สามารถเขาถึง
บริการดาน
สาธารณสุข
มากขึ้น

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี ลดการ
แพรระบาดของโรค
ตางๆ

สํานักงานปลัด

9 โครงการอุดหนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 9

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 9

การดําเนินการดาน
สาธารณสุขของหมูบาน
จํานวน 3 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชน
สามารถเขาถึง
บริการดาน
สาธารณสุข
มากขึ้น

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี ลดการ
แพรระบาดของโรค
ตางๆ

สํานักงานปลัด

10 โครงการอุดหนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 10

10เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 10

การดําเนินการดาน
สาธารณสุขของหมูบาน
จํานวน 3 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชน
สามารถเขาถึง
บริการดาน
สาธารณสุข
มากขึ้น

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี ลดการ
แพรระบาดของโรค
ตางๆ

สํานักงานปลัด

11 โครงการอุดหนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 11

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย
สาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบาน หมูที่ 11

การดําเนินการดาน
สาธารณสุขของหมูบาน
จํานวน 3 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชน
สามารถเขาถึง
บริการดาน
สาธารณสุข
มากขึ้น

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี ลดการ
แพรระบาดของโรค
ตางๆ

สํานักงานปลัด

12 โครงการควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออก

เพื่อปองกันการแพรระบาด รณรงคและพนหมอกควัน 100,000
โรคไขเลือดออก
11 หมูบ าน

100,000

100,000

100,000

100,000 การแพร
ระบาดโรค
ลดลง

ลดจํานวนผูปวยและ
ลดการแพรระบาด

สํานักงานปลัด

หนา 114

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

13 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัข เพื่อปองกันการแพรระบาด จัดซื้อวัคซีนปองกันโรค
บา
โรคพิษสุนัขบา
พิษสุนัขบา

50,000

50,000

50,000

50,000

14 โครงการรณรงคและปองกัน เพื่อปองกันการแพรระบาด รณรงคและจัดอบรม 1
โรคเอดส
โรคเอดส
ครั้ง

0

80,000

0

0

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สํานักงานปลัด
100,000 ประชาชน
สามารถเขาถึง
บริการดาน
สาธารณสุข
มากขึ้น

15 คาใชจายการดําเนินงานศูนย เพื่อใหบริการสุขภาพได
การแพทยฉุกเฉินระดับตําบล ทันทวงที

11 หมูบาน

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 การแพร
ระบาดโรค
ลดลง
0

การแพร
ระบาดโรค
ลดลง
20,000 ประชาชน
สามารถเขาถึง
บริการดาน
สาธารณสุข
มากขึ้น

ลดจํานวนผูปวยและ
ลดการแพรระบาด

สํานักงานปลัด

ลดจํานวนผูติดเชื้อ
เอดส

สํานักงานปลัด

ใหบริการสุขภาพได
ทันทวงที

สํานักงานปลัด

16 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี สมทบเงินเขากองทุน
หลักประกันสุขภาพ

17 โครงการปองกันและรักษา
โรคมะเร็งเตานมและมะเร็ง
ปากมดลูก

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี อบรม 1 ครั้ง

0

0

40,000

40,000

40,000 การแพร
ระบาดโรค
ลดลง

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สํานักงานปลัด

18 โครงการรณรงคปองกันและ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี อบรม 1 ครั้ง
รักษาโรคเบาหวาน

0

0

30,000

30,000

30,000 การแพร
ระบาดโรค
ลดลง

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สํานักงานปลัด

หนา 115

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

19 โครงการปองกันและรักษา
โรคความดันโลหิตสูง

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี รณรงคและจัดอบรม 1
ครั้ง

0

0

30,000

30,000

20 โครงการจัดซื้อเครื่องพนยุง
หมูที่ 5

เพื่อปองกันการแพรระบาด จัดซื้อเครื่องพนยุงลาย
โรคไขเลือดออก

0

30,000

0

0

100,000

100,000

100,000

100,000

21 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการควบคุมคัดกรอง
ในชุมชน
โรค การสงเสริมโภช
นการการสงเสริมงานดาน
สุขภาพ

สนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในชุมชน

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000 การแพร
ระบาดโรค
ลดลง
0

การแพร
ระบาดโรค
ลดลง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สํานักงานปลัด

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สํานักงานปลัด

100,000 สรางความ
เพิ่มการควบคุมคัด
สํานักงานปลัด
เขมแข็งและ กรองโรคการสงเสริม
เพิ่มรายไดแก โภชนาการดานสุขภาพ
ประชาชน

22 โครงการจัดซื้อเครื่องพนยุง
หมูที่ 8

เพื่อปองกันการแพรระบาด จัดซื้อเครื่องพนยุงลาย
โรคไขเลือดออก
แบบสะพายหลังประจํา

0

30,000

0

0

0

การแพร
ระบาดโรค
ลดลง

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สํานักงานปลัด

23 โครงการอบรมสงเสริมดาน
คุมครองผูบริโภคในชุมชน

เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจดานการ
คุมครองผูบริโภค

0

100,000

100,000

100,000

0

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจดานการ
คุมครอผู
บริโภครอยละ
๘๐

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจดานการ
คุมครองผูบริโภค
อยางดีและทั่วถึง

ประชาชนทั่วไป ภายใน
ตําบวังกวาง

หนา 116

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

24 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค

เพื่อใหนักเรียนระดับปฐมวัย เด็กเล็ก ผูปกครอง ศูนย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาเด็กเล็กบานวังกวาง
สุขภาพที่ดี

0

30,000

30,000

30,000

0

25 โครงการรณรงคการใชเกลือ
ผสมไอโอดีนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อปองกันการเกิดโรคคอ
พอก ไทรอยดและโรคอื่น

0

10,000

10,000

10,000

0

เด็กเล็ก ผูปกครอง และ
ประชาชนทั่วไปภายใน
ตําบลวังกวาง

หนา 117

ตัวชี้วัด
(KPI)
การแพร
ระบาดของ
โรคลดลงรอย
ละ 80
การแพร
ระบายของ
โรคลดลงรอย
ละ 80

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนระดับปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีสุขภาพที่ดี

กองการศึกษา

ปองกันการเกิดโรค
คอพอก ไทรอยดและ
โรคอื่น

กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่นคงของคนและชุมชนอยางทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ที่ 5 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
1.4 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการกิจกรรม 5 ส.
(Big Cleaning Day)

วัตถุประสงค

เพื่อเสริมสราง และสงเสริม บริเวณภายในและ
กิจกรรม 5 ส. มาใชเปน
ภายนอก อบต.
พื้นฐานในการดําเนินงาน

2 โครงการองคการบริหารสวน เพื่อใหประชาชนที่หางไกล
ตําบลวังกวางพบประชาชน ไดรบั บริการจากสวน
บูรณาการรวมกับหนวย
ราชการระดับจังหวัด
บําบัดทุกขบํารุงสุข สราง
รอยยิ้มใหประชาชน
3 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพแกบุคลากร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ออกหนวยใหบริการ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
วังกวางและตําบล
ใกลเคียงรวมกับสวน
ราชการระดับจังหวัด

เพื่อพัฒนาความรูและเพิ่ม ผูบริหาร สมาชิกสภา
ประสิทธิภาพใหแกบุคลากร อบต. พนักงานสวนตําบล
ของ อบต.วังกวาง
พนักงานจาง ลูกจาง
และผูนําชุมชนทองถิ่น

งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 บริเวณภายใน
และภายนอก
อบต. มีความ
สะอาด
เรียบรอยขึ้น

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ความพึงพอใจ ไดรับทราบขอมูล
สํานักงานปลัด
ของประชาชน ปญหาและความ
เพิ่มขึ้น
ตองการของประชาชน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ผูเขารวม
โครงการมี
การพัฒนา
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น รอยละ
80

หนา 118

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

อบต.วังกวางมีความ
สะอาด เรียบรอย
และมีภาพลักษณที่ดี
ขึ้น

บุคลากรของอบต.วัง
กวางสามารถนํา
ความรู ทักษะตางๆที่
ไดรับจากการอบรมมา
เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการฝกอบรมและศึกษา เพื่อพัฒนาความรูและเพิ่ม ผูบริหาร สมาชิกสภา
ดูงานสําหรับผูบริหาร
ประสิทธิภาพใหแกบุคลากร อบต. และพนักงานสวน
สมาชิกสภาอบต. และ
ของ อบต.วังกวาง
ตําบล
พนักงานสวนทองถิ่น

5 โครงการเพิ่มศักยภาพและ
ศึกษาดูงานดานการบริหาร
จัดการที่ดี

เพื่อพัฒนานความรูและ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานสวนตําบล
เพิ่มประสิทธิภาพใหแก
บุคลากรของ อบต.วังกวาง และผูนําชุมชน

6 โครงการศึกษาดูงานดานการ เพื่อถายทอดองคความรู
ผูบริหาร ส.อบต. ผูนํา
บริหารจัดการขยะในชุมชน ดานการบริหารจัดการขยะ หมูบ าน พนักงานอบต.
ใหแกประชาชน
อถล.ตําบล

งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 ผูเขารวม
โครงการมี
การพัฒนา
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น รอยละ
80

บุคลากรของอบต.วัง
กวางสามารถนํา
ความรู ทักษะตางๆที่
ไดรับจากการอบรมมา
เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด

0

300,000

300,000

300,000

300,000 ผูเขารวม
โครงการมี
การพัฒนา
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้นรอยละ
80

บุคลากรของ อบต.วัง
กวางนําความรูและ
ทักษะที่ไดจาก
การศึกษาดูงานมา
เปนแนวทางในการ
พัฒนาตําบลวังกวาง

สํานักปลัด

0

300,000

300,000

300,000

300,000 ผูเขารวม
โครงการมี
การพัฒนา
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้นรอยละ
80

เกิดองคความรูดาน
การบริหารจัดการขยะ
เพิ่มขึ้น ลดปริมาณ
ขยะในชุมชนไดมากขึ้น

สํานักปลัด

หนา 119

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการฝกอบรมใหความรู เพื่อใหเยาวชนมีความรูดาน นักเรียนโรงเรียนบานวัง
ในการจัดการขยะในโรงเรียน การคัดแยกขยะ มีวินัย
กวาง จํานวน ๑๒๐ คน
ในเขตตําบลวังกวาง
สรางจิตสํานึกในการจัดการ
ขยะมูลฝอย

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

0

50,000

50,000

50,000

หนา 120

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 ผูเขารวม
โครงการมี
ความรู มีวินัย
และมีจิตสํานึก
เพิ่มขึ้นรอยละ
80

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดองคความรูดาน
การบริหารจัดการขยะ
เพิ่มขึ้น ลดปริมาณ
ขยะในชุมชนไดมากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่นคงของคนและชุมชนอยางทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ที่ 5 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
1.5 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ เพื่อใหบุคลากรอบต.วัง
ของพนักงานสวนตําบล
กวางมีสุขภาพแข็งแรง และ
คณะผูบริหาร และสมาชิก สรางความสามัคคี
สภา อบต.วังกวาง

ผูบริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานสวนตําบล
พนักงานจางลูกจาง
และผูนําชุมชนทองถิ่น

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ผูเขารวม
โครงการมี
สุขภาพดีขึ้น
รอยละ 80

ผูบริหาร สมาชิกสภา
และบุคลากรอบต.วัง
กวางมีสุขภาพแข็งแรง
และสรางความ
สามัคคี

สํานักงานปลัด

2 โครงการแขงขันกีฬา อบต.
วังกวางสัมพันธ ตานภัยยา
เสพติด

เด็กและเยาวชนตําบลวัง
กวาง

200,000

200,000

200,000

200,000

เด็ก และเยาวชน มี
สุขภาพแข็งแรง
หางไกลยาเสพติด

สํานักงานปลัด

ประชาชนทั่วไป

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000 ผูเขารวม
โครงการมี
สุขภาพดีขึ้น
รอยละ 80
100,000 ผูเขารวมโครง
กา รอยละ 80

สํานักงานปลัด

0

300,000

300,000

300,000

ประชาชนที่เขารวม
โครงการมีจิตสํานึก
เกิดความภาคภูมิใจ
ในประเพณีทองถิ่น
300,000 ผูเขารวม
สามารถสงเสริม
โครงการมี
แนะนํา บริการ ให
การพัฒนา
ความรู สรางความ
ศักยภาพ
สามัคคี ในกลุม
เพิ่มขึ้นรอยละ ผูสูงอายุ
80

เพื่อใหเด็ก และเยาวชน มี
สุขภาพแข็งแรงหางไกลยา
เสพติด

3 โครงการประเพณีอุมพระดํา เพื่อสืบสานและอนุรักษ
น้ํา
ประเพณีทองถิ่น

โครงการมหกรรมผูสูงอายุ
ตําบลวังกวาง ประจําป
4 งบประมาณ ๒๕๖๒

เพื่อสงเสริม แนะนํา บริการ ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลวัง
ใหความรู สรางความ
กวาง
สามัคคี และสรางสุขภาพที่
ดีของผูสูงอายุ

หนา 121

กองศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

5 โครงการอบรมศักยภาพผูนํา เพื่อใหประชาชนมีความรู ประชาชนในพื้นที่ตําบล
การออกกําลังกาย
และทักษะในการออกกําลัง วังกวาง
กาย

0

50,000

50,000

50,000

50,000 ผูเขารวม
ประชาชนมีความรู
โครงการมี
และทักษะในการ
การพัฒนา
ออกกําลังกาย
ทักษะเพิ่มขึ้น
รอยละ 80

สํานักปลัด

6 โครงการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพชุมชน

0

50,000

50,000

50,000

50,000 ประชาชนมี
สุภาพดีขึ้น
รอยละ 80

ประชาชนมีสุภาพที่ดี
ขึ้น และหางไกลโรค

สํานักปลัด

0

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

เกิดความรูและ
ความคิดสรางสรรค
ดานการทองเที่ยว

สํานักปลัด

0

200,000

200,000

200,000

๓๐๐,๐๐๐ เกิดความรูและ
ความคิด
สรางสรรค
ดานการ
ทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นรอยละ
๘
200,000 ผูเขารวม
โครงการมี
สุขภาพที่ดี
เพิ่มขึ้นรอยละ
๘๐

ผูเขารวมโครงการมี
สุขภาพที่ดี หางไกล
โรคภัย ยาเสพติด มี
จิตสํานึกอนุกรักษ
ธรรมชาติ

สํานักปลัด

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี ประชาชนในพื้นที่ตําบล
วังกวาง

7 โครงการเพิ่มศักยภาพและ เพื่อใหเกิดความรูและ
ศึกษาดูงานดานสง เสริมการ ความคิดสรางสรรค ดาน
ทองเที่ยว
การทองเที่ยว

ผูบริหาร พนักงาน อบต.
วังกวาง

8 โครงการวังกวางเดิน - วิ่ง
เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน ประชาชนในพื้นที่ตําบล
มินิมาราธอน สงเสริมสุขภาพ ตําบลวังกวาง และพื้นที่
วังกวางและพื้นที่ใกลเคียง
รักษสิ่งแวดลอม
ใกลเคียงมีสุขภาพแข็งแรง

หนา 122

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.๐๒/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่นคงของคนและชุมชนอยางทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงการพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง
กวาง 6.00 เมตร ยาว
9,600 เมตร

42,240,000

0

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เพื่อการคมนาคมของ
(ไมมีทางเทา) บานไรใตหมูที่ 3 ประชาชนที่สะดวกและ
ต.วังกวาง
ปลอดภัย

กอสรางสะพาน คสล.
ขนาดกวาง 7.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร

14,700,000

0

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อการคมนาคมของ
บานวังกวาง - บานซํามวง (ไมมี ประชาชนที่สะดวกและ
ไหลทาง) หมูที่ 1-5 ต.วังกวาง ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง
ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ยาว 4,000 เมตร

29,480,000

0

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

4 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
สายสามแยกโนนสวัสดิ์ - ผา
หวาย (ไมมีไหลทาง) หมูที่ 6
บานดงคลอ ต.วังกวาง

กอสรางถนนลาดยาง
ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ยาว 4,900.00 เมตร

21,560,000

0

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีลาน
เอนกประสงค
สําหรับคาขาย

กองชาง

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
สายบานผาลานอย - บานดง
คลอ (ไมมีไหลทาง) หมูที่ 8-6
ตําบล วังกวาง

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

หนา 123

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อการคมนาคมของ
บานฟองใต - บานฟองงอย
ประชาชนที่สะดวกและ
(ไมมีไหลทาง) หมูที่ 7 บานฟอง ปลอดภัย
ใต ต.วังกวาง

กอสรางถนนลาดยาง
ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ยาว 4,000 เมตร

17,600,000

0

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อการคมนาคมของ
บานหวยยางทอง - สามแยก
ประชาชนที่สะดวกและ
โนนสวัสดิ์ (ไมมีไหลทาง) หมูที่ 9 ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง
ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ยาว 4,800 เมตร

21,120,000

0

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

7 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
บานหวยยางทอง - ฟองหนีบ
(ไมมีไหลทาง) หมูที่ 9

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง
ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ยาว 4,400.00 เมตร

19,360,000

0

0

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อการคมนาคมของ
สายหวยยาง-ฟองหนีบ หมูที่ 9 ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง
กวาง 8.00 เมตร ยาว
6,000 เมตร

0

24,000,000 24,000,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

9 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อการคมนาคมของ
สายหวยยาง-สามแยกโนนสวัสดิ์ ประชาชนที่สะดวกและ
หมูที่ 9
ปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง
กวาง 8.00 เมตร ยาว
5,000 เมตร

0

20,000,000

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

10 โครงการกอสรางถนน คสล.
เพื่อการคมนาคมของ
ภายในตําบล สายหวยยางทอง - ประชาชนที่สะดวกและ
ฟองหนีบ หมูที่ 9
ปลอดภัย

ขนาด กวาง 6.00 เมตร
ยาว 4,000 เมตร หนา
0.15 เมตร

17,147,800 17,147,800 17,147,800 17,147,800 17,147,800 จํานวนถนนที่

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

0

เพิ่มขึ้น

หนา 124

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อการคมนาคมของ
11 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในตําบล สายหวยยางทอง - ประชาชนที่สะดวกและ
สามแยกโนนสวัสดิ์ หมูที่ 9
ปลอดภัย

ขนาด กวาง 6.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร หนา
0.15 เมตร

12,860,800 12,860,800 12,860,800 12,860,800 12,860,800 จํานวนถนนที่

การคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

12 โครงการกอสรางถนน คสล.
เพื่อการคมนาคมของ
ภายในตําบล สายบานฟองใต - ประชาชนที่สะดวกและ
บานฟองงอย หมูที่ 7
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ยาว 4,000 เมตร หนา
0.15 เมตร

17,147,800 17,147,800 17,147,800 17,147,800 17,147,800 จํานวนถนนที่

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

เพื่อการคมนาคมของ
13 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในตําบล สายบานวังกวาง - ประชาชนที่สะดวกและ
บานซํามวง หมูที่ 1
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ยาว 4,000 เมตร หนา
0.15 เมตร

25,720,700 25,720,700 25,720,700 25,720,700 25,720,700 จํานวนถนนที่

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

14 โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในตําบล สายบานผาลส
นอย - บานดงคลอ หมูที่ 8

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ยาว 9,000 เมตร หนา
0.15 เมตร

12,860,800 12,860,800 12,860,800 12,860,800 12,860,800 จํานวนถนนที่

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

15 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายนาพอจอย หมูที่ 1

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 4.00 x 2,000
เมตร

0

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

ขนาด 4.00 x 50 เมตร

0

0

1,300,000 1,300,000 1,300,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

16 โครงการกอสรางถนนสําหรับน้ํา เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ผาน

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

ปลอดภัย

หนา 125

0

5,656,000

0

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อการคมนาคมของ
17 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายสามแยกหวยยางทอง หมูที่ ประชาชนที่สะดวกและ
6
ปลอดภัย

ขนาด 6.00 x 3,000
เมตร

0

0

0

12,654,000

0

จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

18 โครงการขยายสะพานขามหวย
หอย หมู 11

เพื่อการคมนาคมของ
ประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาด 8.00 x 30 เมตร

0

0

0

11,000,000

0

การคมนาคม การคมนาคมของ
ของประชาชน ประชาชนมีความ
มีความสะดวก สะดวกและปลอดภัย
และปลอดภัย

กองชาง

19 โครงการกอสรางประปาภูเขา
หวยผาลา หมูที่ 8

เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนเรื่องน้ําใช

ตามแบบที่ อบต. กําหนด

0

0

0

6,000,000

0

จํานวนแหลง
น้ําที่เพิ่มขึ้น

การคมนาคมของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

-

-

รวม

19 โครงการ

-

-

251,797,900 109,737,900 131,037,900 122,347,900 87,037,900

-

หนา 126

-

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา (บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.0๓

2561

2562

2563

2564

2565

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน

เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล
ความเร็ว 20 ตอนาที จํานวน 1
เครื่อง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

สํานักงานปลัด

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อรับรองภาระกิจ
ประชุมของ อบต.วังกวาง

โตะและเกาอี้ประชุม

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

สํานักงานปลัด

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

เพื่อการติดตอประสานงาน รถบรรทุกดีเซลขนาดไมต่ํากวา
ในราชการ อบต.วังกวาง 2400 ซีซี ขับเคลื่อนสองลอ จํานวน
1 คัน

787,000

787,000

787,000

787,000

787,000

สํานักงานปลัด

4 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เครื่องซักผาแบบธรรมดา จํานวน 1
เครื่อง ประกอบดวย 1. เปนขนาดที่
สามารถซักผาแหงไดครั้งละไมนอยกวาที่
กําหนด 2. เปนเครื่องแบบถังเดี่ยว เปด
ฝาบน 3. มีระบบปนแหงหรือหมาด

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

กองการศึกษา

5 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อเปนสื่อในการเรียน
เผยแพร
การสอน

โทรทัศน LED TV ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
ประกอบดวย 1. ระดับความละเอียด เปนความ
ละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1,920x1,080
พิกเซล 2. ขนาดที่กําหนดเปยขนาดจอภาพขั้นต่ํา
40 นิ้ว 3. แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LEED
Backlight 4. ชองตอ USB ไมนอยกวา 1
ชองสัญญาณ รองรับไฟล ภาพ เพลง และภาพยนต 6.
มีตัวรับสัญญาณ disital ในตัว

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

กองการศึกษา

เพื่อใชซักผาเด็กปฐมวัย
ศพด.วังกวาง

หนา 127

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา (บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จํานวน 2 ชุด
เรียนการสอน

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

กองการศึกษาฯ

7 โครงการจัดซื้อเครื่องพนยุง

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

เพื่อปองกันการแพรระบาด จัดซื้อเครื่องพนยุงลาย
โรคไขเลือดออก

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

สํานักงานปลัด

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อตัดหญาบริเวณที่ทํา เครื่องตัดหญาจํานวน 3 เครื่อง
การและสถานที่สาธารณะ

28,500

28,500

28,500

28,500

28,500

สํานักงานปลัด

9 โครงการจัดซื้อและติดตั้ง
ครุภัณฑปรับอากาศ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศสําหรับ
ประชาชน

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด
108,800
18000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องและ
ขนาด 15000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

108,800

108,800

108,800

108,800

สํานักงานปลัด

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑชุด
ดับเพลิง

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

เพื่อสําหรับชุดปฏิบัติการ
ดับเพลิงในเหตุอัคคีภัย

ชุดดับเพลิงตามมาตรฐานกรม
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 6
ชุด

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

สํานักงานปลัด

11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสาย
สงน้ําดับเพลิง

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

เพื่อสําหรับดับเพลิงและ
บริการสงน้ําประชาชน

สายสงน้ําดับเพลิง ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 2.5 นิ้วยาว 20
เมตร พรอมขอตอสวมเร็วทําดวย
อลูมินั่ม ปละ 2 เสน

18,400

18,400

18,400

18,400

18,400

สํานักงานปลัด

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อตัดหญาบริเวณที่ทํา เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยานจํานวน
การและสถานที่สาธารณะ 1 เครือ่ ง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

สํานักงานปลัด

12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คาครุภัณฑ
เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน

หนา 128

ที่

แผนงาน

13 จัดซื้อรถสําหรับศูนย อปพร.
ตําบลวังกวาง
๑๔ แผนงานการศึกษา

หมวด
คาครุภัณฑ

คาครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา (บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ รถกระบะตอนเดียว ขนาดไมเกิน
ศูนย อปพร.
2,500 ซีซี

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
(ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู
ภายในสํานักงาน

2561

2562

2563

2564

2565

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

สํานักงานปลัด

๐

๑๐๙,๒๐๐

๑๐๙,๒๐๐

๑๐๙,๒๐๐

๑๐๙,๒๐๐

กองการศึกษา

๐

๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

10,000

สํานักงานปลัด

รวมคาติดตั้งไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร ๕
เครื่องละ 36,400 บาท จํานวน ๓ เครื่อง
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาด 25 นิ้ว จํานวน
4 ตัว ตัวละ 2,500 บาท

๑๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

๑๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

จัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว จํานวน
8 ตัว ตัวละ 1,000 บาท

๐

๐

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

สํานักงานปลัด

๑๗ แผนงานเคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟาแบบจมน้ํา
(Submersible Pump) ขนาด 1.5 ถึง
3.0 แรงมา จํานวน 11 ตัวๆ ละ
50,000 บาท

๐

๐

๕๕๐,๐๐๐

๕๕๐,๐๐๐

๕๕๐,๐๐๐

กองชาง

รวม 2,238,700 ๒,๓๔๗,๙๐๐ ๒,๙๑๕,๙๐๐ ๒,๙๑๕,๙๐๐ ๒,๙๑๕,๙๐๐

หมายเหตุ : 1. ยกเลิกแบบ ผ.01 - ผ08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
และกําหนดใหแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประกอบดวย แบบ ผ.01 - แบบ ผ.03
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําขอมูลเดิมที่อยูในแบบ ผ.08 ของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) นํามาลงแบบ ผ.03 หรือนําครุภัณฑเฉพาะที่อยูในโครงการพัฒนาที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนไดใช /รับประโยชนจากครุภัณฑนั้น และเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับโครงการรายจายตามแผนงานที่เปนรายจายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น
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หมายเหตุ : 1. ยกเลิกแบบ ผ.01 - ผ08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
และกําหนดใหแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประกอบดวย แบบ ผ.01 - แบบ ผ.03
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําขอมูลเดิมที่อยูในแบบ ผ.08 ของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) นํามาลงแบบ ผ.03 หรือนําครุภัณฑเฉพาะที่อยูในโครงการพัฒนาที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนไดใช /รับประโยชนจากครุภัณฑนั้น และเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับโครงการรายจายตามแผนงานที่เปนรายจายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น

สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
จะตองดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ
๑๓ (3) และ (ฉบับที่ 3) ขอ 12 พ.ศ. 2561 และในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) นั้นจะตองดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามแจงตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว2963 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (สิ่งที่สงมาดวย 4) ดังนี้
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ความสอดคล อ ง
แผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย
(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10คะแนน
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน
(5) กลยุทธ 5 คะแนน
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน
การพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)

131

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชแบบตามแนวทางการพิจารณาการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ความสอดคล อ งแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ซึ่ ง เป น แบที่ กํ า หนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ขอ ๑๓ (3) และ (ฉบับที่ 3) ขอ 12 พ.ศ. 2561 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุ ก ป ” และ “(5) ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลต อ สภาท อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น พร อ มทั้ งประกาศผลการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท องถิ่น ให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป”
ทองถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา

ประกอบดวย
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
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ไดรับ 5 คะแนน

(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะ

(12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน
การพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
3. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แนวทางการพิ จ าณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ความสอดคล อ ง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
5
100
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แนวทางเบื้ อ งต น ในการให ค ะแนนแนวทางการพิ จ าณาการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
20
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
(3)
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ
ของแหล ง น้ํ า ลั ก ษณะของไม / ป า ไม ฯลฯ ด า นการเมื อ ง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
(2)
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(3) ขอ มู ล เกี่ ย วกับ สภาพทางสั ง คม เช น การศึ ก ษา สาธารณสุ ข
(2)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ
(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง
(2)
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ
(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
(2)
ปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ํา)
(6) ข อ มูล เกี่ย วกับ ศาสนา ประเพณี วัฒ นธรรม เชน การนับ ถื อ
(2)
ศาสนา ประเพณี แ ละงานประจํ า ป ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ภาษาถิ่ น
สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
(2)
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
(2)
หรือการใชขอมูล จปฐ.
(9) การประชุ ม ประชาคมท อ งถิ่ น รู ป แบบ วิ ธี ก าร และการ
(3)
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวม
ทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับผลประโยชน รวมแกปญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(1) การวิ เคราะห ที่ ค วบคลุ ม ความเชื่ อ มโยง ความสอดคล อ ง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand
4.0
(2) การวิ เคราะหก ารใช ผังเมือ งรวมหรือ ผัง เมือ งเฉพาะและการ
บังคับใช ผลของการบังคั บใช สภาพการณที่เกิด ขึ้นตอการพัฒนา
ทองถิ่น

20
(5)

(3)
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รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
2. การวิเคราะห
(3) การวิ เ คราะห ท างสั ง คม เช น ด า นแรงงาน การศึ ก ษา
(3)
สภาวการณและศักยภาพ สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
(ตอ)
(4) การวิ เคราะหท างเศรษฐกิจ ข อมูล ดานรายได ครัว เรือน การ
(3)
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม
ตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(5) การวิ เ คราะหสิ่ ง แวดลอ ม พื้ น ที่ สีเ ขี ย ว ธรรมชาติ ตา งๆ ทาง
(3)
ภูมิ ศ าสตร กระบวนการหรื อสิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้น การประดิ ษฐ ที่ มีผ ลต อ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(3)
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท องถิ่น ด วยเทคนิ ค
SWOT Analysis ที่สงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength
(จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดออน) O-Opportonity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค)
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
3. ยุทธศาสตร
60
3.1 ยุทธศาสตรของ
(10)
สอดคล อ งกั บ สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล อ มของท อ งถิ่ น
องคกรปกครองสวน
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับ
ทองถิ่น
ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และเชื่ อ มโยงหลั ก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตรของ
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
(10)
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ แผนการ
(10)
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รั ฐ บาลหลั ก ประชารั ฐ แผนยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป และ
Thailand 4.0
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3. ยุทธศาสตร (ตอ)
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ

3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร

(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5)
ต อ งการจะเป น หรื อ บรรลุ ถึ ง อนาคตอย า งชั ด เจน สอดคล อ งกั บ
โอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น
แสดงใหเห็น ชองทาง วิ ธีการ ภารกิจหรื อสิ่งที่ ตองทํ าตามอํานาจ
(5)
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสยั ทัศน
หรื อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความชั ด เจนในสิ่ ง ที่ จ ะดํ า เนิ น การให บ รรลุ
วิสัยทัศนนั้น
เป า ประสงค ข องแต ล ะประเด็ น กลยุ ท ธ มี ค วามสอดคล อ งและ
(5)
สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร
แผนงานหรื อ จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาในอนาคต กํ า หนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี้ป โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลาว
ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมคะแนน 100

(5)
(5)

(5)

100
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4. การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แนวทางการพิ จ าณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ความสอดคล อ ง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นพิจารณา

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธกี ารงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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แนวทางเบื้องตน ในการใหค ะแนนแนวทางการพิ จาณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
1.การสรุ ป สถานการณ เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
การพัฒนา
ส ว นท อ งถิ่ น (ใช ก ารวิ เ คราะห SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการ เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการ วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม,
ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม)
2. การประเมินผลการนํา 1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิง
แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ไป ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ผลผลิตนั่นเองวา เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่
ดําเนินการจริงตามที่ได กําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถ
ดํ า เนิ น การได มี จํ า นวนเท า ไหร สามารถอธิ บ ายได ต ามหลั ก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ที่ไดกําหนดไว
2) วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่งที่ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative)
3. การประเมินผลการนํา 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ไป นําเอา เทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ต า งๆ ที่ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ตรงต อ ความต อ งการของ
ประชาชนหรือไมและ เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึง
พอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพ
หรื อ ลั ก ษณะถู ก ต อ ง คงทน ถาวร
สามารถใช ก ารได ต าม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ห รื อ ไ ม ซึ่ ง เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
2) วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่งที่ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative)
4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
ยุทธศาสตรการพัฒนา
กั บ ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในมิ ติ ต า งๆ จน
นํ า ไ ปสู ก าร จั ด ทํ า โ คร งก าร พั ฒน า ท อ งถิ่ นโ ด ยใช SWOT
Analysis/Demand(DemandAnalysis)/GlobalDemand/Trend
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ

คะแนนเต็ม
10

10

10

10

คะแนนที่ได
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ประเด็นพิจารณา
5.โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กําหนดวัตถุประสงค มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
สอดคลองกับโครงการ
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความ เปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปาหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
ของโครงการ) มีความ ชัด เปาหมายตอง ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคือ
เ จ น นํา ไ ป สู ก า ร ตัง้ อะไร มีผลผลิต อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และ
งบประมาณไดถูกตอง
ระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุม เปาหมายรอง
5.4 โครงการมีความ
โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
สอดคลองกับแผน
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง (5) โครงการ
ยุทธศาสตร 20 ป
สอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถใน การ
แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุล
และ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของโครงการ) มีความ
แหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
สอดคลองกับแผนพัฒนา พอเพียง (2) ยึดคน เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
เศรษฐกิจและสังคม
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย
แหงชาติ
2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
จริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่ เปนเปาหมายระยะยาว
ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง สังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าํ ทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิ าคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(6) การบริหารราชการแผนดินที่มปี ระสิทธิภาพ

คะแนนเต็ม
60
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

คะแนนที่ได
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ประเด็นพิจารณา
5.โครงการพัฒนา (ตอ)
5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand
4.0

รายละเอียดหลักเกณฑ
โครงการมี ลักษณะหรือ สอดคล องกับการปรับ เปลี่ยนโครงสรา ง
เศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวย นวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวย ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน ภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด สรางสรรค นวัตกรรม
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคลอง โครงการพัฒนาท องถิ่น มีความสอดคลองกับ หว งระยะเวลาของ
กับยุทธศาสตรจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวน
ใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตอง
เปน โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัด
ที่ได กําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน
5.8 โครงการแกไขปญหา เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ความยากจนหรือการ
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยาย
เสริมสรางใหประเทศชาติ ได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ลักษณะที่ จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่
ภายใตหลักประชารัฐ
พัฒนาแลวดวย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ
สอดคลองกับเปาหมาย
ในการ จัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy)
(ผลผลิตของโครงการ)
(2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปรงใส
(Transparency)
5.10 มีการประมาณการ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ราคาถูกตองตามหลัก
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
วิธีการงบประมาณ
ทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหา
ของการนําไปตั้ง งบประมาณรายจายในขอบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ
เงินสะสม หรือ รายจายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ
5.11 มีการกําหนด
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator :
ตัวชี้วัด (KPI) และ
KPI) ที่ สามารถวั ด ได (measurable) ใช บ อกประสิ ท ธิ ผ ล
สอดคลองกับ
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
วัตถุประสงค และผลที่
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
คาดวาจะไดรับ
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่ง ที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ)

คะแนนเต็ม
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

คะแนนที่ได
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ประเด็นพิจารณา
5.โครงการพัฒนา (ตอ)
5.12 ผลที่ ค าดว า จะ
ได รั บ สอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงค

รายละเอียดหลักเกณฑ
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่ง ที่ตอ งการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5)
สงผลตอการบงบอกเวลาได
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
(5)

คะแนนที่ได
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5. การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยใชรู ปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงไดทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูป ภาพ กราฟ
ขอมูลตาง ๆ จาก
4.1 ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard
Model ของ Kaplan & Norton
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement
System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใชวีแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem
– Solving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบ
ตามขอ(1)-(10) หรือเปนแบบผสมก็ได
4.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริง ๆ คืออะไรคาใชจาย (Cost)
เวลา (Time) เปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม
4.3 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร
4.4 วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators :KPls)
4.5 ผลกระทบ (Impact)
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6. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังกวางไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปน
เครื่ องมื อ ในการพั ฒ นาองค การบริ ห ารส ว นตําบลวั งกวางให บ รรลุเ ป า หมายที่ ว างไวเกิดประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทางวิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ
ตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป
โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว2963 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจาย)
การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบลวังกวางใชการสํารวจความพึงพอใจใน
การวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลวังกวาง
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลวังกวาง
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7. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
7.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ตองผานกระบวนการหลายขั้นตอนสลับสับซอน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมากขึ้น
๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่
ทําไดยากและบางเรื่องอาจทําไมได
7.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑. การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) ควรพิ จ ารณาใช แ ผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และใหมีความ
สอดคลองกัน
๒. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ควรพิจารณางบประมาณ
และคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
๓. ควรเร งรั ดให มี การดําเนิ น โครงการ/กิจ กรรม ที่ตั้งในเทศบัญ ญัติ งบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๔. องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการ
ใหม

