
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 -2565) 

 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ 
อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

 



 

คํานํา 

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

   

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลแกงศรีภูมิ ไดดําเนินการจัดทําข้ึนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดซ่ึงตองมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาและปญหาความตองการของชุมชนท่ีผานการประชาคมมาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินโดยมีเปาหมายท่ี
ชัดเจนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไวโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําแผนชุมชนมาประกอบในการพัฒนาทุก
ข้ันตอนเปนการวางแผนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนาเพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนเปนการวางแผนพัฒนาโดยการบูรณาการเขารวมลงมือปฏิบัติในพ้ืนท่ีเปาหมายการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น
เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละปซ่ึงมีความตอเนื่องและ
เปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาหาปและการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาปจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํา
งบประมาณประจําปอยางใกลชิดโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับนี้จึงเปนเครื่องมือและเปนประโยชนในการพัฒนาเพ่ือให
สามารถบรรลุผลสําเร็จตอความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกงศรีภูมิ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ 
 

1. ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ต ำบลแก่งศรีภูมิ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ .ศ. 2533 โดยได้รับกำรยกฐำนะจำกสภำต ำบลเป็นองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เมื่อวันที่ 16  ธันวำคม  พ.ศ.2539  และได้ปรับขนำดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำกขนำดเล็กเป็น
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง  เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2551องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ  
อยู่ในเขตอ ำเภอภูหลวง  มีเนื้อที่ประมำณ  102ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็น  63,750ไร่  โดยอยู่ห่ำงจำกอ ำเภอภูหลวง
ประมำณ 7กิโลเมตร (ที่มาจากบันทึกเขตการปกครองต าบลแก่งศรีภูมิอ าเภอภูหลวง) 

 
แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ 
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อาณาเขต / ทิศต่างๆ  ตามสภาพปัจจุบันและบันทึกเขตการปกครอง 

- ทิศเหนือ  ติดต่อกับต ำบลหนองคัน   อ ำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 
- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต ำบลห้วยสีเสียด   อ ำเภอภูหลวง   จังหวัดเลย  
- ทิศใต้   ติดต่อกับต ำบลศรีฐำน    อ ำเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 
- ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต ำบลเลยวังไสย์ต ำบลภูหอ  อ ำเภอภูหลวงหวัดเลย 

 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  - ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ เป็นภูเขำสูงสลับกับเนินเขำ พื้นที่รำบส่วนน้อย มีที่รำบสูงจำก
ระดับน้ ำทะเลตั้งแต่  500 – 1,200  เมตร 
 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภำพอำกำศ อยู่ภำยใต้อิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ท ำให้มี 3 
ฤดูกำลได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูหนำว และฤดูฝนโดยมีสภำพอำกำศค่อนข้ำงรุนแรง กล่ำวคือร้อนจัด ในฤดูร้อนและหนำวจัด
ในฤดูหนำว ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยปีละ 1,200   มิลลิเมตร 
 

1.4  ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินของพ้ืนที่ต ำบลแก่งศรีภูมิ   เป็นดินร่วนปนทรำยในบริเวณรำบลุ่มจะมีควำมอุดมสมบูรณ์

มำกเหมำะส ำหรับท ำนำ  และบริเวณท่ีรำบสูงเหมำะแก่กำรปลูกพืชไร่ 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง   

 2.1 เขตการปกครอง 
จ ำนวนหมู่บ้ำน  มี 8 หมู่บ้ำนและเป็นหมู่บ้ำนที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

ทั้ง  8 หมู่บ้ำน ได้แก่ 
       1. หมู่ที่   1   บ้ำนฟำกเลย 
       2. หมู่ที่   2   บ้ำนเทพนิมิตร 
       3. หมู่ที่   3   บ้ำนใหม่พัฒนำ 
       4. หมู่ที่   4   บ้ำนแก่งศรีภูมิ 
       5. หมู่ที่   5   บ้ำนนำดินด ำ 
       6. หมู่ที่   6   บ้ำนห้วยน้ ำอุ่น 
       7. หมู่ที่   7   บ้ำนสวนปอ 
       8. หมู่ที่   8   บ้ำนหนองขอนแก่น 

2.2  การเลือกตั้ง 
มีทั้งหมด 8 เขตเลือกตั้ง 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ต ำบลแก่งศรีภูมิ ประชำกรทั้งสิ้น  4,491 คน  แยกเป็นชำย  2,278คน เป็นหญิง  2,213 คน มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย   
44คน / 102  ตำรำงกิโลเมตร(จ ำนวนประชำกรทั้งหมด หำร จ ำนวนพื้นที่ อบต) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1.  ฟำกเลย 157 263 257 520 
2.  เทพนิมิตร 60 130 116 246 
3.  ใหม่พัฒนำ 203 444 421 865 
4.  แก่งศรีภูมิ 239 454 474 928 
5.  นำดินด ำ 148 299 276 575 
6.  ห้วยน้ ำอุ่น 86 159 144 303 
7.  สวนปอ 125 270 247 517 
8.  หนองขอนแก่น 135 259 278 537 

รวม   8   หมู่บ้าน 1,153 2,278 2,213 4,491 
ข้อมูล ณ 31  กันยำยน  พ.ศ. 2561 ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน  กรมกำรปกครอง  อ ำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 
 
 
3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

- ช่วงอาย ุ   0 - 3   ปี    จ านวน     238    คน 
- ช่วงอาย ุ  4 - 6  ปี    จ านวน     203    คน 
- ช่วงอาย ุ  7 – 10 ปี    จ านวน     276    คน 
- ช่วงอาย ุ  11 - 13  ปี    จ านวน     171    คน 
- ช่วงอาย ุ  14 - 16   ปี    จ านวน     176    คน 
- ช่วงอาย ุ  17 - 20  ปี    จ านวน     251    คน 
- ช่วงอาย ุ  21 - 30  ปี    จ านวน     637    คน 
- ช่วงอาย ุ  31 - 40   ปี    จ านวน     748    คน 
- ช่วงอาย ุ  41 - 50  ปี    จ านวน     738    คน 
- ช่วงอาย ุ  51 - 60   ปี    จ านวน     544    คน 
- ช่วงอาย ุ  60   ขึน้ไป     จ านวน     484    คน 
- ประชากรแฝง  (ประมาณ) จ านวน     1    คน 
- ประชากรทีไ่ม่ใช่สัญชาตไิทย  / แรงงานต่างด้าว (ประมาณ)จ านวน   1 คน 
- จ านวนการเกดิจ านวน  59 คน 
- จ านวนการตายจ านวน  59 คน 
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4. สภาพทางสังคม 
ประชำชนในต ำบลแก่งศรีภูมิ มีภำษำที่ใช้ในท้องถิ่น คือ ภำษำเลยและมีประเพณีวัฒนธรรม

เหมือนกับต ำบลอ่ืน ๆ เช่น มีงำนบุญมหำชำติ บุญข้ำวประดับดินและประเพณีสงกรำนต์ เป็นต้น ในด้ำนศำสนำ นับถือ
ศำสนำพุทธ ประชำชนส่วนใหญ่จะอำศัยอยู่ตำมริมแม่น้ ำเลย 

4.1 การศึกษา 
             - โรงเรียนประถม   3    แห่ง 

           - โรงเรียนมัธยม/ขยำยโอกำส       2     แห่ง 
           - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ   6     แห่ง 
           - ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน 8      แห่ง 

 - ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียน      1       แห่ง 
 4.2 สาธารณสุข 

จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ  ประชำชนกรส่วนมำกมีสุขภำพที่ดี  มีกำรคัดกรอง
สุขภำพให้กับประชำชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชำกรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคควำมดัน เบำหวำน  โรค
เอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปำก-เท้ำในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมำก มีสถิติเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล  ปัญหำคือ
ประชำชนบำงรำยไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภำพประจ ำปี  กำรแก้ไขปัญหำ คือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรี
ภูมิ และหน่วยงำนสำธำรณสุข โรงพยำบำล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นควำมส ำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็
ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชำชนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี แต่ต้องเป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  

- สถำนีอนำมัยประจ ำต ำบล/หมู่บ้ำน 1      แห่ง 
          - อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำร้อยละ      98  
 

4.3 อาชญากรรม 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ ไม่มีเหตุอำชญำกรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุกำรณ์ลักขโมยทรัพย์สิน

ประชำชน  ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ ก็ได้ด ำเนินกำรป้องกันกำรเกิดเหตุดังกล่ำว จำกกำรส ำรวจ
ข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ  ส่วนมำกครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยอย่ำงถูกวิธีมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหำ
คือจำกข้อมูลที่ส ำรวจพบว่ำมีบำงครัวเรือนที่ไม่มีกำรป้องกันอุบัติเหตุ  อำชญำกรรม  วิธีกำรแก้ปัญหำขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่และงบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด  คือกำรติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สำธำรณะ  ติดตั้งสัญญำณไฟกระพริบทำงร่วมทำงแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุด
บริกำร  ในช่วงเทศกำลที่มีวันหยุดหลำยวันเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน  แต่ปัญหำที่พบเป็นประจ ำคือกำร
ทะเลำะวิวำทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพำะในสถำนที่จัดงำนดนตรี งำนมหรสพ เป็นปัญหำที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็น
อย่ำงมำก  กำรแก้ไขปัญหำ คือกำรแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลำนของตน  ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบถึง
ผลกระทบ ผลเสียหำย และโทษที่ได้รับจำกกำรเกิดเหตุทะเลำะวิวำท กำรขอควำมร่วมมือไปยังผู้น ำ กำรขอก ำลังจำก 
ต ำรวจ ผู้น ำ อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดควำมรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหำที่ปัจจุบันไม่สำมำรถที่จะ
แก้ไขได้  ทั้งที่มีกำรร่วมมือกันหลำยฝ่ำย เป็นเรื่องที่ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ จะต้องหำวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหำให้กับประชำชนต่อไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้              

- สถำนีต ำรวจภูธร          1   แห่ง 
- จุดตรวจประจ ำต ำบล   1 แห่ง 
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4.4 ยาเสพติด 
ปัญหำยำเสพติดในชุมชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ จำกกำรที่ทำงสถำนีต ำรวจภูธร

อ ำเภอภูหลวงได้แจ้งให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิทรำบนั้นพบว่ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรี
ภูมิ มีผู้ที่ติดยำเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่ำน้อย และยังไม่พบผู้ค้ำ เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือ
กับทำงผู้น ำ  ประชำชน  หน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ กำร
แก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ สำมำรถท ำได้เฉพำะตำมอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้น  เช่น กำรณรงค์ 
กำรประชำสัมพันธ์ กำรแจ้งเบำะแส กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ถ้ำนอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอ
หรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ ก็ได้ให้ควำมร่วมมือมำโดยตลอด   

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ ได้ด ำเนินโครงกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำพิจำรณำแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
ให้แก่ชุมชน ผลกำรส ำรวจพบว่ำประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ พบว่ำ ประชำกรที่สูบบุหรี่ 
จ ำนวน 777 คนดื่มสุรำ 1,259  คน 

 4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  ได้ด ำเนินกำรด้ำนสังคมสังเครำะห์ ดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
4. โครงกำรช่วยเหลือผู้ยำกจน  ยำกไร้  รำยได้น้อย และผู้ด้อยโอกำสไร้ที่พ่ึง   
5. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนคนจน       

 
4.5.1 การสังคมสงเคราะห์ 

- ผู้สูงอำยุ      จ ำนวน   612 รำย 
- คนพิกำร      จ ำนวน   177 รำย 
- ผู้ป่วยเอดส์ (HIV) ที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว  จ ำนวน   7  รำย 
- รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
จ ำนวน  18 รำย 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

เส้นทำงกำรคมนำคม เป็นทำงลำดยำงตัดจำกอ ำเภอภูหลวง ถึงบ้ำนสวนปอระยะทำง  10 กิโลเมตร 
ผ่ำนต ำบลหนองคัน  ซึ่งรำษฎรใช้สัญจรไปมำ เพ่ือติดต่อกับอ ำเภอภูหลวง และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ในเขตจังหวัดเลย 
ส ำหรับเส้นทำงระหว่ำงหมู่บ้ำน เป็นทำงลำดยำงสำยแก่งบง- วังมน ยกเว้นสำยหนองขอนแก่น – นำดินด ำ เป็นถนน
ลูกรัง ระยะทำง  3  กิโลเมตร ส ำหรับเส้นทำงในหมู่บ้ำนแต่ละหมู่เป็นถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บำงส่วน 

5.2 การไฟฟ้า 
ต ำบลแก่งศรีภูมิได้รับกำรบริกำรไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอวังสะพุงและอ ำเภอหนองหิน

มีไฟฟ้ำอย่ำงทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน และก ำลังพัฒนำและขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร ไฟฟ้ำแสงสว่ำงให้ทั่วถึง มีเพียง
บำงส่วนที่ขยำยเขตชุมชนออกไป และยังไม่ได้รับกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ให้ทั่วถึงส ำหรับไฟฟ้ำสำธำรณะริมทำงหลำย ๆ 
หมู่บ้ำนยังมีไม่เพียงพอต่อควำมจ ำเป็นส ำหรับส่องแสงสว่ำงในยำมค่ ำคืนจ ำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้ำใช้ในเขต อบต. 850 
ครัวเรือน 
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5.3  การประปา 
กำรประปำ ภำยในจ ำนวน  8 หมู่บ้ำน ได้อำศัยแหล่งน้ ำใต้ดินท ำเป็นประปำหมู่บ้ำน  และก็ยังไม่

เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนและขณะนี้ก็อยู่ระหว่ำงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือปรับปรุงและ
ก่อสร้ำงต่อไป 

5.4  โทรศัพท์ 
ตู้โทรศัพท์สำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน จ ำนวน  12  จุดและบำงหลังคำเรือนในแต่ละหมู่บ้ำนได้ติดตั้ง

โทรศัพท์บ้ำน (แบบ 470) แล้วจ ำนวน 25 หมำยเลข บำงหมู่บ้ำนยังมีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรประชำชนจ ำนวน
บ้ำนที่มีโทรศัพท์ 25 หลังคำเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจ ำนวนหลังคำเรือน 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  1.มีไปรษณีย์ จ ำนวน 1แห่ง ตั้งที่ท ำกำรอยู่ที่อ ำเภอภูหลวงให้บริกำร เวลำ 08.00–16.00 น. ในวัน
จันทร์ – เสำร์ (วันเสำร์ครึ่งวัน) หยุดวันอำทิตย์  แต่จะมำน ำจ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ต ำบลแก่งศรีภูมิ ทุกวัน จันทร์,พุธ
,ศุกร์  
  2.  มีท่ำรถขนส่ง 99 แอร์  จ ำนวน  ๑  แห่ง ตั้งอยู่ที่อ ำเภอภูหลวง แต่ครอบคลุมทั้ง 5 ต ำบล
ให้บริกำร  ไป – กลับ ทุกวัน 
 

6. สภาพเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร  
ประชำกรส่วนใหญ่ของต ำบลแก่งศรีภูมิ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม คือกำรท ำนำ กำรท ำไร่ ได้แก่  

กำรท ำไร่ข้ำวโพด  อ้อย  ลูกเดือย  พริก  ฝ้ำย  ถั่วแดง  ท ำสวน  เช่น มะขำมหวำน มะม่วง ล ำไย ผลผลิตขึ้นอยู่กับ
สภำพดินฟ้ำอำกำศในแต่ละปี ประชำกรส่วนใหญ่ยำกจน 

6.2 การประมง 

  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิไม่มีกำรประมง แต่จะมีวิถีชุมชน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
วิถีชุมชนกำรด ำรงชีพกำรใช้อุปกรณ์ เครื่องมือดักจับสัตว์น้ ำตำมห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ ำเลย อ่ำงเก็บน้ ำเลย 

6.3 การปศุศัตว์ 

-  เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น  กำรเลี้ยงไก่
เป็ดโคสุกรกระบือกำรเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ใช้ไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจำก บริโภคจึงจะจ ำหน่ำยภำยในท้องถิ่น เช่น 
โค กระบือ 
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6.4 การบริการ 
- โรงสีขนำดเล็ก                     7    แห่ง 
- โรงสีชุมชน                     4  แห่ง 

  - ปั้มน้ ำมันบริกำร                2  แห่ง 
  - ปั้มน้ ำมันหลอด                7  แห่ง 
  - ปั้มน้ ำมันหยอดเหรียญ              4  แห่ง 

-  ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์  2  แห่ง 
-  ร้ำนซ่อมรถยนต์   1  แห่ง 
-  จ ำหน่ำยอำหำร   1  แห่ง 

  -  โรงน้ ำแข็ง    1   แห่ง  

6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ มีแหล่งท่องเที่ยว หลำยแห่ง อำทิ วนอุทยำนน้ ำตกห้วย
เลำ วัดถ้ ำดินลำย อ่ำงเก็บน้ ำน้ ำเลย  และได้ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่ำง
แพร่หลำยโดยกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ 

6.6 อุตสาหกรรม 

-  จ ำนวนกิจกำรอุตสำหกรรมขนำดเล็ก (โรงสีขนำดเล็ก)  จ ำนวน 7   แห่ง 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

6.7.1  การพาณิชย์ 

พ้ืนที่ต ำบลแก่งศรีภูมิ เป็นชุมชนเกษตรส่วนใหญ่  แต่พื้นที่ตั้งอยู่ภำยในอ ำเภอภูหลวง  มีร้ำนค้ำ
อุปโภคและบริโภคพร้อมทั้งตลำดนัดสัญจรจำกต่ำงถิ่นเข้ำมำให้บริกำรประชำชนอยู่ประจ ำ  ร้ำนค้ำต่ำงๆ จ ำนวน  47  
ร้ำนค้ำ  

- ฟำร์มไก่                 6  แห่ง 
  - ฟำร์มเลี้ยงสุกร       1  แห่ง 
  - ปั้มน้ ำมันบริกำร                2  แห่ง 
  - ปั้มน้ ำมันหลอด                7  แห่ง 
  - ปั้มน้ ำมันหยอดเหรียญ              4  แห่ง 
  - ร้ำนค้ำ        40  แห่ง 
  -  เสำสัญญำณโทรศัพท์   3  แห่ง 
  -  โรงเพำะช ำกล้ำไม้   3  แห่ง 
  -  ร้ำนเสริมสวย    2  แห่ง 
  -  โรงเลี้ยงสัตว ์    1  แห่ง 
  -  ตู้โทรศัพท์สำธำรณะ   9  แห่ง 
  -  ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์  2  แห่ง 

-  ร้ำนซ่อมรถยนต์   1  แห่ง 
-  โรงเก็บซำกสัตว์   1  แห่ง 
-  จ ำหน่ำยอำหำร   1  แห่ง 

  -  โรงน้ ำแข็ง    1   แห่ง 
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6.7.2   กลุ่มอาชีพ 

มีกลุ่มอำชีพ  จ ำนวน  2  กลุ่ม 
   1. กลุ่มทอผ้ำ 
   2. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน 

6.8 แรงงาน 
  จำกกำรส ำรวจข้อมูลพบว่ำ  ประชำกรที่มีอำยุ  15– 60  ปี อยู่ในก ำลังแรงงำน ร้อยละ  95    
ประชำกรอำยุระหว่ำง  20– 50 ปี บำงส่วน ไปรับจ้ำงท ำงำนนอกพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงำนที่ไปท ำงำนต่ำงประเทศ  
ปัญหำที่พบคือ ประชำกรต้องไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงำนอุตสำหกรรม  บริษัท  ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ  เพรำะใน
พ้ืนที่ไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำงแรงงำนเยอะ เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นที่อยู่อำศัย ปัญหำนี้ยังไม่สำมำรถแก้ไข
ได ้
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศำสนำพุทธร้อยละ๙๘  
  -  วัด  10 แห่ง   

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวัดถ้ ำดินลำย ประมำณเดือน  กุมภำพันธ์  ของทุกปี 
-  ประเพณีงำนบุญมหำชำติ บุญข้ำวประดับดินและประเพณีสงกรำนต์ 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีกำรท ำเครื่องจักสำรใช้ส ำหรับในครัวเรือน วิธีกำรทอเสื่อจำกต้นกก และวิธีกำรจับปลำธรรมชำติ  
ประชำชนส่วนใหญ่จะอำศัยอยู่ตำมริมแม่น้ ำเลย 
  ภาษาถิ่นภำษำท่ีใช้ในท้องถิ่น คือภำษำเลยและมีประเพณีวัฒนธรรมเหมือนกับต ำบลอื่นๆ 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและ
เหลือเอำไว้จ ำหน่วยบ้ำง ได้แก่  กลุ่มทอผ้ำ  กลุ่มทอเสื่อที่ทอจำกต้นกก  เครื่องจักรสำนที่ท ำจำกไม้ไผ่      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-9- 
 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ าแหล่งน้ ำธรรมชำติ ล ำน้ ำ ,ล ำห้วย  มีแม่น้ ำสำยหลักไหลผ่ำน คือแม่น้ ำเลย จ ำนวน 1 สำย ส่วนอื่นจะ
เป็นแหล่งน้ ำที่รำษฎรขุดในรูปของสระน้ ำ นอกจำกนี้ยังมีล ำห้วยดินด ำ ล ำห้วยเดื่อ ล ำห้วยปูเต้น ล ำห้วยไคร้ เป็นต้น
แหล่งน้ ำที่เพ่ิมข้ึนมำขณะนี้  คือ อ่ำงเก็บน้ ำน้ ำเลยเพื่อเก็บน้ ำไว้ใช้ในด้ำนกำรเกษตรและอุปโภคบริโภค 

แหล่งน้ ำที่ส ำคัญของต ำบลแก่งศรีภูมิช่วยหล่อเลี้ยงประชำชนในต ำบลแก่งศรีภูมิให้มีอยู่มีกินและ
ประกอบอำชีพ  คือ  แม่น้ ำเลย  และอ่ำงเก็บน้ ำน้ ำเลย  

- น้ ำอุปโภค  น ำน้ ำจำกอ่ำงเก็บน้ ำเลย แม่น้ ำเลยและแหล่งน้ ำส ำรองต่ำงๆซึ่งมีน้ ำใช้ตลอดปี  และ
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน  จ ำนวน 8 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนรอบนอกจะใช้น้ ำจำกประปำหมู่บ้ำนและแหล่งน้ ำ
ใกล้เคียง 

- น้ ำบริโภค   ประชำชนจะดื่มน้ ำจำกกำรรองน้ ำฝนใส่โอ่ง/ตุ่ม และซื้อจำกผู้ประกอบกำรในชุมชนที่
ท ำเป็นธุรกิจขนำดย่อม ขำยในรำคำไม่แพง 

- น้ ำเพ่ือกำรเกษตร   บำงส่วนของต ำบลแก่งศรีภูมิ ได้รับกำรบริกำรจำกโครงกำรสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ 
ของกรมชลประทำนที่ท ำกำรถ่ำยโอน ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ ตำมโครงกำรภำรกิจถ่ำยโอนให้ท้องถิ่น
ดูแลและจัดกำร 

 
8.2 ป่าไม้  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิมีป่ำไมเ้ช่น วนอุทยำนล้ ำตกห้วยเลำ 

ต ำบลแก่งศรีภูมิ มีพ้ืนที่ป่ำไม้เหลือน้อยและมีสภำพเป็นป่ำเสื่อมโทรมป่ำถูกตัดท ำลำยและแผ้วถำง
เพ่ือท ำไร่ท ำนำท ำสวน แต่ชำวบ้ำนก็มีกำรปลูกต้นไม้ทดแทน ต้นไม้ที่ชำวบ้ำนปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ 
มีกำรอนุลักษณ์ป่ำไม้โดยกำรกำรปลูกป่ำชุมชน  

 
8.3 ภูเขา  ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิมีภูเขำล้อมรอบ เช่น ภูผำแดง ภูค้อ ภูกระแต ภูหอ 
 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

พ้ืนที่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ เป็นพ้ืนที่รำบสลับกับเนินเขำมีควำมอุดมสมบูรณ์
พอสมควรเหมำะสมแก่กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม และที่ส ำคัญยังมีแม่น้ ำเลยไหลผ่ำนทุกหมู่บ้ำนและบริเวณที่สูง
ยังมีน้ ำตกห้วยเลำ  ซึ่งนอกจำกจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วชำวบ้ำนยังใช้ในกำรท ำกำรเกษตรและประปำน้ ำซับ  ซึ่ง
น่ำจะมีกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 

- ทรัพยำกรธรรมชำติ ได้แก่ วนอุทยำนน้ ำตกห้วยเลำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ 
ส ำคัญของอ ำเภอและจังหวัด 
  - ถ้ ำดินลำย บ่อน้ ำอุ่น 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ   เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืนโดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) สรุปย่อได้
ดังนี้       
1. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติมีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3          
(ปี  2560 เป็นต้นไป ) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ได้แต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการ 2  คณะ  ได้แก่  (1 ) 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป  เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศ(Roadmap)ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป
ได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน  ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค
การเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชน
มาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  
ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทาง
ในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ   5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  2560 
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2. สาระส าคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มี
ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ“เกษตรแบบ
พ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก”การพัฒนาในภาค
เกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้
ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความ
ยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่ง
ทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยี
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถ
พัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นใน
การเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ
โลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภั ยคุกคาม
และความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็น
ความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท า
ให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต 20 ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอก
ที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  10 ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้ งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
ในช่วงปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้น
และกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณ
เงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้ง
อาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่
จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวง
กว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนา
เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ  ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 
เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
(2546 – 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการ
ผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี  
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ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับ

อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้
สัมฤทธิ์ผลในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ  เพ่ือ
พยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น  
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2561 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไข
ส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบ
การด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ กดดันให้ประเทศไทย
ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการ
ลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การ
ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผัน
ผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มี
ความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและ
สาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น  กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น
จะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการ
บริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้นส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  2553 และล่าสุดในปี 
2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการ
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้น
และสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
อาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 
38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลง
ตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึง
การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทาง
ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้นนอกจากนั้น  
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ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชน

ปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่
ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และฐานะเงิน
สารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอา
เปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการ
ออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดย
เฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่
โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึง
มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่
การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ 
การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมี
น้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การ
ด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่
ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็น
ระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ
ขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสั งคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้ าทายมาก  รวมทั้ งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน   ทั้งนี้ ปัจจัย
และเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัย
ยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ  ก็มี
นัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการ
ลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหา
ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการ
บริหารราชการที่ดีโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัฒน์เข้มข้นขึ้น เป็น
โลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิต
ภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน
รนุแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความ 
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เข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น

เงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  
โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้าง
กลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหา
และปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ย
ของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น 
รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว
ทั้งนี ้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่าง
มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็น
จุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ  การที่
ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัว
ได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก
มาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม  การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการ
เรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการ
จัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์
ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่ง
เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกา
ลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  การด าเนินการมี    
บูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกันอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา  
ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการ
แผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็
ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเป็นการ
ก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ 
ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่าง
เป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่น
ปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางใน
การขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ 
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การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ

การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
ชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและ
วิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทย
ทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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1.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารง
อยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อ
การสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี 
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจาก
นี้ไปจะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (6) ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลั งป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
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2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย  มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน

ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4)การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งขอชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับ
กระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดย
จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาท
ของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณา
การ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งแปลง 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น ประเทศที่พัฒนา
แล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเป็นกรอบ ที่แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 มุ่ง
ตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมิน
สภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศท่ีบ่งชี้ถึง จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อน
ถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การ พัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการ ต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ 
ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนา
ได้ ดังนี้ 
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1.เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทั กษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2.เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม   ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง   ทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานราก
และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ เติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน เชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ          
อนุภูมิภาค  และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ สร้างสรรค์ใน
ด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของ
สังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบและท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็น
ไทย 

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน บริการและ
ดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่เข้มแข็งสามารถ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ ผลิตและให้บริการจากฐาน
รายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และชุมชนรวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าโดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัย
และพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต และบริการ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย กว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับ
การปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และ
รักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม ความ

เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา อาชญากรรมลดลง
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชน
จากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิด
ความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก อัตราการ
เติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบ
ดิจิทัลในการให้บริการ  ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง  และการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น
โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจใน
ประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริต
ดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
1. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี การพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคมที่ เหมาะสม 
2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาด 
3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
4. ผลักดันให้สถาบัน ทางสังคมมีส่วนร่วม พัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 
2. กระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและท่ัวถึง 
3. การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
2. ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง 
3. วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
4. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันใน เชิงธุรกิจของภาคบริการ 
5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวก

การค้าการลงทุน 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน ให้สามารถ

สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1. พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนว เขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
2. เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยส่งเสริม การปลูก

ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
3. เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ า พ.ศ..... และแผนบริหารจัดการมีค่า

ทางทรัพยากรน้ า 
4. ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยก ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศ สู่ความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน 
1. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ 
2. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. สังคมมีความสมานฉันท์ 
4. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัย คุกคามทางทหาร 
6. อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่า อันดับที่ 20 ของโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
3. ป้องกันและปราบปราม 
4. ปฏิรูปกฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน คมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทาง ราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนนขนส่ง

ทางอากาศ ขนส่งทางน้ า 
2. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์การอ านวยความสะดวกทางการค้า 
3. การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริม ไทยเป็น

ศูนย์กลางพลังงาน 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทางธุรกิจ สร้างความมั่นคง ปลอดภัยทางไซ

เบอร ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
1. ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมี

ศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

2. พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการ
จัดการธุรกิจ 

3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน.ทั้งด้านบุคลากรโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและ
การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
1. ภาคเหนือ เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 
3. ภาคกลาง เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว ชั้นน าศูนย์กลางการผลิต อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัยได้

มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการ ท่องเที่ยวของเอเชีย 
4. ภาคใต้ เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได้มาตรฐาน สากลและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก 
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

สังคม 
6. พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก ของประเทศที่ขยายตัวมี

สมดุล 
7. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
1. การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ 
2. ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐาน ของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
3. การส่งเสริมการลงทุน ไทยในต่างประเทศ 
4. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
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1.3 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุน

จังหวัดจัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล   
ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มี
สุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญารอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สินและการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพา
ตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่นฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ซึ่งแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้   

แนวคิดและหลักการ 
1. ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและมี

ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน 

2. หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินเพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

-  ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
-  ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรการ

พัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและ 
เอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
       2. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

      3.  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจนหนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 

      4.  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 15.9 
ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานฟ้ืนฟูดิน ยับยั้ง
การแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
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1.3.2  แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 
การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น ได้ยึดแนวคิดในการพัฒนา

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 ซึ่งมีบริบทของการพัฒนาในด้านต่างๆที่ต้องแข่งขันและอาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ภัยแล้ง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาผลิตภาพการผลิต คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม เป็นต้น  โดยน าหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น มุ่งเน้นในเรื่อง (1) การน้อม
น าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การ
สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป ประเทศ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมน่าอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
“เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวของอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน ” 

  เป้าประสงค์รวม 
เพ่ือให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่พร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางการลงทุน 

ด้านต่างๆ ในลุ่มน้ าโขง  
1. เพ่ือผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
2. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ของทุกภาคส่วนสู่ประชาคมอาเซียน  
4. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาด และการค้า 
5. เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  การผลิต  และการบริการ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1. เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน 
2. ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน 

กลยุทธ์ 

1. กระตุ้น เศรษฐกิจด้วยกลไกการตลาด  ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ยกระดับผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการSMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ควบคู่ไป
กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรม ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมและประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1. รายได้การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
2. อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ 
                     2.   ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้างรายได้ทางด้านการ
ท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนบนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1.  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวมากขึ้น 
2. จ านวนแปลง/ฟารมผลผลิ ตท างการ เกษตรส าคัญ ที่ ได รับ ใบ รับ รองมาตรฐาน  GAP                 

(Good AgriculturePractices) เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร ประมง และปศุสัตว ใหสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสงเสริมการตลาด
และยกระดับภาคการเกษตรเกษตรสูการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 

             1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร 
             2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรมและการค้า  

   3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
 

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย 
 

1. วิสัยทัศน์ของจังหวัด 
“ เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว และลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ย่ังยืน” 

2. พันธกิจ 
2.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
2.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.4 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างโอกาสทางการตลาด 
2.5 เสริมสร้างและพัฒนาการค้าชายแดนและการลงทุน 
2.6 ยกระดับคุณภาพการให้บริการ 
2.7 เสริมสร้างและรักษาความม่ันคงตามแนวชายแดน 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างการค้าชายแดนและการลงทุน 
3.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน 
3.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน 

4. เป้าประสงค์ 
4.1 เพ่ือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น และมีค่านิยมที่เหมาะสม 

ในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 เพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถสร้างงาน และสร้างรายได้สู่ชุมชน 
4.3 เพ่ือทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

เป็นฐานต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ 
4.4 เพ่ือสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัย 
4.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
4.6 เพ่ือประชาชนได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจ 
4.7 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย – ลาว ในระดับท้องถิ่น และรักษาความม่ันคง 
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1.4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย 
 

         ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดสามารถในการแข่งขัน 
         ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความม่ันคงเพ่ือ 
                             สังคมสงบสุข 
         ยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตรเพ่ือให้แข่งขันได้ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
1.  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย   
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
      (1)  ส ารวจข้อมูลและจัดท าทะเบียนเส้นทางและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืนๆ  ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานและพร้อมที่จะด าเนินการส ารวจตรวจสอบ  เพ่ือการวางแผนและจัดสรรงบประมาณใน
การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 
            (2)  มีการจัดสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนเพียงพอต่อความ
ต้องการอาทิ  ถนน  แหล่งน้ า  ไฟฟ้า  น้ าประปา  โทรศัพท์  รางระบายน้ า  ฯลฯ   
            (3)  มีการจัดสวนสาธารณะ  และแหล่งนันทนาการของชุมชนที่ดีและเพียงพอที่จะให้บริการ 
ต่อชุมชน 
            (4)  จัดท าและวางระบบผังเมืองรวม  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
            (5)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน  อปท. เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและ
การบริการ 
            (6)  อบรมบุคลากรในหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            (7)  จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการน าเสนอข้อมูลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ทุกแห่งในเขตจังหวัดเลย 
            (8)  พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต  จ.เลย  โดยผ่าน  Video  
Conference 
            (9)  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการท่องเที่ยว 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
        (1)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีครอบครัวอบอุ่น 
        (2)  สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติด  และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
        (3)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎหมาย 
                       (4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  
สังคมโดยใช้กระบวนการประชาคม 
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                        (5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
                        (6)  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการแผนชุมชน 
                        (7)  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเด็ก  สตรี  เยาวชน  และผู้สูงอายุ   
                        (8)  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ  เช่น  โรคไข้หวัดนกโรค
ไข้เลือดออก  โรคเอดส์  โรคฉี่หนู  ฯลฯ 
                        (9)  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
                        (10)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมเท่าเทียมกัน 
                        (11)ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงหันมาใช้พืชสมุนไพรแทน 
                        (12)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ 
                        (13)  ส่งเสริมความรักสามัคคีชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์     
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการที่ดี  และการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
        (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  และภาคีต่างๆ  ในกระบวนการการพัฒนา
ท้องถิ่น 
        (2)  รณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
        (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน 
        (4)  ส่งเสริมและจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  ด้านที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเอง  ตามระเบียบก าหนดให้ 
                       (5)  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
        (6)  พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี  รวมถึงจัดท าแผนที่ภาษี  เพ่ือการจัดเก็บภาษีได้อย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุม 
       (7)  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาในทุกๆ  ด้านของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  และการยอมรับของประชาชน 
       (8)  พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน  ตามหลักธรร
มาภิบาล  และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการกีฬา  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
         (1)  พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่าเที่ยว  ตลอดจนพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก  ปลอดภัย  และรวดเร็ว 
         (2)  รณรงค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และการท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
         (3)  พัฒนาและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ  ที่ส าคัญเพ่ือบริการแก่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลย  ตลอดจนจัดให้มีสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกและจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 
         (4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน  และองค์กรต่างๆ  ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดเลย 
         (5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
         (6)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา  และอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ 
         (7)  ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี  พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์กีฬา
ให้พร้อมส าหรับบริการประชาชน 
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         (8)  ก่อสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน 
         (9)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียนกีฬาในท้องถิ่น 
         (10)  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระหว่าง  อปท.  ในเขตจังหวัดเลย  (ท้องถิ่นเลยสัมพันธ์) 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

         (1)  ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา  การจัดการศึกษา  และการให้บริการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

         (2)  สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ  โดยน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ 
         (3)  ขยายพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
         (4)  ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
         (5)  ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
                        (6)  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน 
         (7)  ส่งเสริมให้สถานศึกษา  และสถาบันทางศาสนา  เป็นหลักในการสอน  เพ่ือปลูกฝัง  คุณธรรม  
จริยธรรม  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
         (8)  ส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปะพ้ืนบ้าน  การละเล่น  ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
เพ่ือการอนุรักษ์ให้คงอยู่และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
         (9)  ส่งเสริมและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 
         (10)  ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่น  และงานรัฐพิธีเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
         (11)  สนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
         (12)  ส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศเพ่ือก้าวสู่สังคมอาเซียน 
         (13)  ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
         (1)  ป้องกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบจากสาธารณภัย 
        (2)  สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัย 
        (3)  ระดมสรรพก าลังทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วม 
        (4)  จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
        (5)  สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อท ากิจกรรมด้านความปลอดภัยในชุมชนและ 
เตือนภัยชุมชน 
        (6)  สงวน  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู  รักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว  โบราณสถาน  และชุมชนใน
จังหวัดเลยให้มีความยั่งยืน  และเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการท่องเที่ยว 
        (7)  ก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมตรง
ตามศักยภาพของพ้ืนที่       
        (8)  สนับสนุนและส่งเสริมประชาชน  ชุมชน  และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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          (9)  ควบคุมและจัดให้มีการก าจัดขยะมูลฝอย  การบ าบัดน้ าเสีย  การก าจัดสารพิษจาก
อุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล  ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
          (10)  จัดให้มีสถานที่ก าจัดขยะรวม  โดยมีการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          (11)  จัดให้มีบ่อบ าบัดน้ าเสียเมืองรวม  
                   7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  อาชีพและรายได้  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

       (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  การประกอบอาชีพของประชาชน 
ตามแนวนโยบายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

       (2)  การส่งเสริมด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
       (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าขายภายในท้องถิ่นและการค้าชายแดน 
       (4)  จัดให้มีตลาดในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์/อ่ืนๆ  และก่อสร้างศูนย์สาธิต

การตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
        (5)  พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือการมีงานท า  และท างานอย่างมีศักยภาพ  เอ้ือต่อการเพ่ิมผลผลิต

และได้เปรียบทางการแข่งขัน 
          (6)  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
          (7)  ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านปศุสัตว์  และการผลิตสัตว์น้ าจืดสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน  
GAP 
          (8)  ยกระดับคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน  ปลอกสารพิษ 
 
นโยบายการพัฒนาอ าเภอ   

วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ     
“ การศึกษา-การกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์  เกษตรอินทรีย์-ปลอดสารเคมีสารพิษ  สืบ

ทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง-การปกครอง  การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครบวงจร  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  ”   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอภูหลวง  
        1.  ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

1.1  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ทรัพยากรชุมชน และองค์กรต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของชุมชน เพ่ือให้เกิดความรู้ที่หลากหลายและบูรณาการเพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนา
ระหว่างสังคมท้องถิ่น และสังคมโลก 

1.2  ปลูกฝังความหวงแหน ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น  การมีวิถีแบบประชาธิปไตยโดยใช้
หลักการทางศาสนาเพ่ือให้เกิดความตระหนัก กล้าคิด กล้าท า มีจิตส านึกท่ีดีรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 

1.3  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประชาชนให้มีความพร้อมในการปรับตัว  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
บนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.4 ส่งเสริมให้ใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา การสืบทอดศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่ง 
การศึกษาและเผยแพร่ธรรมะ 

1.5  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
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       2.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

2.1  จัดระบบการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม  ฟื้นฟูทรัพยากรป่า 
      ไม้และสัตว์ป่า 
2.2  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3  ส่งเสริมการจัดแนวเขตพ้ืนที่ท ากินของประชาชนให้ชัดเจน 
2.4  พัฒนาจิตส านึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาป่า 
2.5  จัดเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พร้อมจัดเตรียมสถานที่และบุคลากรในการน าเที่ยว 

3. ด้านเศรษฐกิจ และอาชีพรายได้ 
3.1  ส่งเสริม / สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่-ไร่นาสวนผสม 
3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการจ าหน่าย 
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนธนาคารชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์และการระดมเงินออม   
      รูปแบบต่างๆ 
3.4  ส่งเสริม / สนับสนุนราษฎรมีอาชีพเสริมนอกฤดูกาลเกษตร 
3.5  ส่งเสริม / สนับสนุนการเรียนรู้อาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น และจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

4.  ด้านการเมืองการปกครอง 
4.1  ส่งเสริม / สนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 

   4.2  ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน นักเรียนและ
นักศึกษา 

4.3 ปรับกระบวนทัศน์  การท างานแบบแยกส่วนเป็นร่วมกันท างานในลักษณะพหุภาคี 
4.4 พัฒนาระบบการตรวจสอบนักการเมืองทุกระดับ และสนับสนุนให้มีการถ่วงดุลระหว่าง       
     นักการเมือง- ข้าราชการ -  ประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่ชอบธรรม 
4.5  ราษฎร์ -  รัฐร่วมพัฒนาการเมือง  การปกครอง 

5.  ด้านสุขภาพ 
5.1  ส่งเสริม / สนับสนุนเด็ก  เยาวชน ตลอดจนประชาชนให้เล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน   
      การแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน   ระดับต าบล   
5.2  พัฒนาสถาบันบริการด้านสุขภาพทุกแห่ง เพ่ือการให้บริการที่ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 5.3  ส่งเสริม / สนับสนุนการฟื้นฟูประเพณีการละเล่นพ้ืนบ้าน 
 5.4  ส่งเสริม / สนับสนุนให้ประชาชนทุกครัวเรือนรักการออกก าลังกายเป็นประจ าอย่าง 
      ต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

6.  ด้านเส้นทางคมนาคมและการสื่อสาร 
6.1  ส่งเสริม / สนับสนุนให้ประชาชนมีวินัยในการจราจร  โดยสร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง 
6.2  จัดสร้างทางคมนาคมเชื่อมโยงหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอข้างเคียง 
6.3 ขยายสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์และโทรคมนาคมทุกพ้ืนที่ / สนับสนุนกิจกรร 
     วิทยุชุมชนคนภูหลวง 
6.4  พัฒนาเส้นทางเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
6.5  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาซ่อมแซม ตลอดจนมีส่วนร่วมให้มีการสร้างทางให้ได้    

มาตรฐาน  ทั้งในหมู่บ้านและพ้ืนที่ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.1    วิสัยทัศน์   (vision)  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ 
“ ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา น าพาคุณภาพชีวิตท่ีดี มีวัฒนธรรมล้ าค่า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์   การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐานและ       
                     เทคโนโลยี สารสนเทศ 

 
พันธกิจ            พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก         
เป้าประสงค์  1.  เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

2.  มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน   
                 3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน  อปท. เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน      
                      และการบริการ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
                 1. จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานที่เพ่ิมข้ึน 

2.  มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน  
                 3.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน  อปท.  
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส ารวจข้อมูลและจัดท าทะเบียนเส้นทางและสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการอ่ืน ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐาน
และพร้อมที่จะด าเนินการส ารวจตรวจสอบ  เพ่ือการวางแผน
พัฒนาและจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซม 

- จ านวนที่เพ่ิมข้ึน 
- จ านวนที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม  

2.  มีการจัดสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้าง
พ้ืนฐานครบถ้วนเพียงพอต่อความ  ต้องการ  อาทิ  ถนน  แหล่ง
น้ า  ไฟฟ้า  น้ าประปา  โทรศัพท์  รางระบายน้ า  ฯลฯ   

- จ านวนที่เพ่ิมข้ึน 
- จ านวนที่ได้รับการบ ารุงรักษา   

3.  มีการจัดสวนสาธารณะ และแหล่งนันทนาการของชุมชนที่ดี
และเพียงพอที่จะให้บริการต่อชุมชน 

- มีสถานที่ออกก าลังกายประจ าต าบล 

4. จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
น าเสนอข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขต
จังหวัดเลย 

- มีเว็บไซต์ที่สามารถใช้เป็นศูนย์กลางในการน าเสนอ
ข้อมูล 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดฯ / กองช่าง   
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์การจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน        
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา  ระบบสาธารณูปโภค   
                                                                      สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน  และเทคโนโลยี 
                                                                      สารสนเทศ   
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ประเด็นยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และ 
                               เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 
พันธกิจ   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชนรักษาความสงบเรียบร้อยภายในต าบล    
            พัฒนาสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วทั้งต าบล  
เป้าประสงค์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชนเข้มแข็ง ภายในต าบลมีความสงบเรียบร้อย สาธารณูปโภค    
                 ครอบคลุมทั่วทั้งต าบลรองรับประชาคมอาเซียน  
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. จ านวนครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัว 
2. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด    

                          ปัญหายาเสพติดลดลง 
    3.   จ านวนประชาชนมีสุขภาพที่ดีและได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกัน  
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีครอบครัว
อบอุ่น 

1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีครอบครัวอบอุ่น 

2.สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติด  และพัฒนา
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

2. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 

3.ส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎหมาย 3. เพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎจราจรและกฎหมายเบื้องต้นแก่
ประชาชนในพื้นท่ี  

4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนใน
สังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  สังคมโดยใช้
กระบวนการประชาคม 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคม
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  สังคมโดยใช้กระบวนการ
ประชาคม 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินชีวิตของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การด าเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยกระบวนการแผนชุมชน 

6.เครือข่ายความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยกระบวนการแผนชุมชน 

7.สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเด็กสตรีเยาวชนผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

7. ปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสู้งอายุและผู้พิการ 
ได้รับการแก้ไข 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันกรณีมีการระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ  เช่น  โรคไข้หวดันก โรคไข้เลือดออก  โรค
เอดส์  โรคฉี่หนู  ฯลฯ 

8. มีการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

9.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

9.การบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

10.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และ
ได้รับสวัสดิการทางสังคมเท่าเทียมกัน 
 

10. คนในสังคมมีสุขภาพที่ดีและได้รับสวัสดิการเท่า
เทียมกัน 

11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและ
ยาฆ่าแมลง 
 

11.เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง 

12.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคพืชผักปลอด
สารพิษ 
 

11.ประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ 

 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดฯ  
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ 
                                                 ความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข       
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่   2  พัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต     
                                                                      เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้างความเข้มแข็ง    
                                                                      ให้กับชุมชน   
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ประเด็นยุทธศาสตร์    พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน   

  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

พันธกิจ                 การจัดการบ้านเมืองและบริหารจัดการที่ดี            
เป้าประสงค์     
                        1.  เพ่ือให้มีการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน  
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
                        1.  การมีส่วนร่วมของประชาชน  และภาคีต่างๆ  ในกระบวนการ การพัฒนาท้องถิ่น                           
        2.  มีเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
        3.  มีการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล 

   และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  และ
ภาคีต่างๆ  ในกระบวนการการพัฒนาท้องถิ่น 

1.  การมีส่วนร่วมของประชาชน  และภาคีต่างๆ  ใน
กระบวนการ การพัฒนาท้องถิ่น                           

2. รณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองท้องถิ่นทุกรูปแบบ 

2.  ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นทุก
รูปแบบ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  ใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน 

3.  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ  
พนักงานจ้าง  มีประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน 

4. ส่งเสริมและจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  ด้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  
ตามระเบียบก าหนดให้ 

4.  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสวัสดิการ 
เช่น  ด้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
 

5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

5.  มีเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

6. พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี  รวมถึงจัดท าแผนที่
ภาษี  เพื่อการจัดเก็บภาษีได้ อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

6.  มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี  รวมถึง
จัดท าแผนที่ภาษี   

7.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาในทุกๆ  
ด้านของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ  และการยอมรับของประชาชน 

7.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาใน
ทุกๆ  ด้านของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  และการยอมรับของ
ประชาชน 

8.  พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการบริการประชาชน  ตามหลักธรรมาภิบาล และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

8.  มีการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
บริการประชาชน  ตามหลักธรรมาภิบาล และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดฯ / กองคลัง /  กองช่าง   
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก   
                           : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ 
                             ความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข         
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร   
                                                                     จัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน   
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการกีฬา   
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการกีฬา 
 

พันธกิจ            เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา       
เป้าประสงค์    
                         1.  พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่าเที่ยว  ตลอดจนพัฒนาเส้นทาง 
                             คมนาคมให้สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 
         2.  ส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
          
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
                         1.  แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามน่าเที่ยว  ตลอดจนเส้นทางคมนาคมสามารถเดินทาง 
                             ไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก  ปลอดภัย  และรวดเร็ว 
         2. เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในต าบลให้ความส าคัญในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่า
เที่ยว  ตลอดจนพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถ
เดินทาง  ไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ปลอดภัย 
และรวดเร็ว 

1.  แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามน่าเที่ยว ตลอดจน
เส้นทางคมนาคมสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้
โดยสะดวก  ปลอดภัย  และรวดเร็ว 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

2. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

3. พัฒนาและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวตามจุด
ต่างๆ ที่ส าคัญเพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวตลอดจนจัดให้มีสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกและ
จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 

3. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ที่
ส าคัญเพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ตลอดจนจัดให้มีสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกและจ าหน่าย
สินค้าพ้ืนเมือง 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน และ
องค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน และองค์กรต่างๆ 
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5.  ส่งเสริมสนับสนุนการการออก าลังกายและจัดการ
แข่งขันกีฬา  และอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ 

5.  ประชาชนไดอ้อกก าลังกายและไดเ้ล่นกีฬา 

6.  ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายให้มีสภาพที่ใช้
งานได้ดี พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมส าหรับ
ประชาชน 
 

6.  จัดการแข่งขันกีฬา  และจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาต่างๆ 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดฯ / กองช่าง /  กองการศึกษา 
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                            ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ 
                                                 ความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข          
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม 
                                                                     การท่องเที่ยว  และการกีฬา   
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิ    
                                      ปัญญาท้องถิ่น 

 
พันธกิจ    ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น                 
เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญา 
                ท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา เช่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ได้รับการส่งเสริมอาหารเสริม(นม) 
และอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนเพียงพอ 

2. สนับสนุนการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น  และงานรัฐพิธีเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
3. จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา  การจัดการศึกษาและการ
ให้บริการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

1.  มีสถานศึกษา  การจัดการศึกษา  และการ
ให้บริการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

2. สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐานมี
คุณภาพ โดยน าเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้                

2. มหี้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ  
โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 

3.ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนรวมในการจัดการศึกษา  ศาสนา  
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

3.  การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ภาคเอกชน 

4. ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

4. ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

5. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้
มาตรฐาน 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน 

6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสถาบันทางศาสนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นหลักในการสอน เพ่ือปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. สถานศึกษาและสถาบันทางศาสนา  เป็นหลักใน
การสอน   

7. ส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปะพ้ืนบ้าน การละเล่น 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ให้คงอยู่
และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

7.ศิลปะพ้ืนบ้าน การละเล่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่และพัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

8. ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่น  และงานรัฐพิธี
เนื่องในวันส าคัญต่างๆ 

8.  จัดงานประเพณีของท้องถิ่น  และงานรัฐพิธีเนื่อง
ในวันส าคัญต่างๆ 

9. ส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศเพ่ือก้าวสู่สังคมอาเซียน 9. มีความรู้เรื่องการใช้ภาษาอาเซียนมากขึ้น 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดฯ 
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ 
                                                ความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข          
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา   
                                                                      ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิ         
                                                                      ปัญญาของท้องถิ่น   
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และการจัดการอนุรักษ์ 
                                  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

                ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และการจัดการ   
                                     อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน   
 
 

พันธกิจ        ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน           
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
    1.  ปัญหาขยะในพ้ืนที่ลดลง 
    2.  ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลือ  
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ป้องกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบจาก 
สาธารณะภัย 

1.  ปัญหาจากสาธารณภัยลดลง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สาธารณะภัย 

2.  ตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

3. จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการป้องกันบรรเทา    
สาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

3.  จ านวนครั้งทีจ่ัดการอบรมให้ความรู้ 

4. สงวน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษาสภาพแวดล้อม ก าหนดเขต
พ้ืนที่เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
ความเหมาะสม ตรงตามศักยภาพของพื้นที่   

4. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามความเหมาะสม ตรงตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

5. สนับสนุนและส่งเสริมประชาชน  ชุมชน และภาคเอกชน
ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

6. ควบคุมการก าจัดขยะมูลฝอย การบ าบัดน้ าเสีย การก าจัด  
สารพิษจากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล  
ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาจัดให้มบีริเวณทิ้ง
ขยะให้เป็นที่เป็นทาง 

6. มีการก าจัดขยะมูลฝอย  การบ าบัดน้ าเสีย  การ
ก าจัดสารพิษจากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อจาก
โรงพยาบาล  ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มี
สถานทีท่ิ้งขยะ และก าจัดขยะอย่างเหมาะสม 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     ส านักปลัดฯ  
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ 
                                                 ความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข          
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกัน  
                                                                     บรรเทาสาธารณะภัย  และการจัดการอนุรักษ์ 
                                                                                                 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์   การพัฒนาเศรษฐกิจ  อาชีพและรายได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 
 

พันธกิจ   พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพ่ิม   
             คุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามารถ    
             ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้   
เป้าประสงค์ เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้อย่างมี   
                คุณภาพพร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบ  
                อาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ การว่างงานในต าบลลดลง 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  1. จ านวนประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
  2. จ านวนประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ 
  3. จ านวนเกษตรกรที่สามารถผ่านการประเมินคุณภาพผลผลิต GAP 
  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพการประกอบ
อาชีพของประชาชนตามแนวนโยบายต่างๆให้แก่ประชาชนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

1.จ านวนประชาชนมีอาชีพลดการว่างงาน 
 

2. การส่งเสริมด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและ
ส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

2. มีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและส่งเสริมสินค้า
หนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 

3.จัดให้มีตลาดในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร / ปศุสัตว์ 
/ อื่นๆ และก่อสร้างศูนย์สาธิตการตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 

3. มีศูนย์บริการทางการเกษตรประจ าต าบล 

4.พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือการมีงานท า และท างานอย่างมี
ศักยภาพ เอ้ือต่อการเพ่ิมผลผลิต และได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 
 

4. จ านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านปศุสัตว์และการผลิตสัตว์
น้ าจืดสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP 

5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านปศุสัตว์และ
ประมง 
 

6. ยกระดับคุณภาพการผลิตและการตลาดสิ้นค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐาน  ปลอดสารพิษ 
 

6.สิ้นค้าเกษตรได้มาตรฐาน  ปลอดสารพิษ 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดฯ 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จงัหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติ    
                   สิ่งแวดล้อมและความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข 

                            ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตรเพ่ือให้แข่งขันได้ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา             
                                                                        เศรษฐกิจ  อาชีพและรายได้   
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การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิได้ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนา        
7 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และเทคโนโลยี สารสนเทศ 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1.  ส ารวจข้อมูลและจัดท าทะเบียนเส้นทางและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มี
มาตรฐานและพร้อมที่จะด าเนินการส ารวจตรวจสอบ  เพ่ือการวางแผนพัฒนาและจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
และปรับปรุงซ่อมแซม 
2.  มีการจัดสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนเพียงพอต่อความ   ต้องการ                           
อาทิ  ถนน  แหล่งน้ า  ไฟฟ้า  น้ าประปา  โทรศัพท์  รางระบายน้ า  ฯลฯ   
3.  มีการจัดสวนสาธารณะ และแหล่งนันทนาการของชุมชนที่ดีและเพียงพอที่จะให้บริการต่อชุมชน 

ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 
4. จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการน าเสนอข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขต
จังหวัดเลย 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  และ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีครอบครัวอบอุ่น 
2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติด  และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎหมาย 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  สังคมโดยใช้     
   กระบวนการประชาคม 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการแผนชุมชน 
7. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเด็กสตรีเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ  เช่น  โรคไข้หวดันก โรคไข้เลือดออก     
    โรคเอดส์  โรคฉี่หนู  ฯลฯ 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมเท่าเทียมกัน 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี  

และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  และภาคีต่างๆ  ในกระบวนการ 
   การพัฒนาท้องถิ่น 
2. รณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น                               
   ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน 
4. ส่งเสริมและจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  ด้านที่อยู่ 
   อาศัยเป็นของตนเอง  ตามระเบียบก าหนดให้ 
5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
6. พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี  รวมถึงจัดท าแผนที่ภาษี  เพื่อการจัดเก็บภาษีได้                                 
   อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาในทุกๆ  ด้านของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือ   
   สร้างความรู้ความเข้าใจ  และการยอมรับของประชาชน 
8. พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน  ตามหลักธรรมาภิบาล และ   
   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการกีฬา 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่าเที่ยว  ตลอดจนพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถ 
    เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม    
   ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
3. พัฒนาและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ที่ส าคัญเพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา  
   ท่องเที่ยวตลอดจนจัดให้มีสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกและจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา  และอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ 
6.  ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี 
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               ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนา การศึกษา  ศาสนา ขนบธรรมเนียม 
                           ประเพณีท้องถิ่นและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา  การจัดการศึกษาและการให้บริการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้                
3. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนรวมในการจัดการศึกษา  ศาสนา     
   ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
5. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน 
6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสถาบันทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นหลักในการสอน เพื่อปลูกฝัง  
   คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปะพ้ืนบ้าน การละเล่น ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ให้คงอยู่  
    และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่น  และงานรัฐพิธีเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
9. ส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศเพ่ือก้าวสู่สังคมอาเซียน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และการจดัการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 
1. ป้องกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบจาก สาธารณะภัย 
2. สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 
3. จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
4. ก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมตรงตามศักยภาพ     
   ของพ้ืนที่ 
5. สนับสนุนและส่งเสริมประชาชน  ชุมชน และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
6. ควบคุมการก าจัดขยะมูลฝอย  การบ าบัดน้ าเสีย  การก าจัดสารพิษจากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อจาก    
    โรงพยาบาล  ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจัดให้มีบริเวณท้ิงขยะให้เป็นที่เป็นทาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวนโยบายต่างๆให้แก่ 
   ประชาชนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. การส่งเสริมด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3. จัดให้มีตลาดในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร / ปศุสัตว์ / อ่ืนๆ และก่อสร้างศูนย์สาธิตการตลาดจ าหน่าย 
   ผลิตภัณฑ์ 
4. พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือการมีงานท า และท างานอย่างมีศักยภาพ เอ้ือต่อการเพ่ิมผลผลิต และได้เปรียบ  
    ทางการแข่งขัน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านปศุสัตว์และการผลิตสัตว์น้ าจืดสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP 
6. ยกระดบัคุณภาพการผลิตและการตลาดสิ้นค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน  ปลอดสารพิษ 
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 3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
สภาพปัญหาอุปสรรค /จุดอ่อน /จุดแข็งและแนวโน้มการแก้ไขปัญหา(ทีเ่อื้อต่อการพัฒนาต าบล) 

ที ่ ปัญหา สาเหตุ (จุดอ่อน) การแก้ปัญหา(จุดแข็ง) แนวทางการแก้ปัญหา 
1. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ภายในหมู่บ้านโทรศัพท์
สาธารณะยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
2. ภายในเขตพ้ืนที่ต าบล 
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ า
ส าหรับอุปโภคและบริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 
3. ให้มีประปาบาดาลใช้ใน
หมู่บ้านอย่างเพียงพอ   
4. ถนนภายในหมู่บ้านยังไม่
ครบถ้วน 
5. ถนนเพ่ือการเกษตรยังไม่
สะดวกและครบถ้วน 
6. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่
เพียงพอต่อการขยายตัวของ
ชุมชนรวมทั้งสถานที่ราชการ
ในเขตต าบล 

1. ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ
ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
2. ก่อสร้าง / ซ่อมแซม /
ปรับปรุง  แหล่งน้ า / ระบบ
ประปา / ถนน / ไฟฟ้า ให้
เพียงพอต่อการขยายตัวของ
ชุมชน 
 

1.พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้เพียงพอและ
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 
2.พัฒนาระบบแหล่งน้ าใน
การอุปโภค-บริโภค และ
การเกษตร 
3.ขุดลอกแหล่งน้ าใน
การเกษตร 
4.ขยายระบบประปาใน
หมู่บ้านให้ท่ัวถึง 
5.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ให้ครบทุกหมู่บ้าน 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคน  สังคม
คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

 

1. ปัญหาการระบาดของยาเสพตดิ 
2. ครอบครัวไม่ไดร้ับความอบอุ่น 
3. วัยรุ่นมีเพศสมัพันธ์ก่อนวัย 
4. ประชาชนขาดความรู้ในเรื่อง
กฎหมายชาวบ้าน 
5. ราษฎรมีความเสี่ยงภัยต่อ
สารเคม ี
6. การบริการสาธารณสุข 
7. ประชาชนไม่มสี่วนร่วม การ
ควบคุมและการป้องโรค 
8. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การทิ้งขยะ เพราะก่อให้เกดิแหล่ง
เพาะเช้ือโรค 

1.  จัดตั้งกลุ่มผู้น าเยาวชน 
เพื่อให้ความรู้ด้านสารเสพติด  
หน้าท่ีและกิจกรรมทีเ่หมาะสม
กับวัย 
2. ให้ความรู้ บทบาท หน้าท่ี  
ผู้น าครอบครัวและสมาชิกใน
ครอบครัว  ในการดูแลซึ่งกันและ
กัน 
3. ฝึกอบรมในการใช้สารชีวภาพ
และการใช้ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  
4.  ใหค้วามรู้เรื่องการดูแลรักษา
สุขภาพ  การบริการ มีการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี
5. ออกกฎระเบียบที่ชัดเจนใน
การฝ่าฝืนการทิ้งขยะไม่เป็นท่ี 

1. ส่งเสรมิสนับสนุน  
คัดเลือกเยาวชนตัวอย่าง 
2.จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 
3. ส่งเสรมิสนับสนุน
ครอบครัวอบอุ่นเพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ด ี
4.  ให้ความรู้ในด้านอันตราย
จากสารเคม ี
5.  ประกาศประชา 
สัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงโทษในการทิ้ง
ขยะไม่เป็นที่ 
6.  รณรงค์ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ 
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สรุปสภาพปัญหาอุปสรรค / จุดอ่อน / จุดแข็งและแนวโน้มการแก้ไขปัญหา(ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล) 
ที ่ ปัญหา สาเหตุ (จุดอ่อน) การแก้ปัญหา(จุดแข็ง) แนวทางการแก้ปัญหา 
3. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการ
ที่ดีและการ
ให้บริการ  
สาธารณะแก่
ประชาชน 

 

1.ประชาชนขาดจิตส านึกในการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ  พัฒนา
ท้องถิ่น 
2.ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
3.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
ยังขาดการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีราชการและการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
4. ขาดเครื่องมือเครื่องใช้และสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้เหมาะสม
และเพียงพอส าหรับการปฏิบตัิงาน
และการบริการประชาชนตามหลกั
ธรรมา     ภิบาลและการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

1.จัดกิจกรรมให้ประชาชนใน
ต าบลได้มสี่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. จัดการอบรมความรูเ้กี่ยวกับ
กฎหมายท้องถิ่นกฎหมาย
เบื้องต้นให้กับประชาชน 
3.จัดอบรมพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่
ราชการและการให้บริการแก่
ประชาชน 
4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และ
สิ่งอ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมและเพยีงพอส าหรับ
การปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชน 

1.สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคตี่างๆ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.ส่งเสรมิการให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ เมือง
ท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
3.ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
พัฒนาประสิทธิภาพผู้บรหิาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงานจ้างใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีราชการและ
การให้บริการแก่ประชาชน 
4.จัดเครื่องมือเครื่องใช้และ
สิ่งอ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมและเพยีงพอ
ส าหรับการปฏิบตัิงานและ
การบริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การท่องเที่ยวและ
การกีฬา 

 

1. เส้นทางการคมนาคมไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวยังไม่สะดวก 
ปลอดภัย 
2.ขาดการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและการ
ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม    
ประเพณีท้องถิ่น  

1.ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
ให้เดินทางได้โดยสะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว 
2.จัดท าเว็บไซด์  แผ่นพับ 
วารสาร ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

1. พัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความสวย 
งามน่าเท่ียวตลอดจน     
2.พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้สามารถ
เดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวได้โดย สะดวก 
ปลอดภัย และรวดเร็ว 
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยว ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และการท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรมประเพณี  
ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 
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สรุปสภาพปัญหาอุปสรรค / จุดอ่อน / จุดแข็งและแนวโน้มการแก้ไขปัญหา(ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล) 

ที ่ ปัญหา สาเหตุ (จุดอ่อน) การแก้ปัญหา(จุดแข็ง) แนวทางการแก้ปัญหา 
4. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านส่ง 
เสริมการท่อง 
เที่ยวและการ
กีฬา 

 

3. ไม่มีศูนย์ข้อมูลบริการ
นักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ที่
ส าคัญเพ่ือบริการแก่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา  
ท่องเที่ยว 
4. ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  ชุมชน และ
องค์กรต่างๆ ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
5. ประชาชนยังขาดทักษะ
การเล่นกีฬา และขาดการ
ออกก าลังกาย และอุปกรณ์
การกีฬาต่างๆ 
6. สถานที่ออกก าลังกายยัง
ไม่เพียงพอและสะถานที่ออก
ก าลังกายใช้งานไม่ได้
เท่าท่ีควร 
 

3.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลบริการ
นักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ 
เพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยว  
ส่งเสริมสนับสนุนการท าของ
ระลึกสินค้าพ้ืนเมืองเพ่ือ
จ าหน่าย 
4. จัดกิจกรรมให้ประชาชน 
ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ต าบลประจ าปีและรณรงค์
การออก าลังกาย 
6. ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่
ออกก าลังกายให้มีสภาพที่ใช้
งานได้ดี 
 
 

4. พัฒนาและจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว
ตามจุดต่างๆ ที่ส าคัญเพ่ือ
บริการแก่นักท่อง เที่ยวที่
เดินทางมาท่อง เที่ยว
ตลอดจนจัดให้มีสถานที่
จ าหน่ายของที่ระลึกและ
จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  ชุมชน และ
องค์กรต่างๆ ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา  และ
อุปกรณ์การกีฬาต่างๆ 
7. ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่
ออกก าลังกายให้มีสภาพที่ใช้
งานได้ดี 
 

5. ยุทธศาสตร์การ
การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา ขนบ 
ธรรมเนียม
ประเพณีท้อง 
ถ่ินและภูม ิ                                      
ปัญญาท้องถิ่น 
 

1.  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกท า
ให้เสื่อมสลาย 
2.  เด็กเรียนดแีต่ยากจน  ไม่มี
ทุนในการศึกษา 
3.  เด็กสมัยใหม่ไม่ใส่ใจใน
ศาสนาวัฒนธรรม จริยธรรม 
4. การประกอบวิชาชีพไม่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 

1.มีการจัดงานประเพณีภายใน
ต าบลทุกปี 
2. มีสถานในการศึกษาท่ี 
ได้มาตรฐาน 
3. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
วัยเรียนพอเพียง 
4. จัดให้มีศูนย์เรียนรู้ประจ า
ต าบล 
5.ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ 
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 
 
 

1. ส่งเสริมบุญประเพณีใน
พ้ืนที่ให้คงอยู่ตลอดไป 
2. สนับสนุนทุนการศึกษาให้
เด็กเรียนดีแต่ยากจน 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 
4. อบรมธรรมะวันพระ 
5. ส่งเสริมการด าเนิน การ 
กิจกรรมกลุ่มเพ่ือการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
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สรุปสภาพปัญหาอุปสรรค / จุดอ่อน / จุดแข็งและแนวโน้มการแก้ไขปัญหา(ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล) 
ที ่ ปัญหา สาเหตุ (จุดอ่อน) การแก้ปัญหา(จุดแข็ง) แนวทางการแก้ปัญหา 
6. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย  
และการจัดการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

 
 

1.  ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ด้านการประชาสัมพันธ ์
3.  การกัดเซาะของน้ าท าให้ตลิ่ง
พังทลาย 
4.บุคลากรขาดความรู้ด้านการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณะภยัและ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
5.การทิ้งขยะไมเ่ป็นที่ 

1. ปลูกป่าในเทศกาลวันส าคัญ 
2. กั้นกระสอบทรายในล าแม่น้ า
เลย 
3. ป้องกันตลิ่งพังทลาย 
4. ปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 
5.จัดอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณะภัยและ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

1. ป้องกันและลดความเสียหายหรือ
ผลกระทบจากสาธารณะภัย 

2.สนับสนุนงบประมาณในการ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณะภัย 
3. จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้
ด้านการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

4. ก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม
ตรงตามศักยภาพ     

ของพ้ืนที่ 
5. สนับสนุนและส่งเสริมประชาชน  

ชุมชน และภาคเอกชนให้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

6.  ควบคุมการก าจัดขยะมูลฝอย  การ
บ าบัดน้ าเสีย  การก าจัดสารพิษ 
และขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล  
ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

7.  จัดให้มีบริเวณท้ิงขยะให้เป็นที่เป็น
ทาง 
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สรุปสภาพปัญหาอุปสรรค / จุดอ่อน / จุดแข็งและแนวโน้มการแก้ไขปัญหา(ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล) 
 

ที ่ ปัญหา สาเหตุ (จุดอ่อน) การแก้ปัญหา(จุดแข็ง) แนวทางการแก้ปัญหา 
7. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเศรษฐกิจ
อาชีพและ

รายได้ 

1.  ต้นทุนในการผลิตสูง 
2.  ขาดแหล่งเงินทุน 
3.การกู้เงินจากสถาบัน  
การเงินมีข้อจ ากัด 
4.  การกู้เงินนอกระบบ 
5.  ขาดอาชีพเสริม 
6. ขาดความรู้ความช านาญ
ในการประกอบอาชีพเสริม 
7.  ขาดสถานที่ประกอบ
กิจการกลุ่ม 
8.การอพยพแรงงานสู่ตัว
เมืองและขายลอตเตอรี่ 

1. จัดตั้งกลุ่มประกอบอาชีพ
เสริม 
2. หาตลาดรองรับอาชีพ
เสริม 
3. อบรมให้ความรูด้้านการ
ประกอบอาชีพเสริม 
4. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 

1.  ส่งเสริมการรวม กลุ่มโดย
การระดมหุ้น 
2. ขอสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ส่งเสรมิผลิตภณัฑด์้าน
สินค้าโดยใช้วัตถุในท้องถิ่น 
4. ส่งเสรมิและจัดหาตลาด
เพื่อการจ าหน่าย  และมี
อ านาจในการต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูม ิ
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ พ.ศ.(2561-2565) 
 
                     
                  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร ์
ชาต ิ 20 ป ี
(มี 6 ยุทธ ) 

1. 
ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

2. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความ 
สามารถในการ

แข่งขัน 

3. 
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาและ 
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

4. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

5. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
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เติบเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

6. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ 

 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี๑๐ยุทธ) 

 
 

9. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมือง 

และพื้นที่เศรษฐกิจ 

8. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

7. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

6. 
ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ก า ร
บริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมา      
ภิบาลในสังคมไทย 

 

10. 
ยุทธศาสตร์ความ
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
ป ระ เท ศ เพื่ อก าร
พัฒนา 

 

 

5. 
ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและ 

ยั่งยืน 
 

4. 
ยุทธศาสตร์การ

เติบโตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
 

3. 
ยุทธศาสตร์การสรา้ง
ความเข้มแขง็ทาง

เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

2. 
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมลดความ

เหลื่อมล้ าในสังคม 

 

1. 
ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

 
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
(มี 3 ยุทธ) 

 
 

1. 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต  
และการบริการ ที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม 
 

2. 
ยุทธศาสตร์ยกระดบัการ
ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ใน

เรื่องของอารยธรรม 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

และประเพณี ของอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

 

3. 
ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตทางการเกษตรและการ

สร้างมูลค่าเพิม่เพื่อการ
แข่งขันตัวชีว้ัด 

และค่าเปา้หมาย 
 

 



 
 

-57- 
 
 

 
 

                                                                                                                        
                                                                                              

                           
 
 
                            
 

                                                                                                                            
                       
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม   
อุตสาหกรรมการผลิต  
การค้า  การลงทุน

เชื่อมโยงกับประเทศ     
เพื่อนบ้าน 

การพัฒนาคน  
สังคมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ
ความมั่นคงเพ่ือ
สังคมสังคมสงบสุข 

สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตด้าน
การเกษตรเพื่อ ให้
แข่งขันได ้

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดเลย 

กลยุทธ์การพัฒนา  
4.1 พัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์เชื่อมโยง   
การค้า การลงทุน 
รองรับอาเซียน 
4.2 พัฒนาศักยภาพ
และยกระดับ
คุณภาพแรงงาน 
4.3 พัฒนาสมรรถนะ  
บุคลากรภาครัฐและ
เอกชนเพื่อเพ่ิมขีด
ความ สามารถในการ
แข่งขัน 

กลยุทธ์การพัฒนา  
3.1 เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการผลิต
สินค้าเกษตรใน
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ภายใต้นโยบาย 
Zoning 
3.2 ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์อาหาร
ปลอดภัย 

กลยุทธ์การพัฒนา 
2.1 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือความ
เข้มแข็งของสังคม 
2.2  อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.3  ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาตาม
แนวชายแดน 
2.4  ยกระดับการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

กลยุทธ์การพัฒนา 
1.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
1.2 ส่งเสริมมาตรฐาน
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 
1.3 พัฒนาและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลผลิตภัณฑ์
และบริการ 
1.4 ส่งเสริมตลาดการ
ท่องเที่ยวเน้นลูกค้า
อาเซียนและประเทศ
ในทวีปเอเชียที่มี
ศักยภาพ  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท.ในเขต
จังหวัดเลย 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค   
สาธารณูปการโครงสร้าง  
พ้ืนฐานและเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองการบริหาร
จัดการที่ดีและการ
ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน สังคม คุณภาพชีวิต  
เศรษฐกิจพอเพียง  และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พั ฒ น า อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบล
แก่งศรีภูม ิ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1. เส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 
2. มีระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณปูการทีไ่ด้
มาตรฐาน   
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศในหน่วยงาน  
อปท.เพื่อความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการบรกิาร 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชน
เข้มแข็ง ภายในต าบลมี
ความสงบเรียบร้อย 
สาธารณปูโภคครอบ 
คลุมทั่วทั้งต าบลรองรับ
ประชาคมอาเซียน  
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้มีการบริการและ
สิ่งอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการที่ได้
มาตรฐาน 

1.ส ารวจข้อมูลและจัดท า
ทะเบียนเสน้ทางและ
สาธารณปูโภคและ
สาธารณปูการอ่ืนๆที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบให้มี
มาตรฐานและพร้อมที่จะ
ด าเนินการส ารวจตรวจ 
สอบ  เพื่อการวางแผน
พัฒนาและจัดสรรงบ 
ประมาณในการก่อสร้าง
และปรับปรุงซ่อมแซม 
2.มีการจัดสาธารณปูโภค  
สาธารณปูการและโครง 
สร้างพื้นฐานครบถ้วน
เพียงพอต่อความต้องการ 
อาทิ ถนน แหล่งน้ า ไฟฟ้า  
น้ าประปา  โทรศัพท์    
รางระบายน้ า  ฯลฯ   

 
แนวทาง 

การพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีมีครอบ 
ครัวอบอุ่น 
2.สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาเสพติดและพัฒนา
ประสิทธิภาพเจ้าหนา้ที่ที่
เก่ียวข้อง 
3.ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ระเบียบวินยั  ปฏิบตัิตาม
กฎหมาย 
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและทุกภาค
ส่วนในสังคมในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน  สังคม
โดยใช้กระบวนการ
ประชาคม 
5. ส่งเสริมสนับสนนุการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  
และภาคีต่างๆในกระบวน 
การการพัฒนาท้องถิ่น 
2.  รณรงค์ส่งเสริมการให้
ความรู้แก่ประชาชนเก่ียว 
กับการเมืองท้องถิ่นทุก
รูปแบบ 
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิน่ 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง   
ในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ
และการให้บริการแก่
ประชาชน 
4. ส่งเสริมและจัดหา   
สวัสดิการให้แก่บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เช่น  ด้านที่อยู่อาศัยเป็น 
ของตนเอง ตามระเบียบ
ก าหนดให้ 
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3. มีการจัดสวน 
สาธารณะและแหล่ง
นันทนาการของชุมชนที่
ดีและเพียงพอที่จะ
ให้บริการต่อชุมชน 
4.  จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการน า 
เสนอข้อมูลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งในเขตจังหวัดเลย 
 
 

 
แนวทาง     

  การพัฒนา 

6.พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนโดย
กระบวนการแผนชุมชน  
7.สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
เด็กสตรีเยาวชนผูสู้งอายุ
และผู้พิการ 
 8. ส่งเสริมและสนบัสนุน
การป้องกันกรณีมีการ
ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ  
เช่น  โรคไข้หวัดนก โรค
ไข้เลือดออก  โรคเอดส์  
โรคฉี่หนู  ฯลฯ 
 9.ส่งเสรมิและสนบัสนุน
การบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
10.  ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
และได้รับสวัสดิการทาง
สังคมเทา่เทียมกัน 
11. ส่งเสริมและสนบัสนนุ 
ให้เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีและยาฆา่แมลง 
12.ส่งเสริมและสนบัสนนุ 
ให้ประชาชนบรโิภคพืชผัก
ปลอดสารพษิ 
 
 
 

5. จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เหมาะสม
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
6. พัฒนาและปรับปรุง
การจัดเก็บภาษี  รวมถึง
จัดท าแผนที่ภาษี  เพื่อ
การจัดเก็บภาษีได้อยา่ง                         
ทั่วถึงและครอบคลุม 
7.  การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
การพัฒนาในทุกๆ  ดา้น
ของหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ  และการยอมรับ
ของประชาชน 
8.  พัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการ
บริการประชาชน  ตาม
หลักธรรมาภิบาล และ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
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4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริมการ
ท่อง เท่ียวและการกีฬา 

 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย  และการ
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากร                                
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน   

 

5. ยุทธศาสตร์การ  
พัฒนาการศึกษา  ศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น  และภูมิ                                   
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พั ฒ น า อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบล
แก่งศรีภูม ิ

1.  พัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความสวย 
งามนา่เที่ยว ตลอดจน
พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้สามารถเดินทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวได้โดย 
สะดวก ปลอดภัย และ
รวดเร็ว 
2. รณรงค์ประชาสัมพนัธ์
การท่องเที่ยว ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และการท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรมประเพณีท้อง 
ถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่ 
หลาย 

1.  ส่งเสริมการจัดตั้ง
สถานศึกษา  การจัดการ
ศึกษาและการให้บริการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่ง
ทั่วถึงและมีคุณภาพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยัง่ยืน 
2. สนับสนุนการปรับปรุง
ห้องสมุดประชาชนให้ได้
มาตรฐานมีคุณภาพโดยน า
เทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใช้   
3.ส่งเสริมให้ชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนรวมในการจัด
การศึกษา  ศาสนา  
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 
             

1.ป้องกันและลดความ
เสียหายหรือผลกระทบ
จาก สาธารณะภัย 
2. สนับสนุนงบประมาณ
ในการช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้รบัผล   
กระทบจากสาธารณะภัย 
3.จัดอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
4. ก าหนดเขตพื้นที่เพื่อ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามความเหมาะสม ตรง
ตามศักยภาพของพื้นที ่

 
แนวทาง       

การพัฒนา 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1.  พัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความสวย 
งามนา่เที่ยวตลอดจน
พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถเดินทางไปยังแหลง่
ท่องเที่ยวได้โดย สะดวก 
ปลอดภัย และรวดเร็ว 
2. ส่งเสริมสนับสนนุให้
ประชาชนออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม   
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาป้องกนั
บรรเทาสาธารณภัยและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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3. พัฒนาและจัดตั้งศนูย์
ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว 
ตามจุดต่างๆ ที่ส าคัญเพื่อ
บริการแก่นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยว
ตลอดจนจัดให้มีสถานที่
จ าหน่ายของที่ระลึกและ
จ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ชุมชน และ 
องค์กรต่างๆในการส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 
5.  ส่งเสริมสนับสนนุการ
การออกก าลังกายและ
จัดการแข่งขันกีฬา และ
อุปกรณ์การกีฬาต่างๆ 
6.  ซ่อมแซมปรับปรุง
สถานที่ออกก าลังกายให้มี
สภาพที่ใชง้านได้ด ีพร้อม
ทั้งจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้
พร้อมส าหรับประชาชน 
 

 
แนวทาง    

การพัฒนา 

4. ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
5. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้
ได้มาตรฐาน 
6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและ
สถาบนัทางศาสนาและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ เป็นหลักในการ
สอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
7. ส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปะ
พื้นบา้นการละเล่นขนบธรรม 
เนียมประเพณีของท้องถิ่นเพื่อ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่และพัฒนา
เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของท้องถิ่น 
8.ส่งเสริมสนับสนนุงานประ  
เพณีของท้องถิ่น และงานรัฐพิธี
เนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
9. ส่งเสริมการเรียนภาษา 
ต่างประเทศเพื่อก้าวสูส่ังคม
อาเซียน 
 

5. สนับสนุนและ
ส่งเสริม ประชาชน  
ชุมชน และภาคเอกชน
ให้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
6.  ควบคุมการก าจัด
ขยะมูลฝอยการบ าบัด
น้ าเสีย การก าจดั
สารพิษจาก
อุตสาหกรรมและขยะ
ติดเชื้อจากโรงพยาบาล
ไม่ ให้มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและจัดให้มี
บริเวณทิ้งขยะให้เป็นที่
เป็นทาง 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
อาชีพและรายได้ 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตรเพิ่มขึ้น สามารถ
พัฒนาผลิตผลสินค้าด้าน
การเกษตรได้อย่างมี   
คุณภาพพร้อมต่อการส่ง 
ออกสู่ตลาดทุกระดับ
ประชาชนมีความรู้ด้าน
อาชีพ สามารถประกอบ  
อาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ การว่างงานใน
ต าบลลดลง 
 

แนวทางการพัฒนา 
1.ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพการประ 
กอบอาชีพของประชาชน
ตามแนวนโยบายตา่งๆให้แก่
ประชาชนที่เก่ียวข้องเพื่อให้
มีรายได้เพิ่มข้ึน 
2. การส่งเสริมด้านการแปร
รูปผลผลิตการเกษตรและ
ส่งเสริมสินคา้หนึ่งต าบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ ์
3.จัดให้มีตลาดในการรับซื้อ
ผลผลติทางการเกษตร / ปศุ
สัตว์/อ่ืนๆ และก่อสร้างศูนย์
สาธิตการตลาดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ ์

แนวทางการพัฒนา 
4.พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อ
การมีงานท า และท างาน
อย่างมีศักยภาพ เอ้ือต่อการ
เพิ่มผลผลิต และได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 
5. ส่งเสริมและสนบัสนุน
งานดา้นปศุสัตว์และการ
ผลิตสัตวน์้ าจืดสู่ระบบการ
รับรองมาตรฐาน GAP 
6. ยกระดับคุณภาพการ
ผลิตและการตลาดสิ้นคา้
เกษตรให้ได้มาตรฐาน  
ปลอดสารพษิ 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค   
สาธารณูปการ
โครงสร้าง  พ้ืนฐานและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ 
 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน สังคม คุณภาพชีวิต  
เศรษฐกิจพอเพียง  และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

 
  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองการบริหาร
จัดการที่ดีและการ
ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน 
 

 
ผลผลิต  
โครงการ 

1.กิจกรรมพัฒนาระบบ 
สื่อสารให้ครบถ้วนทุก
หมู่บ้าน 
2.กิจกรรมพัฒนาการ
คมนาคมในหมู่บา้น 
ต าบลให้สะดวก และ
ครบถ้วนทุกหมู่บ้าน 
3.กิจกรรมขยายเขต
ไฟฟ้าทัว่ถึงทุกหมู่บ้าน 
4.กิจกรรมปรับปรุง
ระบบประปาให้ได้
มาตรฐานและมนี้ า 
ประปาใช้อย่างทั่วถึง 
5.จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการ
น าเสนอข้อมูลของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

1.กิจกรรมส่งเสริมมาตรการ
ด้านป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 
2. กิจกรรมอบรมความรู้
เก่ียวกบักฎจราจรและ
กฎหมายเบื้องต้นให้กับ
ประชาชน 
3.จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4.กิจกรรมให้ความ
สงเคราะห์ แก่เด็ก คนชรา 
คนพิการ ผู้ป่วยเรือรัง 
ผู้ด้อยโอกาส 
5.กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันกรณี
มีการระบาดของโรคติดต่อ
ต่างๆ  เช่น  โรคไข้หวัดนก
โรคไข้เลือดออก  โรคเอดส์  
โรคฉี่หนู  ฯลฯ 
6. เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีและยาฆ่าแมลง 
ประชาชนได้บริโภคพืชผัก
ปลอดสารพิษ 

1.กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  
และภาคีต่างๆ  ใน
กระบวนการ การ
พัฒนาท้องถิ่น    
2. กิจกรรมจัดอบรม
การให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับ
การเมืองท้องถิ่นทุก
รูปแบบ  
 3.จัดอบรม ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ  
พนักงานจ้าง  ให้มี
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ราชการ
และการให้บริการแก่
ประชาชน     
4. กิจกรรมประชา 
สัมพันธ์กิจกรรมการ
พัฒนาในทุกๆ  ดา้น
ของหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ  และการยอมรับ
ของประชาชน                

ยุท ธศ าสต ร์ก าร
พั ฒ น าอ งค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบล
แก่งศรีภูมิ 
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4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การท่อง เท่ียวและ
การกีฬา 
 

5. ยุทธศาสตร์การ  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นและ
ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
                            
ปัญญท้องถิ่น 
 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย  
และการจัดการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและ                         
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน   
 

ยุท ธศ าสต ร์ก าร
พั ฒ น าอ งค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบล
แก่งศรีภูมิ 

1.พัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความสวย 
งามนา่เที่ยว   
2.พัฒนาเสน้ทางคมนาคม
ให้สามารถเดินทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวได้โดย 
สะดวก ปลอดภัย และ
รวดเร็ว 
3.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลบริการ
นักท่องเที่ยวตามจุดตา่งๆ 
ที่ส าคัญเพื่อบริการแก่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยว 
4.จัดให้มีสถานที่จ าหนา่ย 
ของที่ระลึกและจ าหนา่ย
สินค้าพืน้เมือง 
5.กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้
ให้แก่บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 
6.กิจกรรมจัดการแข่งขัน
กีฬาในต าบล 
 
 

1.กิจกรรมพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
2.กิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาดูงาน จาก
แหล่งการเรียนรู้ แก่
นักเรียน 
3.กิจกรรมสนับสนุน
ทุนการศึกษาสง่เสริม  
การแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวชิาการ 
4.กิจกรรมจัดงาน
ประเพณีวัดถ้ าดนิลาย,
งานประเพณีพญาช้าง
นางผมหอม 
6.กิจกรรมจัดท า
โครงการอบรมจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชน 
7.ส่งเสริมการศึกษา
วิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 
 

1.กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.กิจกรรมส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันสาธารณภัย 
3.จัดภูมิทัศน์ในต าบลให้ 
น่าอยู ่
4. จัดอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
5.จัดให้มีสถานที่ทิ้งขยะ 
และก าจัดขยะอย่าง
เหมาะสม 
 
 
 

 
 

ผลผลิต  โครงการ 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได ้
 

    
    1. กิจกรรมพัฒนาและสร้างแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
   2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลผลิต 
    3. จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มต่าง ๆ 
    3. กิจกรรมส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
   4. จัดให้มีตลาดในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร / ปศุสัตว์ / อ่ืนๆ 
   5. จัดให้มีศูนย์บริการทางการเกษตรประจ าต าบล 
 
 

 
ผลผลิต โครงการ 
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ส่วนที่ 3 
 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้น ฐานและ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะ กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบล    
แก่งศรีภูม ิ

2 การพัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียงและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข  

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
 

การด าเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 
 

3 การพัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการทีด่ี และการ

ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน 

 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
 

4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

5 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

6 การพัฒนาการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและ

การจัดการอนุรักษ์   
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบล     
แก่งศรีภูม ิบริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลดั 

7 การพัฒนาเศรษฐกิจ  
อาชีพและรายได้ 

 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลดั 

รวม 7 ยุทธ์ 4 ด้าน ๑๐ แผนงาน 1 ส านัก / 3 กอง  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 01
๐๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

(มี 6 ยุทธ)์ 
 

( 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 1 
ด้านความมั่นคง 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 2 
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขนั 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 
ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 4 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 

  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูม ิ
         โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย ์

 
 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

(มี 10 ยุทธ)์ 
 

( 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

(มี 3 ยุทธ)์ 

ยุทธสาตร์
จังหวัดเลย 
(มี 4 ยุทธ)์ 

 

( 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนา อปท. 
(มี 7 ยุทธ)์ 

 

( 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ 
อปท. ในเขต
จังหวัด 

(มี 7 ยุทธ์) 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 
การเสริมสร้างความ 

มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่งคั่งและยั่งยืน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็น

ธรรมลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคม 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 
การสร้างความเข้ม 
แข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่9 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพื นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 8 
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 7 
การพัฒนาโครง 
สร้างพื นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกัน

การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 
การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 
การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  การผลิต  
และการบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเร่ืองของอารยธรรม

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 
เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้าง

มูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 
พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือเพิ่มขีด

สามารถในการแข่งขัน 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 
พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความ
มั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 
สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร

เพื่อให้แข่งขันได้ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การ

ลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ โครงสร้างพื น ฐาน
และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 
การพัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการที่ดี และการให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชน 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 
การพัฒนาด้านส่งเสริม

การท่องเที่ยวและการกีฬา 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 
การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 
การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์   
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 7 
การพัฒนาเศรษฐกิจ  

อาชีพและรายได ้

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้างพื น 

ฐานและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 
การพัฒนาด้านส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวและการกีฬา 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 
การพัฒนาการเมอืง การบริหาร
จัดการที่ดี และการให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 
การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 
การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์   
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 7 
การพัฒนาเศรษฐกจิ  

อาชีพและรายได้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 

(มี ๙ แผน) 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนา อปท. 
(มี 7 ยุทธ์) 

 

( 

เป้าประสงค์ท่ี 3 
ประชาชนมีความสะดวกใน
การด าเนินชีวิตจากระบบ

โครงสร้างพื้นฐานที่
ครบถ้วนท าให้มีชีวิตท่ีดีขึ้น 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี 2 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัวมีความผาสุกเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคม
และป้องกันยาเสพติด 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี 4 
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิน่ 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี 5 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี 6,7 
สนับสนุนการศึกษาให้แก่เดก็ 
เยาวชนประชาชนให้ได้รบัการ 

ศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ 
เดก็และเยาวชนได้รบัสาร 

อาหาร ครบถ้วน 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี 1 
ประชาชนมีรายได้ต่อการ
หล่อเล้ียง ชุมชนของ
ตนเองพึ่งพารายได้จาก
ภายนอกให้น้อยลง 

 
 

 

กลยุทธท่ี์ 4 
พัฒนาปรับปรุงแหล่ง

ท่องเท่ียวพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม รณรงค์ประชา 
สัมพันธ์การท่องเท่ียว 

กลยุทธท่ี์ 1 
มีการจัดสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ

โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
เพียงพอ 

กลยุทธท่ี์ 2 
ส่งเสริมให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีครอบครัว 
อบอุ่นห่างไกลจากยาเสพ

ติด มีระเบียบวินัย 

กลยุทธท่ี์ 3 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและ
ภาคีต่างๆในกระบวนการ

การพัฒนาท้องถิน่ 

กลยุทธท่ี์ 7 
พัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริม
สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
จัดให้มีตลาดนัดการรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตร 

กลยุทธท่ี์ 5 
ส่งเสริมการจัดต้ังสถานศึกษา
และการให้บริการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ 

 

แผนงานท่ี 1 
บริหารงานทั่วไป 

แผนงานที่ 2 
การรักษาความสงบ 

แผนงานที่ 3 
การศึกษา 

แผนงานที่ 4 
สาธารณสุข 

แผนงานที่ 5 
สังคมสงเคราะห์ 

แผนงานที่ 6 
เคหะชุมชน 

แผนงานที่ 7 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานที่ 8 
การศาสนา วัฒนธรรม  

และนันทนาการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน 10 
โครงการ 

จ านวน 3 
โครงการ 

 

จ านวน 3 
โครงการ 

 

จ านวน 3 
โครงการ 

 

จ านวน 3 
โครงการ 

 

จ านวน 8 
โครงการ 

 

จ านวน 8 
โครงการ 

 

จ านวน 5 
โครงการ 

 

แผนงานที่ 9 
การเกษตร 

จ านวน 15 
โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้างพื น 

ฐานและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 
การพัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการที่ดี และการให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 
การพัฒนาด้านส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวและการกีฬา 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 
การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
และภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 
การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์   
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 7 
การพัฒนาเศรษฐกิจ  

อาชีพและรายได ้

 

เป้าประสงค์ท่ี 9,10 
เพื่อปลูกจิต ส้านึกและส่งเสริมให้ประชาชน 
ตระ หนักถึงการใช้พลังอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประ โยชน์สูงสุดก้ากับดูแลการรักษา
ความสะอาดเรียบร้อยการก้าจัด ขยะมูลฝอย
บริเวณถนนหนทาง แม่น ้าล้าคลองที่อยู่อาศัย
และ บริเวณที่สาธารณะ 

 
 

 

กลยุทธท่ี์ 6 
ป้องกันและลดความเสียหายหรือ

ผลกระทบจากสาธารณภัย สนับสนุน
งบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทา

ความเดือนร้อนของประชาชน 



  แบบ  ผ.01

 
ยุทธศาตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 8 1,535,000 8 1,535,000 8 1,535,000 8 1,535,000 8 1,535,000 40 7,675,000

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 228 81,950,000 228 81,950,000 228 81,950,000 228 81,950,000 228 81,950,000 1,140 409,750,000

รวม 236 83,485,000 236 83,485,000 236 83,485,000 236 83,485,000 236 83,485,000 1,180 417,425,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ   อ าเภอภูหลวง   จังหวัดเลย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  รวม 5 ปีปี 2565



  แบบ  ผ.01

 
ยุทธศาตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
ยุทธศาสตร์ท่ี 2

การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 600,000 10 600,000 10 600,000 10 600,000 10 600,000 50 3,000,000

2.2 แผนงานการรักษา 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 15 650,000
ความสงบภายใน
2.3 แผนงานสาธารณสุข 33 1,539,700 33 1,539,700 33 1,539,700 33 1,539,700 33 1,539,700 165 7,698,500

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11 11,260,000 11 11,260,000 11 11,260,000 11 11,260,000 11 11,260,000 55 56,300,000

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 11 610,000 11 610,000 11 610,000 11 610,000 11 610,000 55 3,050,000
ของชุมชน
2.6 แผนงานการเกษตร 6 270,000 6 270,000 6 270,000 6 270,000 6 270,000 30 1,350,000

รวม 74 14,409,700 74 14,409,700 74 14,409,700 74 14,409,700 74 14,409,700 370 72,048,500
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ   อ าเภอภูหลวง   จังหวัดเลย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2565ปี 2563 ปี 2564  รวม 5 ปี



  แบบ  ผ.01

 
ยุทธศาตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
ยุทธศาสตร์ท่ี 3

การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการ
ท่ีดี และการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน 

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 1,180,000 8 1,180,000 8 1,180,000 8 1,180,000 8 1,180,000 40 5,900,000

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 5 587,000 5 587,000 5 587,000 5 587,000 5 587,000 25 2,935,000
ของชุมชน
3.3 แผนงานงบกลาง 5 750,000 5 750,000 5 750,000 5 750,000 5 750,000 25 3,750,000

รวม 18 2,517,000 18 2,517,000 18 2,517,000 18 2,517,000 18 2,517,000 90 12,585,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ปี 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ   อ าเภอภูหลวง   จังหวัดเลย

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  รวม 5 ปี
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)



  แบบ  ผ.01

 
ยุทธศาตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
ยุทธศาสตร์ท่ี 4

การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และการกีฬา

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 1,045,000 7 1,045,000 7 1,045,000 7 1,045,000 7 1,045,000 35 5,225,000

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 9 1,202,000 9 1,202,000 9 1,202,000 9 1,202,000 9 1,202,000 45 6,010,000

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 11 3,010,000 11 3,010,000 11 3,010,000 11 3,010,000 11 3,010,000 55 15,050,000
และนันทนาการ

รวม 27 5,257,000 27 5,257,000 27 5,257,000 27 5,257,000 27 5,257,000 135 26,285,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ   อ าเภอภูหลวง   จังหวัดเลย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  รวม 5 ปีปี 2565



  แบบ  ผ.01

 
ยุทธศาตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
ยุทธศาสตร์ท่ี 5

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

5.2 แผนงานการศึกษา 18 7,395,000 18 7,395,000 18 7,395,000 18 7,395,000 18 7,395,000 90 36,975,000

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 10 900,000

5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 1,400,000 6 1,400,000 6 1,400,000 6 1,400,000 6 1,400,000 30 7,000,000

5.5 แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม 6 370,000 6 370,000 6 370,000 6 370,000 6 370,000 30 1,850,000
และนัทนาการ

รวม 33 9,445,000 33 9,445,000 33 9,445,000 33 9,445,000 33 9,445,000 165 47,225,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ   อ าเภอภูหลวง   จังหวัดเลย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  รวม 5 ปีปี 2565



  แบบ  ผ.01

 
ยุทธศาตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
ยุทธศาสตร์ท่ี 6

การพัฒนาการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 10 650,000

6.2 แผนงานการรักษา 11 1,010,000 11 1,010,000 11 1,010,000 11 1,010,000 11 1,010,000 55 5,050,000
ความสงบภายใน
6.3 แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 12 3,250,000 12 3,250,000 12 3,250,000 12 3,250,000 12 3,250,000 60 16,250,000

6.4 แผนงานการเกษตร 12 710,000 12 710,000 12 710,000 12 710,000 12 710,000 60 3,550,000

รวม 37 5,100,000 37 5,100,000 37 5,100,000 37 5,100,000 37 5,100,000 185 25,500,000

 -72-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ   อ าเภอภูหลวง   จังหวัดเลย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  รวม 5 ปีปี 2565



  แบบ  ผ.01

 
ยุทธศาตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
ยุทธศาสตร์ท่ี 7

การพัฒนาเสรษฐกิจ อาชีพ และรายได้

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20 1,500,000 20 1,500,000 20 1,500,000 20 1,500,000 20 1,500,000 100 7,500,000

7.2 แผนงานการเกษตร 14 1,640,000 14 1,640,000 14 1,640,000 14 1,640,000 14 1,640,000 70 8,200,000

รวม 34 3,140,000 34 3,140,000 34 3,140,000 34 3,140,000 34 3,140,000 170 15,700,000

รวมท้ัง  7 ยุทธศาสตร์ 459 123,353,700 459 123,353,700 459 123,353,700 459 123,353,700 459 123,353,700 2,295 616,768,500

 -73-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ   อ าเภอภูหลวง   จังหวัดเลย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  รวม 5 ปีปี 2565



4.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1   การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
               1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ 1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง มีความสะดวกรวดเร็ว อบต.แก่งศรีภูมิ
คอมพิวเตอร์ ใช้และการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ในการประชาสัมพันธ์ (ส านักปลัด)

ข่าวสาร ข้อมูลข่าวสาร 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศและ เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจ 1   โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ บุคลากรมีความรู้ อบต.แก่งศรีภูมิ
เทคโนโลยี วิธีใช้งาน ข้ันตอน และเทคนิค ความเข้าใจ วิธีการใช้ (ส านักปลัด)

ต่างๆ งานข้ันตอนและเทคนิค

ต่างๆ

3 พัฒนาระบบการส่ือสารในหมู่บ้าน เพ่ือให้มีระบบการส่ือสารท่ีเพียง 1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแห่งท่ี ชุมชนมีระบบการ อบต.แก่งศรีภูมิ
ให้เพียงพอ พอต่อความต้องการของชุมชน ได้ด าเนินการ ส่ือสารท่ีเพียงพอ (กองช่าง)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ   อ าเภอภูหลวง   จังหวัดเลย

 -74-



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 จัดหาเคร่ืองกรองน้ าประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค 1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีน้ า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ

บริโภค ท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ ได้ด าเนินการ บริโภค ท่ีสะอาดถูก (ส านักปลัด)
สุขลักษณะ

5 จัดหา เต็นท์ / โต๊ะ / เก้าอ้ี ส าหรับหมู่บ้าน เพ่ือประชาชนมี  เต็นท์ / โต๊ะ 1   โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมี เต็นท์/โต๊ะ อบต.แก่งศรีภูมิ
เก้าอ้ี ไว้ใช้ประโยชน์ภายใน ได้ด าเนินการ เก้าอ้ี ไว้ใช้ประโยชน์ (ส านักปลัด)
ภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน

6 จัดหารถกูชีพ ประจ าต าบลแก่งศรีภูมิ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก 1  คัน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1  คัน ประชาชนมี เต็นท์/โต๊ะ อบต.แก่งศรีภูมิ
ให้กับประชาชนเพ่ือใช้ในกิจการ เก้าอ้ี ไว้ใช้ประโยชน์ (ส านักปลัด)
ของ อบต. ภายในหมู่บ้าน

7 จัดหารถอ่ีแต๋น ประจ าต าบลแก่งศรีภูมิ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก 1  คัน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  คัน ประชาชนมี เต็นท์/โต๊ะ อบต.แก่งศรีภูมิ
ให้กับประชาชนเพ่ือใช้ในกิจการ เก้าอ้ี ไว้ใช้ประโยชน์ (ส านักปลัด)
ของ อบต. ภายในหมู่บ้าน

รวม จ านวน  7    โครงการ - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - -
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งบประมาณ



          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนน คสล. ลงแม่น้ าเลย เพ่ือการคมนาคมของประชาชน หมู่  1 , 2 , 7 , 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ก่อสร้าง ไป - มา

2 ต่อเติมท่อส่งน้ าการเกษตรจากอ่างเก็บน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ หมู่  3 , 4 , 5 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
อีสานเขียว - นาห้วยฮวก เกษตรตลอดท้ังปี ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ก่อสร้าง ท้ังปี

3 ขุดลอก คลอง / สระน้ า / ฝายน้ าล้น เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ 1   โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
สาธารณะภายในหมู่บ้าน เกษตรตลอดท้ังปี ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ก่อสร้าง ท้ังปี

4 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ 1   โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เกษตรตลอดท้ังปี ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ก่อสร้าง ท้ังปี

5 ซ่อมแซมฝายน้ าล้น เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ 1   โครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เกษตรตลอดท้ังปี ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ก่อสร้าง ท้ังปี

6 ขยายท่อ  PVC เพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ หมู่  1  - 8 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เกษตรตลอดท้ังปี ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ก่อสร้าง ท้ังปี

7 ขยายคลองส่งน้ าด้วยไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ หมู่  1  - 8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เกษตรตลอดท้ังปี ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ก่อสร้าง ท้ังปี
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งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 กระสอบทรายก้ันแม่น้ าเลย เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ หมู่  1  -  8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เกษตรตลอดท้ังปี ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ก่อสร้าง ท้ังปี

9 จัดต้ังสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ 4   แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เกษตรตลอดท้ังปี ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ก่อสร้าง ท้ังปี

10 ขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ หมู่  1 - 8 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เกษตรตลอดท้ังปี ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ก่อสร้าง ท้ังปี

11 ติดต้ังไฟฟ้าริมทางภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสง หมู่  1 - 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สว่างในเวลากลางคืน ได้ด าเนินการ ปลอดภัยในชีวิตและ (กองช่าง)

ก่อสร้าง ทรัพย์สิน

12 ซ่อมแซมไฟฟ้าริมทางภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสง หมู่  1 - 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สว่างในเวลากลางคืน ได้ด าเนินการ ปลอดภัยในชีวิตและ (กองช่าง)

ก่อสร้าง ทรัพย์สิน

13 ติดต้ังไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสง หมู่  1 - 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อบต.แก่งศรีภูมิ
สว่างในเวลากลางคืนและมีไฟฟ้า ได้ด าเนินการ ทุกครัวเรือน (กองช่าง)
ใช้ทุกครัวเรือน ก่อสร้าง

14 ย้ายหม้อแปลงพร้อมขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสง หมู่  1 - 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อบต.แก่งศรีภูมิ
สว่างในเวลากลางคืนและมีไฟฟ้า ได้ด าเนินการ ทุกครัวเรือน (กองช่าง)
ใช้ทุกครัวเรือน ก่อสร้าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสง หมู่  1 - 8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อบต.แก่งศรีภูมิ
สว่างในเวลากลางคืนและมีไฟฟ้า ได้ด าเนินการ ทุกครัวเรือน (กองช่าง)
ใช้ทุกครัวเรือน ก่อสร้าง

16 ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้านให้ได้ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค หมู่  1 - 8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีน้ า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
มาตรฐานและมีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง บริโภค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ได้ด าเนินการ บริโภค  อย่างเพียงพอ (กองช่าง)

ก่อสร้าง และท่ัวถึง

17 ซ่อมแซมประปาน้ าซับห้วยถ้ าแก้ว เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค หมู่  3,4,8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีน้ า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
บริโภค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ได้ด าเนินการ บริโภค  อย่างเพียงพอ (กองช่าง)

ก่อสร้าง และท่ัวถึง

18 ขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค หมู่  1 - 8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีน้ า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
บริโภค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ได้ด าเนินการ บริโภค  อย่างเพียงพอ (กองช่าง)

ก่อสร้าง และท่ัวถึง

19 วางท่อประปาน้ าซับเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค หมู่  3,4,5,6,7,8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีน้ า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
บริโภค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ได้ด าเนินการ บริโภค  อย่างเพียงพอ (กองช่าง)

ก่อสร้าง และท่ัวถึง

20 ก่อสร้างประปาน้ าซับเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค หมู่  7,8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีน้ า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
ห้วยส้มป่อย บริโภค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ได้ด าเนินการ บริโภค  อย่างเพียงพอ (กองช่าง)

ก่อสร้าง และท่ัวถึง

21 ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ 3 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค 1   แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1   แห่ง ประชาชนมีน้ า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
บริโภค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง บริโภค  อย่างเพียงพอ (กองช่าง)

และท่ัวถึง

งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ขุดเจาะประปาบาดาลหมู่บ้านพร้อมก่อ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค หมู่  1 - 8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีน้ า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
สร้างถังประปาบาดาลพร้อมชุดมิเตอร์ บริโภค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ได้ด าเนินการ บริโภค  อย่างเพียงพอ (กองช่าง)

ก่อสร้าง และท่ัวถึง

23 เปล่ียนท่อประปาในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค หมู่  1 - 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีน้ า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
บริโภค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ได้ด าเนินการ บริโภค  อย่างเพียงพอ (กองช่าง)

ก่อสร้าง และท่ัวถึง

24 ซ่อมแซมน้ าประปาหนองนาเลา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค หมู่  5,6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีน้ า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
บริโภค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ได้ด าเนินการ บริโภค  อย่างเพียงพอ (กองช่าง)

ก่อสร้าง และท่ัวถึง

25 จัดหาถังพลาสติกอย่างดี เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีรองรับน้ าไว้ หมู่  1 - 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีน้ า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ได้ด าเนินการ บริโภค  ในช่วงฤดูแล้ง (กองช่าง)

จัดหา

26 ขยายเขตไฟฟ้าถนนการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสง หมู่  1 - 8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อบต.แก่งศรีภูมิ
สว่างในเวลากลางคืนและมีไฟฟ้า ได้ด าเนินการ ทุกครัวเรือน (กองช่าง)
ใช้ทุกครัวเรือน ก่อสร้าง

27 วางท่อ (คสล.) ระบายน้ า ภายในหมู่ เพ่ือระบายน้ าฝนและแก้ไขปัญหา หมู่  1 - 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อบต.แก่งศรีภูมิ
บ้าน น้ าท่วมขัง ได้ด าเนินการ ทุกครัวเรือน (กองช่าง)

ก่อสร้าง

28 วางท่อ คสล. เพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ หมู่  1 - 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เกษตรอย่างท่ัวถึง ระยะทางเส้นละ ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ประมาณ 500 ม. ก่อสร้าง ท้ังปี

งบประมาณ
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29 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ า เพ่ือให้มีอาคารอเนกประสงค์ใช้ หมู่  1 - 8 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีอาคาร อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่บ้าน ประจ าหมู่บ้าน ได้ด าเนินการ อเนกประสงค์ไว้ใช้ (กองช่าง)

ก่อสร้าง ประจ าหมู่บ้าน

30 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจ า เพ่ือให้มีอาคารอเนกประสงค์ใช้ หมู่  1 - 8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีอาคาร อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่บ้าน ประจ าหมู่บ้าน ได้ด าเนินการ อเนกประสงค์ไว้ใช้ (กองช่าง)

ก่อสร้าง ประจ าหมู่บ้าน

31 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจ า เพ่ือให้มีอาคารอเนกประสงค์ใช้ หมู่  1 - 8 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีอาคาร อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่บ้าน ประจ าหมู่บ้าน ได้ด าเนินการ อเนกประสงค์ไว้ใช้ (กองช่าง)

ก่อสร้าง ประจ าหมู่บ้าน

32 ขยายหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล หมู่  1 - 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับข่าวสาร อบต.แก่งศรีภูมิ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง ได้ด าเนินการ อย่างท่ัวถึง (กองช่าง)

ก่อสร้าง

33 ซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล หมู่  1 - 8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับข่าวสาร อบต.แก่งศรีภูมิ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง ได้ด าเนินการ อย่างท่ัวถึง (กองช่าง)

ก่อสร้าง

34 ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิสน้ าอุ่น เพ่ือการคมนาคมของประชาชน หมู่  5, 6 , 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
 - ห้วยขอนต้ิว ต าบลให้สะดวก ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ก่อสร้าง ไป - มา

35 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบ 1  แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1  แห่ง ศพด.มีความเป็นระเบียบ อบต.แก่งศรีภูมิ
อบต.แก่งศรีภูมิ เรียบร้อยและเด็กได้รับความ เรียบร้อยและเด็กได้รับ (กองช่าง)

ปลอดภัย ความปลอดภัย

งบประมาณ
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36 ปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.แก่งศรีภูมิ เพ่ือให้มีอาคารอเนกประสงค์ใว้ อบต.แก่งศรีภูมิ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1   แห่ง มีอาคารไว้ใช้ประโยชน์ อบต.แก่งศรีภูมิ
อ านวยความสะดวก บริการ ประจ า อบต.เพ่ือความ (กองช่าง)
ประชาชน หน่วยงานต่างๆ สะดวกบริการประชาชน

37 ขยายเขตระบบจ าหน่ายส านักงาน อบต. เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้าท่ีปลอดภัย อบต.แก่งศรีภูมิ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1   แห่ง มีระบบไฟฟ้าท่ีปลอดภัย อบต.แก่งศรีภูมิ
แก่งศรีภูมิ ไว้ใช้ในส านักงาน อ านวยความสะดวก (กองช่าง)

บริการประชาชน

38 จัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ เพ่ือป้องกันดูแลและรักษาความ หมู่  1 - 8 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนแห่งท่ี ป้องกันความปลอดภัย อบต.แก่งศรีภูมิ
ปลอดภัยให้กับสถานท่ีราชการ ได้ด าเนินการ ดูแลรักษาความปลอด (กองช่าง)
เขตชุมชน และสถานท่ีส าคัญ ก่อสร้าง ภัยให้กับประชาชน

39 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมของประชาชน หมู่  1 - 8 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ก่อสร้าง ไป - มา

40 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการคมนาคมของประชาชน หมู่  1 - 8 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ก่อสร้าง ไป - มา

41 ซ่อมสร้างถนนลูกรัง   เพ่ือการคมนาคมของประชาชน หมู่  1 - 8 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ก่อสร้าง ไป - มา

42 ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก เพ่ือการคมนาคมของประชาชน หมู่  1 - 8 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ก่อสร้าง ไป - มา

งบประมาณ
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(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือระบายน้ าจากครัวเรือน หมู่ 1 - 8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่งท่ีได้ การระบายน้ าจากครัวเรือน อบต.แก่งศรีภูมิ

ภายในหมู่บ้าน และถนนได้สะดวกและรวดเร็ว ด าเนินการก่อสร้าง และถนนมีความสะดวก (กองช่าง)
และรวดเร็ว

44 ซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือระบายน้ าจากครัวเรือน หมู่ 1 - 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่งท่ีได้ การระบายน้ าจากครัวเรือน อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และถนนได้สะดวกและรวดเร็ว ด าเนินการปรับปรุง และถนนมีความสะดวก (กองช่าง)

ซ่อมแซม และรวดเร็ว

45 ต่อเติมรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือระบายน้ าจากครัวเรือน หมู่ 1 - 8 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนแห่งท่ีได้ การระบายน้ าจากครัวเรือน อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และถนนได้สะดวกและรวดเร็ว ด าเนินการต่อเติม และถนนมีความสะดวก (กองช่าง)

และรวดเร็ว

46 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือการคมนาคมของประชาชน หมู่  1 - 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ซ่อมแซมปรับปรุง ไป - มา

47 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการคมนาคมของประชาชน หมู่  1 - 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ซ่อมแซมปรับปรุง ไป - มา

48 ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก เพ่ือการคมนาคมของประชาชน หมู่  1 - 8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ซ่อมแซมปรับปรุง ไป - มา

49 ปรับปรุงห้องเก็บของอาคารหอประชุม เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง มีความเป็นระเบียบ อบต.แก่งศรีภูมิ
อบต.แก่งศรีภูมิ เรียบร้อยและได้รับความ 28.00  ตารางเมตร เรียบร้อยและได้รับ (กองช่าง)

ปลอดภัย ความปลอดภัย
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ าส านักงาน เพ่ือปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมใหม่ให้ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1   แห่ง ง่ายต่อการดูแลรักษา อบต.แก่งศรีภูมิ

อบต.แก่งศรีภูมิ ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการดูแลรักษา 8 ตารางเมตร ความสะอาด เพ่ิมจ านวน (กองช่าง)
ความสะอาด เพ่ิมจ านวนห้องน้ า กว้าง 2.00  เมตร ห้องน้ าให้เพียงต่อการใช้งาน

ให้เพียงต่อการใช้งาน ยาว 4.00  เมตร

งบประมาณ
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     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
          1.2   แผนงานเคหะและชุมชน          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  1 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ซอย 1, ซอย 2 ,ซอย 3 , ซอย 4 , ซอย 5 ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
ซอย 6,ซอย 7,ซอย 8,ซอย 9,สายทางเข้าเมรุ ก่อสร้าง ไป - มา

52 ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

53 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน กว้าง  5  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายภูน้อย ต าบลให้สะดวก ยาว 80  เมตร สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

หนาเฉล่ีย  0.15 ไป - มา

54 เสริมผิวคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์  หมู่ 1 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

55 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

56 ปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  หมู่ 1 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา
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(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่ 1 ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

58 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าเมรุ   หมู่  1 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ   1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

59 ก่อสร้างถนนลูกรัง   หมู่  1 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายห้วยอ่ีเง้ียว , สายภูน้อย ,สายภูน้อย 2 ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
สายเตาเผา ก่อสร้าง ไป - มา

60 ซ่อมแซมถนนลูกรัง   หมู่   1 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายห้วยอ่ีเง้ียว , สายภูน้อย ,สายภูน้อย 2 ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
สายเตาเผา ก่อสร้าง ไป - มา

61 ขุดลอกคลองก าจัดวัชพืชหนองน้ าสาธารณะ พัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนท่ีสาธารณะ แห่งท่ีได้ด าเนินการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แห่งท่ีได้ด าเนิน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่ 1 ให้สามารถกักเก็บน้ าและน าไปใช้ ขุดลอก การขุดลอก อุโภค - บริโภค (กองช่าง)

ประโยชน์และแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนน้ า อุปโภค - บริโภค

62 ซ่อมแซ่มถนนลูกรังสายเข้าเมรุ หมู่ 1 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

63 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่  1 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายห้วยปูเต้น ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 ปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่  1 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

65 ซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่ 1 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

66 ต่อเติมถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่  1 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

67 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร   หมู่  1 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายภูน้อยเช่ือมระหว่างต าบล ต าบลให้สะดวก ประมาณ  9  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
แก่งศรีภูมิ -  ต าบลหนองคัน ไป - มา

68 ปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตร (หินคลุก) เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
โดยใช้วัสดุคัดเลือก  หมู่  1 ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
สายภูน้อย ,นาโป่ง ,ห้วยอ่ีเง่ียว, สายเตาเผา ก่อสร้าง ไป - มา

69 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าต าบลแก่งศรีภูมิ เพ่ือให้ต าบลแก่งศรีภูมิ มีซุ้ม 1  แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1   แห่ง ประชาชนมีซุ้มทาง อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่   1 ประตูทางเข้า - ออก  ประจ า เข้า - ออก มีความเป็น (กองช่าง)

ต าบลแก่งศรีภูมิ ระเบียบเรียบร้อย

70 วางท่อน้ าส่งห้วยเด่ือ    หมู่  1 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ ระยะทางเส้นละ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เกษตรตลอดท้ังปี ประมาณ  1  กม. ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ท้ังปี
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71 ขยายคลองส่งน้ าคอนกรีตบริเวณห้วยปูเต้น เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ ระยะทางเส้นละ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่  1 เกษตรตลอดท้ังปี ประมาณ  1  กม. ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ท้ังปี

72 ขยายท่อส่งน้ าจากภูน้อย - นาใหม่  หมู่  1 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เกษตรตลอดท้ังปี ประมาณ  3 กม. ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ท้ังปี

73 ก่อสร้างคลองส่งน้ าด้วยคอนกรีตจาก เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
ห้วยเด่ือ - นาโป่ง   หมู่  1 เกษตรตลอดท้ังปี ประมาณ  1  กม. ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ท้ังปี

74 ซ่อมแซมคลองส่งน้ าบริเวณนาใหม่,ห้วยเด่ือ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
ตอนล่าง,อ่างห้วยอ่ีเง้ียว,ฝายน้ าล้นห้วยอ่ี เกษตรตลอดท้ังปี ประมาณ 1,000 ม. ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)
เง้ียว, ห้วยปูเต้น   หมู่   1 ก่อสร้าง ท้ังปี

75 ต่อเติมคลองส่งน้ าด้วยไฟฟ้านาใหม่ - เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
นาหนองคัน   หมู่  1 เกษตรตลอดท้ังปี ประมาณ 1,000 ม. ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ก่อสร้าง ท้ังปี

76 ย้ายแท่งประปาบาดาลพร้อมขุดไปท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อุปโภค 1   แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1   แห่ง ประชาชนมีน้ า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
สาธารณะประโยชน์   หมู่  1 บริโภค  เพียงพอ บริโภค  เพียงพอ (กองช่าง)

77 ย้ายหม้อแปลงพร้อมขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสง จ านวน  7  ต้น 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่   1 สว่างในเวลากลางคืนและมีไฟฟ้า ได้ด าเนินการ ทุกครัวเรือน (กองช่าง)

ใช้ทุกครัวเรือน ก่อสร้าง
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78 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  2 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

ซอย 1  ซอย 3  ซอย  4  ซอย  5 ต าบลให้สะดวก กว้าง 3 เมตร  ยาว สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
40 เมตร  หนา 0.15 ม. ไป - มา

79 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่ 2  เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

80 ก่อสร้างถนนลูกรัง   หมู่  2 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายห้วยไคร้ ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

81 ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่  2 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายห้วยไคร้ ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

82 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ 2 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

83 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร   หมู่  2 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

84 ปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่  2 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

85 ซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่  2 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

86 ต่อเติมถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่  2 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา
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87 ก่อสร้างคลองส่งน  าต่อจากบ้านเทพนิมิตร เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท าการ ระยะทางเส้นละ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ

หมู่   2 เกษตรตลอดทั งปี ประมาณ  2  กม. ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)
ทั งปี

88 ขยายท่อส่งน  าด้วยแรงดันบริเวณนาตา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท าการ ระยะทางเส้นละ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เพียรไปภูน้อย   หมู่   2 เกษตรตลอดทั งปี ประมาณ 1   กม. ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ทั งปี

89 ขยายท่อส่งน  าไฟฟ้าหน้าโรงเรียนแก่งศรีภูมิ เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท าการ ระยะทางเส้นละ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
 -  นาโคก   หมู่   2 เกษตรตลอดทั งปี ประมาณ 400 เมตร ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ทั งปี

90 ขยายท่อส่งน  าด้วยไฟฟ้านาเหล่า  หมู่  2 เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท าการ ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เกษตรตลอดทั งปี ประมาณ  150  ม. ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ขนาดท่อ 6x10  ม. ทั งปี

91 ซ่อมแซมประปาน  าซับบริเวณภูค้อ , เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท าการ ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
ภูกระแต - วัดบ้านเทพนิมิตร   หมู่  2 เกษตรตลอดทั งปี ประมาณ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

5,000  เมตร ทั งปี

92 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตรบนคลองส่ง เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
น  าด้วยไฟฟ้าบ้านเทพนิมิตร   หมู่  2 ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

งบประมาณ
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93 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

ซอย 1, ซอย 2 , ซอย 3 , ซอย 4 ,ซอย 5 ต าบลให้สะดวก กว้าง  3  เมตร ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
ซอย 6 , ซอย 7 , ซอย 8 , ซอย  9 ,ซอย 10 ยาว 105 เมตร ก่อสร้าง ไป - มา

ซอย 11 ,ซอย 12 หนาเฉล่ีย  0.15
94 ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
ไป - มา

95 ซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

96 ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่  3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน กว้าง  3  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายห้วยกระโซ้ ต าบลให้สะดวก ยาว 91.50 เมตร สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

หนาเฉล่ีย  0.15 ไป - มา

97 เสริมผิวคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์  หมู่  3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

98 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่  3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

99 ปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

100 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา
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101 ก่อสร้างถนนลูกรัง   หมู่  3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

สายห้วยกระโซ้ , สายหนองสองห้อง ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
สายหนองโคกม้า , สายห้วยฮวก ก่อสร้าง ไป - มา

102 ปรับปรุงถนนลูกรัง   หมู่  3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

103 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่  3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

104 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่ 3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

105 ปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่ 3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

106 ซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่ 3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

107 ก่อสร้างถนนสายโคกกรุง เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ
กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร

ไป - มา

108 ก่อสร้างลานคอนกรีตรอบเมรุ   หมู่ 3 เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีเผาศพ ระยะทางประมาณ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  ห่ง ประชาชนมีท่ีเผาศพ อบต.แก่งศรีภูมิ
ประจ าหมู่บ้าน 1,300  เมตร ประจ าหมู่บ้าน (กองช่าง)

109 ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่   3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายบ้านโซ่ ต าบลให้สะดวก ประมาณ 1,500 สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

เมตร ไป - มา
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110 ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่   3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

สายข้างอนามัย ต าบลให้สะดวก ประมาณ 1,000 สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
เมตร ไป - มา

111 ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่   3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายผาแดง - ห้วยฮวก ต าบลให้สะดวก ประมาณ 1,500 สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

เมตร ไป - มา

112 ขยายท่อส่งน  าห้วยโป่ง    หมู่  3 เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท าการ ขนาดท่อประมาณ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เกษตรตลอดทั งปี 4 นิ ว  ระยะทาง ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

1,200  เมตร ก่อสร้าง ทั งปี

113 วางท่อส่งน  า น  าตกห้วยเลา - โคกกุง เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท าการ ขนาดท่อประมาณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่  3 เกษตรตลอดทั งปี 4 นิ ว  ระยะทาง ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

4,000  เมตร ก่อสร้าง ทั งปี

114 ก่อสร้างคลองส่งน  าสายนาแก   หมู่  3 เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท าการ ระยะทางประมาณ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เกษตรตลอดทั งปี 1,000  เมตร ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ก่อสร้าง ทั งปี

115 ขยายท่อส่งน  าด้วยไฟฟ้าผาแดง   หมู่  3 เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท าการ ขนาดท่อประมาณ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เกษตรตลอดทั งปี 4 นิ ว  ระยะทาง ได้ด าเนินการ ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

1,000  เมตร ก่อสร้าง ทั งปี

116 ติดตั งไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมเดินสายบริเวณ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสง จ านวน  3  ต้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อบต.แก่งศรีภูมิ
ทางเข้าเมรุวัดศรีภูมิ   หมู่   3 สว่างในเวลากลางคืนและมีไฟฟ้า ได้ด าเนินการ ทุกครัวเรือน (กองช่าง)

ใช้ทุกครัวเรือน ก่อสร้าง
117 ติดตั งน  าประปาบาดาลพร้อมระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีน  า อุปโภค 1  แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีน  า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ

หมู่  3 บริโภค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ได้ด าเนินการ บริโภค  อย่างเพียงพอ (กองช่าง)
ก่อสร้าง และท่ัวถึง

118 ก่อสร้างคลองส่งน  าสายนาแก หมู่ 3 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน 1  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีน  า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ได้ด าเนินการ บริโภค  อย่างเพียงพอ (กองช่าง)

ก่อสร้าง และท่ัวถึง

งบประมาณ
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119 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

ซอย 1, ซอย 2 , ซอย 3 , ซอย 4 ,ซอย 5 ต าบลให้สะดวก กว้าง  3  เมตร ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
ซอย 6, ซอย 7 , ซอย 8 , ซอย 9, ซอย 10 ยาว 70 เมตร ก่อสร้าง ไป - มา
ซอย 11 ,  ซอย  12 หนาเฉล่ีย  0.15

120 ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

121 ซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

122 ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายเมรุ - โรงอิฐ  , สายปากห้วยเลา ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
สายนาโคก,สายโรงอิฐ,สายซ าพะมี,สายโคกกรุง ก่อสร้าง ไป - มา
สายห้วยซ าปอ , สายนาเลา

123 เสริมผิวคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์  หมู่  4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

124 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

125 ปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

126 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่ 4 ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา
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127 ต่อเติมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่  4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

ต าบลให้สะดวก ประมาณ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
ไป - มา

128 ก่อสร้างถนนลูกรัง   หมู่  4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายนาเลา  -  ภูป่าขา , สายเมรุ - โรงอิฐ ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
สายนาโคก , สายซ าพะมี , สายนาเทิง ก่อสร้าง ไป - มา
สายโคกกุง , สายปากห้วยเลา,สายโคกนกซุม
สายห้วยโป่งเอียด,สายนาเลา,สายห้วยซ าปอ

129 ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่  4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

130 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่  4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

131 จัดหาท่อ PVC  ประปา   หมู่ 4 เพ่ือให้ประชาชนมีน  า อุปโภค ขนาดท่อ ประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1   แห่ง ประชาชนมีน  า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
บริโภค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 3  นิ ว  500  เมตร บริโภค  เพียงพอ (กองช่าง)

132 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่ 4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

133 จัดหาท่อ PVC  การเกษตร  หมู่ 4 เพ่ือให้ประชาชนมีน  า อุปโภค ขนาดท่อ ประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1   แห่ง ประชาชนมีน  า อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
บริโภค อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ชั น   13.5  ยาว บริโภค  เพียงพอ (กองช่าง)

4  เมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 "

134 ปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่  4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา
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135 ซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่  4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
ไป - มา

136 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงซอยวัดตาลเด่ียว เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสง 1     แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  แห่ง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่   4 สว่างในเวลากลางคืนและมีไฟฟ้า ทุกครัวเรือน (กองช่าง)

ใช้ทุกครัวเรือน

137 ก่อสร้างถนน คสล.   หมู่   4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายแก่งศรีภูมิ - บ้านใหม่พัฒนา ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

138 ก่อสร้างถนน คสล.   หมู่   4 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายสางข้าว ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

139 ขยายท่อน  าเพ่ือการเกษตรบริเวณน  าตก เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท าการ ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
ห้วยเลา - นาสาละ   หมู่   4 เกษตรตลอดทั งปี ประมาณ  1 กม. ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ทั งปี

140 ก่อสร้างคลองส่งน  าด้วยไฟฟ้า แม่น  าเลย - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท าการ ระยะทางประมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
นาซ า   หมู่   4 เกษตรตลอดทั งปี 2.5  กิโลเมตร ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ทั งปี

141 ขยายคลองส่งน  าเพ่ือการเกษตรบริเวณ เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท าการ ระยะทางประมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
น  าตกห้วยเลา  หมู่   4 เกษตรตลอดทั งปี 1  กิโลเมตร ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ทั งปี

142 ต่อเติมคลองส่งน  าด้วยไฟฟ้าจากเมรุวัด เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท าการ ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
ศรีภูมิไปนาโป่ง    หมู่   4 เกษตรตลอดทั งปี ประมาณ 700 เมตร ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ทั งปี

งบประมาณ
 -95-



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
143 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่  5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน กว้าง  4 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

ซอย 1, ซอย 2 , ซอย 3 , ซอย 4 ,ซอย 5 ต าบลให้สะดวก ยาว  5.30  เมตร ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
ซอย 6 หนาเฉล่ีย  0.15   เมตร ก่อสร้าง ไป - มา

144 ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายนาดินด า - หนองขอนแก่น ต าบลให้สะดวก กว้าง 5 เมตร สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ยาว 500 เมตร ไป - มา

145 ซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ซอย 1, ซอย 2 , ซอย 3 , ซอย 4 ,ซอย 5 ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
ซอย 6 ซ่อมแซม ไป - มา

146 ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่  5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน กว้าง 5 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายวังครก , สายช้างตาย , สายวังปลาอ่าง ต าบลให้สะดวก ยาว  42  เมตร สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

หนาเฉล่ีย  0.15   เมตร ไป - มา

147 เสริมผิวคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์  หมู่  5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

148 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

149 ปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้านหมู่ 5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

150 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่   5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายนาดินด า - วังปลาหว่า ต าบลให้สะดวก ประมาณ  500 เมตร สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

151 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่  5 ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา
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152 ต่อเติมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่  5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

ต าบลให้สะดวก ประมาณ   1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
ไป - มา

153 ก่อสร้างถนนลูกรัง   หมู่  5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายโคกกุง , สายวังปลาหว่า,สายช้างตาย ต าบลให้สะดวก ประมาณ   1  กม. ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
สายวังครก , สายช้างตาย ก่อสร้าง ไป - มา

154 ปรับปรุง ถนนลูกรัง   หมู่  5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

155 ซ่อมแซมถนนลูกรัง   หมู่  5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

156 ปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่ 5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

157 ซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่  5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

158 ก่อสร้างถนน คสล.   หมู่  5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายนาดินด า - หนองขอนแก่น ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1,300 เมตร สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

159 ก่อสร้างถนน คสล.    หมู่  5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายแก่งศรีภูมิ  - นาดินด า ต าบลให้สะดวก ประมาณ  กว้าง  5 สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

เมตร  ยาว 3,000 เมตร ไป - มา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
160 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร   หมู่  5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

สายนาดินด าห้วยเห้ีย - เช่ือมเขตบ้าน ต าบลให้สะดวก ประมาณ 10 กิโลเมตร สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
ดงคล้อ   จ.เพชรบูรณ์ ไป - มา

161 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าเมรุ   หมู่  5 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ   1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
162 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

ซอย 1, ซอย 2 , ซอย 3 , ซอย 4 ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
ก่อสร้าง ไป - มา

163 ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

164 ซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

165 ก่อสร้างถนน คสล.   หมู่  6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายห้วยขอนต้ิว ต าบลให้สะดวก กว้าง 4 เมตร สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ยาว 2000 เมตร ไป - มา

166 เสริมผิวคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์  หมู่  6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

167 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่  6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

168 ปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่  6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

169 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
170 ต่อเติมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่  6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
ไป - มา

171 ก่อสร้างถนนลูกรัง   หมู่  6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายห้วยขอนต้ิว ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

172 ปรับปรุง ถนนลูกรัง   หมู่  6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

173 ซ่อมแซมถนนลูกรัง   หมู่  6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

174 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่ 6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

175 ปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่ 6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

176 ซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่  6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

177 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่   6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายห้วยน้ าอุ่น - นาซ าอ่ีด่อน ต าบลให้สะดวก ประมาณ 3 กิโลเมตร สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

178 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่   6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายห้วยน้ าอุ่น - ผาหวาย ต าบลให้สะดวก ประมาณ 5 กิโลเมตร สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
179 ก่อสร้างถนน คสล.   หมู่   6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

สายบ้านผู้ใหญ่เก่า - ศาลเจ้าปู่ ต าบลให้สะดวก ประมาณ กว้าง  5 สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
เมตร ยาว 120 เมตร ไป - มา

180 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิส   หมู่  6 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายห้วยดินด า - ห้วยซ าหวาย ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

181 ก่อสร้างฝายหินท้ิงบริเวณวัดถ้าดินลาย เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่   6 เกษตรตลอดท้ังปี ประมาณ  1  กม. ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ท้ังปี

182 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าวังขาว   หมู่  6 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
เกษตรตลอดท้ังปี ประมาณ  กว้าง  20 ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

เมตร ยาว 30  เมตร ท้ังปี

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
183 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

ซอย 1, ซอย 2 , ซอย 3 , ซอย 4 ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1  กม. ท่ีได้ด าเนิน สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
การก่อสร้าง ไป - มา

184 ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

185 ซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

186 เสริมผิวคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์  หมู่  7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

187 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  หมู่  7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

188 ปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  หมู่ 7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

189 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  หมู่ 7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

190 ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ 7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายห้วยไม้เกลือ, สายโคกหิน ,สายตาบาน ต าบลให้สะดวก กว้าง 4 เมตร ท่ีได้ด าเนิน สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ยาว 1,000 เมตร การก่อสร้าง ไป - มา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
191 ก่อสร้างถนนลูกรัง   หมู่   7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

สายน  าไฟฟ้า,สายห้วยไม้เกลือ,สายโคกหิน ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. ท่ีได้ด าเนิน สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
สายห้วยปอแล้ง,สายน  าไฟฟ้า,สายนาตาบาน การก่อสร้าง ไป - มา

สายห้วยซ าปอ,สายนาหนองอุ้ง
192 ปรับปรุง ถนนลูกรัง   หมู่   7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
ไป - มา

193 ซ่อมแซมถนนลูกรัง   หมู่   7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

194 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่  7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

195 ปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่  7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

196 ซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่   7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

197 พัฒนาปรับปรุงถนนลูกรัง    หมู่  7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายสวนปอ - วังมน ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

198 ก่อสร้างถนน คสล. ลงฝายน  าล้นห้วยปอ เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่   7 ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

199 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร   หมู่  7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายโคกสา - วัดป่าภูหอ ต าบลให้สะดวก ประมาณ กว้าง 4 ม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ยาว 2,000  เมตร ไป - มา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
200 ก่อสร้างถนนการเกษตร   หมู่   7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ

สายห้วยไม้เกลือ ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1,000 สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
เมตร ไป - มา

201 ก่อสร้างบล็อคคอนเวิสบริเวณนานายทรัพย์ เพ่ือการคมนาคมของประชาชน หมู่ 7,8 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่  7 ต าบลให้สะดวก ระยะทางเส้นละ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ประมาณ ไป - มา

202 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร  หมู่   7 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายห้วยป่าซาง - เหล่าใหญ่ ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

203 ก่อสร้างคลองส่งน  าห้วยซ าปอ   หมู่   7 เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท า ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
การเกษตรตลอดทั งปี ประมาณ  1 กม. ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ทั งปี

204 ขยายท่อ PVC บริเวณห้วยส้มป่อย  หมู่  7 เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท า ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
การเกษตรตลอดทั งปี ประมาณ 1,500 ม. ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ทั งปี

205 ท าฝายคันดินห้วยซ าปอ   หมู่   7 เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท า ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
การเกษตรตลอดทั งปี ประมาณ กว้าง  65  ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

เมตร ยาว 300 เมตร ทั งปี

206 ก่อสร้างฝายคันดินป่าชุมชนโคกสูง  หมู่  7 เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท า ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
การเกษตรตลอดทั งปี ประมาณ  1 กม. ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ทั งปี

207 ขยายท่อส่งน  าประปาน  าซับเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพ่ือท า ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง สามารถประกอบอาชีพ อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่   7 การเกษตรตลอดทั งปี ประมาณ  1 กม. ด้านการเกษตรตลอด (กองช่าง)

ทั งปี

208 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมลงหม้อแปลง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสง จ านวน  10  ต้น 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่   7 สว่างในเวลากลางคืนและมีไฟฟ้า ได้ด าเนิน ทุกครัวเรือน (กองช่าง)

ใช้ทุกครัวเรือน ก่อสร้าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

209 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  8 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ซอย 1, ซอย 2, ซอย 3 ,ซอย 4 ,ซอย 5 ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. ท่ีได้ด าเนิน สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
,ซอย 6 ,ซอย 7 การก่อสร้าง ไป - มา

210 ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  8 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

211 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่  8 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

212 เสริมผิวคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์   หมู่  8 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

213 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  หมู่  8 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

214 ปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

215 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่ 8 ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

216 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่  8 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายหนองขอนแก่น - นาดินด า ต าบลให้สะดวก กว้าง 5  เมตร ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
สายห้วยขอนต้ิว - หนองขอนแก่น ยาว 80 เมตร ก่อสร้าง ไป - มา

สายภูป่าข่า , สายห้วยท่า ,สายห้วยโปร่ง หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

217 ก่อสร้างถนนลูกรัง    หมู่   8 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายนาห้วยโปร่ง , สายห้วยโปร่ง ต าบลให้สะดวก ประมาณ  1 กม. ได้ด าเนินการ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)
สายหนองขอนแก่น - นาดินด า,สายวังครก ก่อสร้าง ไป - มา

สายภูป่าข่า , สายลงน้ าเลย , สายห้วยท่า

สายห้วยขอนต้ิว - หนองขอนแก่น

สายวัดป่าสวนปอ

218 ปรับปรุง ถนนลูกรัง   หมู่  8 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

219 ซ่อมแซมถนนลูกรัง   หมู่  8 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

220 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร   หมู่  8 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก ประมาณ สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

221 ปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตร   หมู่  8 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา
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งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

222 ซ่อมแซมถนนล าเลียงการเกษตร   หมู่  8 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลให้สะดวก เฉพาะส่วนท่ีช ารุด สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ไป - มา

223 ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร   หมู่  8 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายห้วยโศกลึกเข้าโคกนกซูม ต าบลให้สะดวก ประมาณ กว้าง 4 ม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ยาว 1,000 เมตร ไป - มา

224 ก่อสร้างถนน คสล.   หมู่  8 เพ่ือการคมนาคมของประชาชน ระยะทางเส้นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนได้รับความ อบต.แก่งศรีภูมิ
สายภูป่าข่า ต าบลให้สะดวก ประมาณ กว้าง 4 ม. สะดวกในการสัญจร (กองช่าง)

ยาว  100  เมตร ไป - มา

225 ซ่อมแซมฝายเก็บน้ าห้วยโป่งเอียด  หมู่  8 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท า ซ่อมแซมปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง สามารถประกอบ อบต.แก่งศรีภูมิ
การเกษตรตลอดท้ังปี เฉพาะส่วนท่ีช ารุด อาชีพด้านการเกษตร (กองช่าง)

ตลอดท้ังปี

226 ต่อเติมคลองส่งน้ าด้วยไฟฟ้าบริเวณนาโป่ง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือท า ระยะทางเส้นละ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  แห่ง สามารถประกอบ อบต.แก่งศรีภูมิ
ไผ่ ,นาซ า ,โคกนกซุม   หมู่   8 การเกษตรตลอดท้ังปี ประมาณ 1,500 ม. อาชีพด้านการเกษตร (กองช่าง)

ตลอดท้ังปี

227 ย้ายหม้อแปลงพร้อมขยายเขตไฟฟ้าบริเวณ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง จ านวน   7  ต้น 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อบต.แก่งศรีภูมิ
โรงเรียน    หมู่  8 แสงสว่างในเวลากลางคืนและ ได้ด าเนินการ ทุกครัวเรือน (กองช่าง)

มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ก่อสร้าง

228 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยภูป่าข่า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง จ านวน   7  ต้น 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อบต.แก่งศรีภูมิ
แสงสว่างในเวลากลางคืนและ ได้ด าเนินการ ทุกครัวเรือน (กองช่าง)
มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ก่อสร้าง

รวม จ านวน  228   โครงการ - - 81,950,000 81,950,000 81,950,000 81,950,000 81,950,000 - - -

งบประมาณ
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4.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   การส่งเสริมการและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
         2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
              2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ข้อมูลจ ำเป็น จปฐ / กชช 2  ค เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถพัฒนำ 1  โครงกำร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครงกำร ประชำชนสำมำรถพัฒนำชีวิต อบต.แก่งศรีภูมิ
ต ำบลแก่งศรีภูมิ ชีวิตควำมเป็นอยู่ของตนเองและ ควำมเป็นอยู่ของตนเองและ (ส ำนักปลัด)

ครอบครัวให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดี ครอบครัวให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดี

อย่ำงน้อยผ่ำนเกณฑ์ควำมจ ำเป็น อย่ำงน้อยผ่ำนเกณฑ์ควำม
พ้ืนฐำน จ ำเป็นพ้ืนฐำน

2 สนับสนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชน เพ่ือให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิต 1  โครงกำร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1  โครงกำร ครอบครัวมีคุณภำพชีวิตท่ีดี อบต.แก่งศรีภูมิ
ต ำบลแก่งศรีภูมิ ท่ีดี ไม่ก่อให้เกิดปัญหำทำงสังคม มีควำมอบอุ่น (ส ำนักปลัด)

3 กำรแก้ไขปัญหำเก่ียวกับท่ีดิน เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ควำม 1  โครงกำร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงกำร ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ อบต.แก่งศรีภูมิ
เข้ำใจถูกต้องในกระบวนกำร ถูกต้องในกระบวนกำรท ำงำน (ส ำนักปลัด)
ท ำงำนของกรมท่ีดินในด้ำนกำร ของกรมท่ีดินในด้ำนกำรจด

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกำร ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกำร

จัดสรรท่ีดินท่ีสำธำรณะประโยชน์ จัดสรรท่ีดินท่ีสำธำรณะประโยชน์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ   อ าเภอภูหลวง   จังหวัดเลย

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 จังหวัดเคล่ือนท่ี "หน่วยบ ำบัดทุกข์ เพ่ือให้หน่วยงำนรำชกำร เอกชน 1  โครงกำร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  โครงกำร ประชำชนในเขต ต ำบลแก่ง ฯ อบต.แก่งศรีภูมิ
บ ำรุงสุข สร้ำงรอยย้ิมให้ประชำชน" รัฐวิสำหกิจ  ออกหน่วยให้บริกำร และพ้ืนท่ีใกล้เคียงสำมำรถระยะ (ส ำนักปลัด)

ในกำรเดินทำงไปขอรับบริกำร เวลำในกำรเดินทำงมำรับบริกำร
ณ ท่ีต้ังหน่วยงำน จำหน่วยงำนในพ้ืนท่ีห่ำงไกล

อย่ำงท่ัวถึง

5 กำรจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงและพัฒนำ 1  โครงกำร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  โครงกำร กำรให้บริกำรสำธำรณะมีควำม อบต.แก่งศรีภูมิ
บริกำร งำนด้ำนกำรให้บริกำรให้มี โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด (ส ำนักปลัด)

คุณภำพประสิทธิภำพ แก่ประชำชน

6 ฝึกอบรมช่ำงซ่อมไฟฟ้ำ เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ด้ำน 1  โครงกำร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครงกำร ประชำชนมีควำมรูด้ำนช่ำง อบต.แก่งศรีภูมิ
ช่ำงซ่อมไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำ (ส ำนักปลัด)

7 ฝึกอบรมช่ำงซ่อมรถยนต์ เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ด้ำน 1  โครงกำร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครงกำร ให้ประชำชนมีควำมรู้ด้ำน อบต.แก่งศรีภูมิ
ช่ำงรถยนต์ ช่ำงรถยนต์ (ส ำนักปลัด)

8 ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ด้ำน 1  โครงกำร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครงกำร ให้ประชำชนมีควำมรู้ด้ำน อบต.แก่งศรีภูมิ
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลัด)

9 ส่งเสริมจัดกิจกรรมให้เยำวชนในต ำบลมี เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้เยำวชน 1  โครงกำร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครงกำร เยำวชนรักและสำมัคคีกัน อบต.แก่งศรีภูมิ
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำต ำบล มีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรพัฒนำต ำบล มำกข้ึน (ส ำนักปลัด)

10 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ทุกส่วนมี 1  โครงกำร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครงกำร ชุมชนมีส่วนร่วมรักและ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต ำบลแก่งศรีภูมิ ส่วนร่วมและแหล่งศึกษำข้อมูล สำมัคคีกันมำกข้ึน (ส ำนักปลัด)

เพ่ือน ำมำพัฒต ำบล

รวม จ านวน  10   โครงการ - - 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - - -
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งบประมาณ



          2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมพนักงำนกู้ชีพต ำบลแก่งศรีภูมิ เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ระดับ 1  โครงกำร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครงกำร มีพนักงำนกู้ชีพท่ีให้บริกำร อบต.แก่งศรีภูมิ
พ้ืนฐำน(FR)ให้พนักงำนกู้ชีพ ระดับปฐมภูมิ มีควำมรู้เจตคติ (ส ำนักปลัด)

และทักษะตำมหลักวิชำกำร

2 ส่งเสริมสภำเด็กและเยำวชนระดับหมู่บ้ำน เพ่ือให้เด็กและเยำวชนมีส่วนร่วม 1  โครงกำร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงกำร เด็กและเยำวชนมีควำมรัก อบต.แก่งศรีภูมิ
ต ำบล อ ำเภอ และจังหวัดเลย ในกำรพัฒนำ หมู่บ้ำน ต ำบล และสำมัคคีกันมำกข้ึน (ส ำนักปลัด)

อ ำเภอ และจังหวัดเลย

3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนศูนย์ เพ่ือให้เด็กและเยำวชนมีส่วนร่วม 1  โครงกำร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงกำร ครอบครัว พ่อ แม่ เด็กและ อบต.แก่งศรีภูมิ
พัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ในกำรพัฒนำ หมู่บ้ำน ต ำบล เยำวชนมีควำมรักและควำม (ส ำนักปลัด)
และสำยใยรักแห่งครอบครัว อ ำเภอ และจังหวัดเลย สำมัคคีกันมำกข้ึน

รวม จ านวน  3   โครงการ - - 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 - - -

          2.3  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรและส่งเสริมกำร เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนำกำร 1  โครงกำร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครงกำร ผู้ปกครองเด็กมีควำมรู้ควำม อบต.แก่งศรีภูมิ
กระตุ้นพัฒนำกำรเด็ก อำยุแรกเกิด - 5 ปี ของเด็ก เข้ำใจในกำรดูแลเด็ก (ส ำนักปลัด)

2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันควบคุม เพ่ือเป็นกำรควบคุมโรคระบำด 1  โครงกำร 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 1  โครงกำร โรคระบำดในชุมชนลดน้อยลง อบต.แก่งศรีภูมิ
โรคในท้องถ่ินและแก้ไขปัญหำโรคพยำธิ ไม่ให้เกิดข้ึนท้องถ่ิน (ส ำนักปลัด)
และมะเร็งท่อน้ ำดี
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ชุมชนร่วมใจต้ำนภัยโรคไข้เลือดออก เพ่ือป้องกันและก ำจัดยุงลำยท่ี 1  โครงกำร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1 โครงกำร ลดกำรเจ็บป่วยในเด็กเล็ก อบต.แก่งศรีภูมิ
เป็นภำหะน ำโรค ควบคุมและป้องกัน/ยุงและ (ส ำนักปลัด)

แมลง ต่ำงๆลดน้อยลง

4 ควบคุมและป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค 1  โครงกำร 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 1  โครงกำร โรคเลปไปโรซีสให้ลดน้อยลง อบต.แก่งศรีภูมิ
เลปไปโรซีสให้ลดน้อยลง และหมดไป (ส ำนักปลัด)

5 ควบคุมแหล่งแพร่เช้ือและเหตุร ำคำญใน เพ่ือควบคุมแหล่งแพร่เช้ือและ 1  โครงกำร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  โครงกำร เช้ือโรคลดน้อยลงและไม่แพร่ อบต.แก่งศรีภูมิ
ฟำร์มเล้ียงสัตว์ (ไก่ , สุกร) เหตุร ำคำญในฟำร์มเล้ียงสัตว์ ขยำยออกนอกฟำร์ม (ส ำนักปลัด)

6 ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ เพ่ือให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรป้องกัน 1  โครงกำร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 1  โครงกำร ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ อบต.แก่งศรีภูมิ
ตนเองจำกโรคเอดส์ และรู้จักป้องกันตนเองจำก (ส ำนักปลัด)

โรคเอดส์

7 สนองน้ ำพระรำชหฤทัยในหลวงห่วง เพ่ือให้ควำมรู้เก่ียวกับโรคเบำ 1  โครงกำร 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 1  โครงกำร ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ อบต.แก่งศรีภูมิ
สุขภำพประชำชนเร่งรัดตรวจเบำหวำน หวำน/ควำมดัน ตรวจคัดกรอง เก่ียวกับ โรคหวำน/ควำมดัน (ส ำนักปลัด)
ควำมดัน โรคควำมดัน/เบำหวำน/โลหิตสูง โลหิตสูง

8 ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข / แมว  บ้ำ เพ่ือให้ประชำชนรู้วิธีป้องกันและ 1  โครงกำร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครงกำร ประชำชนรู้วิธีป้องกันและ อบต.แก่งศรีภูมิ
รักษำโรคพิษสุนัข /แมว บ้ำ รักษำโรคพิษสุนัข /แมว บ้ำ (ส ำนักปลัด)

9 ส ำรวจเฝ้ำระวังและท ำลำยเช้ือโรค เพ่ือป้องกันเช้ือไข้หวัดนกไม่ให้ 1  โครงกำร 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 1  โครงกำร เช้ือโรคลดน้อยลงและไม่แพร่ อบต.แก่งศรีภูมิ
ไข้หวัดนก แพร่ระบำดในสัตว์ ขยำยออกและลดลง (ส ำนักปลัด)
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10 ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้ำนมและ อบรมแกนน ำสตรีในกำรตรวจ 1  โครงกำร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1  โครงกำร สำมำรถค้นหำมะเร็งเต้ำนม อบต.แก่งศรีภูมิ
มะเร็งปำกมดลูก มะเร็งเต้ำนมและมะเร็งปำกมดลูก มะเร็งปำกมดลูกในระยะแรก (ส ำนักปลัด)

ในสตรีท่ีมีอำยุ 40-60 ปี ของเป้ำหมำยได้ครบทุกคน

11 เฝ้ำระวังโรคควำมดันโลหิตสูงและโรค จัดช้ือเคร่ืองวัดควำมดันแบบ 1  โครงกำร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1  โครงกำร ประชำชนผู้มีภำวะเส่ียงได้รับ อบต.แก่งศรีภูมิ
หลอดเลือดในชุมชน ดิจิตอลและเคร่ืองช่ังน้ ำหนัก กำรตรวจทุกคน (ส ำนักปลัด)

12 จัดหำเคร่ืองพ่นละอองฝอย  ULV เพ่ือป้องกันเช้ือโรคไข้เลือดออก 1  โครงกำร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงกำร เช้ือโรคไข้เลือดออกลดลง อบต.แก่งศรีภูมิ
จ ำนวน  3   เคร่ือง ไม่ให้แพร่ระบำด และหมดไป (ส ำนักปลัด)

13 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล เพ่ือบริกำรประชำชนให้ท่ัวถึงทุก 1  โครงกำร 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 1  โครงกำร ประชำชนได้รับบริกำรอย่ำง อบต.แก่งศรีภูมิ
หมู่บ้ำน ท่ัวถึงและเท่ำเทียมกัน (ส ำนักปลัด)

14 แลกเปล่ียนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนกองทุน เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ใน 1  โครงกำร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1  โครงกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร อบต.แก่งศรีภูมิ
หลักประกันสุขภำพท่ีมีประสิทธิภำพ กำรสร้ำงหลักประกันสุขภำพ ด ำเนินงำนหลักประกันสุขภำพ (ส ำนักปลัด)

ระดับท้องถ่ิน มีกำรจัดกำรบริหำรท่ีมีประสิทธ์ิภำพ

15 หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีต ำบลแก่งศรีภูมิ เพ่ือให้ประชำชนท่ีห่ำงไกลสถำน 1  โครงกำร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงกำร ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยของ อบต.แก่งศรีภูมิ
บริกำรได้รับกำรรักษำพยำบำล ประชำชนในกำรเดินทำงไป (ส ำนักปลัด)
และเข้ำถึงระบบบริกำรสำธำรณะสุข รักษำท่ีโรงพยำบำลชุมชน

16 คลินิคหมอครอบครัวต ำบลแก่งศรีภูมิ เพ่ือให้ประชำชนมียำสำมัญ 1  โครงกำร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงกำร ประชำชนรู้จักดูแลตัวเองข้ัน อบต.แก่งศรีภูมิ
ประจ ำบ้ำนท่ีปลอดภัยไว้ใช้ใน พ้ืนฐำนก่อนน ำส่งโรงพยบำล (ส ำนักปลัด)
ครัวเรือน
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17 อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้เร่ือง ผู้เข้ำร่วมอบรมมี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชำชนท่ีเข้ำ รำษฎรสำมำรถปฏิบัติตนในกำร ส ำนักปลัด

ในกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น ควำมรู้เร่ืองในกำร สมัครเข้ำร่วม ช่วยคืนชีพเบ้ืองต้นได้ งำนพัฒนำชุมชน

ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น โครงกำร อบต.แก่งศรีภูมิ

18 สืบสำนพระรำชปณิธำณสมเด็จย่ำต้ำนภัย เพ่ือค้นหำและเฝ้ำระวังมะเร็งเต้ำนม แกนน ำสตรีในหมู่บ้ำน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สตรีในหมู่บ้ำน อัตรำกำรตำยด้วยโรคมะเร็ง ส ำนักปลัด

มะเร็งเต้ำนม ในระยะเร่ิมต้น ต ำบลแก่งศรีภูมิ สำมำรถตรวจ ในหมู่บ้ำนลดลง งำนพัฒนำชุมชน

มะเร็งเต้ำนม อบต.แก่งศรีภูมิ

ด้วยตัวเอง

19 กำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จ เพ่ือให้ควำมรู้เร่ืองในกำรควบคุม ประชำชนในพ้ืนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภำพเกลือ ประชำชนมีกำรบริโภคเกลือ ส ำนักปลัด

พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี ป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน ต ำบลแก่งศรีภูมิ เสริมไอโอดีนท่ี เสริมไอโอดีน งำนพัฒนำชุมชน

ใช้อยู่ในครัวเรือน อบต.แก่งศรีภูมิ

อยู่ในระดับเกณฑ์

มำตรฐำน

20 กำรปรับปรุงภำวะโภชนกำรและสุขภำพเด็ก เพ่ือค้นหำเด็กขำดสำรอำหำรรำย จ ำแนกตำมช่วงวัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเด็กเล็กและผู้ปกครองเด็กมีควำมรู้ในกำร ส ำนักปลัด

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ใหม่เพ่ือติดตำมและดูแลท้ังรำยใหม่ เด็กก่อนวัยเรียน จัดหำอำหำรท่ีมีประโยชน์และ งำนพัฒนำชุมชน

สยำมบรมรำชกุมำรี และรำยเก่ำอย่ำงต่อเน่ือง และเหมำะสมแก่เด็ก อบต.แก่งศรีภูมิ

21 กำรควบคุมโรคมำลำเรียของสมเด็จพระเทพ เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้และมี ควบคุมจ ำนวนผู้ป่วย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดอัตรำกำรป่วยชุมชนมีส่วนร่วมในกำรแก้ไข ส ำนักปลัด

รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี พฤติกรรมกำรควบคุมป้องกันโรค มำลำเลียในพ้ืนท่ีให้ ด้วยโรคไข้ ปัญหำเพ่ือลดระดับกำรระบำด งำนพัฒนำชุมชน

ไข้เลือดออก ลดน้อยลง เลือดออก ของโรค อบต.แก่งศรีภูมิ

22 กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี เพ่ือให้ทุกคนมีสุขภำพสมบูรณ์ 1  โครงกำร 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1  โครงกำร ประชำชนได้รับบริกำรอย่ำง อบต.แก่งศรีภูมิ
แข็งแรง เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีไม่ได้รับ ท่ัวถึงและเท่ำเทียมกัน (ส ำนักปลัด)
ดูแลได้เข้ำถึงกำรรับบริกำร

งบประมาณ
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23 ช่วยลดกำรติดเช้ือเอดส์จำกแม่สู่ลูกสภำ เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ี มีสุขภำพ ประชำชนในพ้ืนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อัตรำกำรแพร่ สำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำด ส ำนักปลัด

กำชำดไทย พระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำ อนำมัยและควำมเป็นอยู่ท่ีดี ต ำบลแก่งศรีภูมิ ระบำดโรคลดลงของโรคเอดส์จำกแม่สู่ลูกได้ งำนพัฒนำชุมชน

พระองค์เจ้ำโสมสวลีพระวรรำชำทินัดดำมำตุ อบต.แก่งศรีภูมิ

24 กำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ ของสมเด็จ เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีควำมรู้เร่ืองกำร เด็กในพ้ืนท่ีต ำบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อัตรำควำมชุก กลุ่มครู ผู้ปกครอง และเด็ก ส ำนักปลัด

พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี ป้องกันตนเองและมีส่วนร่วมในกำร แก่งศรีภูมิ ของโรคพยำธิ นักเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ งำนพัฒนำชุมชน

แก้ไขปัญหำโรคพยำธิ ในเด็กนักเรียน ตะหนักในกำรป้องกันตนเอง อบต.แก่งศรีภูมิ

ลดลง

25 กำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัย เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์มำรดำ หญิงต้ังครรภ์ มำรดำ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของหญิง หญิงต้ังครรภ์ มำรดำ/ ทำรก ส ำนักปลัด

แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ หลังคลอดและครอบครัวมควำมรู้ ทำรกหลังคลอดและ ต้ังครรภ์ได้รับกำรหลังคลอดและเด็กปฐมวัย มี งำนพัฒนำชุมชน

สยำมบรมรำชกุมำรี ในกำรดูแลสุขภำพและสำมำรถดูแล เด็กปฐมวัยมีสุขภำพ ฝำกครรภ์คร้ังแรกมีสุขภำพดี ลูกเกิดรอดแม่ อบต.แก่งศรีภูมิ

ตนเองและเล้ียงดูบุตรได้อย่ำงถูก ดี ลูกเกิดรอดแม่ ภำยใน 12 สัปดำห์ปลอดภัย

ต้องเหมำะสม ปลอดภัย ไม่น้อยกว่ำ 60%

26 กำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียน เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ีมีสุขภำพ ประชำชนพ้ืนท่ีต ำบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละควำม ประชำชนในพ้ืนท่ีมีสุขภำพ ส ำนักปลัด

และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ อนำมัยและควำมเป็นอยู่ท่ีดีเป็นไป แก่งศรีภูมิ พึงพอใจของ อนำมัยและควำมเป็นอยู่ท่ี งำนพัฒนำชุมชน

สยำมบรมรำชกุมำรี ตำมแนวทำงพระรำชด ำริ ฯ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ดีข้ึน อบต.แก่งศรีภูมิ

27 กำรตรวจสุขภำพเคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจ้ำ เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ีมีสุขภำพ ประชำชนพ้ืนท่ีต ำบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละควำม ประชำชนในพ้ืนท่ีมีสุขภำพ ส ำนักปลัด

ลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อนำมัยและควำมเป็นอยู่ท่ีดีเป็นไป แก่งศรีภูมิ พึงพอใจของ อนำมัยและควำมเป็นอยู่ท่ี งำนพัฒนำชุมชน

อัครรำชกุมำรี ตำมแนวทำงพระรำชด ำริ ฯ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ดีข้ึน อบต.แก่งศรีภูมิ

28 กำรรณรงค์และป้องกันโรคไข้หวัดนก เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของ รณรงค์ป้องกันและให้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กำรแพร่ระบำด สำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำด อบต.แก่งศรีภูมิ
โรคไข้หวัดนก ควำมรู้แก่ประชำชนใน ของโรคลดลง ของโรคไข้หวัดนก (ส ำนักปลัด)

พ้ืนท่ีต ำบลแก่งศรีภูมิ
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29 กำรรณรงค์และป้องกันโรคปำก เท้ำเป่ือย เพ่ือป้องกันกำรเกิดโรคปำก อบรมให้ควำมรู้ แก่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อัตรำกำรเกิดโรคประชำชนมีควำมรู้ในกำรป้องกัน ส ำนักปลัด

เท้ำเป่ือย ประชำชนต ำบล ลดลง โรคปำก เท้ำเป่ือย งำนพัฒนำชุมชน

แก่งศรีภูมิ อบต.แก่งศรีภูมิ

30 กำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด เพ่ือให้ประชำชนห่ำงไกลยำเสพติด ประชำชนต ำบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละควำม ประชำชนในพ้ืนท่ีมีสุขภำพ ส ำนักปลัด

To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น) และมีควำมเป็นอยู่ท่ีดีเป็นไปตำม แก่งศรีภูมิ พึงพอใจของ อนำมัยและควำมเป็นอยู่ท่ี งำนพัฒนำชุมชน

ในชุมชน / หมู่บ้ำน ทูลกระหม่อมหญิงอุบล แนวทำงพระรำชด ำริฯ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ดีข้ึน

รัตนรำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวดี หรือ อบต.แก่งศรีภูมิ

โครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขอ่ืน

31 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรค เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค ฉีดวัคซีนป้องกันและ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อัตรำกำรแพร่ สำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำด ส ำนักปลัด

พิษสุนัขบ้ำ พิษสุนัขบ้ำ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ระบำดโรคลดลงของโรคพิษสุนัขบ้ำ งำนพัฒนำชุมชน

อบต.แก่งศรีภูมิ

32 กำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึน เพ่ือส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์ ปีละ สุนัขและแมวท่ีอยู่ใน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ส ำรวจข้อมูล สำมำรถรู้จ ำนวนประชำกร ส ำนักปลัด

ทะเบียนสัตว์ 2 คร้ัง และข้ึนทะเบียนสัตว์ พ้ืนท่ีต ำบลแก่งศรีภูมิ จ ำนวนสัตว์และ สุนัข / แมว ท้ังท่ีมีเจ้ำของและ งำนพัฒนำชุมชน

ข้ึนทะเบียนสัตว์ ไม่มีเจ้ำของ อบต.แก่งศรีภูมิ

รวม จ านวน  32   โครงการ - - 1,379,700 1,379,700 1,379,700 1,379,700 1,379,700 - - -

งบประมาณ
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1 ให้ควำมรู้หญิงต้ังครรภ์ในกำรดูแลบุตร ส ำรวจ / ค้นหำ  หญิงต้ังครรภ์ 1  โครงกำร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1  โครงกำร ลดอัตรำกำรเสียชีวิตของ อบต.แก่งศรีภูมิ
รำยใหม่ เพ่ือลดอัตรำกำรเสียชีวิต มำรดำและทำรกลดอัตรำกำร (ส ำนักปลัด)
ของมำรดำและทำรก ทำรกแรกเกิดน้ ำหนักน้อยต่ ำ

กว่ำเกณฑ์มำตรฐำน

2 กำรฝึกอบรมพัฒนำคุณภำพชีวิตและ เพ่ือให้ผู้สูงอำยุมีควำมรู้ควำม 1  โครงกำร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1  โครงกำร ผู้สูงอำยุมีสุขภำพอนำมัยท่ี อบต.แก่งศรีภูมิ
ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุต ำบลแก่งศรีภูมิ เข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพของ พึงประสงค์ (ส ำนักปลัด)

ตนเอง

3 อำสำสมัครดูแลผู้สุงอำยุประจ ำต ำบล เพ่ือให้เด็ก คนชรำ ผู้พิกำร ผู้ป่วย หมู่  1- 8 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1  โครงกำร เด็ก คนชรำ ผู้พิกำร ผู้ป่วย อบต.แก่งศรีภูมิ
เร้ือรัง ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม เร้ือรัง ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม (ส ำนักปลัด)
มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

4 ปฏิบัติกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำเด็ก 1  โครงกำร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงกำร ป้องกันและแก้ไขปัญหำเด็ก อบต.แก่งศรีภูมิ
ปัญหำเด็กและเยำวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อม และเยำวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อม และเยำวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อม (ส ำนักปลัด)

5 สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำง เพ่ือให้ เด็ก , ผู้สูงอำยุ , ผู้พิกำร 1  โครงกำร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1  โครงกำร เด็ก , ผู้สูงอำยุ , ผู้พิกำร อบต.แก่งศรีภูมิ
สังคมให้ควำมสงเครำะห์เบ้ียยังชีพแก่เด็ก ผู้ป่วยเร้ือรัง , ผู้ด้อยโอกำส ผู้ป่วยเร้ือรัง , ผู้ด้อยโอกำส

ผู้สูงอำยุ,ผู้พิกำร,ผู้ป่วยเร้ือรัง,ผู้ด้อยโอกำส ทำงสังคม มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน ทำงสังคมมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน (ส ำนักปลัด)
ทำงสังคม,ผู้ป่วยเอดส์

6 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนำคุณภำพ เพ่ือให้ เด็ก , ผู้สูงอำยุ , ผู้พิกำร 1  โครงกำร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงกำร เพ่ือให้ เด็ก, ผู้สูงอำยุ ,ผู้พิกำร อบต.แก่งศรีภูมิ
ชีวิตและส่งเสริมกลุ่มอำชีพผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยเร้ือรัง , ผู้ด้อยโอกำส ผู้ป่วยเร้ือรัง , ผู้ด้อยโอกำส (ส ำนักปลัด)
ผู้พิกำร ,ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม ทำงสังคม มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน ทำงสังคมมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน
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7 บ้ำนท้องถ่ินไทยประชำรัฐร่วมใจเทิดไท้ เพ่ือสนับสนุนนโยบำยรัฐบำล 1  โครงกำร 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ ำนวนแห่งท่ี ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส มีท่ีอยู่ อบต.แก่งศรีภูมิ
องค์รำชัน รำชินี ของทำงรำชกำรในกำรให้ควำม ได้ด ำเนินกำร อำศัยเป็นของตนเองได้มีบ้ำน (ส ำนักปลัด)

อนุเครำะห์บ้ำนแก่ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อย ก่อสร้ำง พักอำศัยท่ีมีควำมม่ันคง

โอกำส ในเขตพ้ืนท่ีต ำบล
หมู่  1 -8 

8 ออกเย่ียมบ้ำนดูแลสุขภำพผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เพ่ือให้ เด็ก , ผู้สูงอำยุ , ผู้พิกำร 1  โครงกำร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  โครงกำร ประชำชนได้รับกำรบริกำร อบต.แก่งศรีภูมิ
ผู้พิกำร , ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม ผู้ป่วยเร้ือรัง,ผู้ด้อยโอกำส ท่ีไม่ได้ อย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียมกัน (ส ำนักปลัด)

รับกำรดูได้เข้ำถึงกำรรับบริกำร

9 กำรป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อน เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือบรรเทำ 1  โครงกำร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงกำร ประชำชนผู้ประสบภัยได้รับ อบต.แก่งศรีภูมิ
ของประชำชนท่ีเกิดจำกสำธำรณภัย ควำมเดือดร้อนของประชำชนใน กำรช่วยเหลือและบรรเทำ (ส ำนักปลัด)

พ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีได้รับควำม ควำมเดือดร้อนจำกสถำนกำรณ์

เดือดร้อนจำกสถำนกำรณ์ภัยหนำว ภัยหนำว

10 กำรจัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สูงอำยุ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ 1  โครงกำร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงกำร ประชำชนได้รับกำรบริกำร อบต.แก่งศรีภูมิ
ผู้พิกำร ในพ้ืนท่ี ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร ให้ได้รับควำม อย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียมกัน (ส ำนักปลัด)

สะดวกและได้รับบริกำรท่ีมี

ประสิทธิภำพ

รวม จ านวน  10   โครงการ - - 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 - - -

งบประมาณ
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          2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ เพ่ือรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ 1  โครงกำร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครงกำร บ้ำนเมืองมีควำมสงบเรียบร้อย อบต.แก่งศรีภูมิ
ปกป้องสถำบันระดับต ำบล รักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ ปกป้องสถำบัน ชำติ ศำสนำ (ส ำนักปลัด)

ทรัพย์สินของประชำชน พระกษัตริย์

2 ฝึกอบรมให้ควำมรู้กับประชำชนเก่ียวกับ เพ่ือช้ีแจงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ 1  โครงกำร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครงกำร ประชำชนเข้ำใจและปฏิบัติ อบต.แก่งศรีภูมิ
กฎหมำย ระเบียบ เบ้ืองต้น ตำมกฏหมำยและประชำธิปไตย ตำมกฏหมำยและเข้ำใจเร่ือง (ส ำนักปลัด)
,ประชำธิปไตย รับผิดชอบต่อสังคม ประชำธิปไตยมำกข้ึน

3 กำรบูรณำกำรร่วมปฏิบัติภำรกิจภำครัฐ เพ่ือช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจใน 1  โครงกำร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงกำร ประชำชนเข้ำใจบทบำทและ อบต.แก่งศรีภูมิ
บทบำทหน้ำท่ีของภำครัฐ หน้ำท่ีของภำครัฐ  อบต. (ส ำนักปลัด)

มำกข้ึน

4 ประชุมร่วมระหว่ำงท้องถ่ินกับปกครอง เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ 1  โครงกำร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  โครงกำร ประชำชนเกิดควำมรู้ควำม อบต.แก่งศรีภูมิ
ระหว่ำงท้องถ่ินกับปกครอง เข้ำใจระหว่ำงท้องถ่ินกับ (ส ำนักปลัด)

ปกครอง

5 ส่งเสริมสภำเด็กและเยำวชนระดับหมู่บ้ำน เพ่ือให้เด็กและเยำวชนมีส่วนร่วม 1  โครงกำร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงกำร เด็กและเยำวชนมีควำมรัก อบต.แก่งศรีภูมิ
ต ำบล อ ำเภอ และจังหวัดเลย ในกำรพัฒนำ หมู่บ้ำน ต ำบล และสำมัคคีกันมำกข้ึน (ส ำนักปลัด)

อ ำเภอ และจังหวัดเลย

6 กำรป้องกันและปรำบปรำมแก้ไขปัญหำ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ 1  โครงกำร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  โครงกำร ครอบครัวอบอุ่นไม่ก่อให้เกิด อบต.แก่งศรีภูมิ
ยำเสพติด ชุมชนและครอบครัว ปัญหำกับสังคม (ส ำนักปลัด)

7 เยำวชนไทยห่ำงไกลยำเสพติด เพ่ือให้ควำมรู้เร่ืองยำเสพติด 1  โครงกำร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงกำร เยำวชนตระหนักถึงพิษภัยของ อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมสร้ำงกิจกรรมรณรงค์ในกำร ยำเสพติดและรู้จักป้องกัน (ส ำนักปลัด)
ป้องกันยำเสพติด ตนเองได้อย่ำงถูกต้อง
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          2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 สนับสนุนส่งเสริมคืนคนดีสู่สังคมส ำหรับ เพ่ือให้โอกำสส ำหรับคนท่ีถูกคุม 1  โครงกำร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1  โครงกำร เยำวชนและประชำชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
ผู้ถูกคุมควำมประพฤติ ควำมประพฤติได้ประพฤติตัว ควำมประพฤติตัวดีข้ึน (ส ำนักปลัด)

ปรับปรุงตัวเองให้ดีข้ึน

9 ฝึกอบรมกลุ่มอำชีพให้กับผู้ติดยำเสพติด เพ่ือให้เยำวชนและผู้ติดยำเสพติด 1  โครงกำร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครงกำร เยำวชนและผู้ติดยำเสพติดมี อบต.แก่งศรีภูมิ
มีโอกำสทำงสังคมและมีคุณภำพ โอกำสทำงสังคมและมีคุณภำพ (ส ำนักปลัด)
ชีวิตท่ีดีข้ึน ชีวิตท่ีดีข้ึน

รวม จ านวน  9   โครงการ - - 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 - - -

งบประมาณ
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          2.6 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมกำรผลิตและใช้ปุ๋ยชีวิภำพ เพ่ือให้ประชำชนได้บริโภคอำหำร หมู่ 1 - 8 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 แห่งท่ีได้ ประชำชนมีสุขภำพกำยปลอดภัย อบต.แก่งศรีภูมิ
ท่ีไม่มีสำรเคมี ปลอดภัย ได้ด ำเนินกำร แข็งแรง (ส ำนักปลัด)

2 ส่งเสริมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้สำรจำก หมู่ 1 - 8 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 แห่งท่ีได้ ประชำชนมีสุขภำพกำยปลอดภัย อบต.แก่งศรีภูมิ
ธรรมชำติไม่มีสำรพิษตกค้ำง ได้ด ำเนินกำร แข็งแรง (ส ำนักปลัด)

3 ส่งเสริมกำรปลูกพืชผักสวนครัวร้ัวกินได้ เพ่ือให้ประชำชนได้บริโภคอำหำร หมู่ 1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แห่งท่ีได้ ประชำชนมีสุขภำพกำยปลอดภัย อบต.แก่งศรีภูมิ
ท่ีไม่มีสำรเคมี ปลอดภัย ได้ด ำเนินกำร แข็งแรง (ส ำนักปลัด)

4 กำรตรวจคัดกรองสำรเคมีตกค้ำงใน เพ่ือตรวจคัดกรองสำรเคมีเบ้ืองต้น 1  โครงกำร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  โครงกำร ประชำชนมีสุขภำพกำยปลอดภัย อบต.แก่งศรีภูมิ
กระแสเลือด จะได้หำวิธีป้องกันรักษำ แข็งแรง (ส ำนักปลัด)

5 สนับสนุนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำช เพ่ือขยำยผลองค์ควำมรู้ตำมแนว 1  โครงกำร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  โครงกำร สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับไป อบต.แก่งศรีภูมิ
ด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ พระรำชด ำริและปรัชญำเศรษฐกิจ ปรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ (ส ำนักปลัด)

พอเพียงในพ้ืนท่ีโครงกำรอันเน่ือง ด้ำนกำรเกษตรของตนเอง

มำจำกพระรำชด ำริ สำมำรถลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่ำ

สินค้ำทำงกำรเกษตรได้

6 ส่งเสริมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถลดรำยจ่ำยภำยในครัว 1  โครงกำร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  โครงกำร ประชำชนในต ำบลแก่งศรีภูมิ อบต.แก่งศรีภูมิ
เรือนมีควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนแบบ สำมำรถลดรำยจ่ำยภำยในครัว (ส ำนักปลัด)
วิถีพอเพียง เรือนมีควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนแบบ

วิถีพอเพียง

รวม จ านวน  6   โครงการ - - 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 - - -

งบประมาณ
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4.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3   การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 3   การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการท่ีดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
         3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.   การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการท่ีดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  
              3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชน เพ่ือให้แผนพัฒนาขององค์การ หมู่  1 - 8 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1  โครงการ เพ่ือให้การจัดสรร อบต.แก่งศรีภูมิ
และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุม บริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง (ส านักปลัด)
ประชาคมแผนชุมชน แผนการศึกษา สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จ ากัดไปสู่ประชาชนใน

แผนเศรษฐกิจพอเพียงด้านแหล่งน  า และสามารถน าไปสู่การแก้ไข เขตพื นท่ีรับผิดชอบให้

2 จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปัญหาและตอบสนองต่อความ 1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  โครงการ เป็นไปอย่างเท่าเทียม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องการของประชาชนได้อย่าง

(ประชาคมระดับต าบล) แท้จริง

3 จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเลือกตั ง เพ่ือให้ประชาชนรับทราบบท 1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  โครงการ การมีส่วนร่วมเป็นกระ อบต.แก่งศรีภูมิ
ท้องถ่ิน บาทหน้าท่ี สิทธิท่ีตนมี มีความ บวนการทางสังคมเปิด (ส านักปลัด)

รู้ความเข้าใจรับผิดชอบต่อสังคม โอกาสให้ได้รับข้อมูล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ   อ าเภอภูหลวง   จังหวัดเลย
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 อบต.เคล่ือนท่ีบริการประชาชน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 1  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจ อบต.แก่งศรีภูมิ
บทบาทหน้าท่ีของ อบต.และ บทบาทหน้าท่ีของ อบต. (ส านักปลัด)
ออกให้บริการประชาชน ออกให้บริการประชาชน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
พัฒนาทุกๆด้านของหน่วยงาน การพัฒนาทุกๆด้าน

ให้ประชาชนเข้าใจเกิดการยอมรับ ของหน่วยงาน

4 เพ่ิมศักยภาพบุคลากร/ส่งเสริม บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาองค์ 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงการ บุคลากรมีการพัฒนาองค์ อบต.แก่งศรีภูมิ
ให้เข้ารับการอบรม ความรู้และประสิทธิภาพมีความ ความรู้และประสิทธิภาพ (ส านักปลัด)

รู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี มีความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าท่ี

5 ศึกษาดูงานเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาองค์ 1  โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1  โครงการ บุคลากรมีการพัฒนาองค์ อบต.แก่งศรีภูมิ
ความรู้และประสิทธิภาพมีความ ความรู้และประสิทธิภาพ (ส านักปลัด)
รู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี มีความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าท่ี

6 ส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงการ น าผลการประเมินไป อบต.แก่งศรีภูมิ
มารับบริการท่ีมีต่อ อปท. พัฒนาปรับปรุงแก้ไขงาน (ส านักปลัด)

ให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

7 จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ ต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ 1  โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1  โครงการ ประชาชนผู้มาติดต่อราช อบต.แก่งศรีภูมิ
การปฏิบัติงานให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการ พนักงานและประชาชนท่ีมาติด การได้รับความสะดวก (ส านักปลัด)

ปฏิบัติงาน ต่อราชการ สบายและประทับใจ

8 ปรับปรุงแผนท่ีภาษี เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงการ เพ่ือการจัดเก็บภาษีได้ อบต.แก่งศรีภูมิ
การจัดเก็บภาษี รวมถึงจัดท า อย่างท่ัวถึงและครอบคลุม (กองคลัง)
แผนท่ีภาษี

รวม จ านวน  8   โครงการ - - 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 - - -
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         3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมส่งเสริมความรู้เพ่ือเสริมสร้างพล เพ่ือชี แจงความเข้าใจในการ 1  โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1  โครงการ ประชาชนมีความรู้ความ อบต.แก่งศรีภูมิ
เมืองดีวิถีประชาธิปไตย ปฏิบัติตามกฏหมายและ เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ (ส านักปลัด)

ประชาธิปไตยรับผิดชอบต่อสังคม ตนเองปฏิบัติตามกฏหมาย

2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา 1  โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1  โครงการ ปัญหายาเสพติดลดน้อย อบต.แก่งศรีภูมิ
กิจกรรมส่งเสริมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด ผู้เสพ เสพติดส่งเสริมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด ลงส่งเสริมคืนคนดีสู่สังคม (ส านักปลัด)
และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ ผู้เสพ ส่งเสริมการฝึกอบรม

ผ่านการบ าบัด ฟ้ืนฟู อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู

3 การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการ 1  โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1  โครงการ ประชาชนมีส่วนร่วมและ อบต.แก่งศรีภูมิ
เรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจ รับผิดชอบในภารกิจของ (ส านักปลัด)
การปฏิบัติงานของ อบต. อย่าง อบต.

ถูกต้องและโปร่งใส

4 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั ง อปท. ตาม เพ่ือใช้(กรณีครบวาระ ยุบสภา 1  โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  โครงการ ประชาชนได้รับทราบถึงสิทธิ อบต.แก่งศรีภูมิ
ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั งก าหนด กรณี กกต. ส่ังให้มีการเลือกตั ง และหน้าท่ีการมีส่วนร่วมทาง (ส านักปลัด)

ต าแหน่งว่างและกรณี กกต. ส่ัง การเมืองในการเลือกตั งสภาฯ
ให้มีการเลือกตั งใหม่ และการ ตามความเหมาะสม 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ฯลฯ

5 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 1  โครงการ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1  โครงการ น าเร่ืองท่ีได้รับการร้อง อบต.แก่งศรีภูมิ
พบเห็นการทุจริต การป้องกันการทุจริต เรียนไปด าเนินการปรับ (ส านักปลัด)

ปรุงแก้ไข

รวม จ านวน  5  โครงการ - - 587,000 587,000 587,000 587,000 587,000 - - -
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          3.3  แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากอง 1  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  โครงการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างได้รับ อบต.แก่งศรีภูมิ
ประกันสังคม ทุนอีกส่วนหน่ึงให้กับลูกจ้าง สวัสดิการอย่างเท่าเทียม (ส านักปลัด)

พนักงานจ้าง เสมอภาค

2 สนับสนุนงบประมาณสมทบข้าราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากอง 1  โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  โครงการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างได้รับ อบต.แก่งศรีภูมิ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ทุนอีกส่วนหน่ึงให้กับข้าราชการ สวัสดิการอย่างเท่าเทียม (ส านักปลัด)

พนักงานส่วนท้องถ่ิน เสมอภาค

3 สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากอง 1  โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1  โครงการ ประชาชน ชุมชนได้รับ อบต.แก่งศรีภูมิ
สวัสดิการชุมชน ทุนอีกส่วนหน่ึงให้กับประชาชน สวัสดิการอย่างเท่าเทียม (ส านักปลัด)

ชุมชน เสมอภาค

4 สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากอง 1  โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1  โครงการ ประชาชน ชุมชนได้รับ อบต.แก่งศรีภูมิ
หลักประกันสุขภาพ ทุนอีกส่วนหน่ึงให้กับการพัฒนา สวัสดิการอย่างเท่าเทียม (ส านักปลัด)

สาธารณสุขมูลฐานในเขตหมู่ เสมอภาค

บ้าน / ชุมชน

5 สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากอง 1  โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1  โครงการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างได้รับ อบต.แก่งศรีภูมิ
เงินทดแทน ทุนอีกส่วนหน่ึงให้กับลูกจ้าง สวัสดิการอย่างเท่าเทียม (ส านักปลัด)

พนักงานจ้าง เสมอภาค

รวม จ านวน   5  โครงการ - - 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 - - -

งบประมาณ
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4.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว และการกีฬา
          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.    การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว และการกีฬา
               4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารการ เพ่ือพัฒนาบุคลากรประชา 1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  โครงการ ประชาชนมีความรู้และ อบต.แก่งศรีภูมิ
การท่องเท่ียว สัมพันธ์แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว สามารถประชาสัมพันธ์ (ส านักปลัด)

ต าบลแก่งศรีภูมิ แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว

2 จัดท าส่ือโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  โครงการ เพ่ือเพ่ิมปริมาณนักท่อง อบต.แก่งศรีภูมิ
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในต าบล ข่าวสารทางการท่องเท่ียวและ เท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาใน (ส านักปลัด)

ให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทาง พ้ืนท่ีโดยเฉพาะในช่วง

การท่องเท่ียว ฤดูการท่องเท่ียว

3 ส่งเสริมพัฒนาน้ าตกห้วยเลาเพ่ือเป็นแหล่ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่งท่อง 1  แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1  แห่ง เป็นการประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งศรีภูมิ
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เท่ียวของต าบล มีท่ีพักผ่อน แหล่งท่องเท่ียวภายใน (กองช่าง)

หย่อนใจ ต าบลให้รู้จักอย่าง

อย่างแพร่หลาย

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ   อ าเภอภูหลวง   จังหวัดเลย
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ส่งเสริมพัฒนาห้วยน้ าอุ่นเพ่ือเป็นแหล่ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่งท่อง 1  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง เป็นการประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งศรีภูมิ
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เท่ียวของต าบล มีท่ีพักผ่อน แหล่งท่องเท่ียวภายใน (กองช่าง)

หย่อนใจ ต าบลให้รู้จักอย่าง

อย่างแพร่หลาย

5 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่งท่อง 1  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง เป็นการประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งศรีภูมิ
วัดถ้ าดินลาย เท่ียวของต าบล มีท่ีพักผ่อน แหล่งท่องเท่ียวภายใน (กองช่าง)

หย่อนใจ ต าบลให้รู้จักอย่าง

อย่างแพร่หลาย

6 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวหนองนาเลา เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่งท่อง 1  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง เป็นการประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งศรีภูมิ
เท่ียวของต าบล มีท่ีพักผ่อน แหล่งท่องเท่ียวภายใน (กองช่าง)
หย่อนใจ ต าบลให้รู้จักอย่าง

อย่างแพร่หลาย

7 กิจกรรม 1 ท้องถ่ิน 1 ถนนสวย เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนกลยุทธ์ 1  โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1  โครงการ ชุมชนต าบลแก่งศรีภูมิ อบต.แก่งศรีภูมิ
ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สามารถร่วมมือกันขับ (กองช่าง)

เคล่ือนกลยุทธ์ด้านการ

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

รวม จ านวน  7  โครงการ - - 1,045,000 1,045,000 1,045,000 1,045,000 1,045,000 - - -
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          4.2   แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวอ่างเก็บ เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่งท่อง 1  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง แหล่งท่องเท่ียวน่าอยู่ อบต.แก่งศรีภูมิ
น้ าน้ าเลย เท่ียวและรักษาความสะอาด หมู่  7 มีความสะอาดเป็น (กองช่าง)

เรียบร้อย ระเบียบเรียบร้อย

2 ก่อสร้างบันไดข้ึนน้ าตกห้วยเลา เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่งท่อง 1  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีท่อง อบต.แก่งศรีภูมิ
เท่ียวและบริการนักท่องเท่ียว หมู่  6 เท่ียวและบริการนัก (กองช่าง)

ท่องเท่ียว

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณ เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่งท่อง 1  แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีท่อง อบต.แก่งศรีภูมิ
ถ้ ากกจันได เท่ียวและบริการนักท่องเท่ียว หมู่  6 เท่ียวและบริการนักท่อง (กองช่าง)

ให้ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว เท่ียวให้มีความสะดวก

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณ เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่งท่อง 1  แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีท่อง อบต.แก่งศรีภูมิ
ห้วยเห้ีย เท่ียวและบริการนักท่องเท่ียว เท่ียวและบริการนักท่อง (กองช่าง)

ให้ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว เท่ียวให้มีความสะดวก

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณ เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่งท่อง 1  แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีท่อง อบต.แก่งศรีภูมิ
หลังวัดถ้ าดินลาย เท่ียวและบริการนักท่องเท่ียว หมู่  6 เท่ียวและบริการนักท่อง (กองช่าง)

ให้ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว เท่ียวให้มีความสะดวก

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณ เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่งท่อง 1  แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีท่อง อบต.แก่งศรีภูมิ
หนองนาเลา เท่ียวและบริการนักท่องเท่ียว หมู่  6 เท่ียวและบริการนักท่อง (กองช่าง)

ให้ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว เท่ียวให้มีความสะดวก

7 จัดซ้ือถังขยะไว้ในพ้ืนท่ีวนอุทยาน เพ่ือรองรับการเก็บขยะและรักษา 1   แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1   แห่ง สถานท่ีท่องเท่ียวมีความ อบต.แก่งศรีภูมิ
น้ าตกห้วยเลา ความสะอาดแหล่งท่องเท่ียว สะอาดเป็นระเบียบ (กองช่าง)

เรียบร้อย
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ก่อสร้างลาดจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือความสะดวกและเป็นการ 1   แห่ง 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 1   แห่ง เพ่ือความสะดวกและ อบต.แก่งศรีภูมิ
วนอุทยานน้ าตกห้วยเลา ต าบลแก่งศรีภูมิ บริการนักท่องเท่ียว เป็นการบริการแก่ (กองช่าง)

นักท่องเท่ียว

9 ก่อสร้างอาคารจ าหน่ายสินค้าแบบเคล่ือน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 1   แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1   แห่ง เพ่ือความสะดวกและ อบต.แก่งศรีภูมิ
ท่ีได้ วนอุทยานน้ าตกห้วยเลา และเป็นการบริการนักท่องเท่ียว เป็นการบริการแก่ (กองช่าง)
ต าบลแก่งศรีภูมิ นักท่องเท่ียว

รวม จ านวน  9  โครงการ - - 1,202,000 1,202,000 1,202,000 1,202,000 1,202,000 - - -

4.3   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ี 1   โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1   โครงการ ประชาชนมีสุขภาพ อบต.แก่งศรีภูมิ
สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง (กองการศึกษา)

2 ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะกีฬามวยไทย เพ่ือเป็นการส่งเสริมกีฬามวยไทย 1   โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1   โครงการ ประชาชนมีสุขภาพ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลแก่งศรีภูมิ ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี สมบูรณ์แข็งแรง (กองการศึกษา)

ต าบลแก่งศรีภูมิ

3 การจัดการแข่งขันกีฬาแก่งศรีภูมิสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ี 1   โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1   โครงการ ประชาชนมีสุขภาพ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต้านยาเสพติด สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง (กองการศึกษา)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภูหลวงเกมส์ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ี 1   โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1   โครงการ ประชาชนมีสุขภาพ อบต.แก่งศรีภูมิ
สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง (กองการศึกษา)

5 การจัดกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ี 1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1   โครงการ ประชาชนมีสุขภาพ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต้านยาเสพติด สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง (กองการศึกษา)

6 ก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีออก หมู่  1 - 8 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนแห่งท่ี ประชาชนมีสุขภาพกาย อบต.แก่งศรีภูมิ
ก าลังกายและสถานท่ีพักผ่อน ได้ด าเนินการ และใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง (กองการศึกษา)
หย่อนใจ ก่อสร้าง

7 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน เพ่ือให้มีอุปกรณ์กีฬาเหมาะสม หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1   โครงการ เยาวชน / ประชาชน อบต.แก่งศรีภูมิ
ประชาชน แต่ละประเภทของการเล่นกีฬา ในต าบลแก่งศรีภูมิ รัก (กองการศึกษา)

การออกก าลังกายและ

ห่างไกลยาเสพติด

รวม จ านวน  7   โครงการ - - 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 - - -

 -129-

งบประมาณ



4.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1   การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
               5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงการ ประชาชนเฉลิมพระเกียรติ อบต.แก่งศรีภูมิ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ วโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ เน่ืองในวโรกาสคล้ายวัน (กองการศึกษา)
มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช พระราชสมภพ

สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รวม จ านวน  1   โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ   อ าเภอภูหลวง   จังหวัดเลย



               5.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน เพ่ือเด็กนักเรียนได้รับสารอาหาร โรงเรียนในต าบล 3,000,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 1  โครงการ เด็กมีสุขภาพร่างกาย อบต.แก่งศรีภูมิ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครบถ้วน แก่งศรีภูมิและศูนย์ แข็งแรงสมบูรณ์ (กองการศึกษา)

พัฒนาเด็กเล็ก

2 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็ก เพ่ือเด็กนักเรียนได้รับสารอาหาร โรงเรียนในต าบล 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1  โครงการ เด็กมีสุขภาพร่างกาย อบต.แก่งศรีภูมิ
นักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครบถ้วน แก่งศรีภูมิและศูนย์ แข็งแรงสมบูรณ์ (กองการศึกษา)

พัฒนาเด็กเล็ก

3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าแผนและ เพ่ือเด็กนักเรียนมีส่ือการเรียน 1  แห่ง  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง  เด็กมีพัฒนาการท่ีดีและ อบต.แก่งศรีภูมิ
ค่าตกแต่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสอนท่ีดี เสริมทักษะพัฒนาการ (กองการศึกษา)

ของเด็กได้รวดเร็ว

4 จัดหาของเล่นกลางแจ้งส าหรับศูนย์พัฒนา เพ่ือเด็กนักเรียนมีส่ือการเรียน 1  แห่ง  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง  เด็กมีพัฒนาการท่ีดีและ อบต.แก่งศรีภูมิ
เด็กเล็ก อบต.แก่งศรีภูมิ การสอนท่ีดีและมีคุณภาพ เสริมทักษะพัฒนาการ (กองการศึกษา)

ของเด็กได้รวดเร็ว

5 จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพ่ือเด็กนักเรียนมีส่ือการเรียน 1  แห่ง  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  แห่ง  เด็กมีพัฒนาการท่ีดีและ อบต.แก่งศรีภูมิ
การสอนท่ีดีและมีคุณภาพ เสริมทักษะพัฒนาการ (กองการศึกษา)

ของเด็กได้รวดเร็ว

6 อบรมพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความรู้ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน 1  แห่ง  15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1  แห่ง  เด็กมีพัฒนาการท่ีดีและ อบต.แก่งศรีภูมิ
ให้กับครูพ่ีเล้ียง ในต าบลแก่งศรีภูมิ เสริมทักษะพัฒนาการ (กองการศึกษา)

ของเด็กได้รวดเร็ว

7 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต าบลแก่งศรีภูมิ เพ่ือเด็กนักเรียนมีส่ือการเรียน  1  โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  1  โครงการ เด็กมีพัฒนาการท่ีดีและ อบต.แก่งศรีภูมิ
การสอนท่ีดีและมีคุณภาพ เสริมทักษะพัฒนาการ (กองการศึกษา)

ของเด็กได้รวดเร็ว

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ส่งเสริมสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์ 1  โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1  โครงการ เด็กมีสุขภาพร่างกาย อบต.แก่งศรีภูมิ
พัฒนาเด็กเล็ก แข็งแรงสมบูรณ์ (กองการศึกษา)

9 สนับสนุนจัดซ้ือตู้จัดเก็บเอกสารและโต๊ะ เพ่ือให้มีตู้จัดเก็บเอกสารให้เป็น 1  โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  โครงการ มีตู้จัดเก็บเอกสารเป็น อบต.แก่งศรีภูมิ
ท างานครูให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระเบียบเรียบร้อย ระเบียบเรียบร้อย (กองการศึกษา)

10 ปรับปรุงอาคารศูนย์ กศน. ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงการ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา อบต.แก่งศรีภูมิ
มีคุณภาพ การเรียนรู้คุณภาพชีวิตท่ีเต็ม ศักยภาพการเรียนรู้ (กองการศึกษา)

ศักยภาพ

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 1  โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1  โครงการ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา อบต.แก่งศรีภูมิ
การเรียนรู้คุณภาพชีวิตท่ีเต็ม ศักยภาพการเรียนรู้ (กองการศึกษา)
ศักยภาพ

12 รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแก่งศรีภูมิ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 1  โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1  โครงการ เพ่ือความสะดวกรวด อบต.แก่งศรีภูมิ
ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน เร็วลดข้ันตอนในการ (กองการศึกษา)

ปฏิบัติงาน

13 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนยึดม่ันใน 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เด็กและเยาวชนรู้จัก อบต.แก่งศรีภูมิ
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหา หน้าท่ีของตนเองและ (กองการศึกษา)
กษัตริย์ และการปกครองระบอบ อยู่ในระเบียบวินัยอันดี

ประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์เป็นประมุข
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งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานท่ีส าหรับ เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ 1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  โครงการ เด็กได้เรียนรู้ได้รับ อบต.แก่งศรีภูมิ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกสถานท่ี ประสบการณ์ใหม่ๆ (กองการศึกษา)

15 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน เพ่ือปลูกฝังอุปนิสัยอันดีงามแก่ 1  โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1  โครงการ เยาวชนมีความรู้ความ อบต.แก่งศรีภูมิ
(บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน) เยาวชนของชาติ เข้าใจหลักธรรมค าสอน (กองการศึกษา)

ในพระพุทธศาสนา

รวม จ านวน  15   โครงการ - - 5,675,000 5,675,000 5,675,000 5,675,000 5,675,000 - - -

          5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเคราะห์รถรับ - ส่ง เด็กยากไร้ ศูนย์พัฒนา เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ 1  โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1  โครงการ คุณภาพชีวิตเด็กผู้ยากไร้ ผู้ด้อย อบต.แก่งศรีภูมิ
เด็กเล็กต าบลแก่งศรีภูมิ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้ โอกาส ดีข้ึน (กองการศึกษา)

มีรายได้น้อย

เป็นการอ านวยความสะดวก

ในการเดินทางมาโรงเรียน

2 พาลูกจูงหลานเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ เพ่ือเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ 1  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครงการ เด็กและเยาวชนรู้จัก อบต.แก่งศรีภูมิ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน หน้าท่ีของตนเองและ (ส านักปลัด)
ไว้ให้ลูกหลาน อยู่ในระเบียบวินัยอันดี

รวม จ านวน  2   โครงการ - - 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 - - -
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งบประมาณ

งบประมาณ



          5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างศาลาท่ีพักผู้ปกครอง เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบเรียบ 1  แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง มีความเป็นระเบียบ อบต.แก่งศรีภูมิ
ร้อยและเด็กได้รับความปลอดภัย เรียบร้อย เด็กได้รับ (กองช่าง)

ความปลอดภัย

2 จัดหารางน้ าฝนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้มีการกักเก็บน้ าไว้เพ่ือ 1  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง มีน้ าไว้ส าหรับ อุปโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
อุปโภค / บริโภค และป้องกัน บริโภค ป้องกันการพัง (กองช่าง)
การพังทลายของหน้าดิน ทะลายของหน้าดิน

3 ก่อสร้างประตูเหล็กตาข่ายก้ันห้องน้ าท่ี เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบเรียบ 1  แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง มีความเป็นระเบียบ อบต.แก่งศรีภูมิ
แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งศรีภูมิ ร้อยและเด็กปลอดภัย เรียบร้อย เด็กได้รับ (กองช่าง)

ความปลอดภัย

4 ปรับปรุงห้องเรียนภายในอาคารศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบเรียบ 1  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง มีความเป็นระเบียบ อบต.แก่งศรีภูมิ
เด็กเล็ก อบต. แก่งศรีภูมิ ร้อยและเด็กได้รับความปลอดภัย เรียบร้อย เด็กได้รับ (กองช่าง)

ความปลอดภัย

5 ปรับปรุงอาคาร(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบเรียบ 1  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง มีความเป็นระเบียบ อบต.แก่งศรีภูมิ
อบต.แก่งศรีภูมิ ร้อยและเด็กได้รับความปลอดภัย เรียบร้อย เด็กได้รับ (กองช่าง)

ความปลอดภัย

6 ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กล็ก เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบเรียบ 1  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  แห่ง มีความเป็นระเบียบ อบต.แก่งศรีภูมิ
ร้อยและเด็กปลอดภัย เรียบร้อย เด็กได้รับ (กองช่าง)

ความปลอดภัย

รวม จ านวน  6   โครงการ - - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 - - -
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          5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาและ เพ่ือเป็นการส่งเสริมรักษาและ 1  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครงการ ประชาชนได้รู้จักและ อบต.แก่งศรีภูมิ
อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ หวงแหนวัฒนธรรม (กองการศึกษา)
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณีของท้องถ่ิน

2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณี เพ่ือเป็นการส่งเสริมรักษาและ 1  โครงการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1  โครงการ ประชาชนได้รู้จักและ อบต.แก่งศรีภูมิ
งานพญาช้าง - นางผมหอม อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ หวงแหนวัฒนธรรม (กองการศึกษา)

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณีของท้องถ่ิน

3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณี เพ่ือเป็นการส่งเสริมรักษาและ 1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  โครงการ ประชาชนได้รู้จักและ อบต.แก่งศรีภูมิ
วัดถ้ าดินลาย อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ หวงแหนวัฒนธรรม (กองการศึกษา)

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณีของท้องถ่ิน

4 ส่งเสริมและสนับสนุนการละเล่นดนตรีพ้ืน เพ่ือถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม อบต.แก่งศรีภูมิ
บ้าน (โปงลาง) การละเล่นพ้ืนบ้านโปงลาน และสร้างภูมิคุ้มกันทาง (กองการศึกษา)

สังคมด้วยมติวัณธรรมให้

กับเด็ก เยาวชน ประชาชน

6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงการ เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลแก่งศรีภูมิ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน ได้เห็นวัฒนธรรม (กองการศึกษา)

ไว้ให้ลูกหลาน ประเพณีของท้องถ่ิน

รวม จ านวน   6   โครงการ - - 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 - - -

งบประมาณ
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4.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6   การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
          6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
               6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมวิธีลดภาวะโลกร้อน เพ่ือช่วยลดอุณหภูมิและดูแล 1   โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1   โครงการ ประชาชนได้รู้จักส านึก อบต.แก่งศรีภูมิ
รักษาโลก รักและหวงแหน (ส านักปลัด)

ทรัพยากรธรรมชาติ

2 สนับสนุนรณรงค์การรักษาความสะอาด เพ่ือให้ต าบลแก่งศรีภูมิ สะอาด 1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1   โครงการ เพ่ือให้ต าบลแก่งศรีภูมิ อบต.แก่งศรีภูมิ
การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลแก่งศรีภูมิ สวยงามน่าอยู่ สะอาด สวยงามน่าอยู่ (ส านักปลัด)
ให้น่าอยู่

รวม จ านวน    2  โครงการ - - 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ   อ าเภอภูหลวง   จังหวัดเลย
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งบประมาณ



               6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ เพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทา 1   โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1   โครงการ ประชาชนมีความปลอด อบต.แก่งศรีภูมิ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธาณภัยภายในต าบล ภัย ภัยธรรมชาติลดลง (ส านักปลัด)

2 การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทา 1   โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1   โครงการ ประชาชนในต าบลมี อบต.แก่งศรีภูมิ
ทางถนนช่วงเทศกาล จุดตรวจ/จุดสกัด สาธาณภัยภายในต าบล ความปลอดภัยในชีวิต (ส านักปลัด)

ทรัพย์สิน

3 จัดต้ังศูนย์วิทยุประจ าต าบล เพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทา 1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1   โครงการ ประชาชนในต าบลมี อบต.แก่งศรีภูมิ

สาธาณภัยภายในต าบลประสาน ความปลอดภัยในชีวิต (ส านักปลัด)
งานรับแจ้งเหตุด่วนตลอด ทรัพย์สิน

24 ช่ัวโมง

4 จัดฝึกอบรมศูนย์วิทยุประจ าต าบล เพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทา 1   โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1   โครงการ ประชาชนในต าบลมี อบต.แก่งศรีภูมิ

สาธาณภัยภายในต าบลประสาน ความปลอดภัยในชีวิต (ส านักปลัด)
งานรับแจ้งเหตุด่วนตลอด ทรัพย์สิน

24 ช่ัวโมง

5 ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทา 1   โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1   โครงการ ประชาชนในต าบลมี อบต.แก่งศรีภูมิ

สาธาณภัยภายในต าบล ความปลอดภัยในชีวิต (ส านักปลัด)
ทรัพย์สิน

6 สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ 1   โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1   โครงการ บรรเทาความเดือนร้อน อบต.แก่งศรีภูมิ
ทางธรรมชาติ ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ ของประชาชนท่ีได้รับ (ส านักปลัด)

จากสาธารณภัย ผลกระทบจากสาธารณ

ภัย

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือส าหรับ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ 1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1   โครงการ อ านวยความสะดวกใน อบต.แก่งศรีภูมิ
อปพร.ในการปกิบัติหน้าท่ี ประชาชนและการอ านวยความ การให้บริการประชาชน (ส านักปลัด)

สะดวกในการให้บริการประชาชน

8 จัดซ้ือ วัสดุ / อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์ / ส าหรับ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ 1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1   โครงการ อ านวยความสะดวกใน อบต.แก่งศรีภูมิ
การปกิบัติหน้าท่ีของ อปพร. / กู้ชีพ ประชาชนและการอ านวยความ การให้บริการประชาชน (ส านักปลัด)

สะดวกในการให้บริการประชาชน

9 ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจไฟป่า เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน 1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1   โครงการ ปัญหาไฟป่าลดน้อยลง อบต.แก่งศรีภูมิ
มีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า (ส านักปลัด)

10 ฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร.ประจ า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับ อปพร. 1   โครงการ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 1   โครงการ อปพร.มีศักยภาพเพ่ิม อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลแก่งศรีภูมิ ต าบลแก่งศรีภูมิ มากข้ึน (ส านักปลัด)

11 ฝึกอบรมบุคลากรให้ความรู้ด้านการป้องกัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากร 1   โครงการ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 1   โครงการ บุคลากรมีความรู้ด้าน อบต.แก่งศรีภูมิ
บรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ ต าบลแก่งศรีภูมิ การป้องกันและบรรเทา (ส านักปลัด)
ประสบภัย สาธารณภัยและมี

ศักยภาพมากข้ึน

รวม จ านวน   11   โครงการ - - 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 - - -

งบประมาณ

 -138-



               6.3  แผนเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างแนวกันไฟป่า เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน หมู่  1 - 8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แห่งท่ีได้ ภัยจากธรรมชาติลด อบต.แก่งศรีภูมิ
มีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า ได้ด าเนินการ น้อยลง (กองช่าง)

2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าหลัก 3R เพ่ือรวบรวมและคัดแยกขยะ 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ ปริมาณขยะมูลฝอยลด อบต.แก่งศรีภูมิ
มาใช้ในการคัดแยกขยะ ลงและถูกสุขลักษณะ (ส านักปลัด)

3 การรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะ เพ่ือให้ปริมาณขยะมูลฝอยลด 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ ปริมาณขยะมูลฝอยลด อบต.แก่งศรีภูมิ
มูลฝอย ลงและถูกสุขลักษณะ ลงและถูกสุขลักษณะ (ส านักปลัด)

4 การประกวดหมู่บ้าน / ชุมชน สะอาดดีเด่น เพ่ือให้ต าบลแก่งศรีภูมิเป็นต าบล 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ ปริมาณขยะมูลฝอยลด อบต.แก่งศรีภูมิ
ต าบลแก่งศรีภูมิ ท่ีสะอาดปราศจากขยะมีความ ลงและถูกสุขลักษณะ (ส านักปลัด)

เป็นระเบียบเรียบร้อย

5 การด าเนินกิจกรรม  5 ส. ต าบลแก่งศรีภูมิ เพ่ือให้ต าบลแก่งศรีภูมิเป็นต าบล 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ ปริมาณขยะมูลฝอยลด อบต.แก่งศรีภูมิ
ท่ีสะอาดปราศจากขยะมีความ ลงและถูกสุขลักษณะ (ส านักปลัด)
เป็นระเบียบเรียบร้อย

6 จัดหาสถานท่ีท้ิงขยะและปรับปรุงสถานท่ี เพ่ือให้ประชาชนต าบลแก่งศรีภูมิ 1  โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  โครงการ ต าบลแก่งศรีภูมิสะอาด อบต.แก่งศรีภูมิ
ท้ิงขยะต าบลแก่งศรีภูมิ มีท่ีท้ิงขยะเป็นหลักแหล่งและถูก สวยงามน่าอยู่ (ส านักปลัด)

สุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย

7 จัดหารถเก็บขยะประจ าต าบลแก่งศรีภูมิ เพ่ือให้ต าบลแก่งศรีภูมิเป็นต าบล 1  โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1  โครงการ ปริมาณขยะมูลฝอยลด อบต.แก่งศรีภูมิ
ท่ีสะอาดปราศจากขยะมีความ ลงและถูกสุขลักษณะ (ส านักปลัด)
เป็นระเบียบเรียบร้อย

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 จัดหาเตาเผาขยะให้ชุมชน,หมู่บ้าน,โรงเรียน เพ่ือให้ประชาชนต าบลแก่งศรีภูมิ 1  โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  โครงการ ต าบลแก่งศรีภูมิสะอาด อบต.แก่งศรีภูมิ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีท่ีท้ิงขยะเป็นหลักแหล่งและถูก สวยงามน่าอยู่ (ส านักปลัด)

สุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย

9 จัดหาถังขยะเพียงพอ เพ่ือให้ประชาชนต าบลแก่งศรีภูมิ 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงการ ต าบลแก่งศรีภูมิสะอาด อบต.แก่งศรีภูมิ
มีท่ีท้ิงขยะเป็นหลักแหล่งและถูก สวยงามน่าอยู่ (ส านักปลัด)
สุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย

10 ก่อสร้างโรงอัดถ่านแท่งจากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือลดการตัดต้นไม้และหาวัสดุ 1  โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  โครงการ การบุกรุกป่าลดน้อยลง อบต.แก่งศรีภูมิ
อ่ืนมาทดแทน และประชาชนมีอาชีพ (ส านักปลัด)

เสริม

11 จัดหาถังแก๊สธรรมชาติในหมู่บ้าน เพ่ือช่วยลดอุณหภูมิและดูแล 1  โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  โครงการ ประชาชนได้รู้จักรักและ อบต.แก่งศรีภูมิ
รักษาโลก หวงแหนทรัพยากร (ส านักปลัด)

ธรรมชาติ

12 ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น เพ่ือให้ต าบลแก่งศรีภูมิเป็นต าบล 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ ปริมาณขยะมูลฝอยลด อบต.แก่งศรีภูมิ
ระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีท่ีอยุ่ในความ ท่ีสะอาดปราศจากขยะมีความ ลงและถูกสุขลักษณะ (ส านักปลัด)
รับผิดชอบของ อบต.ต าบลแก่งศรีภูมิ เป็นระเบียบเรียบร้อย

รวม จ านวน   12   โครงการ - - 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 - - -
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               6.4  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อนุรักษ์พันธ์ุปลาแม่น้ าเลย เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธ์ปลาแม่ บริเวณแม่น้ าเลย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 แห่งท่ีได้ ประชาชนมีปลาบริโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
น้ าเลยและขยายพันธ์ุปลาแม่น้ า ภายในต าบล ด าเนินการ ตลอดท้ังปี (ส านักปลัด)
เลย แก่งศรีภูมิ

2 จัดหาพันธ์ุปลาปล่อยท่ีสาธารณะ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธ์ุปลา หมู่ 1 - 8 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 แห่งท่ีได้ ประชาชนมีปลาบริโภค อบต.แก่งศรีภูมิ
และขยายพันธ์ปลา ด าเนินการ ตลอดท้ังปี (ส านักปลัด)

3 อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้ า(บวชกบ,อ่ึง) เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธ์ุ กบ,อ่ึง หมู่  1 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1  แห่ง ประชาชนมี  กบ ,อ่ึง อบต.แก่งศรีภูมิ
บริเวณป่าช้าบ้านฟากเลย และขยาย กบ,อ่ึง บริโภคตลอดท้ังปี (ส านักปลัด)

4 ปรับปรุงป่าชุมชน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ให้กับ หมู่ 1 - 8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แห่งท่ีได้ ป่าไม้มีจ านวนมากข้ึน อบต.แก่งศรีภูมิ
ลูกหลาน ด าเนินการ ฝนตกตามฤดูกาล (ส านักปลัด)

5 ปลูกป่าห้วยเฮ้ีย - ห้วยหอม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ให้กับ หมู่ 5,6,8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แห่งท่ีได้ ป่าไม้มีจ านวนมากข้ึน อบต.แก่งศรีภูมิ
ลูกหลาน ด าเนินการ ฝนตกตามฤดูกาล (ส านักปลัด)

6 ส่งเสริมรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์น้ าอนุรักษ์ป่า 1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1   โครงการ ป่าไม้มีจ านวนมากข้ึน อบต.แก่งศรีภูมิ
มีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน โดยการ และต้นน้ าล าธาร ฝนตกตามฤดูกาล (ส านักปลัด)
ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ในท่ีสาธารณะ

7 ส่งเสริมการอนุกรักษ์น้ าและดูแลรักษา เพ่ือเป็นการอนุรักษ์น้ าอนุรักษ์ 1   โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1   โครงการ แหล่งน้ าตามธรรมชาติ อบต.แก่งศรีภูมิ
แม่น้ าเลย ต้นน้ าล าธารและดูแลรักษา และแม่น้ าเลยมีความ (ส านักปลัด)

แม่น้ าเลย สะอาดสวยงาม

งบประมาณ
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               6.4  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 คลองสวยน้ าใสคนไทยมีความสุข เพ่ือเป็นการอนุรักษ์น้ าอนุรักษ์ 1   โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1   โครงการ แหล่งน้ าตามธรรมชาติ อบต.แก่งศรีภูมิ
ต้นน้ าล าธารและดูแลรักษา และแม่น้ าเลยมีความ (ส านักปลัด)
แม่น้ าเลย สะอาดสวยงาม

9 รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 1   โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1   โครงการ ประชาชนมีส่วนร่วมใน อบต.แก่งศรีภูมิ
และป่ารวมท้ังสร้างจิตส านึกของ การอนุรักษ์รักษาส่ิง (ส านักปลัด)
ประชาชนในการรักษาส่ิงแวดล้อม แวดล้อมอนุรักษ์

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ

10 กิจกรรม  1  ความคุ้มค่า  1 เพ่ือรณรงค์ปลูกจิตส านึกและ 1   โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1   โครงการ พ้ืนท่ีป่าสีเขียวเพ่ิมข้ึน อบต.แก่งศรีภูมิ
สาธารณะประโยชน์ สร้างความตระหนัก ให้ประชาชน (ส านักปลัด)

ได้มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์

ป่าธรรมชาติ และให้เกิดความ

อุดมสมบูรณ์

11 กิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน 1   โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1   โครงการ ประชาชนมีจิตส านึกใน อบต.แก่งศรีภูมิ
ร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพ การรักษาสภาพ (ส านักปลัด)
แวดล้อมตลอดจนการดูแลบ้าน แวดล้อมในชุมชนมี

เรือนของตนเอง สภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน

12 ธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 1   โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1   โครงการ แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง อบต.แก่งศรีภูมิ

แก้ปัญหาพ้ืนท่ีแห้งแล้ง แก้ปัญหาพ้ืนท่ีแห้งแล้ง (ส านักปลัด)

ช่วยเพ่ิมระดับน้ าใต้ดินน้ า ช่วยเพ่ิมระดับน้ าใต้ดิน

บาดาล น้ าบาดาล

รวม จ านวน  12   โครงการ - - 710,000 710,000 710,000 710,000 710,000 - - -
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4.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   การส่งเสริมการและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
        7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
               7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกทักษะวิชาชีพงานเช่ือมโลหะเบ้ืองต้น เพ่ือให้นักเรียน  เยาวชน 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ นักเรียน เยาวชน อบต.แก่งศรีภูมิ
ประชาชน มีทักษะในการเช่ือม ประชาชนสามารถน าไป (ส านักปลัด)
เหล็กสามารถน าความรู้ไปใช้ใน ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ชีวิตประจ าวันได้

2 ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตเตาหุงต้มเพ่ือ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ

เพ่ือจ าหน่าย เสริมและรายได้เพ่ิมมากข้ึน อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)
เพ่ิมมากข้ึน

3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มตัดผมต าบล เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
แก่งศรีภูมิ เสริมและรายได้เพ่ิมมากข้ึน อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

เพ่ิมมากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ   อ าเภอภูหลวง   จังหวัดเลย
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมและรายได้เพ่ิมมากข้ึน อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

เพ่ิมมากข้ึน

5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหน่อไม้ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
3  ฤดู เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

6 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักหวานป่า เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

7 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มทอผ้า เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

8 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มทอเส่ือ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

9 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเพาะเห็ด เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

10 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเจียระไนพลอย เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  5,6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาพันธ์ุกล้วย เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

12 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มท าไม้กวาด เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

13 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มท าปลาร้า เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

14 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มจักสาน เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

15 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์จาก เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
กระบอกไม้ไผ่ เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

16 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพการแปรรูป เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
ผลผลิตและฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

ต่างๆ ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

17 ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าหน่ึงต าบล เพ่ือจัดท าสินค้าให้ตรงกับความ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
หน่ึงผลิตภัณฑ์ ต้องการของตลาดและสามารถ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

แข่งขันกับคู่แข่งได้ เพ่ิมมากข้ึนและมีความ

สามัคคีในกลุ่ม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมสินค้าภายในต าบล หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ ประชาชนมีอาชีพเสริม อบต.แก่งศรีภูมิ
ชุมชน ให้ดีย่ิงข้ึน มีความเข้มแข็งและรู้จัก (ส านักปลัด)

ความสามัคคีกันในกลุ่ม

19 นวัตกรรมกลุ่มอาชีพต าบลแก่งศรีภูมิ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มท่ีมี หมู่  1 - 8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงการ ประชาชนมีอาชีพเสริม อบต.แก่งศรีภูมิ
การบริหารจัดการอย่างเป็น มีความเข้มแข็งและรู้จัก (ส านักปลัด)
ระบบ ส่งเสริมความรู้ด้านการ ความสามัคคีกันในกลุ่ม

ตลาด ทุกๆ ด้านด้านผลิตภัณฑ์ 

ต้นทุนการผลิต จัดหาสถานท่ี

ผลิตและจ าหน่าย รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์โฆษณา

20 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าป้ัมน้ ามัน เพ่ือเป็นการลดการกดราคาจาก หมู่  1 - 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  โครงการ ประชาชนมีอาชีพเสริม อบต.แก่งศรีภูมิ
พ่อค้าคนกลาง มีความเข้มแข็งและรู้จัก (ส านักปลัด)

ความสามัคคีกันในกลุ่ม

รวม จ านวน   20   โครงการ - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - -

งบประมาณ
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               7.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกยางพารา เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  1 - 8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

2 ฝึกอบรมการติดตายางพารา ,การกรีดยาง เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ สามารถ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
พารา , การท าแผ่นยางพารา น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

เพ่ิมมากข้ึน

3 ฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร,ปศุสัตว์,ประมง เพ่ือจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ อาสาสมัครจะได้รับ อบต.แก่งศรีภูมิ
ประจ าหมู่บ้าน ตลอดฤดูกาลผลิต ความรู้แนวทางการ (ส านักปลัด)

ปฏิบัติงานตลอดจน

แลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวทางในการท างาน

4 กองทุนเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ ประชาชนเล้ียงสัตว์เป็น อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและป็นการ (ส านักปลัด)

ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว

5 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสุกร เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

6 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ขยายพันธ์ุปลา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเพาะ หมู่  1 - 8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
น้ าจืดประจ าต าบล เล้ียงปลาน้ าจืด อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

เพ่ิมมากข้ึน

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ฝึกอบรมเพาะเล้ียงพันธ์ปลาน้ าจืด เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเพาะ หมู่  1 - 8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
เล้ียงปลาน้ าจืดและเป็นอาชีพ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)
เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เพ่ิมมากข้ึน

8 ส่งเสริมและสนับสนุนการเล้ียงโคเน้ือ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ หมู่  1 - 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  โครงการ เพ่ือช่วยให้ประชาชนมี อบต.แก่งศรีภูมิ
เสริมและเป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมและรายได้ (ส านักปลัด)

ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

9 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักปลอดภัย เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคผักท่ี หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ ประชาชนมีชีวิตท่ีพออยู่ อบต.แก่งศรีภูมิ
จากสารพิษ ปลอดภัยจากสารพิษ พอกินมีสุขภาพกายและ (ส านักปลัด)

สุขภาพจิตท่ีแข็งแรง

10 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกถ่ัวลิสง เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ ประชาชนได้มีสินค้าท่ี อบต.แก่งศรีภูมิ
พันธ์ุดี ลดรายจ่ายค่าเมล็ดพันธ์ุ คุณภาพและราคาถูก (ส านักปลัด)

ลดรายจ่าย

11 จัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไว้ส าหรับ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครงการ ประชาชนได้มีสินค้าท่ี อบต.แก่งศรีภูมิ
ท าพันธ์ุ สนใจ คุณภาพและราคาถูก (ส านักปลัด)

ลดรายจ่าย

12 จัดช้ือชุดตรวจสอบดินวัดค่า  NPK เพ่ือตรวจสภาพความเป็น หมู่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 8  เคร่ือง ประชาชนรู้สภาพความ อบต.แก่งศรีภูมิ
ความเป็นกรด - ด่าง กรด - ด่าง ของดิน เป็นกรด - ด่าง ปลูกพืช (ส านักปลัด)

ได้เหมะสมกับดิน

13 จัดต้ังธนาคารข้าวต าบลแก่งศรีภูมิ เพ่ือเป็นการลดการกดราคาจาก หมู่  1 - 8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1   แห่ง ประชาชนมีอาชีพเสริม อบต.แก่งศรีภูมิ
พ่อค้าคนกลาง เพ่ือสร้างอ านาจ มีความเข้มแข็งและรู้จัก (ส านักปลัด)

การต่อรอง ความสามัคคีกันในกลุ่ม
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งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้มีศูนย์บริการและถ่ายทอด 1  แห่ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1   แห่ง มีศูนย์บริการฯเพ่ือ อบต.แก่งศรีภูมิ
การเกษตรประจ าต าบล เทคโนโลยีการเกษตรประจ า อ านวยความสะดวกและ (ส านักปลัด)

ต าบล บริการประชาชน

รวม จ านวน   14   โครงการ - - 1,640,000 1,640,000 1,640,000 1,640,000 1,640,000 - - -
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แบบ ผ.02

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดับสู่สากล
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี  1   การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 1   การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

        1.1  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ประสานงาน เพ่ือสนับสนุนและ ปีละ 1 คร้ัง 35,000        35,000        35,000        35,000        35,000        ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้การ ส านักปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอภูหลวง ส่งเสริมการด าเนินงาน ด าเนินงาน

ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์มี
อปท. ในเขตอ าเภอ ประสิทธิภาพ
ภูหลวง

รวม 1   โครงการ  -  - 35,000       35,000       35,000       35,000       35,000        -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



       ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1   การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 5  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
         1.2  แผนงาน การศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก
1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่า ค่าอาหารกลางวัน 900,000      900,000      900,000      900,000      900,000      ร้อยละของผู้  - ผู้เรียนมี กองการศึกษาฯ

นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ อาหารกลางวัน อนุบาล 1,2 - เรียนมีสุขภาพดี สุขภาพดี
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ  ป.6

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่า ค่าอาหารกลางวัน 320,000      320,000      320,000      320,000      320,000      ร้อยละของผู้  - ผู้เรียนมี กองการศึกษาฯ
นักเรียนโรงเรียนนาดินด า อาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาล 1,2 - เรียนมีสุขภาพดี สุขภาพดี

บ้านนาดินด า  ป.6

3 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่า ค่าอาหารกลางวัน 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละของผู้  - ผู้เรียนมี กองการศึกษาฯ
นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนปอ อาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาล 1,2 - เรียนมีสุขภาพดี สุขภาพดี

บ้านสวนปอ  ป.6
รวม 3  โครงการ  -  - 1,720,000   1,720,000   1,720,000   1,720,000   1,720,000    -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



       ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การส่งเสริมการและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
         2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ท่ี 2  การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  

        1.3  แผนงาน สาธารณสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก
1 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง เพ่ือขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริ  จ านวน 8  หมู่บ้าน  160,000      160,000      160,000      160,000      160,000      ปีละ 1 คร้ัง สาธารณสุข ส านักปลัด

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ ต าบลมีการด า
ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา ต าบลแก่งศรีภูมิ เนินการได้อย่าง
และบริบทของพ้ืนท่ี มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน

รวม 1  โครงการ  -  - 160,000     160,000     160,000     160,000     160,000      -  -  -

 -152-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดับสู่สากล
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
            1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 2  การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
               1.4 แผนงานสังคมสังเคราะห์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก
1 อุดหนุนโครงการพัฒนาสุขภาพ เพ่ืออุดหนุน ให้แก่ ปีละ 1 คร้ัง 10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        ปีละ 1 คร้ัง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กองสวัสดิการฯ

ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ประสบภัยต่างๆ และผู้ประสบภัย

ต่างๆได้รับการ
ช่วยเหลือ

รวม 1  โครงการ  -  - 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดับสู่สากล
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 2   การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

     1.5  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

1 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ป้องกันและแก้ไขปัญหา สนับสนุน 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ยาแสพติด ปัญหายาเสพติด ส านักปลัด
ปัญหายาเสพติด (การจัดต้ังด่านตรวจ) ยาเสพติด งบประมาณ ลดลง ในพ้ืนท่ีลดลง

2 อุดหนุนโครงการจัดชุดลาดตระเวน ป้องกันและแก้ไขปัญหา สนับสนุน 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ยาแสพติด ปัญหายาเสพติด ส านักปลัด
เคล่ือนท่ีเร็วเฝ้าระวังพ้ืนท่ีแพร่ ยาเสพติด งบประมาณ ลดลง ในพ้ืนท่ีลดลง
ระบาดของยาเสพติด

รวม 2  โครงการ  -  - 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000        -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



       ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว และการกีฬา

       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี 4   การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว และการกีฬา
          1.6  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก
1 อุดหนุนโครงการการจัดงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน สมาชิก พนักงาน 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        ปีละ 1 คร้ัง สมาชิก พนักงาน กองการศึกษาฯ

การแข่งขันกีฬาภูหลวงเกมส์ การจัดการแข่งขัน ลูกจ้าง เยาวชน ลูกจ้าง เยาวชน
กีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ ประชาชน ประชาชน 
ระหว่างเยาวชน ในเขตอ าเภอ ในเขตอ าเภอ
ประชาชนในเขต ภูหลวง ภูหลวงได้ท า
อ าเภอภูหลวง กิจกรรมร่วมกัน

2 อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอภูหลวง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ อุดหนุนท่ีท าการ 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ปีละ 1 คร้ัง อนุรักษ์ กองการศึกษาฯ
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวและ ร่วมกิจกรรมงานกาชาด ปกครองอ าเภอ วัฒนธรรม
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ดอกฝ้ายบานสืบสาน ภูหลวง ประเพณี 

วัฒนธรรมไทเลย อันดีงามของ
จังหวัดเลย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก
3 อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี เพ่ืออุดหนุนการจัดงาน อุดหนุนท่ีท าการ 70,000        70,000        70,000        70,000        70,000        ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนท้ัง กองการศึกษาฯ

รัฐพิธี อ าเภอภูหลวง ปกครองอ าเภอ ภาครัฐ และ
ภูหลวง เอกชน ได้แสดง

ออกถึงความ
จงรักภักดี

4 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน อุดหนุนท่ีท าการ 40,000        40,000        40,000        40,000        40,000        ปีละ 1 คร้ัง อนุรักษ์ กองการศึกษาฯ
พญาช้าง - นางผมหอม การจัดงานประเพณี ปกครองอ าเภอ วัฒนธรรม

พญาช้าง - นางผมหอม ภูหลวง ประเพณี 
อ าเภอภูหลวง อันดีงามของ

ชาวอ าเภอ
ภูหลวง

รวม 4  โครงการ  -  - 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000  -  -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดับสู่สากล
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ท่ี  2  การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
               1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ 1.เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ ได้น าหลักคุณธรรม อบต.แก่งศรีภูมิ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและ พนักงาน ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน จริยธรรม ไปพัฒนา (ส านักปลัด)
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2.เพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติค่านิยม คุณภาพชีวิตและการท า

ของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการ งานได้อย่างเหมาะสม
ท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน

2 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมือง 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ การบริหารราชการของ อบต.แก่งศรีภูมิ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ในการต่อต้านการทุจริตของผู้ อปท.มีความโปร่งใส (ส านักปลัด)
ท้องถ่ิน บริหารท้องถ่ินด้วยการจัดท าแผน สามารถป้องกันการทุจริต

ป้องกันการทุจริตในองค์กร ของบุคลากร อปท. ได้
3 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมี 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ การบริหารงานบุคคลของ อบต.แก่งศรีภูมิ

บริหารงานบุคคล รูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี อบต.มีความโปร่งใสสามารถ (ส านักปลัด)
ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจ ป้องกันการทุจริตของ
สอบได้ ของเจ้าหน้าท่ีได้

4 มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของนายก เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้ 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.แก่งศรีภูมิ
ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ อบต. บริการประชาชนให้ได้รับความ และลดการผูกขาดอ านาจ (ส านักปลัด)

สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบ หน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่ง
สนองความต้องการของประชาชน การทุจริต

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง อบต.แก่งศรีภูมิ

งบประมาณรายจ่าย งานท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสีย มีความรู้ความเข้าใจในการ (กองคลัง)
หายแก่ทางราชการ ปฏิบัติตามระเบียบประกาศ

และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง
6 การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหา 1.เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล อบต.แก่งศรีภูมิ

พัสดุ ด้านจัดซ้ือจัดจ้าง ในการบริหารงานของหน่วย (กองคลัง)
2.เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน งานด้วยความโปร่งใสมี
จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน ประสิทธิภาพ

7 กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ 1. ประชาชนได้รับการบริการ อบต.แก่งศรีภูมิ
บริการได้อย่างรวดเร็ว ได้อย่างรวดเร็ว (ส านักปลัด)
2. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมี 2. การปฏิบัติราชการมี
มาตรฐาน มาตรฐาน

8 มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต เพ่ือให้การบริหารราชการของอบต. 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ การอ านวยความสะดวกและ อบต.แก่งศรีภูมิ
ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ี การให้บริการประชาชน (ส านักปลัด)

ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ บริการสาธารณะได้อย่าง
ภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่ราชการ

9 มาตรการการออกค าส่ัง มอบหมาย ของ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของ 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ เป็นการป้องกันการทุจริต อบต.แก่งศรีภูมิ
นายก อบต. ปลัด และหัวหน้าส่วน ฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ คอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี (ส านักปลัด)
ราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้าน

เมืองท่ีดี
10 มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ 1.เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการ 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ 1.บุคลากรปฏิบัติราชการ อบต.แก่งศรีภูมิ

ราชการ ด้วยความซ่ือสัตย์/สุจริต/คุณธรรม ด้วยความซ่ือสัตย์/สุจริต (ส านักปลัด)
ตามแนวทางการบริหารรกิจการ /คุณธรรม ตามแนวทางการ
บ้านเมืองท่ีดี บริหารรกิจการบ้านเมืองท่ีดี
2.เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม 2.เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรท่ีมีความโปร่งใส  องค์กรท่ีมีความโปร่งใส  
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการจัด 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ อบต.แก่งศรีภูมิ มีเจ้าท่ีรับผิด อบต.แก่งศรีภูมิ

เร่ืองร้องเรียน การในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง ชอบด าเนินการเก่ียวกับเร่ือง (ส านักปลัด)
หรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็น ร้องเรียนด าเนินการจัดการ
ไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี เร่ืองร้องเรียน
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่าง
ถูกต้อง

12 มาตรการด าเนินการเก่ียวกับการร้องเรียน เพ่ือให้การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ ภาคประชาชนมีบทบาทใน อบต.แก่งศรีภูมิ
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ การเฝ้าระวัง และติดตาม (ส านักปลัด)
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ี ของ อบต.แก่งศรีภูมิ มิชอบ เป็นไปอย่าง รวดเร็ว ตรวจสอบ การท างานของ
ว่าทุจริต ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี  โปร่งใส เป็นธรรม เจ้าหน้าท่ี
โดยมิชอบ

13 กิจกรรมการออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูล เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของ 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร อบต.แก่งศรีภูมิ
ข่าวสาร ของ อบต. ราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ท่ีครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวย (ส านักปลัด)

ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ ความสะดวกให้กับประชาชน
จ าหน่าย จ่ายแจก รวม ท้ังปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบน้ี

14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสใน 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่าง อบต.แก่งศรีภูมิ
การปฏิบัติราชการสามารถตรวจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ัน (ส านักปลัด)
สอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ตอน  สามารถลดปัญหาการ

ร้องเรียนการทุจริตในการ
จัดซ้ือจัดจ้างได้

15 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูก อบต.แก่งศรีภูมิ
จริงให้ผู้ร้องเรียน /ร้องทุกข์ รับทราบ อย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอ ต้องตามระเบียบ กฎหมาย (ส านักปลัด)

แนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุน เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ียน 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ ชุมชนสามารถวางแผนจัดการ อบต.แก่งศรีภูมิ

การจัดท าแผนพัฒนา อบต. เรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี กับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน (ส านักปลัด)
โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมี
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย อยู่ได้อย่างเหมาะสมสอด

คล้องกับสภาะชุมชน
17 การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน เพ่ือติดตามและประเมินผลการ 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ อบต.แก่งศรีภูมิ

ควบคุมภายใน ระดับ องค์กร ของ ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด (ส านักปลัด)
อบต. แก่งศรีภูมิ ประสิทธิภาพสูงสุด

18 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ การด าเนินงานของหน่วยงาน อบต.แก่งศรีภูมิ
ภายใน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท า บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ (ส านักปลัด)

ห้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัดและคุ้มค่าโดยลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนไม่จ าเป็น

19 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนชน เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของ อบต. 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ อบต.แก่งศรีภูมิ
ในการตรวจรับ - การจ่าย และการใช้ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ และได้รับทราบข้อมูลการรับ (ส านักปลัด)
ประโยชน์ทรัพย์สิน ของ อบต. จ่ายเงิน ของ อบต. ท าให้เกิด

ความโปร่งใส
20 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าว อบต.แก่งศรีภูมิ

การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน ของภาคประชาชนในการติดตาม สารท่ีส าคัญของทางราชการ (ส านักปลัด)
รวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ในภาครัฐ ของ อบต. ท าให้ลดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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21 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ อบต.แก่งศรีภูมิ

สมาชิกท้องถ่ิน ได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา เข้าใจในการท างานตามบท (ส านักปลัด)
ท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง บาทและอ านาจหน้าท่ี

22 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภา 1    โครงการ  -  -  -  -  - 1   โครงการ การพัฒนา อบต. แก่งศรีภูมิ อบต.แก่งศรีภูมิ
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  อบต. มีบทบาทในการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างต่อเน่ืองตอบสนอง (ส านักปลัด)

และการมีส่วนร่วมในการท างาน ความต้องการของประชาชน
เกิดทัศนคติท่ีดี

รวม จ านวน  22 โครงการ - -  -  -  -  -  - - - -
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  1  การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางระบบท่อส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าน ้าเลย เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า หมู่ 1- 8 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 8  แห่ง ประชาชนมีน ้าอุปโภค ชลประทาน
เพ่ือการเกษตรพร้อมอุปโภค/บริโภค เพ่ือท้าการเกษตร พร้อม บริโภค/บริโภคตลอดปี

อุปโภค/บริโภคตลอดทั งปี
2 ก่อสร้างฝายน ้าล้น เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า หมู่ 1- 8 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 แห่งท่ีได้ ประชาชนมีน ้าอุปโภค อบจ.เลย

เพ่ือท้าการเกษตร พร้อม ด้าเนินการ บริโภค/บริโภคตลอดปี
อุปโภค/บริโภคตลอดทั งปี ก่อสร้าง

3 ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมนาดินด้า เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร หมู่ 5- 8 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.เลย
 - หนองขอนแก่น ไปมาสะดวก สะดวกมากขึ น

4 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย สวนปอ-วังมน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร หมู่ 7 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.เลย
ไปมาสะดวก สะดวกมากขึ น

5 ก่อสร้างถนนลาดยางห้วยน ้าอุ่น-อ่างเก็บ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร หมู่ 6- 7 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.เลย
น ้าน ้าเลย - สวนปอ ไปมาสะดวก สะดวกมากขึ น
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ   อ าเภอภูหลวง   จังหวัดเลย



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 ผลิตกระแสไฟฟฟ้าอ่างเก็บน ้าน ้าเลยไว้ใช้ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า หมู่ 1- 8 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1  แห่ง ประชาชนมีไฟฟ้า กฟผ.

ในต้าบล ใช้ครบทุกครัวเรือน ใช้ครบทุกครัวเรือน
7 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามแม่น ้าเลย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร หมู่  4 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมา กรมเจ้าท่า

ไปมาสะดวก สะดวกมากขึ น
8 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามแม่น ้าเลย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร หมู่  1,2,8 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมา กรมเจ้าท่า

ไปมาสะดวก สะดวกมากขึ น
9 ก่อสร้างเข่ือนแนวกั นตล่ิงแม่น ้าเลย เพ่ือป้องกันการพังทลาย หมู่ 1 - 8 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แห่งท่ีได้ ป้องกันการพังทลาย กรมเจ้าท่า

ของขอบตล่ิง ด้าเนินการ ของขอบตล่ิง
ก่อสร้าง

10 เปิด พัฒนาภูหอเป็นเส้นทางศึกษาทาง เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่ง หมู่  7 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีท่อง กรมอุทยานแห่ง
ธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่องเท่ียว เท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ ชาติ สัตว์ป่าและ

พันธ์พืช
11 ส่งเสริมพัฒนาอ่างเก็บน ้าน ้าเลยเป็นแหล่ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่ง หมู่  7 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีท่อง ชลประทาน

ท่องเท่ียวทางน ้า ท่องเท่ียว เท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ อ้าเภอ, อปท.

12 ก่อสร้างถนนเช่ือมระหว่างต้าบลแก่งศรีภูมิ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร หมู่ 4,3 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมา กรมอุทยานแห่ง
 -ต้าบลห้วยสีเสียด  - ถนนสายแก่งศรีภูมิ ไปมาสะดวก สะดวกมากขึ น ชาติ สัตว์ป่าและ
 - วังเดือนห้า พันธ์พืช

13 ก่อสร้างถนนเช่ือมระหว่างต้าบลแก่งศรีภูมิ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร 16  กิโลเมตร 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมา กรมอุทยานแห่ง
 - ต้าบลหนองคัน  -  น ้าตกห้วยเลา ไปมาสะดวกและบริการ สะดวกมากขึ น ชาติ สัตว์ป่าและ
 นักท่องเท่ียว พันธ์พืช

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร กว้าง 5.00 เมตร 2,370,000 2,370,000 2,370,000 2,370,000 2,370,000 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมา อบต.แก่งศรีภูมิ
ไปมาสะดวก ยาว 1,000 เมตร สะดวกมากขึ น (กองช่าง)

หนา 0.15  เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ0.00-0.50เมตร
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 ปรับปรุงซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 ม. 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมา อบต.แก่งศรีภูมิ

ในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวจราจรด้วยแอส ไปมาสะดวก ยาว 273 เมตร สะดวกมากขึ น (กองช่าง)
ฟัสติกคอนกรีต หมู่ 3 หนาเฉล่ีย 0.05  เมตร

ช่วงท่ี 2 กว้าง 4.00 ม.
ยาว 939 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.05  เมตร
16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร กว้าง 4.00 เมตร 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมา อบต.แก่งศรีภูมิ

ไปมาสะดวก ยาว  873  เมตร สะดวกมากขึ น (กองช่าง)
หนา 0.15  เมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ0.00-0.50เมตร

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร กว้าง 4.00 เมตร 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมา อบต.แก่งศรีภูมิ
ไปมาสะดวก ยาว 1,922  เมตร สะดวกมากขึ น (กองช่าง)

หนา 0.15  เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ0.00-0.50เมตร
18 ปรับปรุงซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 ม. 887,000 887,000 887,000 887,000 887,000 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมา อบต.แก่งศรีภูมิ

ในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวจราจรด้วยแอส ไปมาสะดวก ยาว 517 เมตร สะดวกมากขึ น (กองช่าง)
ฟัสติกคอนกรีต หมู่ 7 หนา 0.05  เมตร

ช่วงท่ี 2 กว้าง 4.00 ม.
ยาว 100 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.05  เมตร
19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร กว้าง 5.00 เมตร 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมา อบต.แก่งศรีภูมิ

ไปมาสะดวก ยาว 905  เมตร สะดวกมากขึ น (กองช่าง)
หนา 0.15  เมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ0.00-0.50เมตร
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ก่อสร้างถนนสายน ้าตกห้วยเลา - อ่างเก็บ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร 10   กิโลเมตร 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมา กรมอุทยานแห่ง

น ้าน ้าเลย ไปมาสะดวกและบริการ สะดวกมากขึ น ชาติ สัตว์ป่าและ
นักท่องเท่ียว พันธ์พืช

21 ก่อสร้างคลองส่งน ้าอ่างเก็บน ้าน ้าเลย 2 ฝ่ัง เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าเพ่ือ 2  แห่ง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 แห่งท่ีได้ เกษตรกรสามารถท้า กรมชลประทาน
การเกษตรตลอดทั งปี ด้าเนินการ การเกษตรได้ตลอดทั งปี

ก่อสร้าง

22 ก่อสร้างฝายยาง เพ่ือจัดหาแหล่งน ้า เพ่ือ 1  แห่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แห่ง สามารถช่วยเหลือเร่ือง กรมชลประทาน
กักเก็บน้ไว้ใช้ส้าหรับการ น ้าส้าหรับอุปโภค

เกษตร บริโภค ของราษฎรใน
ต้าบล

23 ก่อสร้างล้าน ้าห้วยสาขา  ห้วยปอ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการท้า 1   แห่ง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1  แห่ง ประชาชนได้ประโยชน์ กรมเจ้าท่า
การเกษตรและเป็นการ ในการท้าการเกษตร
ช่วยระบายน ้าในฤดูฝน และเป็นการช่วยระบาย
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา น ้าในฤดูฝน

น ้าท่วม
24 ก่อสร้างระบบประปาภูมิภาคอ่างเก็บน ้า เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าเพ่ือ 1   แห่ง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 1  แห่ง ประชาชนมีน ้าเพ่ือ กรมทรัพยากรน ้า

น ้าเลย อุปโภค /บริโภค อย่าง อุปโภค /บริโภค อย่าง
ท่ัวถึง ท่ัวถึง

25 พัฒนาระบบไฟฟ้า อ้าเภอภูหลวง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า 1   แห่ง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1  แห่ง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กพผ.
ใช้อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ

26 ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน ้า / ลม  เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า 1   แห่ง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1  แห่ง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กพผ.
แสงอาทิตย์ ใช้อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 จัดกระเช้าขึ นภูหอ เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่ง 1   แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1  แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี กรมอุทยานแห่ง

ท่องเท่ียวและบริการนัก ท่องเท่ียวพักผ่อน ชาติ สัตว์ป่าและ
ท่องเท่ียว หย่อนใจ พันธ์พืช

28 ก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน ้าน ้าเลยเพ่ือการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่ง 1   แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1  แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี กรมชลประทาน
ท่องเท่ียวชมหินย้อย ท่องเท่ียวและบริการ ท่องเท่ียวพักผ่อน อ้าเภอ อปท.

นักท่องเท่ียว หย่อนใจ
29 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว น ้าตกห้วยเลา เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่ง 1   แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1  แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี กรมอุทยานแห่ง

วัดถ ้าดินลาย ,บ่อน ้าศักด์ิสิทธ์ิ,หนองนาเลา ท่องเท่ียวให้สวยงามน่า ท่องเท่ียวพักผ่อน ชาติ สัตว์ป่าและ
ท่องเท่ียว หย่อนใจ พันธ์พืช

30 ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการพร้อมบ้านพัก เพ่ือเป็นการส่งเสริมแหล่ง 1   แห่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1  แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี กรมอุทยานแห่ง
นักท่องเท่ียว วนอุทยานน ้าตกห้วยเลา ท่องเท่ียวและบริการนัก ท่องเท่ียวพักผ่อน ชาติ สัตว์ป่าและ

ท่องเท่ียว หย่อนใจ พันธ์พืช

รวม จ านวน  30  โครงการ - - 570,557,000 570,557,000 570,557,000 570,557,000 570,557,000 - - -
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              งบประมาณ



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
บาท บาท บาท บาท บาท

1 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง เกรด  A 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป  - ขนาดไม่น้อยกว่า 46*51*82  ซม.

ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

2 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีขาเหล็กบุนวมแบบมีพนักพิง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป  - ขนาดไม่น้อยกว่า 46 x 51 x 82 ซม.

 - ท่ีน่ังและพนักพิงบุด้วยฟองน้ าหุ้มด้วยหนัง PVC
 - โครงขาท าจากเหล็กความหนา 1 มม.ชุบโครเม่ียม
ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

3 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างานของพนักงาน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป  - เก้าอ้ีส านักงานล้อเล่ือน ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว)

 - สามารถโยกเอนและหมุนรอบตัวได้
 - ปรับระดับความสูงเก้าอ้ีได้ ระหว่าง 92-11 ซม.
 - ขนาดสินค้ากว้างไม่น้อยกว่า 54  ลึกไม่น้อยกว่า
 60  สูงไม่น้อยกว่า 91-111 ซม.
ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

4 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป  - เหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6  มม. ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว)

 - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ยาว xสูง 
 - 123 x 67 x 75.3 ซม.
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

บัญชีครุภัณฑ์
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย

งบประมาณ



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
5 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะขาเหล็กแบบพับได้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

บริหารงานท่ัวไป  - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.75  เมตร
 - ยาวไม่น้อยกว่า 1.80   เมตร
 - สูงไม่น้อยกว่า  0.73  เมตร
ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

6 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้)

1. บานเล่ือนกระจกสามารถเล่ือนไปมาได้
2. ในตู้มีแผ่นช้ัน 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
ตามความต้องการ
3. ได้รับมาตรฐาน มอก.

7 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก  2  บาน 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้)

1. ขนาด  2  บาน
2. มีมือจับชนิดบิด
3. มีแผ่นปรับ ระดับ 3  ช้ิน
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

8 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้)

1. ขนาด  4  ล้ินชัก  (มอก.)
2. มีหูล้ินชัก
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย
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งบประมาณ



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
9 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บแบบฟร์อม 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 ส านักปลัด

บริหารงานท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้)
1. ขนาด  15  ล้ินชัก  (มอก.)
2. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง37  ลึก 45 สูง 131 ซม. 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

10 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร แบบ 8 ช่องเปิด 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป  - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2 ตู้) (2 ตู้) (2 ตู้) (2 ตู้) (2 ตู้)

11 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป มีระบบฟอกอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง)

พร้อมติดต้ัง
 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

12 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป  - ความเร็วข้ันต่ า  30 แผ่นต่อนาที (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

 - มีระบบมัลติฟังก์ช่ัน
 - เป็นระบบกระดาษธรรมดาชนิดหมึกผง 
ย่อ-ขยายได้
 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

13 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด  25 ลิตร 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป  คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง)

14 แผนงานรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ าฝนเพ่ือช่วยเหลือ 98,100 98,100 98,100 98,100 98,100 ส านักปลัด
ความสงบภายใน ประชาชนในการขาดแคลนน้ า อุปโภค-บริโภค ( 9 ถัง) ( 9 ถัง) ( 9 ถัง) ( 9 ถัง) ( 9 ถัง)

 - เป็นถังไฟเบอร์กลาด ขนาดบรรจุ 2,500ล.
 คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
15 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 ส านักปลัด

บริหารงานท่ัวไป และขนส่ง  แบบเกียร์ธรรมดา (1 คัน) (1 คัน) (1 คัน) (1 คัน) (1 คัน)
 - ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

16 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม จัดซ้ือเต็นท์ขนาดใหญ่ 200,000 200,000 20,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  4.00  เมตร  ยาวไม่น้อย (7  หลัง) (7  หลัง) (7  หลัง) (7  หลัง) (7  หลัง)

กว่า   8.00  เมตร  

17 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป เผยแพร่ ขนาดเส้นทะแยงมุม  150 น้ิว ( 1 จอ) ( 1 จอ) ( 1 จอ) ( 1 จอ) ( 1 จอ)

 - จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอข้ึน ลง หยุด 
ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทล 
 - ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
 คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

18 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป เผยแพร่  - ขนาด  3,000 ANSL Lumens ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง)

 1. เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับ 
อุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
 2. ใช้ LCD panel หรือระบบ DLP
 3. ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความ 
ละเอียดภาพท่ี True
 4. ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
19 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ จัดซ้ือตู้ล าโพงอเนกประสงค์ 15  น้ิว แบบเคล่ือนท่ี พร้อม 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 ส านักปลัด

บริหารงานท่ัวไป วิทยุ พร้อมไมค์ลอย  พร้อมขาต้ัง  จ านวน  1 เคร่ือง  1 เคร่ือง  1 เคร่ือง  1 เคร่ือง  1 เคร่ือง  1 เคร่ือง
ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

20 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ี ขนาด  120 วัตต์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป วิทยุ พร้อมไมค์ลอยผ่าน UHF 2 ตัว จ านวน  1 เคร่ือง

21 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป วิทยุ ( 1 ชุด) ( 1 ชุด) ( 1 ชุด) ( 1 ชุด) ( 1 ชุด)

22 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล  ความ 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป เผยแพร่ ละเอียด  16  ล้านพิเซล ( 1 ตัว) ( 1 ตัว) ( 1 ตัว) ( 1 ตัว) ( 1 ตัว)

 คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
23 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านักปลัด

บริหารงานท่ัวไป งานครัว 1. เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย ( 2 เคร่ือง) ( 2 เคร่ือง) ( 2 เคร่ือง) ( 2 เคร่ือง) ( 2 เคร่ือง)
2. เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ชีชี
4. พร้อมใบมีด

24 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันแบบละอองฝอย (ULV) 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป 1. ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่ต่ ากว่า 5 แรงม้า ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง)

2. ถังบรรจุน้ ายาได้ไม่น้อยกว่า 12  ลิตร
3. เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบแนวด่ิง
4. ถังบบรจุน้ ามันเช้ือเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1.4 ลิตร
5. อัตราความเร็วจานเหว่ียงน้ ายาไม่น้อยกว่า 20,000 รอบ
ต่อนาที มีคู่มืออะไหล่และเคร่ืองมือประจ าเคร่ือง
ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
25 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือท่อยางดูดและส่งน้ าผิวตัวหนอนติดหน้าแปลน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักปลัด

บริหารงานท่ัวไป 1. แรงดัน   6  บาร์ ( 1 ชุด) ( 1 ชุด) ( 1 ชุด) ( 1 ชุด) ( 1 ชุด)
2. ความยาวท่อ 4.00  เมตร
ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

26 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง)

 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

27 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป (30 หน้า/นาที) มีความละเอียดในการพิมพ์ (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง)

ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi จ านวน 1 เคร่ือง
 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

28 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง)

 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

29 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป LED สี (20 หน้า/นาที) มีความละเอียดในการพิมพ์ (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง)

ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย
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แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
30 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  ขนาด 600 Watts 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 ส านักปลัด

บริหารงานท่ัวไป โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง)
 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

31 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืนหรือแขวน ฯ 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000  บีทียู (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

รวม 1,608,100 1,608,100 1,608,100 1,608,100 1,608,100

บัญชีครุภัณฑ์
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งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
1 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างานของพนักงาน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 กองคลัง

บริหารงานท่ัวไป  - เก้าอ้ีส านักงานล้อเล่ือน ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว)
กองคลัง  - สามารถโยกเอนและหมุนรอบตัวได้

 - ปรับระดับความสูงเก้าอ้ีได้ ระหว่าง 92-11 ซม.
 - ขนาดสินค้ากว้างไม่น้อยกว่า 54  ลึกไม่น้อยกว่า
 60  สูงไม่น้อยกว่า 91-111 ซม.
ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

2 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง
บริหารงานท่ัวไป  - เหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6  มม. ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว)

กองคลัง  - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ยาว xสูง 
 - 123 x 67 x 75.3 ซม.
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

3 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 กองคลัง
บริหารงานท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้)

งานคลัง 1. บานเล่ือนกระจกสามารถเล่ือนไปมาได้
2. ในตู้มีแผ่นช้ัน 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
ตามความต้องการ
3. ได้รับมาตรฐาน มอก.
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
4 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก  2  บาน 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองคลัง

บริหารงานท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้)
งานคลัง 1. ขนาด  2  บาน

2. มีมือจับชนิดบิด
3. มีแผ่นปรับ ระดับ 3  ช้ิน
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

5 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 กองคลัง
บริหารงานท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้)

งานคลัง 1. ขนาด  4  ล้ินชัก  (มอก.)
2. มีหูล้ินชัก
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

6 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บแบบฟร์อม 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 กองคลัง
บริหารงานท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้)

งานคลัง 1. ขนาด  15  ล้ินชัก  (มอก.)
2. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง37  ลึก 45 สูง 131 ซม. 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

7 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร แบบ 8 ช่องเปิด 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองคลัง
บริหารงานท่ัวไป  - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2 ตู้) (2 ตู้) (2 ตู้) (2 ตู้) (2 ตู้)

งานคลัง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย
งบประมาณท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
8 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 กองคลัง

บริหารงานท่ัวไป มีระบบฟอกอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง)
งานคลัง พร้อมติดต้ัง

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

9 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองคลัง
บริหารงานท่ัวไป โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง)

งานคลัง  - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

10 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองคลัง
บริหารงานท่ัวไป (30 หน้า/นาที) มีความละเอียดในการพิมพ์ (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง)

งานคลัง ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi จ านวน 1 เคร่ือง
 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

11 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 กองคลัง
บริหารงานท่ัวไป โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง)

งานคลัง  - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

 -176-

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย
งบประมาณท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
12 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองคลัง

บริหารงานท่ัวไป LED สี (20 หน้า/นาที) มีความละเอียดในการพิมพ์ (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง)
งานคลัง ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 

 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

13 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ขนาด 600 Watts 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 กองคลัง
บริหารงานท่ัวไป โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง)

งานคลัง  - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

รวม 331,200 331,200 331,200 331,200 331,200

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
1 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างานของพนักงาน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 กองช่าง

เคหะและชุมชน  - เก้าอ้ีส านักงานล้อเล่ือน ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว)
 - สามารถโยกเอนและหมุนรอบตัวได้
 - ปรับระดับความสูงเก้าอ้ีได้ ระหว่าง 92-11 ซม.
 - ขนาดสินค้ากว้างไม่น้อยกว่า 54  ลึกไม่น้อยกว่า
 60  สูงไม่น้อยกว่า 91-111 ซม.
ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

2 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง
เคหะและชุมชน  - เหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6  มม. ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว)

 - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ยาว xสูง 
 - 123 x 67 x 75.3 ซม.
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

3 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 กองช่าง
เคหะและชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้)

1. บานเล่ือนกระจกสามารถเล่ือนไปมาได้
2. ในตู้มีแผ่นช้ัน 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
ตามความต้องการ
3. ได้รับมาตรฐาน มอก.
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
4 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก  2  บาน 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองช่าง

เคหะและชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้)
1. ขนาด  2  บาน
2. มีมือจับชนิดบิด
3. มีแผ่นปรับ ระดับ 3  ช้ิน
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

5 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 กองช่าง
เคหะและชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้)

1. ขนาด  4  ล้ินชัก  (มอก.)
2. มีหูล้ินชัก
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

6 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บแบบฟร์อม 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 กองช่าง
เคหะและชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้)

1. ขนาด  15  ล้ินชัก  (มอก.)
2. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง37  ลึก 45 สูง 131 ซม. 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

7 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร แบบ 8 ช่องเปิด 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองช่าง
เคหะและชุมชน  - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2 ตู้) (2 ตู้) (2 ตู้) (2 ตู้) (2 ตู้)
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย

งบประมาณท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
8 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 กองช่าง

เคหะและชุมชน มีระบบฟอกอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง)
พร้อมติดต้ัง
 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

9 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง
เคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง)

 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

10 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองช่าง
เคหะและชุมชน (30 หน้า/นาที) มีความละเอียดในการพิมพ์ (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง)

ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi จ านวน 1 เคร่ือง
 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

11 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 กองช่าง
เคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง)

 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย
งบประมาณท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
12 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองช่าง

เคหะและชุมชน LED สี (20 หน้า/นาที) มีความละเอียดในการพิมพ์ (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง)
ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

13 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ขนาด 600 Watts 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 กองช่าง
เคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง)

 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

14 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิด 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 กองช่าง
เคหะและชุมชน แขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  30,000 บีทียู ( 4  ตัว) ( 4  ตัว) ( 4  ตัว) ( 4  ตัว) ( 4  ตัว)

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

15 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือเคร่ืองป้ัมน้ าบาดาล (ซัมเมิร์ส) ป้ัมน้ า แบบจมน้ า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง
เคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 1  ชุด ) ( 1  ชุด ) ( 1  ชุด ) ( 1  ชุด ) ( 1  ชุด )

ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5  แรงม้า พร้อมกล่องควบคุม
ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย
งบประมาณท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
16 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง

เคหะและชุมชน และวิทยุ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 1  ชุด ) ( 1  ชุด ) ( 1  ชุด ) ( 1  ชุด ) ( 1  ชุด )
ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

17 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ เคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง
เคหะและชุมชน ขนาดเคร่ืองยนต์ ไม่เกิน 2 แรงม้า พร้อมแผ่นบังคับ ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง)

โซ่  ขนาด 12 น้ิว  จ านวน 1 เคร่ือง 
18 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน  จ านวน  1  เคร่ือง 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 กองช่าง

เคหะและชุมชน 1.ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)
2.น้ าหนักของเคร่ืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
3. แรงอัดบดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4. ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 คร้ัง/นาที
 คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

19 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองตัดสนาม ขนาด 6 คิว 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองช่าง
เคหะและชุมชน (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

20 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือเทปวัดระยะสแตนเลส ขนาด  50  เมตร 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง
เคหะและชุมชน จ านวน  1 ตัว ( 1 ตัว) ( 1 ตัว) ( 1 ตัว) ( 1 ตัว) ( 1 ตัว)

 คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

21 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือเคร่ืองวัดระยะทางแบบเลเซอร์ระยะทางท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง
เคหะและชุมชน สามารถวัดได้  ต้ังแต่ 0.05 - 200 เมตร  ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง)

จ านวน   1  เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณท่ีผ่านมา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
22 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีตคอร่ิง+เคร่ืองยนต์ 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 กองช่าง

เคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง)
ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

23 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองตอกคอร่ิง 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 กองช่าง
เคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

24 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ก่ิงไม้ชนิดเคร่ืองยนต์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง
เคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

25 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจัดหาเล่ือยวงเดือนไฟฟ้า 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 กองช่าง
เคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ
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งบประมาณท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย

บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
26 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองยิงตะปูไฟฟ้า 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 กองช่าง

เคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง)
ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

27 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองสว่านไฟฟ้าตารี 3 ระบบ 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 กองช่าง
เคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

28 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองตัดเหล็ก  ขนาด  10  น้ิว 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 กองช่าง
เคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

29 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองล้อวัดระยะทาง 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 กองช่าง
เคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

30 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมอินเวอร์เตอร์ 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 กองช่าง
เคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ

รวม 836,360 836,360 836,360 836,360 836,360

งบประมาณท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย
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แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
1 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 กองการศึกษา

การศึกษาฯ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้)
1. บานเล่ือนกระจกสามารถเล่ือนไปมาได้
2. ในตู้มีแผ่นช้ัน 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
ตามความต้องการ
3. ได้รับมาตรฐาน มอก.

2 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  2 บานพับ (มอก.) 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองการศึกษา
การศึกษาฯ 1. มีมือจับชนิดบิด  2. มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3ช้ิน ( 2 ตู้) ( 2 ตู้) ( 2 ตู้) ( 2 ตู้) ( 2 ตู้)

3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บแบบฟร์อม 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 กองการศึกษา
การศึกษาฯ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้)

1. ขนาด  15  ล้ินชัก  (มอก.)
2. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง37  ลึก 45 สูง 131 ซม. 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

4 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 กองการศึกษา
การศึกษาฯ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้) (จ านวน 2 ตู้)

1. ขนาด  4  ล้ินชัก  (มอก.)
2. มีหูล้ินชัก
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย
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งบประมาณท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2564 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
5 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างานของพนักงาน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 กองการศึกษา

การศึกษาฯ  - เก้าอ้ีส านักงานล้อเล่ือน ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว)
 - สามารถโยกเอนและหมุนรอบตัวได้
 - ปรับระดับความสูงเก้าอ้ีได้ ระหว่าง 92-11 ซม.
 - ขนาดสินค้ากว้างไม่น้อยกว่า 54  ลึกไม่น้อยกว่า
 60  สูงไม่น้อยกว่า 91-111 ซม.
ราคาตามมาตรฐานท้องตลาดท่ัวไป เน่ืองจากไม่มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

6 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา
การศึกษาฯ  - เหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6  มม. ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว) ( 2 ตัว)

 - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ยาว xสูง 
 - 123 x 67 x 75.3 ซม.
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

7 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร แบบ 8 ช่องเปิด 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองการศึกษา
การศึกษาฯ  - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2 ตู้) (2 ตู้) (2 ตู้) (2 ตู้) (2 ตู้)

8 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 กองการศึกษา
การศึกษาฯ มีระบบฟอกอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง) (6 เคร่ือง)

พร้อมติดต้ัง
 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย
งบประมาณท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
9 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา

การศึกษาฯ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง)
 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

10 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองการศึกษา
การศึกษาฯ (30 หน้า/นาที) มีความละเอียดในการพิมพ์ (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง)

ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi จ านวน 1 เคร่ือง
 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

11 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 กองการศึกษา
การศึกษาฯ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง)

 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

12 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองการศึกษา
การศึกษาฯ LED สี (20 หน้า/นาที) มีความละเอียดในการพิมพ์ (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง)

ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณท่ีผ่านมา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย

บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
13 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ขนาด 600 Watts 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 กองการศึกษา

การศึกษาฯ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง)
 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

14 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืนหรือแขวน ฯ 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 กองการศึกษา
บริหารงานท่ัวไป มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 15,000  บีทียู (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ

รวม 357,100 357,100 357,100 357,100 357,100

งบประมาณท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย
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บัญชีครุภัณฑ์



--118899--  

  
ส่วนที่ ส่วนที่ 44  

 
 

 
 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 

 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559             
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 

2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   แจ้งตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559            
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ 

                                           

การติดตามและประเมินผล 
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  

ข้อ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559  ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
 

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2548 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  
22  พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
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4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการเงินการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม- โอนลด - โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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