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บทนํา

ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแจงใหดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-
256๕) เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนปจจุบัน มีความสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปกลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ข้ึน เปนการ
วางแผนพัฒนาซึ่งมีจุดมุงหมายเพ่ือแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาไปสูภาคปฏิบัติโดย
กําหนดผลผลิตเปาหมาย  ตัวชี้วัดผลผลิต งบประมาณ แลวนําไปสูการกําหนดโครงการเพ่ือปฏิบัติการแปลง
แนวทางการพัฒนาไปสูการจัดทําโครงการแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปน
แผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีไดจัดทําข้ึนภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจากทุกภาคสวนในสังคมท่ีได
รวมพลังกันระดมความคิด  กําหนดวิสัยทัศนรวมของประชาคมในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา และ
รวมกันจัดทํารายละเอียดของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดานตางๆ และการดําเนินการจะบังเกิด
ผลอยางเปนรูปธรรมไดนั้นจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาคมหมูบาน  โดยการประสานรวมกัน
เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงการ กิจกรรมไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องตอไป
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สวนท่ี ๑
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน

๑. ดานกายภาพ
๑.๑ ท่ีตั้งของหมูบานในเขตตําบลหลุบเลา ประกอบดวย

หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม
หมูท่ี ๔ บานดานตึง
หมูท่ี ๕ บานหลม
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ
หมูท่ี ๗ บานกกแต
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี)
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา (เปน อบต.ขนาดกลาง)
ตั้งอยูเลขท่ี 158 หมูท่ี ๕ บานหลม  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท. 042-099-707 โทรสาร. 042-099-707

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเภทของตําบลมีลักษณะเปนท่ีราบลุมภูเขา(เทือกเขาภูพาน) ตั้งอยูทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเปนพ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัยประมาณ ๔๐% เปนพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตร ๕๐ %
และมีพ้ืนท่ีสวนอ่ืน ๑๐% มี ๓ ดูกาล  (ฤดูรอน  ฤดูฝน ฤดูหนาว)

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศรอนและแหงแลง  แต

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง สรางความเสียหายแกบานเรือน
และภาคการเกษตรของประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙
องศาเซลเซียส รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสข้ึนไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด
“ชวงฝนท้ิง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๒-๓ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ใน
เดือนกรกฎาคม  แตในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐
มิลลิเมตร
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ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตลุาคม เปนชวงเปลี่ยน

ฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง อากาศ
หนาวอุณหภูมิต่ําสุด  ประมาณ 10 องศา

๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ %

ลักษณะดินในพ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %
๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา

มีแหลงน้ําจากเข่ือนน้ําพุง ซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับบางหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลา และมี
ลําหวยหลายสายท่ีมีตนน้ํามาจากเทือกเขาภูพาน และแหลงน้ําจากใตดินขอนคางนอย เพราะพ้ืนท่ีสวนใหญ
เปนท่ีราบภูเขา จึงทําใหแหลงน้ําท่ีจะใชในการอุปโภค – บริโภค ไมเพียงพอตอความตองการของคนพ้ืนท่ี
เพราะพ้ืนท่ีสวนใหญทําการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไดดําเนินการขุดเจาะบอบาดาลในพ้ืนท่ี
หลายแหงใหครอบคลุมทุกหมูบาน รายละเอียดของแหลงน้ําของตําบลมีดังนี้

ลําหวย ๔๑ แหง บอบาดาล ๒๔ แหง
อางเก็บน้ํา ๓ แหง ฝาย 2 แหง
บึงหนองและอ่ืน ๑๒ แหง
๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม

พ้ืนท่ีสวนใหญของตําหลุบเลาเปนท่ีราบภูเขาจึงทําใหมีพ้ืนท่ีปาคอนขางมาก  แตตนไมใหญก็
ไดถูกทําลายจึงเหลือนอยในปจจุบัน  สาเหตุหลักท่ีปาไมถูกทําลายเนื่องมาจาก  การบุกรุกเพ่ือทําการเกษตร
เชน ปลูกยาพารา มันสําปะหลัง  ฯลฯ แตในชวงปท่ีผานมา คสช. ก็ใหหนวยงานราชการยึดคืนผืนปาท่ีทําการ
บุกรุกกลับคืนมาและปลุกปาทดแทน
๒. ดานการเมือง/การปกครอง

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีเขตการปกครองท้ังหมด  15 ชุมชน แตละชุมชนมี
กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของชุมชนๆละ 2 คน ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจรับงานจางของตําบล
ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี เชน จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(24 มีนาคม 2562) จํานวนผูมีสิทธิท้ังหมด  5,326 คน จํานวนผูมีสิทธิท่ีมาแสดงตน  3,440 คน คิดเปน
รอยละ 64.58 % ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง การแกไขปญหาของคือ  ขอความรวมมือ
ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค
ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชน
ไดรับทราบ ปญหาตางๆ

๒.๑ เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา แบงสวนการปกครองมาจากตําบลสรางคอ และตําบลโคกภู เม่ือป

พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนเขตการปกครองของอําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ตั้งอยูทิศใตของอําเภอภูพาน  มีอาณาเขตติดกับอําเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร  หางจากจังหวัดสกลนคร
๔๐ กิโลเมตร  อยูหางจากท่ีวาการอําเภอภูพาน  ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร  มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมภูเขา
บางสวนของพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติดงชมพูพาน  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาตั้งอยู
เลขท่ี 158 หมูท่ี ๕ บานหลม ตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร



-3-
พื้นท่ี

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีพ้ืนท่ีโดยประมาณ ๙๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๐,๐๐๐ ไร
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตอกับ เทศบาลตําบลโคกภู  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก    ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
ทิศใต ติดตอกับ  เขตอําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ  เทศบาลตําบลสรางคอ  อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  แบงเขตการปกครองออกเปน ๑๕ หมูบาน  ดังนี้

หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา ผูปกครอง   นายบรรทม  พรหมสาขาฯ     ผูใหญบาน
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย ผูปกครอง  นายวสันต   หงสวิเศษ ผูใหญบาน
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม ผูปกครอง  นายพิรม   บุตรดี         ผูใหญบาน
หมูท่ี ๔ บานดานตึง ผูปกครอง   นายสงา   ภูบังดาว ผูใหญบาน
หมูท่ี ๕ บานหลม ผูปกครอง นายสนิท   โวหารลึก ผูใหญบาน
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ ผูปกครอง นายศิริ  โสภาเพชร ผูใหญบาน
หมูท่ี ๗ บานกกแต ผูปกครอง นายอุดม   วันทา ผูใหญบาน
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค ผูปกครอง   นายวินัย   ขันคํา ผูใหญบาน
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา ผูปกครอง   นายประวิน  จันสิมมา ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา ผูปกครอง   นายสุคิด   ก่ิงพรมภู ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี) ผูปกครอง   นายกองสืบ   ชูข้ึน ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา ผูปกครอง   นายสวาง   แกวอุดร ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน ผูปกครอง   นายไวพจน  กิติผง ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา ผูปกครอง   นายณรงค   ภูคงก่ิง ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน ผูปกครอง   นายเทิน   เลานวดวัน ผูใหญบาน

๒.๒ การเลือกตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดแบงเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เปน

๑5 เขตเลือกตั้ง  ประชาชนในเขต อบต.หลุบเลา สวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนใน
เขตตําบลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน การชวยเหลืองาน เสนอแนะในกิจกรรมของ อบต.ในการดําเนินงาน
ตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาตําบล ประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกสมาชิก อบต. 5,023 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 19  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6)
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 5,326 คน จํานวนผูมีสิทธิมาแสดงตน ท้ังสิ้น

3,440 คน คิดเปนรอยละ 64.58 (ขอมูล ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562)
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- ปจจุบันนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกมาจากคําสั่ง คสช.  และปจจุบัน

ยังไมมีการเลือกตั้ง

๓. ประชากร
๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูล ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562)

หมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม

หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา 202 295 277 572
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย 146 187 232 419
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม 226 327 35 677
หมูท่ี ๔ บานดานตึง 96 143 135 278
หมูท่ี ๕ บานหลม 194 281 274 555
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ 278 373 380 753
หมูท่ี ๗ บานกกแต 68 111 114 225
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค 177 287 257 544
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา 156 233 233 466
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา 129 183 218 401
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี) 149 273 269 542
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา 150 216 176 392
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน 147 296 271 567
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา 63 116 115 231
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน 159 305 255 560

รวม 2,340 3,626 3,556 7,182
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๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ชวงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
นอยกวา ๑ปเต็ม 36 40 76
๑ปเต็ม – ๒ป 103 68 171
๓ปเต็ม – ๕ป 139 137 276
๖ปเต็ม – ๑๑ป 287 277 564
๑๒ปเต็ม – ๑๔ป 184 137 321
๑๕ปเต็ม – ๑๗ป 162 152 314
๑๘ปเต็ม – ๒๕ป 362 409 771
๒๖ปเต็ม – ๔๙ป 1,454 1,369 2,823
๕๐ปเต็ม –๖๐ปเต็ม 516 533 1}049
มากกวา ๖๐ ปเต็มข้ึนไป 380 435 815

รวม 3,261 3,921 7,182

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา

จากสรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ป 2562 ระดับตําบล พบวา ประชากร
เด็กอายุ 3 – 5 ปเต็ม ไดรับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับ
การศึกษาภาคบังคับ 9 ป เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ท่ีไม
เรียนตอและยังไมมีงานทําไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ  คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิด
เลขอยางงาย รอยละ 100 ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี  ปญหาคือ  ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมือง
ใหญๆ ไดการแกปญหาของตําบล ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริม
นม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๓ แหง
1. โรงเรียนบานหลุบเลา
2. โรงเรียนบานฮองสิมประชาสรร
3. โรงเรียนน้ําพุงจัดระเบียบวิทยา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๓ แหง
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหลุบเลา
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานฮองสิม
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจัดระเบียบ
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๔.๒ สาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ

ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก ปญหาคือประชาชนในพ้ืนท่ีใชสารพิษในการทํา
การเกษตรคอนขางมาก การแกไขปญหา คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหลุบเลา-รวมกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ไดจัดโครงการกิจกรรมรวมมือกันรณรงคและตรวจเลือดทุกๆ ๓ เดือนเพ่ือเปนการเฝา
ระวัง ประชาชนพ้ืนท่ีใหเห็นความสําคัญ ใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป   จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือ
บําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการ
ตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้ อบต. พยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพและ
หนวยสาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา

ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน ๑๕ แหง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/หมูบาน จํานวน ๒ แหง

1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุบเลา
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานฮองสิม

อัตราการมีและใชสวมราดน้ําคิดเปนรอยละ ๙๘.๗๕ %
๔.๓ อาชญากรรม

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมย
ทรัพยสินประชาชน ทรัพยสินของราชการ  ซึ่ง อบต. ก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการ
สํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน วิธีการแกปญหาของ อบต. ท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยาง
จํากัด คือการดําเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัด
งานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนให
ผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุ
ไมใหเกิดความรุนแรง การแกไขปญหาก็ตองอาศัยการรวมมือกันหลายฝาย และจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหา
ใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได

๔.๔ ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลา จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรภูพานไดแจง

ใหกับ อบต.ทราบนั้นพบวาในเขตตําบลหลุบเลา มีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยัง
ไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานตางๆ ท่ีชวยสอดสอง
ดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของ อบต. สามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค
การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของ
อําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ อบต. ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด
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๔.๕ การสังคมสังเคราะห
องคการบริหารสวนตําลบหลุบเลา ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
(๑) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ
๔. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง
5. ตั้งโครงการฝกอบรมดานอาชีพใหกับกลุมตาง ใๆนพ้ืนท่ี
๖. ตัง้โครงการปรับปรุงซอมแซมบานผูยากไร

๕. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้
๕.๒ การไฟฟา
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีกระแสไฟฟาครบทุกหมูบาน แตไมครบทุกครัวเรือน คิดเปน

98% และมีบางครัวเรือนยังไมมีบานเลขท่ีจึงไมสามารถจายกระแสไฟฟาได  การติดตั้งไฟฟาสองสวางทาง
หรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด เนื่องจากมีขอจํากัดในการเพ่ิมไฟฟา
สาธารณะของการไฟฟาฝายผลิตฯ ซึ่งอํานาจหนาท่ีของ อบต.จะดําเนินการในสวนของการดูแลรักษาและ
ซอมแซมโดยการตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลวนั้น แตในการติดตั้งไฟฟาสองสวางทางถาชุมชนใดตองการท่ี
จะติดตั้ง อบต.ก็จะดําเนินการประสานงานกับการไฟฟาฯ เพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตอไป ปจจุบันในเขต
อบต.มีไฟฟาใช  ดังนี้

ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช จํานวน 2}320 ครัวเรือน
ครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟา จํานวน 0 ครัวเรือน
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน 220 จุด

๕.๓ การประปา
การประปา ชุมชุนในเขต อบต. น้ําประปาใชครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  แตปริมาณน้ําไมเพียงพอ

ตอความตองการ โดยเฉพาะในฤดูแลง การแกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิดปญหา
ในทันที  การพิจารณาโครงการตางๆ  ท่ีไมสามารถดําเนินการไดนั้น เชน โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค อบต. ก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป เม่ือมี
งบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนตอไป

๕.๔ โทรศัพท
1.จํานวนโทรศัพทสวนบุคคล   มีใชครบทุกครัวเรือน
2. มีหอกระจายขาวในพ้ืนท่ีใหบริการไดครอบคลุมรอยละ ๑๐๐ ของพ้ืนท่ีตําบล

๕.5 เสนทางคมนาคม
ในเขตเทศบาลมีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ี อบต. ท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ ๗๐

เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐ โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนน
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มีเสนทางคมนาคมทางบกเชื่อมตอระหวางตําบล จํานวน ๒ สาย โดยสภาพท่ัวไปยังคงเปนถนนลูกรังและ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางชวง การสัญจรไปมาโดยภาพรวมไมสะดวก โดยเฉพาะฤดูฝน

การคมนาคม การจราจร ของตําบลหลุบเลา มีดังนี้
ทางหลวงทองถ่ิน สายบานหลม –บานฮองสิมพัฒนา ระยะทาง 1,600 เมตร รหัส สน.ถ 135-03
ทางหลวงทองถ่ิน สายแยกบานฮองสิม –บานชมพูพานถึงบานดานตึง ระยะทาง 1,600 เมตร รหัส

สน.ถ 135-04
ทางหลวงทองถ่ิน สายบานภูนอยพัฒนา–บานเสียวพัฒนา ระยะทาง 1,200 เมตร รหัสสน.ถ 135-05
ทางหลวงทองถ่ิน สายบานหลม-บานเสียวพัฒนา ระยะทาง 2,700 เมตร รหัส สน.ถ.135-06
ถนนของทองถ่ิน  อบต.หลุบเลา จํานวน 182 สาย
สภาพถนน  คอนกรีต    จํานวน 96 สาย  ระยะทาง 28.425 กม.
ลูกรัง จํานวน 86 สาย  ระยะทาง 46.100 กม.

-ไมมีถนนลาดยาง-
๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร
ประชากรในเขตเทศบาล รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ี

สําคัญ ไดแก ขาว  มันสําปะหลัง  ออย ยางพารา พืชผักสวนครัว ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม รอยละ ๗๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ ๑๓ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพรับจาง รอยละ ๘ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพคาขาย รอยละ ๙ ของจํานวนประชากรท้ังหมด

๖.๒ การประมง
(ในเขต อบต. ไมมีการประมง)

๖.๓ การปศุศัตว
- เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การ

เลี้ยงไก เปด โค สุกร กระบือ จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ  ดังนี้
โค ๔๕๕ ตัว กระบือ ๑๒๕ ตัว สุกร ๖๐ ตัว
เปด ๕๒๑ ตัว ไก ๑๑๕ ตัว อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว

๖.๔ การทองเท่ียว
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.หลุบเลา มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมะ มีจุดชมวิวท่ีสวยงาม สถานท่ีสะอาด

มีความปลอดภัยในการเยี่ยมชม คือ วัดถํ้าชางทอง และวัดถํ้าเสี่ยงของ วัดถํ้าสุทธิ และไดสงเสริมการ
ทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในชุมชน  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ

๖.5 อุตสาหกรรม
- จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จํานวน 6 แหง

๖.6 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
การพาณิชย
สถานีบริการน้ํามัน 5 แหง



-9-

กลุมอาชีพ
1. กลุมไกดําภูพาน
2. กลุมเลี้ยงวัวบานหลุบเลา
3. กลุมปลูกมันสําปะหลัง
4. กลุมเกษตรกาวหนา
5. กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรหมุนเวียน
6. กลุมเกษตรผสมผสาน
7. กลุมผลิตเสนไหม
8. กลุมแมบานเกษตรบานจัดระเบียบ
9. กลุมปลูกพืชผักสวนครัววิถีเพ่ือการพัฒนา
10.กลุมเกษตรนํารอง
11.กลุมแมบานปลูกไมผลบานภูนอย
12.กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม
13.กลุมแตงลานเกษตรอินทรีย
14.กลุมดอกไมประดิษฐ
15.กลุมศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
16.กลุมเลี้ยงปลาในกะชัง

๖.7 แรงงาน
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรสวนใหญท่ีมีอายุระหวาง 50-60ป ท่ีทํางาน

ดานการเกษตรในพ้ืนท่ี ประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ัง
แรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรท่ีไมไดทําอาชีพทางดานเกษตร ก็ตองไปทํางานนอก
พ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายในครัวเรือน



-10-
๗. เศรษฐกิจพอเพียงของทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)

๗.๑ ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

หมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง
พื้นท่ี
(ไร)

หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา 202 295 277 3,212
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย 146 187 232 1,931
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม 226 327 35 2,550
หมูท่ี ๔ บานดานตึง 96 143 135 1,500
หมูท่ี ๕ บานหลม 194 281 274 2,200
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ 278 373 380 2,400
หมูท่ี ๗ บานกกแต 68 111 114 1,800
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค 177 287 257 2,800
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา 156 233 233 1,512
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา 129 183 218 2,800
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี) 149 273 269 2,200
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา 150 216 176 3,600
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน 147 296 271 2,200
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา 63 116 115 728
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน 159 305 255 1,600

รวม 2,340 3,626 3,556 33,033

๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร
จากขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน(กชช.2ค.) สรุปไดดังนี้

1. การทํานา จํานวน    3,662 ไร
2. การทําไร(มันสําปะหลัง) จํานวน  16,029 ไร
3. การทําสวนผลไม(ลําไย) จํานวน 1,980 ไร
4. การทําสวนผัก จํานวน  550  ไร
5. การทําสวนยางพารา จํานวน  1,899  ไร
๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําการเกษตร

พ้ืนท่ีตําบลหลุบเลามีแหลงน้ําท่ีใชในการทําเกษตร ดังนี้
ลําหวย  41 แหง บอบาดาล  64 แหง  อางเก็บน้ํา  3 แหง   ฝาย  82 แหง ซึ่งมีปริมาณท่ีเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชนเฉพาะฤดูฝน
๗.๔ ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลามีแหลงน้ํากิน น้ําใช แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตประปาจาก สระน้ําหนอง
ใหญ จํานวน  4  แหง แหลงน้ําใตดิน  15 แหง มีน้ําสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๘.๑ การนับถือศาสนา
- ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100

วัด จํานวน ๘ แหง
สํานักสงฆ จํานวน ๑๓ แหง
ศาลเจา จํานวน ๕ แหง
ดอนปูตา จํานวน ๔ แหง

๘.๒ ประเพณีและงานประจําป
ตําบลหลุบเลา มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ตามโอกาสตางๆ ดังนี้

บุญขาวจี่(เดือนสาม)
บุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติ (เดือนสี่)
บุญบั้งไฟ(บุญเดือนหก)
บุญเขาพรรษา
บุญขาวประดับดิน
บุญขาวสาก
บุญออกพรรษา
บุญกฐิน
วันข้ึนปใหม

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
มีปราชญชาวบานจํานวน 52 คน

๑. นายสถิต   อุระ หมูท่ี ๑ มีความรูดานหมอสูขวัญ
๒. นายบัว  ผาบแกว หมูท่ี ๑ มีความรูใหพรพิธีทําบุญ
๓. นายแสง  ผาบแกว หมูท่ี ๒ มีความรูดานหมอสูขวัญ
4. นายบู เลานวดวัน หมูท่ี ๒ มีความรูดานเปาแคน
๔. นายสุพัฒ  สุดภา หมูท่ี ๓ มีความรูดานรักษากระดูกหัก
๕. นายกมล  กอนชัยภูมิ หมูท่ี ๓ มีความรูดานพิธีพุทธศาสนา
๖. นายมอญ  จรัญแสง หมูท่ี ๓ มีความรูดานพิธีพราหมณ
๗. นายสํารวย พรบัณฑิต หมูท่ี ๔ มีความรูดานเปาแคน
๘. นายสันติ ภูหลักดาน หมูท่ี ๔ มีความรูดานดีดพิณ
๙. นายสีทา   โวหารลึก หมูท่ี ๕ มีความรูดานหมอสูขวัญ
๑๐. นายทองพูน   ดอนลาดลี หมูท่ี ๕ ความรูดานพิธีพุทธศาสนา
๑๑. นายปญญา   จรัสแสง หมูท่ี ๕ ความรูดานพิธีพุทธศาสนา
๑๒. นางอาพร   การประดิษฐ หมูท่ี ๕ มีความรูดานทําพาขวัญ



-๑๒-
๑๓. นางหงวน   โคกโพธิ์ หมูท่ี ๕ มีความรูดานสมุนไพร
๑๔. นายสุริยา   ไตรพิษ หมูท่ี ๖ มีความรูดาน ดนตรีพ้ืนเมือง
15. นายบรรจบ   จันทพันธุ หมูท่ี ๖ มีความรูดานดีดพิณ
16. นางลด ลือโสภา หมูท่ี ๖ มีความรูดานหมอสูขวัญ
17. นายภัทรานิษฐ   โสภา หมูท่ี ๖ มีความรูดานทําพาขวัญ
18. นายสมัย   พลเยี่ยม หมูท่ี 6  สัปเหรอ
19. นายปน    จะผาวาล หมูท่ี ๗ มีความรูดาน ดนตรีพ้ืนเมือง
๒0. นายปาน  บูชาทิพย หมูท่ี ๗ มีความรูดาน ดนตรีพ้ืนเมือง
๒1. นายสมัย   บัวระสิงห หมูท่ี ๗ มีความรูดานหมอดู
๒2. นางบุญหยก  แสงวงค หมูท่ี ๗ มีความรูดานทําพาขวัญ
๒3. นางฉลอง  รังหอม หมูท่ี ๗ มีความรูดานทําพาขวัญ
๒4. นางสังวาล   ชีแพง หมูท่ี ๗ มีความรูดานงานพุทธศาสนา
25. นายเนิม   ถ่ินตอบโขบ หมูท่ี ๘ มีความรูดานสมุนไพร
๒6. นายเรียน  แสบงบาน หมูท่ี ๘ มีความรูดานทําไมกวาด
๒7. นายจันทรศรี  รักษาพล หมูท่ี ๙ ความรูดานพิธีพุทธศาสนา
๒8. นายสันทัด  ภูจิตรม่ัน หมูท่ี ๙ มีความรูดานหมอสูขวัญ
29. นายเต็ม บุญทศ หมูท่ี ๙ มีความรูดาน วัฒนธรรม ประเพณี
๓0. นายคําเบา  แดนกาไสย หมูท่ี ๙ มีความรูดานหมอธรรม
31. นายสมหวัง  วงศสิลา หมูท่ี ๙ มีความรูดานตีเหล็ก
32. นางโส   ก่ิงพรมภู หมูท่ี ๑๐ มีความรูดาน ประเพณีผีฟา
33. นายบอ วิลาศรี หมูท่ี ๑๐ มีความรูดานหมอสมุนไพร
34. นายเสรี   แสนรัตน หมูท่ี ๑๐ มีความรูดานดูดวง/ดนตรีพ้ืนเมือง
35. นายบอ  ศรีสุโพธิ์ หมูท่ี ๑๑ มีความรูดานจัดบายศรีสูขวัญ
36. นายเถิง  ศรีทิน หมูท่ี ๑๑ มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี
37. นายรวม   หงษรักษา หมูท่ี 11 มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี
38. นายสมโภชน  ครุฑสุวรรณ หมูท่ี  12 มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี
39. นายทองไหล   ประดับเสริฐ หมูท่ี  12 มีความรูดานดีดพิณ
40. นายสําราญนอย   สาระบัน หมูท่ี  13 มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี
41. นายบุญรวม   โชติแสง หมูท่ี  13 มีความรูดานดีดพิณ
42. นายบุญหนา  ชาวา หมูท่ี ๑๔ มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี
43. นายทวี   นาเจิมพลอย หมูท่ี  14  มีความรูดานงานพุทธศาสนา
44. นายณรงค   ภูคงก่ิง หมูท่ี  14  มีความรูดานงานพุทธศาสนา
๔5. นางทองมี   ภูหัวไร หมูท่ี ๑๔ มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี/จัดทําบายศรีสูขวัญ
46. นางจันทรศรี  ชาดา หมูท่ี  14 มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี/จัดทําบายศรีสูขวัญ
47. นายโพน  เพชรชัย หมูท่ี ๑๕ มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี
48. นายสัมพันธ   หงษตะใน หมูท่ี  15 มีความรูดานหมอสมุนไพร
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49. นายแทน  ก่ิงพรหมภู หมูท่ี ๑๕ มีความรูดานหมอสมุนไพร
50. นายไถ   นําพิลา หมูท่ี  15 มีความรูดานหมอสมุนไพร
51. นางคําหยาด   หงษตะใน หมูท่ี  15 มีความรูดานหมอสมุนไพร

ภาษาถิ่น สวนมากรอยละ 100 % พูดภาษาอีสาน
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ

๙.๑ น้ํา ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําใตดินและเข่ือนน้ําพุง (บางสวน)
๙.๒ ปาไม มีเขตปาไมเนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงชมพูพานดงกะเณอ
๙.๓ ภูเขา อยูในเขตเทือกเขาภูพาน
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลายังคงความสมบูรณของปาไม และ

สัตวปา เนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงชมพูพานดงกะเณอ อากาศท่ีไมมีมลพิษ
มีปญหาดานแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เนื่องจากประชาชนสวนใหญทําการเกษตรหมุนเวียนจึงจําเปนตองมีน้ํา
เพ่ือการเกษตรตลอดป และอีกประการหนึ่ง คือ ในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลาไมมีท่ีท้ิงขยะ ประชาชนท้ิงขยะในเขต
ปาสาธารณะซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  การแกไขปญหา อบต.ไดขอความรวมมือไปยังผูนําชุมชน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในการประชาสัมพันธ  รณรงค และหาทางแกไขปญหาโดยการทําโครงการ
เวทีประชาคมระดับหมูบานเพ่ือจัดการหาท่ีท้ิงขยะของตําบลซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี และอยูในระหวาง
ดําเนินการหาพ้ืนท่ีเพ่ือท้ิงขยะเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอแหลงตนน้ํา
๑๐. อ่ืนๆ

๑๐.๑ สรุปผลการสํารวจขอมูล  กชช. ๒ ค.  ประจําป ๒๕62
ตามท่ีพัฒนาชุมชนอําเภอภูพาน  ไดดําเนินการสํารวจขอมูล กชช. ๒ ค. ประจําป ๒๕62 ใน

เขต อบต.หลุบเลา  เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแกชุมชน ผลการสํารวจสามารถ
สรุปตามตัวชี้วัดได ดังนี้
ตัวชี้วัดแบงเปน ๓ ระดับ  คือ ๑ = มีปญหามาก ๒ = มีปญหาปานกลาง ๓ = มีปญหานอย/ไมมีปญหา
ท้ังนี้  จะนําขอมูลเฉพาะตัวชี้วัดท่ีได คะแนน ๑ มาพิจารณา   ดังนี้

 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน
๑) ดานความเขมแข็งของชุมชน

- การไดรบัความคุมครองทางสังคม
๒) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- คุณภาพดิน
 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน

๑) ดานสุขภาพและอนามัย
- การกีฬา

๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน
- การเรียนรูโดยชุมชน - การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน

๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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- คุณภาพดิน

 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน
๑) ดานสุขภาพและอนามัย

- การกีฬา
๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน

- การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- คุณภาพดิน
 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน
๑) ดานความรูและการศึกษา

- การไดรับการศึกษา
๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน

- การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- คุณภาพดิน
 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน
๑) ดานสุขภาพและอนามัย

- การกีฬา
๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน

- การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- คุณภาพดิน - คุณภาพน้ํา
๑๐.2 การแกไขปญหา
๑) สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  โดยรวมมือกับทุกภาคสวน  ไมวาจะเปน  อําเภอ  ตํารวจ

โรงพยาบาล สาธารณสุข ผูนําชุมชน  รวมทํากิจกรรมตางๆ กับชุมชน  ใหประชาชนเกิดความไววางใจและ
ไดรับความคุมครองทางสังคม มีความเปนกลาง  รับทราบปญหาและเรงแกไข

๒) อํานวยความสะดวก ประสานงาน ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน
๓) รวมมือกับอําเภอ  เกษตรอําเภอ  สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการใชประโยชนจากดินและน้ํา

ใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส
๔)  รวมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  สงเสริม  รณรง ปองกัน  สุขภาพและอนามัยของ

ประชาชน  สงเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน
๕) สงเสริม  สนับสนุนเปดโอกาสใหเด็กไดรับการศึกษา  จัดกิจกรรมใหความรูตางๆ

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



สวนที่ 2
ยุทธศาสตรองคกรปกครองทองถ่ิน

2.๑ ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับชาติ
๒.๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐
ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ    ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปยอได
ดังนี้

http://www.loublao.go.th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=83

๑. ความเปนมา...
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ความเปนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙)
และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทําราง
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป

สาระสําคัญ
สภาพแวดลอม
กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของ

โลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี
และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจ
ของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบ
พ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนา
ในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและ
ชนบทขยายวงกวางข้ึนและปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ัง
โอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ี
อยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยู
ในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนาเขา
มาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อน
ของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง
ดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย
อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งลวน
แลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดิน
ของภาครัฐ นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไม
สามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน
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ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญในทุกมิติ

วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรชาติ
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี

การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจนประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูใน
กลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖
ยุทธศาสตร ไดแก

๑. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ

๔) กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงาน

ตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใต
ระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนา
ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยาง
ตอเนื่องและบูรณาการ
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4.1 ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ

(๑) สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนด
เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกัน
สามารถถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของ
หนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได

(๒) ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบ
กฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความ
ตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ

(๓) กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร
การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถ
กําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ

2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาใน
หลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการใน
การวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข

๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ

(๑) ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป
๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per
Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป
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(๒) การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถใน

การแขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากข้ึน

(๓) ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัย
การผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน

(๔) การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอ
การแกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต

(๕) อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก
(๖) สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ

ไดรับการยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงใหเกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมี
รายไดสูง

(๗) สถานการณดานโครงสรางพ้ืนฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวย
รูปแบบการขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางน้ําและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาด
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการน้ําประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงน้ําดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไม
ท่ัวถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง

๒.๒ ดานสังคม
(๑) โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย
(๒) ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี

หลากหลายรูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดลง
(๓) คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม

คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด
คือ ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน

(๔) สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายได ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อม
ลาดานรายไดมีแนวโนมดีข้ึนเล็กนอย

(๕) ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย
(๖) คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน ไดรับความคุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยู

ภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนา และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ขณะท่ี กลุม
ผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากและรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอย
โอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร
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(๗)วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุ

วัฒนธรรมมากข้ึน
(๘) ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบ

ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณา
การเปนแผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัดเพ่ือใหไดรับการสนับสนุนท้ังในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของ
ชุมชน

(๙) ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม
ในชวงระยะเวลากวา ๑๐ ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความ
รุนแรงมากข้ึน นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรง
และทางออม

๒.1.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑) ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิด

ความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน
(๒) ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๓) ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความ

รุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และ
ดินถลม สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาท

๒.1.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
(๑) ดานธรรมาภิบาล
(๒) ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(๓) ดานการทุจริตคอรรัปชั่น

2.1.5 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
(๑) บริบทภายใน

- การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
- ความเหลื่อมล้ํา
- ความเปนเมือง
- การบริหารจัดการภาครัฐ

(๒) บริบทภายนอก
- การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก
- การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว
- ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)



-21-
2.1.6 กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย

๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําให

การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ

๒ เปาหมาย
(๑) การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย

อยางมีคุณภาพ
(๓) การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๔) การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ

3. แนวทางการพัฒนา
(๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมี

คุณภาพ
(๓) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
(๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนฐานการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัยและ
อินทรีย และเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอาทานอลของประเทศ รวมท้ังเปนแหลงทองเท่ียว
ทางโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตร อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหลงทองเท่ียวธรรมชาติ และแหลง
ทองเท่ียวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 5 แนวทางดังนี้

1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย
2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง
3. ยกระดับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม ยุคกอนประวัติศาสตร

และกีฬาสูนานสาชาติ
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
5. ฟนฟูทรัพยากรปาไมคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีตนเลย
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ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร โดยกําหนดและทําเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ และพ้ืนท่ีปานอกเขตอนุรักษให
แตละแหงชัดเจน เนนใหประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟูและปองกันการบุกรุก คุกคามปาไมและพ้ืนท่ีชุมน้ํา
อนุรักษทรัพยากรดินและพ้ืนท่ีตนน้ําใหสมบูรณ

ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ไดใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ ดังนี้
1. การพัฒนาดานการคาชายแดนและสรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือการรวมมือทาง

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบ Contact Farming กับ สปป.ลาว และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในเมืองและดานชายแดนใหสะดวก รวดเร็ว เอ้ือตอการคาการลงทุน

2.การพัฒนาดานการบริหารจัดการ เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการคา เชน จัดทําเวลาทําการของ
ดานมุกดาหาร- สะหวันนะเขต และดานสะหวัน-ลาวบาว ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน การใหสัตยาบันภาคผนวก
และพิธีสารแนบทายการดําเนินการความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง(GMS
Cross-Border Transportation Agreement : GMS CBTA) เพ่ืออํานวยความสะดวกการผานแดนของคน
และสินคาในอนุภูมิภาค การรวมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection :SWI เพ่ือใหเอ้ือตอการ
ตรวจปลอยสินคา ณ จุดเดียว Single Stop Inspection :SSI ท่ีดานมุกดาหาร-สะหวันเขต

3. พัฒนาการทองเท่ียว โดยเนนทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน และพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

4. พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเนนสงเสริมให
พ้ืนท่ีชลประทานเปนพ้ืนท่ีเกษตรกาวหนา ผลิตสินคาเกษตรมูลคาเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก ไมดอกไมประดับ และ
ผลไม และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม เชน ยาพารา ปาลมน้ํามัน ใหมากข้ึน ควบคูกับการสนับสนุนการทํา
ปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ

5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปดประตูสูอินโดจีน โดย
ยกระดับการศึกษา และสงเสริม ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน

นโยบายจังหวัดสกลนคร
ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสกละคร โดยยึดหลักการทํางาน
“สกลนคร” คือ

ส : สถาบันพระมหากษัตริย สามธรรม และสามดํามหัศจรรย
ก : เกษตร
ล : ลุงทุนและการคา
น : เมืองนาอยู
ค : คน หมูบาน/ชุมชน
ร : รวมมือทํางาน

โดยมีแนวทางพัฒนาจังหวัดสกละคร ท่ีสําคัญ 3 แนวทางไดแก
1. ยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวจังหวัดสกลนครใหมีชื่อเสียง
2. สงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและสินคา OTOP
3. สงเสริมสนับสนุนการคาการลงทุน
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แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศนจังหวัดสกลนคร

“เปนแหลงเกษตรปลอดภัย กาวไกลการคา พัฒนาการทองเท่ียว”
พันธกิจของจังหวัดสกลนคร

พันธกิจท่ี ๑ บริหารยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจท่ี ๒ ประสานงานสงเสริม สนับสนุน และเสริมสรางความรวมมือทุกภาคสวนจังหวัดสกลนคร

อยางบูรณาการ สูการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
พันธกิจท่ี ๓ กํากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี
ประเด็นยุทธศาสตร

๑.การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.พัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว
๓.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
๔.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
๕.การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร

วิสัยทัศน
“สกลนครนาอยู มุงสูนวัตกรรม รองรับ AEC สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
๑.จัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา และไฟฟา
๒.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
๓.สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบรอย
๔.สงเสริมและเสริมสรางการคา การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกร
๕.สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
๖.สงเสริมและเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๗.พัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครฐั ภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืน
๘.เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ

เปาหมายการพัฒนา (เปาประสงค)
๑.ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน อุปโภค และ บริโภคอยางท่ัวถึง
๒.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
๓.ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอย
๔.การคา การงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ไดรับการสงเสริมอยางเปนระบบ
๕.สงเสริมการทองเท่ียว เผยแพรประเพณี และ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางท่ัวถึง
๖.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
๗.ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพอยางท่ัวถึง
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๘.ประชาชนรูรักสามัคคี และประเทศชาติม่ันคง

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร และ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑.๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรและองคกรใหมีความเขมแข็ง
๑.๓ การพัฒนาเพ่ิมมูลคาสินคาเพ่ือสรางความเขมแข็งดานการตลาดสินคาเกษตรและเชื่อมโยง

เครือขาย
๑.๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเท่ียว
๒.๑ การพัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนาธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สูเศรษฐกิจสรางสรรค
๒.๒ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเท่ียว
๒.๓ การพัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
๓.๑ การพัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได
๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาใหท่ัวถึง
๓.๓ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางท่ัวถึง

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและ
ย่ังยืน

๔.๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาการจดัการสิ่งแวดลอมท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
๕.๒ การพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย
๕.๓ การพัฒนาองคกรและบุคลากร
๕.๔ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
๕.๕ กําหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ
๕.๖ เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ

ยุทธศาสตรอําเภอภูพาน
วิสัยทัศนอําเภอภูพาน “เมืองสันติสุข ครัวปลอดภัย ใสใจตนน้ําและระบบนิเวศ”

พันธกิจของอําเภอภูพาน
๑.สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๒.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเท่ียว การคาและการลงทุน
๓.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาท่ีดินการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรพรอมท้ังพัฒนาการประมง
๔.สงเสริมสนับสนุนความรวมมือทุกภาคสวนในการบริหารงานอําเภอไปสูความเปนเมืองสันติสุข
๕.สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมดุลและยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร

๑.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๒.การพัฒนาแหลงทองเท่ียว การคาและการลงทุน
๓.การพัฒนาท่ีดินการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
๔.การบริการจัดการบานเมืองท่ีดี
๕.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

วิสัยทัศนการพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
“ตําบลหลุบเลานาอยู มุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ภายใตการบริหารโดยการมีสวนรวมของประชาชน”
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม
พันธกิจ

-การไดรับขอมูลขาวสารทันสมัยและท่ัวถึง
-จัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู
-สงเสริมและปองกันภัยใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
-สงเสริมและใหความสําคัญกับบทบาทครอบครัว ในการสรางสังคมสุขภาวะ

เปาประสงค
-ประชาชนรับการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ
-ประชาชนไดรับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
-ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและมีสวนรวมกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
-ระดับความสําเร็จการจัดการศึกษาและเรียนรูใหกับประชาชน
-ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสาธารณสุข
-จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.พัฒนาระบบการับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย รอยละของชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน
๒.พัฒนาคนและสงเสริมการศึกษาอยางท่ัวถึง ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา
๓.พัฒนาและสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริม

ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน
๔.เสริมสรางสมรรถนะชุมชนเขมแข็ง จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม เสริมสราง

คุณภาพชีวิตและชุมชนของคนในทองถ่ิน
๕.สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รอยละของประชาชนท่ีเขาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาการคา การลุงทุน และการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ

ความม่ันคง

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสะดวกและปลอดภัย
เปาประสงค

มีการคมนาคมท่ีสะดวกและไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางท่ัวถึงและเพียงพอ
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค

จํานวนถนนท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึนและจํานวนของอุบัติเหตุลดลง

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน
ทางเทา ทอระบายน้ํา

ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชถนนและทางเทา

๒.พัฒนาระบบไฟฟา ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชไฟฟา
๓.พัฒนาระบบการสื่อสาร รอยละของผูรับบริการใหมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
๔.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค รอยละของประชาชนท่ีมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
๕.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

๖.พัฒนาและสงเสริมสุขภาพของประชาชน อัตราเจ็บปวยของประชาชนลดลง
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
พันธกิจ การเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงค ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค รอยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.พัฒนาศักยภาพการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต รอยละของจํานวนการจําหนายสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน
๒.พัฒนาแหลงท่ีดินทํากิน รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีมีเอกสารสิทธิในท่ีดินทํากิน
๓.พัฒนาและสงเสริมอาชีพแกประชาชน จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุนพัฒนา

อาชีพ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ

สงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกและความตระหนักในการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม
เปาประสงค

ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีปราศจากมลพิษ และมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค

จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการจัดการดานสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดลอม

ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
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๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหาร
พันธกิจ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานในองคกรและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
เปาประสงค

บุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค

ระดับความสําเร็จของการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารและ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ระดับความสําเร็จของการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร

๒.สงเสริมการบริการงานตามหลักธรรมมา-
ภิบาล

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด กองคลัง
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้

แผนภาพท่ี 1 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตร                   ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร

แผนงานการพัฒนา แผนงานการพัฒนา      แผนงานการพัฒนา

โครงการ โครงการ                 โครงการ
- กิจกรรมท่ี 1 - กิจกรรมท่ี 1 - กิจกรรมท่ี 1
- กิจกรรมท่ี 2 - กิจกรรมท่ี 2 - กิจกรรมท่ี 2
- กิจกรรมท่ี 3 - กิจกรรมท่ี 3
- กิจกรรมท่ี 4

๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไดใชการวิเคราะห
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา
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จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน (Weaknesses)
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
๑. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว
๒. ระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย
๓. การใหความสําคัญดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานเศรษฐกิจ
๑. มีผลผลิตทางการเกษตร เชนผลไม หลากหลายชนิด ยางพารา มันสําปะหลัง
๒. องคกรมีกลุมสตรีและศูนยถายทอดเทคโนโลยีเปนที่รูจักและขึ้นชื่อและ
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถเฉพาะดาน  สามารถใหความรูและมีแหลงการ
เรียนรู
๓. บุคลากรรูจักหนาที่และความรับผิดชอบในหนาที่
๔. อบต.มีความอิสระในการดําเนินงาน การบริหารงานเปนไปดวยความรวดเร็ว
ทันทวงที
ดานสาธารณสุข
๑. มีสถานใหบริการดานสาธารณสุข
๒. ประชนชนในความสําคัญ  สนใจดูแลสุขภาพรางกายมากขึ้น
ดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๑. มีบุคลากรที่มีความสามารถดานภูมิปญญาทองถิ่น
๒. เด็กไดเขารับการศึกษาตามเกณฑ
๓. มีสถานศึกษาที่มีความพรอมในการรองรับนักเรียน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ มีแหลงปลาน้ําจืดจาํนวนมาก สงผลใหมี
การพัฒนาและสรางรายได
ดานอยูดีมีสุข
๑. มีศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงที่มีชื่อเสียง
๒. มีการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส และผูดวยโอกาส

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการรวมกัน
ดูแลรักษาทรัพยสินสาธารณประโยชน  งบประมาณในการพัฒนา
ดานคมนาคมไมเพียงพอ  กระแสไฟฟาและระบบประปายังกระจาย
ไมทั่วถึง
ดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
ขาดการสงเสริมดานการตลาด การกระจายผลผลิตทางการเกษตร
เกษตรกรขาดความรู ในการพัฒนาสินคาและดานการตลาด
ประชาชนขาดวินัยดานการเงิน  เกิดปญหาหนี้สินทั้งในและนอก
ระบบขาดการเก็บออม
ดานสาธารณสุข ประชาชนมีสถานที่และอุปกรณในการออกําลัง
กายนอย
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บุคลากรทางการศึกษา
(ครู)มีนอย ขาดแหลงเรียนรูเพื่อใชในการศึกษาเพิ่มเติม อุปกรณส่ือ
การเรียนการสอนไมเพียงพอ เยาวชนขาดทุนทรัพยในการศึกษาตอ
หลักจากภาคบังคับ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขาดจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มลภาวะเส่ือมโทรม
การใหบริการจัดเก็บขยะยังไมทั่วถึง ขาดการบริหารจัดการที่ดีของ
โครงการงานอุตสาหกรรมตางๆ
ดานอยูดีมีสุข อบต.ไมไดดําเนินงานในกิจกรรมศูนยฯ โดยตรง
อบต.ไมสามารถใหความชวยเหลือไดอยางทั่วถึง

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค  (Treats)



ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การถายโอนงาน งบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานโครงสรางพื้นฐาน มีแหลงน้ําสํารอง และไดรับการสนับสนุนนโยบายของ
ทองถิ่นในดานแหลงน้ํา การจัดการน้ําอยางมีคุณภาพ
ดานเศรษฐกิจ มีโครงการสงเสริมในรูปแบบตางๆ เชน กองทุนหมูบาน กลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต และธุรกิจชุมชนอื่นๆ การแทรกแซงราคาสินคา  นโยบาย
รัฐบาลตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนเพื่อใชเปนหลักคํ้าประกัน  และการ
คมนาคมขนสงผลผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งการนําเอาเทคโนโลยีมาใช ในการ
ดําเนินงาน
ดานสาธารณสุข นโยบายรัฐบาลตามโครงการบัตรประกันสุขภาพ ๓๐ บาท
รักษาทุกโรค
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม การถายโอนตามโครงการตางๆ เชน
อาหารเสริม(นม) โรงเรียน อาหารกลางวัน ส่ือการเรียนการสอน  การขยาย
โอกาสทางการศึกษา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรณรงค สงเสริมใหทองถิ่นมีการ
บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยนื
ดานอยูดีมีสุข รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพยีง

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การถายโอนงาน งบประมาณจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดานโครงสรางพื้นฐาน มีแหลงน้ําสํารอง และไดรับการ
สนับสนุนนโยบายของทองถิ่นในดานแหลงน้ํา การจัดการน้ําอยางมี
คุณภาร
ดานเศรษฐกิจ มีโครงการสงเสริมในรูปแบบตางๆ เชน กองทุน
หมูบาน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และธุรกิจชุมชนอื่นๆ การ
แทรกแซงราคาสินคา  นโยบายรัฐบาลตามโครงการแปลงสินทรัพย
เปนทุนเพื่อใชเปนหลักคํ้าประกัน  และการคมนาคมขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร  รวมทั้งการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน
ดานสาธารณสุข นโยบายรัฐบาลตามโครงการบัตรประกันสุขภาพ
๓๐ บาทรักษาทุกโรค
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม การถายโอนตามโครงการ
ตางๆ เชน อาหารเสริม(นม) โรงเรียน อาหารกลางวัน ส่ือการเรียน
การสอน  การขยายโอกาสทางการศึกษา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรณรงค สงเสริมให
ทองถิ่นมีการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ดานอยูดีมีสุข รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
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๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ

สถานการณสภาพแวดลอมภายนอก เปนปจจัยท่ีสงผลตอการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ท่ีไมสามารถควบคุมไดหรือควบคุมไดในระยะสั้น ๆ ประกอบดวย
ปจจัยดานตางๆ ดังนี้

1. ดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural  Factors : S) ไดแก จํานวนประชากร
ระบบการศึกษา คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวโนมทางสังคม การคมนาคม การสื่อสาร อาชีพและ
ปญหา สังคม ฯลฯ

2. ดานเทคโนโลยี (Technological  Factors : T) ไดแก ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การผลิตเครื่องจักรกลตาง ๆเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ

3. ดานเศรษฐกิจ  (Economic  Factors  :  E) ไดแก งบประมาณท่ีจัดเก็บได
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ภาวะทางการเงิน การวางงาน  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย
การลงทุนตาง ๆ ฯลฯ

4. ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal  Factors : P) ไดแก  รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัตเิก่ียวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายรัฐบาล  นโยบายหนวยงานตน
สังกัด  กฎหมาย  ระเบียบตาง ๆ การแทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ
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3.3.ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

สกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัด
สกลนคร

ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนาการคา การ

ลงทุน และการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย เพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน

ยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนาการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ

อยางสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 5
การบริหรกิจการ

บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ

มั่นคง

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ
และมาตรฐาน
2. สรางความเขมแข็งของ
สถาบันการเกษตร และ
เสริมสรางศักยภาพให
ประชาชนในภาคเกษตรกรรม

1.สรางขีดความสามารถ
ในดานการคา การลงทุน
2. สนับสนุนการ
ทองเที่ยว 3 ธรรม
3. เพ่ิมศักยภาพในการ
คมนาคมขนสง

1. สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสรางการ
เรียนรูและทักษะของ
คนทุกกลุม

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปองกันและฟนฟูอนุรักษ
ปาตนน้ํา เชิงบูรณาการ
2. สงเสริมการบูรณาการ
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ทั้งในเมืองและชนบท
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
อยางเปนระบบ

1. พัฒนาสมรรถนะ
ขาราชการจังหวัดสู
องคการสมถรรนะสูง
2. สงเสริมการนําการ
บริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหมมาใชในการ
บริหารจังหวัด
3. พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
รักษาความม่ันคง
ความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

ยุทธศาสตร
การพฒันา

อบต.หลบุเลา

ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และสังคม

ยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 5
การพัฒนาการเมือง

การบริหาร

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนาการคา การ

ลงทุน และการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย เพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน

ยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนาการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ

อยางสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 5
การบริหรกิจการ

บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ

มั่นคง
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ประชาชนรบัการศึกษาและการ
เรียนรูที่มีมาตรฐานคุณภาพ
ไดรับสวัสดิการและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน เขาถึงขอมูล
ขาวสารและมีสวนรวมกิจกรรม
ขององคการบริหารสวนตําบล

มีการคมนาคมที่สะดวก
และไดรับบริการดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการอยางทั่ว
และเพียงพอ

ประชาชนมีการประกอบ
อาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน ประชาชนอยูใน

สภาพแวดลอมที่
ปราศจากมลพิษ และมี
ระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรในองคกร
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง
ตามระเบียบ กฎหมาย
ฯลฯ

แนวทางการ
พัฒนา

1. พัฒนาระบบการรับรู
ขอมูลขาวสารที่ทันสมัย
2. พัฒนาคนและสงเสริม
การศึกษาอยางทั่วถึง
3. พัฒนาและสงเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม
4. เสริมสรางสมรรถนะ
ชุมชนเขมแข็ง
5.สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
6. พัฒนาและสงเสริม
สุภาพของประชาชน

1.กอสราง ปรับปรุง บํารุง
รักษาถนน สะพาน ทาง
เทา ทอระบายน้ํา
2. พัฒนาระบบไฟฟา
3. พัฒนาระบบการสื่อสาร
4. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภค
5. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร

1. พัฒนาศักยภาพ
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
2. พัฒนาแหลงที่ดินทํากิน
3. พัฒนาและสงเสริม
อาชีพแกประชาชน

1. สงเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1. สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการบริหารและ
บุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา
2. สงเสริมการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน “ตําบลคนดี มั่งมีผลผลิต เศรษฐกิจพอเพียง สําเนียงชวนฟง ผ้ึงรอยรังชวนมอง ถํ้าเสี่ยงของแหลงตํานาน”
ตํานาน”

พันธกิจ สงเสริมและ
รณรงค
ปองกันดาน
สุขภาพ
อนามัยให
แข็งแรง
สุขภาพดี
ถวนหนา

สงเสริมปลูก
จิตสํานึกดาน
คุณธรรม
จริยธรรม
เกี่ยวกับ
โบราณสถานท่ี
มีอยูในสังคม
ใหรูสึกเกิด
ความหวงแหน
ขนบธรรม
เนียมประเพณี

สงเสริม
การ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิป
ไตยใน
ชุมชน

ปองกันและ
ปราบปราม
ปญหา
อาชญากรรม
ในพื้นท่ี เพื่อ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
พัฒนาดาน
พื้นฐานการ
สัญจรไปมาให
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ใหมีนํ้าเพื่อ
การอุปโภค
บริโภค
และเพื่อ
การ
ประกอบ
อาชีพ
ทางการ
เกษตร

ขยายเขต
ไฟฟา
ภายใน
หมูบาน
และเพื่อ
การ
ประกอบ
อาชีพ
ทางการ
เกษตร

ดูแล
ผูสูงอายุ
และผู
พิการ

สงเสริม
สนับสนุน
การ ปฏิรูป
การศึกษา
ใหทันสมัย
ตอ
เทคโนโลยี
ปจจุบัน

สงเสริม
การ
ประกอบ
อาชีพ
ทางการ
เกษตร

สงเสริม
การ
รณรงคให
ประชาชน
มีจิตสํานึก
อนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และฟนฟู
ปาเสื่อม
โทรม
สิ่งแวด
ลอมและ
สถานท่ี
ทองเท่ียว

เปาประสงค
ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิต
สูงข้ึน และมี
ความรูสึกรัก
หวงแหนสมบัติ
ของสวนรวม
อนุรักษ
ขนบธรรม
เนียมประเพณี

ประชาชน
มีความรู
และทัศนะ
คติท่ีดีตอ
การ
ปกครอง
ประชาธิป
-ไตย

เพื่อให
ประชาชนได
ใชถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
และมีความ
ปลอดภัยใน
การใชถนน

ประชาช
นมีนํ้ากิน
นํ้าใช
อยาง
สะดวก
สบาย

มีไฟฟา
ท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน
และใชใน
การ
ประกอบ
อาชีพได
อยาง
สะดวก

ผูสูงอายุ
ผูพิการ
ไดรับ
การดูแล

เพื่อใหเด็ก
ไดรับ
ความรู
ทันตอ
เหตุการณ
ปจจุบัน

ประชาชนมี
ความรูและ
สามารถ
พัฒนาดาน
การ
ประกอบ
อาชีพ
ทางการ
เกษตรใหได
ผลผลิตมาก
ข้ึนและได
คุณภาพมาก
ข้ึน

เพ่ือให
ประชา
ชนไดมี
สิ่งแวด
ลอม
และ
ธรรม
ชาติที่ดี

มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ไดรับการ
บริการ
สาธารณ
สุขที่ได
มาตร
ฐาน



สวนที่  3  การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบตัิ

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และสังคม

ยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนาการคา การลงทุน

และการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 5
การพัฒนาการเมือง

การบริหาร

แนวทางการ
พัฒนา

1. พัฒนาระบบการรับรู
ขอมูลขาวสารที่ทันสมัย
2. พัฒนาคนและสงเสริม
การศึกษาอยางทั่วถึง
3. พัฒนาและสงเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม
4. เสริมสรางสมรรถนะ
ชุมชนเขมแข็ง
5.สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
6. พัฒนาและสงเสริม
สุภาพของประชาชน

1.กอสราง ปรับปรุง บํารุง
รักษาถนน สะพาน ทาง
เทา ทอระบายน้ํา
2. พัฒนาระบบไฟฟา
3. พัฒนาระบบการสื่อสาร
4. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภค
5. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร

1. พัฒนาศักยภาพ
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
2. พัฒนาแหลงที่ดินทํากิน
3. พัฒนาและสงเสริม
อาชีพแกประชาชน

1. สงเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1. สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการบริหารและ
บุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา
2. สงเสริมการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล



สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผล

4.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย

จะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ในการประเมิน
แผนนั้นจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 -2565 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม ๒๕62
เรื่อง แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕48 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561

1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10)



3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10)

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)

3.4 วิศัยทัศน (5)

3.๕ กลยุทธ (5)

3.๖ เปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5)

3.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)

3.๘ แผนงาน (5)

3.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)

รวมคะแนน ๑๐๐

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขบัเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
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4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการตองสอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 )        พ.ศ.
2561 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามโครงการ ( Project Performance Monitoring)
คือ กระบวนการวัดปจจัยนําเขา (Inputs) กิจกรรม (Activities) และผลผลิต (Outputs) ของ

โครงการซึ่งกระทําเปนประจําตามชวงเวลาตาง ๆ ระหวางนําโครงการไปปฏิบัติ เพ่ือระบุปญหาและอุปสรรค
ของการดําเนินโครงการวาเปนไปตามแผนหรือไม เพ่ือหามาตรการแกไขได ทันการณ การติดตามโครงการมี
วัตถุประสงคเพ่ือระบุปญหาและอุปสรรคระหวางดําเนินโครงการวาเปนไปตามแผนหรือไม เพราะเหตุใดและ
หาทางแกไขไดทันเหตุการณ การจะติดตามอะไรและเม่ือใดนั้นควรกําหนดขอบเขตการติดตามความกาวหนา
โครงการในดานตางๆ เชน

ติดตามดานการเตรียมการและการวางแผนโครงการ
ติดตามดานการดําเนินโครงการ
ติดตามดานการเบิกจายเงิน

การประเมินผลโครงการ (Project Performance Evaluation)
การประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ

ตลอดจนผลกระทบของโครงการท่ีมีตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย คุณภาพของโครงการและ
ประสิทธิภาพของการบริหารหนวยงาน การจะประเมินผลโครงการอะไรเม่ือใดนั้น สามารถทําไดในขอบเขต
ตามหลักวิชาการ คือ



ประเมินประสิทธิผลโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพโครงการ
ประเมินผลกระทบโครงการ
ประเมินดานวิธีการของโครงการ (Technical Audit)
ประเมินประสิทธิภาพการบริหารของหนวยงาน
โดยปกติท่ัวไปสามารถประเมินโครงการเม่ือดําเนินการไปแลวระยะหนึ่ง (ครึ่งอายุโครงการ และ

หรือเม่ือสิ้นสุดโครงการ)

วิธีการประเมินผลโครงการ
๑.การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ วัตถุประสงคเพ่ือทราบวาคาใชจายของโครงการเปนไป

อยางประหยัดหรือตามประมาณการท่ีวางไว หรือไม โดยเปรียบเทียบคาใชจายตอหนวย (Actual Project
Unit Cost) โดยใชคากลางหรือใชงบประมาณโครงการ/ผลผลิตโครงการท่ีคาดวาจะไดรับ สําหรับ

คาใชจายตอหนวยจริงจะเปนคาใชจายโครงการจริง/ผลผลิตโครงการจริง
๒.การประเมินผลกระทบโครงการ วัตถุประสงคเพ่ือทราบวาผลกระทบโครงการท่ีเกิดข้ึนจริง เปนไป

ตามแผนท่ีวางไวหรือไม ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ท้ังทางบวกและทางลบ โดยทําการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และผูท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ (Project Beneficienrier) 
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๓.การประเมินผลงานดานวิชาการของโครงการ (Technical Audit) วัตถุประสงคเพ่ือทราบวา

โครงการท่ีผานการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบของโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานทาง
วิชาการของสาขาท่ีเก่ียวของหรือไม โดยกําหนดประเด็นของการประเมินตามมาตรฐานทางวิชาการสาขาท่ี
เก่ียวของนั้นๆ และมอบหมายใหผู เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของเปนผูประเมิน เชน งานการฝกอบรบ
(มอบหมายผูเชี่ยวชาญดานฝกอบรม) เปนตน พรอมท้ังใชขอมูลเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการใน
ภาคสนาม

๔.การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของหนวยงาน วัตถุประสงคเพ่ือทราบวาประสิทธิภาพ
และการบริหารงานของหนวยงาน ดําเนินโครงการโดยกําหนดประเด็นและวิธีการประเมินโดยใชทฤษฎี หรือ
ตัวแบบเชิงระบบ (System Theory or Model) เปนกรอบในการประเมินโดยพิจารณา สวนตางดังนี้

- ปริมาณและคุณภาพของปจจัยนําเขา (input) ของโครงการ
- กระบวนการบริหาร (Administrative Process)
- ผลลัพธของโครงการ (Project Outcomes or Results) ซึ่งประกอบดวย
- ผลผลิตโครงการและผลกระทบโครงการ โดยมีการประเมินท้ังหนวยดําเนินการ
สวนกลางและในพ้ืนท่ี

การนําผลการประเมินไปใชประโยชน ดังนี้
-ปรับแผนการจัดการโครงการท่ีเหลือ/ในอนาคตใหบรรจุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน

-ปรับปรุงคุณภาพของโครงการใหไดมาตรฐานทางวิชาการของสาขาท่ีเก่ียวของ
- ปรับการบริหารของหนวยดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
- ใชประกอบการพิจารณาวาสมควรดําเนินโครงการตอไปหรือไม อยางไร

เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลโครงการ



เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
โดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีได
วางไวหรือไม การติดตามและประเมินผลโครงการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีดังนี้
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน

1. การสรุปสถานการณพัฒนา 10

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10

๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10

๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10

๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5)

๕.2 กําหนดจดุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5)

5.๓ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการจัดตั้ง
งบประมาณไดอยางถูกตอง

(5)

๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5)

5.๕ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

(5)

๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (5)

๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5)



๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ

(5)

๕.๙ งบประมาณมคีวามสอดคลองกับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5)

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีงบประมาณ (5)

๕.๑๑ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI)และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

(5)

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค (5)

รวมคะแนน ๑๐๐
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4.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

การนําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565ไปสูการติดตามประเมินผลโครงการ โดยมีการกําหนด
องคกรท่ีรับผิดชอบ วิธีการติดตาม และหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องคกรรับผิดชอบในการ
ติดตาม และประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 28 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561กําหนดใหผูบริหารทองถ่ิน
แตงตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 29 ดังนี้

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอย ปละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน



(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควรท้ังนี้ ยังได
กําหนดไวในระเบียบฯ

ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน

(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4)ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผูบริหารทองถ่ิน

(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ โดยท่ัวกัน
และ
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ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม

4.๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
การจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุเปาหมายท่ีวาง

ไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมี
การติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกป

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้
แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร



(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้
แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ

4.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตอง
ผานกระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน

-111-
๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยาก

และบางเรื่องอาจทําไมได
4.๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ใหมีความสอดคลองกัน

๒) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน พ.ศ.2561-2565

๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น

๔) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง
ดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม



แบบ ผ 02

ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาทรัพยกรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยกรมนุษยและสังคม

๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบการรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย พัฒนาคนและสงเสริมการศึกษาอยางท่ัวถึง พัฒนาและสงเสริมศาสนาวัฒนธรรม เสริมสรางสมรรถนะชุมชนเขมแข็ง สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

พัฒนาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน สนับสนุนการเลือกของ จัดการเลือกตั้งตามระยะเวลา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ผูมาใชสิทธ จัดการเลือกตั้ง สํานักปลัด

ทองถ่ิน อปท. ที่กฎหมายกําหนด ไมตํากวา อยางโปรงใส อบต.หลุบเลา/

รอยละ 60 กกต.สน.

2 โครงการวันพอแหงชาติ เพ่ือรําลึกในพระมหา- คณะผูบริหาร พนักงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน ประชาชนในพ้ืนที่ สํานักปลัด
กรุณาธิคุณของพระเจา ประชาชนตําบลหลุบเลา กิจกรรม มีสวนรวมในการ อบต.หลุบเลา
อยูหัวรัชกาลที่ 9 รําลึกในพระมหา-

กรุณาธิคุณของ

รัชกาลที่ 9
3 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ เด็กและเยาวชน ตําบหลุบเลา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็ก เยาชนไดรับ เด็กและเยาวชน สํานักปลัด

หมูบานและตําบล เยาวชนไดเรียนรูเก่ียว ประโยนชมาก ไดรับการสงเสริม อบต.หลุบเลา

กับระบอบประชาธิปไตย กวารอยละ 79 ความรูและมีเวที
แสดงออก
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                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและท่ีผานมา



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการบรรเทาทุกขและชวยเหลือ เพ่ือชวยเหลือบรรเทา ชวยเหลือบรรเทาทุกข ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ 80 ผู สามารถบําบัด สํานักปลัด

ประชาชนผูประสบภัยและ ทุกขแกประชาชนผู แกประชาชนผูประสบภัย ประสบภัยไดรับ ทุกขบํารุงสุขใหแก อบต.หลุบเลา

ผูดอยโอกาส ประสบภัย สาธารณภัย สาธาณภัยตางๆ การชวยเหลือ ประชาชนในพ้ืนที่
5 โครงการฝกอบรมซักซอม เพ่ือทบทวนและเพ่ิมความ สมาชิก อปพร. เจาหนาที่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ100 ประชาชนมีความ สํานักปลัด

แผนการปองกันและบรรเทา รูความสามารถใหระงับ พนักงานสวนตําบล ของ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต อบต.หลุบเลา

สาธาณภัย เหตุและชวยเหลือเบ้ืองตน ของ ต.หลุบเลา ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน

แกผูประสบเหตุสาธารณะ และทรัพยสิน

6 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกูชีพ- เพ่ือใหประชาชนมีความ จัดซื้ออุปกรณที่ใชในการกูชีพ-กูภัย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ100 ประชาชนมีความ สํานักปลัด

กูภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย ใน อบต.หลุบเลา ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต อบต.หลุบเลา

สินมากข้ึน ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
และทรัพยสิน

7 โครงการจัดซื้อชุดปฎิบัติงานปองกัน เพ่ือใหพนักงานดาน จัดซื้อชุดปฎิบัติงานหนาที่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนที่จัดซื้อ การปฎิบัติงาน สํานักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย ปองกันฯทํางานอยาง ดานปองกันฯ เชน หมวก ชุดปฎิบัติงาน มีประสิทธิภาพ อบต.หลุบเลา

มีประสิทธิภาพ เสื้อ กางเกง รองเทา ฯลฯ ดานปองกันฯ มากข้ึน
๘ โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณดับเพลิง เพ่ือใหประชาชนมีความ จัดชื้ออุปกรณที่ใชในการดับเพลิง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนอุปกรณ การปองกนและ สํานักปลัด

เครื่องดับเพลิง เชน สายดับเพลิง
ขอตอ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย การดับเพลิง บรรเทาสาธารณ- อบต.หลุบเลา
ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ มากข้ึน ภัยรวดเร็วข้ึน

9 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆที่ เพ่ือใหประชาชนมีความ จัดซื้อวัสดุอุปกรณเก่ียวกับงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนวัสดุ การปฎิบัติงาน สํานักปลัด

เก่ียวของกันงานปองกันและบรรเทา ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย ปองกันและบรรเทาสาธารภัย อุปกรณที่จัดซื้อ มีประสิทธิภาพ อบต.หลุบเลา

สาธารณภัย เชน กรวย ฯลฯ สินมากข้ึน มากข้ึน
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๑๐ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟปาย เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ ติดตั้งสัญญาไฟ ปายจราจร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนการติด ประชาชนมีความ สํานักปลัด
จราจร จากการคมนาคม ภายในเขต อบต.หลุบเลา ตั้งสัญญาไฟฯ ปลอดภัยในชีวิต อบต.หลุบเลา

11 โครงการปองกันเด็กจมน้ําในเด็ก เพ่ือใหความรูแกครู และ จัดกิจกรรมและอบรมใหความรูกับ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อัตราการเสียชีวิต สามารถปองกัน สํานักปลัด

ผูปกครองใหรูจักวิธี ครู ผูปกครองและเด็กใน ศพด. จากการจมน้ําของ การจมน้ําของ อบต.หลุบเลา/

ปองกันเด็กจมน้ํา ทั้ง 3 แหง โรงเรียนในสังกัด เด็กอายุตํ่ากวา 15ป เด็กได ศพด.3 แหง/

สพฐ.ทั้ง 3 แหง ไมเกิน 8:100000 รร.สพฐ. 3 แหง

12 โครงการเปดโลกทัศนแหงการเรียนรู เพ่ือสงเสริมใหเด็กได จัดซื้อชุดอุปกรณรับสัญญาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมี สํานักปลัด

เรียนรูนวัตกรรมระดับ และตูเก็บอุปกรณใหกับ ศพด. นักเรียน ความรูความเขา อบต.หลุบเลา/

ปฐมวัยจากแหลงเรียนรู ทั้ง 3 แหง ใจและพัฒนา ศพด ทั้ง 3 แหง

นอกสถานที่ ทักษะมากข้ึน
13 โครงการฝกซอมปองกันเด็กติดในรถ เพ่ือใหความรูแกครู จัดกิจกรรมและอบรมใหความรูกับ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูที่ มีความรูความเขา สํานักปลัด

ผูปกครองและผูมีสวน ครู ผูปกครองและเด็กใน ศพด. เขารวม ใจและสามารถ อบต.หลุบเลา/

เก่ียวของกับเด็กรูวิธี ทั้ง 3 แหง นําไปใชในชีวิตได ศพด.3 แหง/

ปองกันฯ รร.สพฐ. 3 แหง

14 โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันยา- เพ่ือสรางภูมิคุมยาเสพติด จัดกิจกรรมและอบรมใหความรูกับ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปญหายาเสพ สามารถสรางภูมิ อบต.หลุบเลา

เสพติดระดับเด็กปฐมวัย(EF) ในเด็กปฐมวัยผานชุดสื่อ ครู ผูปกครองและเด็กใน ศพด. ติดในพ้ืนที่ลดลง คุมกันยาเสพติด ศพด.3 แหง/

พัฒนาสมองในการบริหาร ทั้ง 3 แหง โรงเรียนในสังกัด ใหเด็กปฐมวัย รร.สพฐ. 3 แหง

จัดการชีวิต สพฐ.ทั้ง 3 แหง
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15 โครงการเขาคายธรรมะอบรม เพื่อปลูกฝงและเสริมสราง เด็กและเยาวชนในเขต ต.หลุบเลา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนเด็กและ มีความรูความ สํานักปลัด

คุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็ก จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน จํานวน 100 คน เยาวชนที่เขา เขาใจในหลัก อบต.หลุบเลา

และเยาวชน ตามหลักธรรมทางพระพุทธ- รวมกิจกรรม พุทธศาสนา
ศาสนาฯ

16 โครงการครอบครัวมีสุข เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน ครู ผูปกครองและเด็กใน ศพด.          30,000         30,000          30,000         30,000         30,000 จํานวนครู สรางความรัก สํานักปลัด

ต.หลุบเลามีครอบครัวที่อบอุน ทั้ง 3 แหง ผูปกครองที่เขา ความอบอุน อบต.หลุบเลา

สูชุมชนที่เขมแข็ง รวมกิจกรรม ในครอบครัว
17 โครงการเยาวชนไทยโตไปไมโกง เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและ เด็กและเยาวชนในเขต ต.หลุบเลา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนเด็กและ สรางภูมิคุมกัน สํานักปลัด

เยาวชนตระหนักถึงหนาที่ของ จํานวน 100 คน เยาวชนที่เขา ปญหาทุจริต อบต.หลุบเลา

ตนเองและสรางคานิยมใหเปน รวมกิจกรรม คอรัปชั่น

ภูมิคุมกันตอปญหาทุจริต

คอรัปช่ัน

18 โครงการสืบสานศิลปหัตถกรรม เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเรียน เด็กและเยาวชนในเขต ต.หลุบเลา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนเด็กและ เด็กและเยาชน สํานักปลัด

ทองถ่ิน รูจักวิธีชีวิต รูถึงคุณคาประวัติ จํานวน 100 คน เยาวชนที่เขา รูถึงคุณคาประ- อบต.หลุบเลา

ศาสตรในทองถ่ินความเปนมา รวมกิจกรรม วัติศาสตรและ

และประเพณีวัฒนธรรมฯ ประเพณีฯ

๑๙ โครงการศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ครู คณะกรรมการฯ เจาหนาที่ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศพด.มีการ เพ่ิมประสบการณ สํานักปลัด

ตนแบบของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย

ประสบการณกับหนวย ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาได ในการบริหารจัด อบต.หลุบเลา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหลุบเลา งานที่ไดมาตรฐานและนํา ตนแบบ มาตรฐาน การ ศพด.

ความรูมาปรับปรุงและพัฒนา
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20 โครงการแขงขันกีฬา เพ่ือสรางความสมัคคีการ จัดการแขงชันกีฬาระหวาง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ โครงการ การมีสวนรวม สป.อบต.หลุบเลา

“หนวยงานสัมพันธ” มีสวนรวมระหวาง อปท. พนักงานสวนตําบล/ส.อบต./ผูนํา กิจกรรม ของคนในพ้ืนที่ /คกก.หมูบาน/

ผูนําทองถ่ิน หนวยงาน ทองถ่ิน/องคกรชุมชน ประชาชน ประชาชน
ราชการและองคกรชุมชน ทั่วไป ม. 1-15

21 โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร พนักงานสวนตําบล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ โครงการ สรางสุขภาพ สํานักปลัด

ขยับกาย สบายชีวี ในหนวยงานไดออกกําลัง พนักงานจาง ฯ ประชาชนในตําบล กิจกรรม ที่ดีและการมีสวน อบต.หลุบเลา

กายเปนแบบอยางทีดีแก หลุบเลา รวมในองคกร

ประชาชนฯ
22 โครงการสํารวจขอมูลสัตวและข้ึน เพ่ือสํารวจขอมูลประ สํารวจขอมูลประชากรสนัขและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนสุนัขและ มีจํานวนประชา- สํานักปลัด

ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว ชากรสุนัขและแมว แมว/โค-กระบือ ในพ้ืนที่ แมวที่ไดรับการ กรสุนัชและแมว อบต.หลุบเลา/
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ ในพ้ืนที่ ต.หลุบเลาและ ต.หลุบเลา สํารวจและลง ในพ้ืนที่เปน ปศุสัตวอําเภอ
สุนัขบาตามพระปณิธาน ศ.ดร. ลงขอมูลในระบบ ขอมูลในระบบ ปจจุบัน /ปศจ.สกลนคร
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา Thairabies.net
ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

23 โครงการจัดกิจกรรมรวมพลัง เพ่ือสงเสริมสนับสนุน กลุมสตรี ต.หลุบเลาทั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนสตรี สรางความรัก สํานักปลัด

สตรีตําบลสรางความรักและ สรางความรัก และ 15 หมูบาน ที่เขารวม สามัคคี อบต.หลุบเลา/

ความสามัคคี ความสมัคคีกลุมสตรี กลุมสตรี
ระดับตําบล ต.หลุบเลา

24 โครงการอุดหนุนสําหรับเบ้ียยังชีพ เพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส 9,000,000 9,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนผูสูง ผูสูงอายุ ผู สํานักปลัด
ผูสูงอายุ คนพิการและผูปวย ผูพิการ ฯใหมีความเปน ตามที่ไดข้ึนทะเบียน อายุฯ ใน พิการฯ ไดรับ อบต.หลุบเลา
โรคเอดส อยูที่ดีข้ึน ต.หลุบเลา เบ้ียยังชีพ 39

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและท่ีผานมา



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25
จัดกิจกรรมพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัว

สํานักปลัด
อบต.หลุบ

เลา/อําเภอภู
พาน

26 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน จางเหมาบริการบุคคลภายนอก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ สามารถใหบริการ สํานักปลัด

ระบบการแพทยฉุกเฉิน งานระบบการแพทย จํานวน 4 คน และคาตอบแทน ของประชาชน ดานการแพทย อบต.หลุบเลา

ฉุกเฉินอบต.หลุบเลา อ่ืนๆ ปฎิบัตินอกเวลาราชการฯ ฉุกเฉินใหกับ
27 โครงการฟนฟูสมรรถภาพทาง เพ่ือใหผูสูงอายุในพ้ืนที่ ผูสูงอายุทั้ง 15 หมบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีอารมณ สํานักปลัด

รางกายและจิตใจของผูสูงอายุ ไดมีโอกาศทําบุญ ฟง ต.หลุบเลา 15 หมูบาน ที่เขารวมโครง จิตใจแจมใส ได อบต.หลุบเลา

ธรรมะเพ่ือกลอมเกลาจิต การฯ บอกเลาเรื่องราว

ใจ
28 โครงการสัตวปลอดโรคคนคปลอดภัย เพ่ือปองกันและควบคุม ฉีดวัคซีนปองกันและควบคุมโรค 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 อัตราการแพร สามารถควบคุมการ อบต.หลุบเลา

จากโรคพิษสุนัขบาฯ โรคพิษสุนัขบา พิษสุนัขบา ระบาดลดลง แพรระบาดของโรค

พิษสุนัขบา
29 โครงการคายเด็กและเยาวชน เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเด็ก จัดอบรมเด็กและเยาวชนตําบล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กิจกรรมที่ เด็กและเยาวชน อบต.หลุบเลา

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และเยาวชนมีความรู หลุบเลา  จํานวน 100 คน ดําเนินการ มีความรูความเขา

และสิ่งแวดลอม ความเขาใจเก่ียวกับการ ใจในการอนุรักษ

อนุรักษฯ
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50,000

จํานวนคร้ังที่จัด
กิจกรรมพระราช
พิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
เจาอยูหัว

ประชาชนมีสวน
รวมในการแสดง
ความจงรักภักดี

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

เพ่ือใหประชาชนในตําบล
เขา ไดมีสวนรวมในการ
แสดงความจงรักภักดี
และรวมฉลองเนื่องใน
โอกาสมหามงคล

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



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการสนับสนุนการ เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน/ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนโครงการ ประชาชนในพ้ืนที่ สํานักปลัด

ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ งานตามแนวทางโครงการ อสม./คณะกรรมกาชุมชนในการ ที่ไดรับการ ไดรับการพัฒนา อบต.หลุบเลา

พระราชดําริดานสาธารณสุข พระราชดําริดาน ดําเนินงานตามแนวทางโครงการฯ สนับสนุน คุณภาพชีวิตตาม

 หมูที่ 1-16 สาธารณสุข หมูที่ 1-15 (จํานวน 2โครงการๆละ20,000) แนวทางโครงการฯ
31 โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง เพ่ือสนับสนุนที่ทําการปก- โครงการงานรัฐพิธีตางๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเกิด เพ่ือสงเสริมสนับ สํานักปลัด

อําเภอภูพานในโครงการจัดงาน ครอง อ.ภูพาน ความพึงพอใจ สนุนความเขมแข็ง อบต.หลุบเลา
รัฐพิธีตางๆ รอยละ 80 ชุมชน

32 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมกิจกรรมสภา จัดกิจกรรมตามประเพณี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนกิจกรรม รวมอนุรักษประ- สํานักปลัด
ตําบลหลุบเลา วัฒนธรรมงานบุญประเพณี 12 เดือน (ฮีต 12 คอง 14) ที่ดําเนินการ เพณีทั้ง 12 เดือน อบต.หลุบเลา/

12 เดือน(ฮีต 12 คอง 14) สภาวัฒนธรรมฯ
33 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีอา- นักเรียนโรงเรียน สพฐ.ทั้ง 3แหง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียนมีราง สํานักปลัด

เด็กนักเรียน(รร.สพฐ.) หารกลางวันที่มีคุณคา ไดแก  รร.บานหลุบเลา รร.บาน สพฐ.ในเขต กายเจริญเติบโต อบต.หลุบเลา
ทางโภชนาการ ฮองสิมฯ รร.น้ําพุงฯ จํานวน ต.หลุบเลา ไปตามเกณฑ รร. สพฐ.

700 คน ทั้ง 3 แหง
34 โครงการอุดหนุนสําหรับอาหารเสริม เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีอา- นักเรียนโรงเรียน สพฐ.ทั้ง 3แหง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียนมีราง สํานักปลัด

(นม)ใหกับเด็กนักเรียน(รร.สพฐ.) หารเสริม(นม)เพียงพอมี ไดแก  รร.บานหลุบเลา รร.บาน สพฐ.ในเขต กายเจริญเติบโต อบต.หลุบเลา
โภชนาการที่ดี ฮองสิมฯ รร.น้ําพุงฯ จํานวน ต.หลุบเลา ไปตามเกณฑ รร. สพฐ.

700คน ทั้ง 3 แหง
35 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีอา- ศพด.บานหลุบเลา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียนมีราง สํานักปลัด

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กแล็ก หารกลางวันที่มีคุณคา ศพด.บานจัดระเบียบ ใน ศพด. กายเจริญเติบโต อบต.หลุบเลา
ทางโภชนาการ ศพด.บานฮองสิม ต.หลุบเลา ไปตามเกณฑ ศพด.ทั้ง3 แหง
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36 โครงการอุดหนุนสําหรับอาหารเสริม เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีอา- ศพด.บานหลุบเลา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียนมีราง สํานักปลัด
(นม)ใหกับเด็กนักเรียนใน ศพด. หารเสริม(นม)เพียงพอมี ศพด.บานจัดระเบียบ ใน ศพด. กายเจริญเติบโต อบต.หลุบเลา

โภชนาการที่ดี ศพด.บานฮองสิม ต.หลุบเลา ไปตามเกณฑ ศพด.ทั้ง3 แหง
37 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพ่ือจัดหาหนังสือเรียน ผูเรียนที่มีอายุ 3-5 ป จํานวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนไดรับ สํานักปลัด

สถานศึกษา(คาหนังสือเรียน ศพด.) ใหแกผูเรียนตามนโยบาย 200 คน(ศพด.หลุบเลา/ฮองสิม/ ใน ศพด. การพัฒนาตาม อบต.หลุบเลา
รัฐบาล หลุบเลา) ทั้ง 3แหง มาตรฐานฯ ศพด.ทั้ง3 แหง

38 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพ่ือจัดหาอุปกรณ ผูเรียนที่มีอายุ 3-5 ป จํานวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนไดรับ สํานักปลัด
สถานศึกษา(คาอุปกรณการเรียน ศพด.) ใหแกผูเรียนตามนโยบาย 200 คน(ศพด.หลุบเลา/ฮองสิม/ ใน ศพด. การพัฒนาตาม อบต.หลุบเลา

รัฐบาล จัดระเบียบ) ทั้ง 3แหง มาตรฐานฯ ศพด.ทั้ง3 แหง
39 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพ่ือจัดหาเครื่องแบบ ผูเรียนที่มีอายุ 3-5 ป จํานวน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนไดรับ สํานักปลัด

สถานศึกษา(คาเครืองแบบการเรียน ใหแกผูเรียนตามนโยบาย 200 คน(ศพด.หลุบเลา/ฮองสิม/ ใน ศพด. การพัฒนาตาม อบต.หลุบเลา
ศพด.) รัฐบาล จัดระเบียบ) ทั้ง 3แหง มาตรฐานฯ ศพด.ทั้ง3 แหง

40 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนา ผูเรียนที่มีอายุ 3-5 ป จํานวน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนไดรับ สํานักปลัด
สถานศึกษา(คาเกิจกรรมพัฒนา ใหแกผูเรียนตามนโยบาย 200 คน(ศพด.หลุบเลา/ฮองสิม/ ใน ศพด. การพัฒนาตาม อบต.หลุบเลา
ผูเรียน) รัฐบาล จัดระเบียบ) ทั้ง 3แหง มาตรฐานฯ ศพด.ทั้ง3 แหง

41 โครงการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการ เด็กนักเรียนใน ศพด.ทั้ง 3 แหง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กมีอุปกรณ เด็กไดรับการพัฒนา สํานักปลัด
ปฐมวัยดวยสนามเด็กเลนสราง ทางดานอารม สังคมและ (ศพด.หลุบเลา/ฮองสิม/จัดระเบียบ) เครื่องเลนสมวัย ที่เหมาะสมตามวัย อบต.หลุบเลา
ปญญา สติปญญาของเด็ก ศพด.ทั้ง3 แหง

42 โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ เพ่ือจัดกิจกรรมรวมแขง จัดการแขงขันกีฬา ศพด.ทั้ง 3 แหง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กนักเรียน เด็กไดออกกําลังกาย สํานักปลัด
ของ ศพด.ทั้ง 3 แหง ขันกีฬาของเด็กนักเรียน (ศพด.หลุบเลา/ฮองสิม/จัดระเบียบ) ใน ศพด. ไดเรียนรูทักษะ อบต.หลุบเลา

ใน ศพด. ทั้ง 3แหง การแขงขันฯ ศพด.ทั้ง3 แหง
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43 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ เพ่ือเปนเวทีใหเด็กเล็กได จัดการกิจกรรมแขงขันทักษะดาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การแขงขัน เด็กไดแลกเปลี่ยน สํานักปลัด
 ของศพด. ตําบลหลุบเลา แลกเปลี่ยนเรียนรูฯ ตางๆของเด็กทั้ง ๓ ศพด. ทักษะตางๆ เรียนรู แสดงออก อบต.หลุบเลา

ความสามารถตางๆ ศพด.ทั้ง3 แหง
44 โครงการหองเรียนพัฒนาศักยภาพเด็ก เพ่ือเตรียมความพรอมที่ จัดการกิจกรรมใหเด็กนักเรียนและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็ก เด็กและเยาวชนมี สํานักปลัด

เล็กสู AEC ระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือ เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ เยาวชนตําบลหลุบเลา ที่เขารวม ความรูเก่ียวกับ อบต.หลุบเลา
การศึกษา อาเชี่ยนฯ ศพด.ทั้ง3 แหง

45 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา เพ่ือสงเสริมใหประชาชน จัดซื้ออุปรกณการเลนกีฬา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด
ในตําบลหลุบเลาไดออก อุปกรณในการ แข็งแรง ใชเวลาวาง อบต.หลุบเลา
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ เลนกีฬาตางๆ ใหเปนประโยชน ศพด.ทั้ง3 แหง

46 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดแสดง จัดกิจกรรมวันเด็ก ศพด.ทั้ง3 แหง 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 การมีสวนรวม เด็กเล็กมีเวทีในการ สํานักปลัด
ออก กลาคิด กลาทําใน ในการทํา แสดงออกดานตางๆ อบต.หลุบเลา
ทางสรางสรรคฯ กิจกรรม ศพด.ทั้ง3 แหง

47 สนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพ่ือเปนการปองกันและ จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ภายใน 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 รอยละการเกิด สามารถลดการเกิด สํานักปลัด
ชวงเทศกาลประจําปฯ ลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล ตําบลหลุบเลา อุบัติลดลง อุบัติเหตุจาการ อบต.หลุบเลา

สัญจรไปมาได
48 โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือด เพ่ือปองกันและควบคุม รณรงค /ฉีดพนหมอดควัน/แจก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไมเกิดโรคใน ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด

ออก โรคไขเลือดออกที่เกิดจาก ทรายอะเบท ใหกับครัวเรือน พ้ืนที่ ปองกันไมใหเกิด อบต.หลุบเลา
ยุงเลาย 15 หมูบาน โรคไขเลือดออก รพ.สต.2แหง

49 โครงการอบรมสงเสริมอาสาปศุสัตว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดอบรมอาสาปศุสัตว 15 หมูบาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประสิทธิในการ มีอาสาปศุสัตว อบต.หลุบเลา
ประจําหมูบาน อาสาปศุสัตวประจํา ปฎิบัติงานของ ประจําหมูบาน ปศอ.ภูพาน/

หมูบาน อาสาฯ ปศอ.สน
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(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือสมทบกองทุนฯตําบล สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนไดรับ ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่(สปสช.) (สปสช.) ตําบลหลุบเลา การดูแลสุขภาพ แข็งแรง อบต.หลุบเลา

อยางทั่วถึง รพ.สต.2แหง
51 โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง เพ่ือสนับสนุนที่ทําการปก- โครงการงานรัฐพิธีตางๆ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเกิด เพ่ือสงเสริมสนับ อบต.หลุบเลา

อําเภอภูพานในโครงการจัดงาน ครอง อ.ภูพาน ความพึงพอใจ สนุนความเขมแข็ง /อําเภอภูพาน
รัฐพิธีตางๆ รอยละ 80 ชุมชน

52 โครงการฝกอบรม ทบทวน อปพร.และเพ่ือทบทวนความรูความ จัดอบรม ทบทวน อปพร./ทีมกูชีพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.ทีมกูชีฯ สามาปฏิบัติงาน อบต.หลุบเลา
ทีมกูชีพกูภัย(FR) ตําบลหลุบเลา เขาใจในการปฏิบัติงาน กูภัย ไดรับการอบรม ไดอยางถูกตองลด รพ.สต.2แหง

ทบทวนฯ การสูญเสียฯ รพ.พระอาจารยแบนฯ

53 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจ เพ่ือแสวงหาความรวมมือ จัดอบรมอาสาสมัครตํารวจ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 อาสาสัครตํารวจ สามารถปฏิบัติหนา อบต.หลุบเลา
ชุมชนตําบลหลุบเลา จากประชาชน กระจาย ชุมชน ที่ชวยเหลือเจาพนัก สภ.ภูพาน

งานตํารวจฯ งานในพ้ืนที่ฯ
54 โครงการปองกันและปราบปรามยา ประชาชนในพ้ืนที่เขาใจ จัดอบรมใหความรู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปญหายาเสพติด ลดการแพรระบาด อบต.หลุบเลา

เสพติดในชุมชน โทษของยาเสพติด ในพ้ืนที่ลดลง ของยาเสพติดใน สภ.ภูพาน
ชุมชน

55 โครงกรอบรมใหความรูเก่ียวกับ เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ จัดอบรมใหความรู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ สามารถนําความรู อบต.หลุบเลา
กฎหมายจราจรและกฎหมายอ่ืนที่ กฎหมายจราจรและกฎ ความรูเก่ียวกับ ไปใชในชีวิตประจํา สภ.ภูพาน
ประชาชนควรทราบ หมายอ่ืนๆ ขอกฎหมาย วัน

56 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด(CCTV) เพ่ือหาตัวผูกระทําผิด การ ติดตั้งกลองวงจรปดในหมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความปลอดภัย ประชาชนในพ้ืนที่ อบต.หลุบเลา
รักษาความสงบเรียบรอยกิจการงาน ทะเลาะวิวาทในการจัด ที่มีการจัดกิจการตางๆ ในชีวิตและ ไดรับความปลอดภัย สภ.ภูพาน
ในพ้ืนที่ กิจกรรมตางๆในพ้ืนที่ ทรัพยสิน ลดปญหาตางฯ
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(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 โครงการอบรมทบทวนความรูการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพนัก จัดอบรม ทบทวน ความรูในการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความ สามารถดําเนินการ อบต.หลุบเลา
ปองกันอัคคีภัยสําหรับพนักงานประจํา งานประจําศูนยฯในการ ปองกันบรรเทาสาธารณภัยตางๆ พึงพอใจของ งานดานบรรเทา ปภ.จว.สน
ศูนยฯ พรอมอาสาประจําหมูบาน ปฏิบัติงาน ประชาชน สาธารณภัยไดดี

58 โครงการสงเสริมการดําเนินงานและ เพ่ือเปนการสรางหลัก การบริหารงานระบบการแพทยฯ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละความ ประชาชนไดรับการ อบต.หลุบเลา
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน ประกัยภัยของประชาชน พรอใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง พึงพอใจของ ชวยเหลืออยางทัน รพ.ในพ้ืนที่

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ประชาชน ทวงที 24 ชม.
59 โครงการกําจัดวัชพืชขางทางเพ่ือปองกันเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติ จางเหมากําจัดวัชพืชขางถนน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความ ลดการเกิดอุบิต อบต.หลุบเลา

อุบัติเหตุทางถนน เหตุบนถนน เสนหลัก-เสนรองในพ้ืนที่ตําบล พึงพอใจของ เหตุบนถนน

หลุบเลา ประชาชน
60 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม เพ่ือสรางเสิรมคุณธรรม จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา ไดรับการพัฒนา อบต.หลุบเลา

จริยธรรมผูบริหาร พนักงานสวน จริยธรรมของพนักงานฯ รวมกิจกรรม ดานจิตใจมีสํานึก

ตําบล พนักงานจาง ส.อบต.ฯ ในการปฏิบัติงาน ตอหนาที่
61 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรค เพ่ือปองกันและแกไข จัดอบรมใหความรูพรอมมอบเกลือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา สามารถปองกันและ อบต.หลุบเลา

ขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและ ปญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน รวมกิจกรรม แกไขการขาดสาร รพ.สต.2แหง
ย่ังยืน ไอโอดีน ไอโอดีนได

62 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม ผูสูงอายุและประชาชนทุกคน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมโครง ประชาชนในพ้ืนที่ อบต.หลุบเลา
วันสงกรานต ประเพณีวันสงกรานตให ในพ้ืนที่และบุคลากรของ อบต. การฯ มีสวนรวมในการ

คงอยู อนุรักษประเพณีฯ
63 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเปนการเฉลิม รวมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวมโครง ประชาชนในพ้ืนที่ อบต.หลุบเลา

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี พระเกียรติและแสดง วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ การฯ มีสวนรวมในการ

ความจงรักภักดี รําลึกในพระกรุณาฯ
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(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม เพ่ือเปนการเฉลิม รวมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวมโครง ประชาชนในพ้ืนที่ อบต.หลุบเลา
12 สิงหามหาราชินี พระเกียรติและแสดง วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ การฯ มีสวนรวมในการ

ความจงรักภักดี รําลึกในพระกรุณาฯ
65 โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรค เพ่ือเปนการไดรําลึกใน รวมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวมโครง ประชาชนในพ้ืนที่ อบต.หลุบเลา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา พระมหากรุณาธิคุณ วันคลายวันสวรรคพระบาทสมเด็จ การฯ มีสวนรวมในการ

ภูมิพลฯ พระปรมินทรมหาภูมิพลฯ รําลึกในพระกรุณาฯ
66 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เพ่ือสงเสริมการใชเวลา จัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเขารวมโครง ประชาชนในพ้ืนที่ อบต.หลุบเลา

วางใหเกิดประโยชน การฯ ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน
67 โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือสงเสรมิประเพณี จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมโครง ประชาชนในพ้ืนที่ อบต.หลุบเลา

ทองถ่ิน(วันลอยกระทง) วันลอยกระทง การฯ อนุรักษประเพณีฯ /วัฒนธรรม
ประจําทองถ่ิน อําเภอ,จังหวัด

68 โครงการฝกอบรมจัดตั้งและทบทวน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ จัดฝกอบรม อปพร.ในตําบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ100 ประชาชนในพ้ืนที่ อบต.หลุบเลา
อปพร. เพ่ิมอัตรากําลังเจาหนาที่ หลุบเลา ประชาชนมี มีความปลอดภัย ปภ.จว.สน

อปพร.ใหไดตามเปาหมาย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพฯ
69 โครงการสนับสนุนชวยเหลือ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย ผูประสบภัยตางๆในพ้ืนที่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ101 ประชาชนในพ้ืนที่ อบต.หลุบเลา

ประชาชนผูประสบภัยธรรมชาติ สาธารณภัยเบ้ืองตน ตําบลหลุบเลา ประชาชนมี ไดรับการชวยเหลือ /ปภ.จว.สน
สาธารณภัยตางๆ ความปลอดภัย อยางทั่วถึง

22,385,000 22,385,000 22,385,000 22,385,000 22,385,000
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แบบ ผ 02

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการท่ีดีตามหลักธรรมภิบาลและความม่ันคง

  -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การบริหารกิจการท่ีดีตามหลักธรรมภิบาลและความม่ันคง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทาง การพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา พัฒนาระบบไฟฟา พัฒนาระบบการสื่อสาร พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. เพ่ือใหประชาชนมีทาง กอสรางทอทอเหลี่ยม คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนมีความ กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส) สัญจรและขนผลผลิต (บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 1 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางการเกษตรไดสะดวก ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางทอทอเหลี่ยม คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนมีความ กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 2 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางทอทอเหลี่ยม คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนมีความ กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 3 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางทอทอเหลี่ยม คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนมีความ กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 4 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผานมา



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรางทอทอเหลี่ยม คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนมีความ กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 5 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางทอทอเหลี่ยม คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนมีความ กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 6 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางทอทอเหลี่ยม คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนมีความ กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 7 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางทอทอเหลี่ยม คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนมีความ กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 8 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางทอทอเหลี่ยม คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนมีความ กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 9 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางทอทอเหลี่ยม คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนมีความ กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 10 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางทอทอเหลี่ยม คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนมีความ กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 11 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรางทอทอเหลี่ยม คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนมีความ กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 12 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางทอทอเหลี่ยม คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนมีความ กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 13 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางทอทอเหลี่ยม คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนมีความ กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 14 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางทอทอเหลี่ยม คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชนมีความ กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 15 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

2 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม กอสรางรองระบายน้ํา       300,000       300,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด ขังน้ําเนาเสีย คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 1 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา       300,000       300,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 2 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา       300,000       300,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 3 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรางรองระบายน้ํา       300,000       300,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 4 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา       300,000       300,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 5 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา       300,000       300,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 6 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา       300,000       300,000        500,000       500,000       500,000 ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 7 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา       300,000       300,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 8 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา       300,000       300,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 9 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา       300,000       300,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 10 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรางรองระบายน้ํา       300,000       300,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 11 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา       300,000       300,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 12 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา       300,000       300,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 13 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา       300,000       300,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 14 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา       300,000       300,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 15 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

3 โครงการกอสราง/ปรับปรุงวางทอ เพ่ือปองกันน้ําทวมขัง กอสราง/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

ระบายน้ําคสล. งานวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 1 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

งานวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 2 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสราง/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

งานวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 3 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

งานวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 4 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

งานวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 5 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

งานวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 6 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

งานวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 7 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

งานวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 8 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

งานวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 9 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสราง/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

งานวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่10 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

งานวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่11 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

งานวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่12 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

งานวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่13 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

งานวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่14 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

งานวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่15 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

4 โครงการกอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บ เพ่ือกักเก็บและกระจาย กอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

น้ําประปาพรอมหอถัง น้ําอุปโภคบริโภคได น้ําพรอมหอถัง หมูที่ 1 ของประชาชน บริโภคเพียงพอ อบต.หลุบเลา

อยางทั่วถึง หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

น้ําพรอมหอถัง หมูที่ 2 ของประชาชน บริโภคเพียงพอ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

น้ําพรอมหอถัง หมูที่ 3 ของประชาชน บริโภคเพียงพอ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

น้ําพรอมหอถัง หมูที่ 4 ของประชาชน บริโภคเพียงพอ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

น้ําพรอมหอถัง หมูที่ 5 ของประชาชน บริโภคเพียงพอ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

น้ําพรอมหอถัง หมูที่ 6 ของประชาชน บริโภคเพียงพอ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

น้ําพรอมหอถัง หมูที่ 7 ของประชาชน บริโภคเพียงพอ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

น้ําพรอมหอถัง หมูที่ 8 ของประชาชน บริโภคเพียงพอ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

น้ําพรอมหอถัง หมูที่ 9 ของประชาชน บริโภคเพียงพอ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

น้ําพรอมหอถัง หมูที่ 10 ของประชาชน บริโภคเพียงพอ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

น้ําพรอมหอถัง หมูที่ 11 ของประชาชน บริโภคเพียงพอ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

น้ําพรอมหอถัง หมูที่ 12 ของประชาชน บริโภคเพียงพอ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

น้ําพรอมหอถัง หมูที่ 13 ของประชาชน บริโภคเพียงพอ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

น้ําพรอมหอถัง หมูที่ 14 ของประชาชน บริโภคเพียงพอ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุงที่กักเก็บน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

น้ําพรอมหอถัง หมูที่ 15 ของประชาชน บริโภคเพียงพอ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการกอสรางซุมประตูทางเขา- เพ่ือสรางสัญลักษณ กอสรางซุมประตูทางเขา-ออก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสัญลักษณ เพ่ือความสวย กองชาง

ออกหมูบาน จุดเริ่มตนและสิ้นสุด หมูที่ 8 ที่ชัดเจน งามและแสดงเขต อบต.หลุบเลา

เขตพ้ืนที่ พ้ืนที่

6 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา จัดซื้อซัมเมอร/ปรับปรุง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ระบบประปาหมูบาน สะอาดอุปโภค-บริโภค ขยายระบบประปาหมูที่ 1 ประชาชนที่ได อุปโภคบริโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน ที่สะอาด หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อซัมเมอร/ปรับปรุง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ขยายระบบประปาหมูที่ 2 ประชาชนที่ได อุปโภคบริโภค อบต.หลุบเลา

จัดซื้อซัมเมอร/ปรับปรุง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ขยายระบบประปาหมูที่ 3 ประชาชนที่ได อุปโภคบริโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน ที่สะอาด หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อซัมเมอร/ปรับปรุง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ขยายระบบประปาหมูที่ 4 ประชาชนที่ได อุปโภคบริโภค อบต.หลุบเลา

จัดซื้อซัมเมอร/ปรับปรุง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ขยายระบบประปาหมูที่ 5 ประชาชนที่ได อุปโภคบริโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน ที่สะอาด หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อซัมเมอร/ปรับปรุง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ขยายระบบประปาหมูที่ 6 ประชาชนที่ได อุปโภคบริโภค อบต.หลุบเลา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จัดซื้อซัมเมอร/ปรับปรุง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ขยายระบบประปาหมูที่ 7 ประชาชนที่ได อุปโภคบริโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน ที่สะอาด หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อซัมเมอร/ปรับปรุง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ขยายระบบประปาหมูที่ 8 ประชาชนที่ได อุปโภคบริโภค อบต.หลุบเลา

จัดซื้อซัมเมอร/ปรับปรุง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ขยายระบบประปาหมูที่ 9 ประชาชนที่ได อุปโภคบริโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน ที่สะอาด หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อซัมเมอร/ปรับปรุง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ขยายระบบประปาหมูที่ 10 ประชาชนที่ได อุปโภคบริโภค อบต.หลุบเลา

จัดซื้อซัมเมอร/ปรับปรุง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ขยายระบบประปาหมูที่ 11 ประชาชนที่ได อุปโภคบริโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน ที่สะอาด หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อซัมเมอร/ปรับปรุง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ขยายระบบประปาหมูที่ 12 ประชาชนที่ได อุปโภคบริโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน ที่สะอาด หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อซัมเมอร/ปรับปรุง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ขยายระบบประปาหมูที่ 13 ประชาชนที่ได อุปโภคบริโภค อบต.หลุบเลา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
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(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จัดซื้อซัมเมอร/ปรับปรุง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ขยายระบบประปาหมูที่ 14 ประชาชนที่ได อุปโภคบริโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน ที่สะอาด หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อซัมเมอร/ปรับปรุง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ขยายระบบประปาหมูที่ 15 ประชาชนที่ได อุปโภคบริโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน ที่สะอาด หรือหนวยงานอ่ืน

7 โครงการขุดเจาะบอบาดาลน้ําลึก เพ่ือแกไขปญหาการขาด ขุดเจาะบอบาดาลน้ําลึกโซน 1,000,000 1,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีน้ําเพืยงพอ ประชาชนมีแหลงน้ํา อบต.หลุบเลา

เพ่ืออุปโภค-บริโภค แคลนน้ําบริโภค-บริโภค หลุบเลา 5 หมู ในการอุปโภค อุปโภคบริโภค /กรมทรัพฯ/

(ม.1,2,10,11,15) บริโภค ตลอดป อบจ./อ่ืนๆ

ขุดเจาะบอบาดาลน้ําลึกหมู 5 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีน้ําเพืยงพอ ประชาชนมีแหลงน้ํา อบต.หลุบเลา

ในการอุปโภค อุปโภคบริโภค /กรมทรัพฯ/

บริโภค ตลอดป อบจ./อ่ืนๆ

ขุดเจาะบอบาดาลน้ําลึกหมู 7 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีน้ําเพืยงพอ ประชาชนมีแหลงน้ํา อบต.หลุบเลา

ในการอุปโภค อุปโภคบริโภค /กรมทรัพฯ/

บริโภค ตลอดป อบจ./อ่ืนๆ

ขุดเจาะบอบาดาลน้ําลึกหมู 12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีน้ําเพืยงพอ ประชาชนมีแหลงน้ํา อบต.หลุบเลา

ในการอุปโภค อุปโภคบริโภค /กรมทรัพฯ/

บริโภค ตลอดป อบจ./อ่ืนๆ

ขุดเจาะบอบาดาลน้ําลึกหมู 14 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีน้ําเพืยงพอ ประชาชนมีแหลงน้ํา อบต.หลุบเลา

ในการอุปโภค อุปโภคบริโภค /กรมทรัพฯ/

บริโภค ตลอดป อบจ./อ่ืนๆ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการ เพ่ือใหมีแหลงน้ําไวใช ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

เกษตร ในการเกษตรอยางเพียง หมูที่ 1 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

พอ รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

หมูที่ 2 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

หมูที่ 3 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

หมูที่ 4 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

หมูที่ 5 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

หมูที่ 6 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

หมูที่ 7 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

หมูที่ 8 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

หมูที่ 9 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

หมูที่ 10 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

หมูที่ 11 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

หมูที่ 12 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

หมูที่ 13 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

หมูที่ 14 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

หมูที่ 15 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

9 โครงการขุดลอก ลําหวย หนอง เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชใน ขุดลอก ลําหวย หนอง คลอง       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

คลอง สระ สาธารณะ บ่ึง อางเก็บน้ํา ฤดูแลงและไมใหเกิดน้ํา สระ สารธาณะ บึง อางเก็บน้ําฯ ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

เพ่ืออุปโภค-บริโภค และเพ่ือ ทวมขัง หมูที่ 1 รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

การเกษตร ขุดลอก ลําหวย หนอง คลอง       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

สระ สารธาณะ บึง อางเก็บน้ําฯ ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

หมูที่ 2 รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอก ลําหวย หนอง คลอง       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

สระ สารธาณะ บึง อางเก็บน้ําฯ ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

หมูที่ 3 รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอก ลําหวย หนอง คลอง       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

สระ สารธาณะ บึง อางเก็บน้ําฯ ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

หมูที่ 4 รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอก ลําหวย หนอง คลอง       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

สระ สารธาณะ บึง อางเก็บน้ําฯ ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

หมูที่ 5 รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอก ลําหวย หนอง คลอง       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

สระ สารธาณะ บึง อางเก็บน้ําฯ ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

หมูที่ 6 รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขุดลอก ลําหวย หนอง คลอง       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

สระ สารธาณะ บึง อางเก็บน้ําฯ ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

หมูที่ 7 รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอก ลําหวย หนอง คลอง       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

สระ สารธาณะ บึง อางเก็บน้ําฯ ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

หมูที่ 8 รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอก ลําหวย หนอง คลอง       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

สระ สารธาณะ บึง อางเก็บน้ําฯ ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

หมูที่ 9 รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอก ลําหวย หนอง คลอง       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

สระ สารธาณะ บึง อางเก็บน้ําฯ ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

หมูที่ 10 รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอก ลําหวย หนอง คลอง       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

สระ สารธาณะ บึง อางเก็บน้ําฯ ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

หมูที่ 11 รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอก ลําหวย หนอง คลอง       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

สระ สารธาณะ บึง อางเก็บน้ําฯ ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

หมูที่ 12 รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอก ลําหวย หนอง คลอง       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

สระ สารธาณะ บึง อางเก็บน้ําฯ ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

หมูที่ 13 รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขุดลอก ลําหวย หนอง คลอง       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

สระ สารธาณะ บึง อางเก็บน้ําฯ ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

หมูที่ 14 รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอก ลําหวย หนอง คลอง       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

สระ สารธาณะ บึง อางเก็บน้ําฯ ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

หมูที่ 15 รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

10 โครงการขุดสระเพ่ือการเกษตร เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ขุดสระ หมูที่ 1       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

ในการเกษตร กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชในการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดสระ หมูที่ 2       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชในการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดสระ หมูที่ 3       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชในการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดสระ หมูที่ 4       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชในการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดสระ หมูที่ 5       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชในการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขุดสระ หมูที่ 6       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชในการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดสระ หมูที่ 7       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชในการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดสระ หมูที่ 8       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชในการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดสระ หมูที่ 9       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชในการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดสระ หมูที่ 10       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชในการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดสระ หมูที่ 11       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชในการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดสระ หมูที่ 12       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชในการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขุดสระหมูที่ 13       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชในการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดสระหมูที่ 14       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชในการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดสระหมูที่ 15       500,000       500,000        500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชในการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

11 โครงการกอสราง/ซอมแซม เพ่ือปองกันแกไขปญหา กอสราง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา อุทุกภัยและปองกันและ ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 1 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

แกไขปญหาภัยแลง หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 2 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 3 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 4 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสราง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 5 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 6 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 7 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 8 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 9 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 10 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 11 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสราง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 12 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 13 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 14 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ซอมแซม       300,000       300,000        300,000       300,000       300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 15 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

12 โครงการซอมแซมสะพานขาม เพ่ือความสะดวกและ ซอมแซมสะพานขามหวยพนนอย 200,000 200,000 500,000 500,000 500,000 มีสะพานที่ ประชาชนมีความ กองชาง

หวยพนนอย ปลอดภัยในการสัญจร หมูที่ 11 ปลอดภัยได ปลอดภัยในการ อบต.หลุบเลา

ไป-มา มาตรฐาน สัญจรไป-มา หรือหนวยงานอ่ืน

13 โครงการกอสรางสะพานขามหวย เพ่ือความสะดวกและ กอสรางสะพานขามหวยขัวยม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสะพานที่ ประชาชนมีความ กองชาง

ขัวยม ปลอดภัยในการสัญจร หมูที่ 10 ปลอดภัยได ปลอดภัยในการ อบต.หลุบเลา

ไป-มา มาตรฐาน สัญจรไป-มา หรือหนวยงานอ่ืน

14 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมีถนน กอสรางถนน คสล.หมูที่ 1 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

 ภายในหมูบาน ที่มีประสิทธิภาพและ ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ความปลอดภัยมากข้ึน ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 3 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 4 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 5 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 6 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 7 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 10 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 11 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 12 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 13 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 14 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 15 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการปรับปรุง/ซอมซอมผิวถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนน ปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

คสล.ภายในหมูบานและระหวาง ที่มีประสิทธิภาพและ หมูที่ 1 ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูบาน ความปลอดภัยมากข้ึน ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 2 ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 3 ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 4 ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 5 ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 6 ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 7 ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 8 ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 9 ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 10 ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 11 ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 12 ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 13 ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 14 ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปรับปรุง/ซอมแซมผิวถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 15 ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

16 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม เพ่ือใหประชาชนมีถนน กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

/ขยายไหลทางถนนลูกรัง ลูกรังที่มีประสิทธิภาพ /ขยายไหลทางถนนลูกรัง หมูที่ 1 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

เพ่ือการเกษตร ในการขนสงผลผลิตเกษตร ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

/ขยายไหลทางถนนลูกรัง หมูที่ 2 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

/ขยายไหลทางถนนลูกรัง หมูที่ 3 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

/ขยายไหลทางถนนลูกรัง หมูที่ 4 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

/ขยายไหลทางถนนลูกรัง หมูที่ 5 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

/ขยายไหลทางถนนลูกรัง หมูที่ 6 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

/ขยายไหลทางถนนลูกรัง หมูที่ 7 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

/ขยายไหลทางถนนลูกรัง หมูที่ 8 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

/ขยายไหลทางถนนลูกรัง หมูที่ 9 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

/ขยายไหลทางถนนลูกรัง หมูที่ 10 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

/ขยายไหลทางถนนลูกรัง หมูที่ 11 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

/ขยายไหลทางถนนลูกรัง หมูที่ 12 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

/ขยายไหลทางถนนลูกรัง หมูที่ 13 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

/ขยายไหลทางถนนลูกรัง หมูที่ 14 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

/ขยายไหลทางถนนลูกรัง หมูที่ 15 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

17 โครงการขยายไหลทางถนน คสล. เพ่ือทําใหการคมนาคม ขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 1 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

ภายในหมูบานและระหวางหมูบาน สะดวกและปลอดภัย ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 3 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 4 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 5 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 6 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 7 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 10 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 11 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 12 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 13 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 14 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 15 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

18 โครงการขยายไหลทางถนนดิน เพ่ือความสะดวกในการ ขยายไหลทางถนนดินหมูที่ 1 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

ขนผลผลิตทางการเกษตร คมนาคม สะดวกในการขน อบต.หลุบเลา

สินคาทางเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

19 โครงการจัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม เพ่ือใหการประชา- จัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

/ขยายหอกระจายขาวและเสียงตาม สัมพันธขาวสารใน หอกระจายขาวและเสียงตามสาย พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

สายภายในหมูบาน หมูบานชัดเจนและทั่วถึง หมูที่ 1 ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

หอกระจายขาวและเสียงตามสาย พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

หมูที่ 2 ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

หอกระจายขาวและเสียงตามสาย พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

หมูที่ 3 ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

หอกระจายขาวและเสียงตามสาย พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

หมูที่ 4 ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

หอกระจายขาวและเสียงตามสาย พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

หมูที่ 5 ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

หอกระจายขาวและเสียงตามสาย พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

หมูที่ 6 ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

หอกระจายขาวและเสียงตามสาย พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

หมูที่ 7 ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

หอกระจายขาวและเสียงตามสาย พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

หมูที่ 8 ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

หอกระจายขาวและเสียงตามสาย พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

หมูที่ 9 ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

หอกระจายขาวและเสียงตามสาย พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

หมูที่ 10 ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

หอกระจายขาวและเสียงตามสาย พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

หมูที่ 11 ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

หอกระจายขาวและเสียงตามสาย พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

หมูที่ 12 ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

หอกระจายขาวและเสียงตามสาย พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

หมูที่ 13 ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

หอกระจายขาวและเสียงตามสาย พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

หมูที่ 14 ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

จัดซื้อ/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

หอกระจายขาวและเสียงตามสาย พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

หมูที่ 15 ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

20 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมหมอ เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟา อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนได ครัวเรือนมีไฟฟา กองชาง

แปลงสูพ้ืนที่การเกษตร ใชในพ้ืนที่การเกษตร สาขาภูพานติดต้ังและขยายแนวเขตไฟฟา รับประโยชน ใชเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

เพื่อการเกษตร จํานวน 15 หมูบาน หรือหนวยงานอ่ืน

21 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางภาย เพ่ือใหประชาชนมีความ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได ประชาชนมีความ กองชาง

ในหมูบาน ปลอดภัยในชีวิตและ สาขาภูพานติดตั้งไฟฟาสองสวาง รับประโยชน ปลอดภัยในชีวิต อบต.หลุบเลา

ทรัพยสิน ภายในหมูบานจํานวน 15 หมู และทรัพยสิน หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการซอมแซมไฟฟา  -เพื่อใหประชาชนมีความ ซอมแซมไฟฟาสองสวางสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได ประชาชนมีความ กองชาง

สองสวางสาธาณณะ ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ในเขตพ้ืนที่ตําบลหลุบเลา รับประโยชน ปลอดภัยในชีวิต อบต.หลุบเลา

 -ทางสาธารณะมีไฟฟาสองสวาง และทรัพยสิน หรือหนวยงานอ่ืน

23 โครงการกอสราง/ตอเติม/ซอมแซม เพ่ือใชเปนสถานที่ในการ กอสราง/ตอเติม/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละความ ประชาชนมี กองชาง

ศาลาประชาคม จัดกิจกรรมตางๆ ศาลาประชาคม หมูที่ 1 พึงพอใจของ สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประชาชน จัดกิจกรรม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ตอเติม/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละความ ประชาชนมี กองชาง

ศาลาประชาคม หมูที่ 4 พึงพอใจของ สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประชาชน จัดกิจกรรม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ตอเติม/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละความ ประชาชนมี กองชาง

ศาลาประชาคม หมูที่ 5 พึงพอใจของ สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประชาชน จัดกิจกรรม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ตอเติม/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละความ ประชาชนมี กองชาง

ศาลาประชาคม หมูที่ 6 พึงพอใจของ สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประชาชน จัดกิจกรรม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ตอเติม/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละความ ประชาชนมี กองชาง

ศาลาประชาคม หมูที่ 12 พึงพอใจของ สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประชาชน จัดกิจกรรม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสราง/ตอเติม/ซอมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละความ ประชาชนมี กองชาง

ศาลาประชาคม หมูที่ 15 พึงพอใจของ สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประชาชน จัดกิจกรรม หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการกอสรางเมรุพรอมศาลา เพ่ือใหมีสถานที่รองรับ กอสรางเมรุพรอมศาลาพักญาติ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนได ประชาชนมี กองชาง

พักญาติ การประกอบพิธี หมูที่ 8 รับความสะดวก สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ณาปณกิจศพ ประกอบพิธีฯ หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางเมรุพรอมศาลาพักญาติ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนได ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 11 รับความสะดวก สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประกอบพิธีฯ หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางเมรุพรอมศาลาพักญาติ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนได ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 13 รับความสะดวก สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประกอบพิธีฯ หรือหนวยงานอ่ืน

25 โครงการตอเติม/ซอมแซมศาลา เพ่ือใหมีสถานที่ในการ ตอเติม/ซอมแซมศาลาพักญาติ 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได ประชาชนมี กองชาง

พักญาติ ประกอบพิธีฯ หมูที่ 3 รับความสะดวก สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประกอบพิธีฯ หรือหนวยงานอ่ืน

ตอเติม/ซอมแซมศาลาพักญาติ 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 4 รับความสะดวก สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประกอบพิธีฯ หรือหนวยงานอ่ืน

ตอเติม/ซอมแซมศาลาพักญาติ 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 5 รับความสะดวก สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประกอบพิธีฯ หรือหนวยงานอ่ืน

ตอเติม/ซอมแซมศาลาพักญาติ 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 6 รับความสะดวก สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประกอบพิธีฯ หรือหนวยงานอ่ืน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ



ตอ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตอเติม/ซอมแซมศาลาพักญาติ 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 8 รับความสะดวก สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประกอบพิธีฯ หรือหนวยงานอ่ืน

ตอเติม/ซอมแซมศาลาพักญาติ 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 13 รับความสะดวก สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประกอบพิธีฯ หรือหนวยงานอ่ืน

ตอเติม/ซอมแซมศาลาพักญาติ 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 15 รับความสะดวก สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประกอบพิธีฯ หรือหนวยงานอ่ืน

26 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมเมรุ เพ่ือใหสถานที่ประกอบ ปรับปรุง/ซอมแซมเมรุ หมูที่ 3 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง/ซอม ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

พิธีณาปณกิจศพสามารถ แซมไดมาตรฐาน ในการประกอบพิธีฯ อบต.หลุบเลา

พรอมใชงาน ไดมาตรฐานปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง/ซอมแซมเมรุ หมูที่ 4 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง/ซอม ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

แซมไดมาตรฐาน ในการประกอบพิธีฯ อบต.หลุบเลา

ไดมาตรฐานปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง/ซอมแซมเมรุ หมูที่ 5 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง/ซอม ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

แซมไดมาตรฐาน ในการประกอบพิธีฯ อบต.หลุบเลา

ไดมาตรฐานปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง/ซอมแซมเมรุ หมูที่ 6 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง/ซอม ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

แซมไดมาตรฐาน ในการประกอบพิธีฯ อบต.หลุบเลา

ไดมาตรฐานปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



ตอ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปรับปรุง/ซอมแซมเมรุ หมูที่ 15 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง/ซอม ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

แซมไดมาตรฐาน ในการประกอบพิธีฯ อบต.หลุบเลา

ไดมาตรฐานปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

27 โครงการกอสรางลานกีฬาพรอมจัด เพ่ือใหมีสถานที่ให กอสรางลานกีฬา/จัดซื้ออุปกรณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี มีสถานที่ออกกํา- กองชาง

ซื้อเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ ประชาชนไดออกกําลัง ออกกําลังกายและอุปกรณกีฬา สุขภาพทีดีและ ลังกายลดปญหา อบต.หลุบเลา

กีฬา กาย หมูที่ 4 แข็งแรง การมั่วสุม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางลานกีฬา/จัดซื้ออุปกรณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี มีสถานที่ออกกํา- กองชาง

ออกกําลังกายและอุปกรณกีฬา สุขภาพทีดีและ ลังกายลดปญหา อบต.หลุบเลา

หมูที่ 5 แข็งแรง การมั่วสุม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางลานกีฬา/จัดซื้ออุปกรณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี มีสถานที่ออกกํา- กองชาง

ออกกําลังกายและอุปกรณกีฬา สุขภาพทีดีและ ลังกายลดปญหา อบต.หลุบเลา

หมูที่ 8 แข็งแรง การมั่วสุม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางลานกีฬา/จัดซื้ออุปกรณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี มีสถานที่ออกกํา- กองชาง

ออกกําลังกายและอุปกรณกีฬา สุขภาพทีดีและ ลังกายลดปญหา อบต.หลุบเลา

หมูที่ 9 แข็งแรง การมั่วสุม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางลานกีฬา/จัดซื้ออุปกรณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี มีสถานที่ออกกํา- กองชาง

ออกกําลังกายและอุปกรณกีฬา สุขภาพทีดีและ ลังกายลดปญหา อบต.หลุบเลา

หมูที่ 12 แข็งแรง การมั่วสุม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางลานกีฬา/จัดซื้ออุปกรณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี มีสถานที่ออกกํา- กองชาง

ออกกําลังกายและอุปกรณกีฬา สุขภาพทีดีและ ลังกายลดปญหา อบต.หลุบเลา

หมูที่ 13 แข็งแรง การมั่วสุม หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการกอสรางตลาดชุมชน เพ่ือใหประชาชนมี กอสรางตลาดชุมชน หมูที่ 6 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสถานที่แลก ประชาชนมีรายได กองชาง

สถานที่แลกเปลี่ยน เปลี่ยนสินคา เพ่ิมมากข้ึน อบต.หลุบเลา

สินคาทางการเกษตร เกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางตลาดชุมชน หมูที่ 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสถานที่แลก ประชาชนมีรายได กองชาง

เปลี่ยนสินคา เพ่ิมมากข้ึน อบต.หลุบเลา

เกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางตลาดชุมชน หมูที่ 10 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสถานที่แลก ประชาชนมีรายได กองชาง

เปลี่ยนสินคา เพ่ิมมากข้ึน อบต.หลุบเลา

เกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางตลาดชุมชน หมูที่ 12 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสถานที่แลก ประชาชนมีรายได กองชาง

เปลี่ยนสินคา เพ่ิมมากข้ึน อบต.หลุบเลา

เกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

29 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ กอสรางถนน คสล.หมูที่ 3 บาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ ประชาชนที่สัญจร กองชาง

เชื่อมตอระหวางหมูบาน สัญจรไปมาสะดวกและ ฮองสิม -หมูที่ 4 บานดานตึง ถนน คสล. ไปมาสะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิต หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 13 บาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ ประชาชนที่สัญจร กองชาง

ชลประทาน -หมูที่ 12 บาน ถนน คสล. ไปมาสะดวกและ อบต.หลุบเลา

ภูนอยพัฒนา ปลอดภัยในชีวิต หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 5 บาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ ประชาชนที่สัญจร กองชาง

หลม-หมูที่ 12 บานภูนอยฯ ถนน คสล. ไปมาสะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยในชีวิต หรือหนวยงานอ่ืน

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 14บาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ ประชาชนที่สัญจร กองชาง

เสียว-หมูที่ 4 บานดานตึง ถนน คสล. ไปมาสะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยในชีวิต หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 12บาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ ประชาชนที่สัญจร กองชาง

ภูนอยฯ-หมูที่ 6 บานจัดระเบียบ ถนน คสล. ไปมาสะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยในชีวิต หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 5 บาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ ประชาชนที่สัญจร กองชาง

หลุม-หมูที่ 3 บานฮองสิม ถนน คสล. ไปมาสะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยในชีวิต หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 7 บาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ ประชาชนที่สัญจร กองชาง

กกแต-หมูที่ 13 บานชลประทาน ถนน คสล. ไปมาสะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยในชีวิต หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 8 บาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ ประชาชนที่สัญจร กองชาง

นอยฯ-หมูที่ 13 บานชลประทาน ถนน คสล. ไปมาสะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยในชีวิต หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 5 บาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ ประชาชนที่สัญจร กองชาง

หลม-หมูที่ 4 บานดานตึง ถนน คสล. ไปมาสะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยในชีวิต หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการกอสรางแผงก้ันสะพาน เพ่ือลดอุบัติเหตุที่จะข้ึน กอสรางแผงกันสะพานบล็อก  -  - 500,000 500,000 500,000 จํานวนสะพาน ลดการเกิดอุบัตเหตุ กองชาง

บล็อกคอนเวิรส กับประชาชนที่สัญจรไป บล็อกคอนเวิรส หมูที่ ๒,๓,๔,๘, บล็อกคอนเวิรส และสามารถปองกัน อบต.หลุบเลา

มาและหนาดินพังทลาย ๑๐, ๑๒,๑๔ การพังทลายของดิน หรือหนวยงานอ่ืน

106,000,000 106,000,000 106,500,000 106,500,000 106,500,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รวม 30 โครงการ



แบบ ผ 02/2

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการท่ีดีตามหลักธรรมภิบาลและความม่ันคง

  -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การบริหารกิจการท่ีดีตามหลักธรรมภิบาลและความม่ันคง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทาง การพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา พัฒนาระบบไฟฟา พัฒนาระบบการสื่อสาร พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางและซอมแซมถนน เพ่ือใหประชาชนมีความ กอสรางและซอมแซมถนน คสล. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

 คสล.เชื่อมตอระหวาง ต.หลุบเลา ปลอดภัยในการใชถนน (ม.6 บานจัดระเบียบ- บานชมภู ที่มีความปลอด ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

 - ต. สรางคอ สัญจรไป-มาและขนถาย พาน ต.สรางคอ) ภัยและไดมาตรฐาน ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

สินคาทางการเกษตร

2 โครงการกอสรางและซอมแซมถนน เพ่ือใหประชาชนมีความ กอสรางและซอมแซมถนน คสล. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

คสล.เชื่อมตอระหวางตําบลหลุบเลา ปลอดภัยในการใชถนน (ม.15บานหลุบเลานาจาน- ที่มีความปลอด ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

 -ตําบลกกปลาซิว สัญจรไป-มาและขนถาย ม.7 บานโพนแพง ต.กกปลาซิว ภัยและไดมาตรฐาน ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

สินคาทางการเกษตร

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรจาก เพ่ือใหประชาชนมีความ ปรับปรุงผิวจราจรจาก ถนน คสล. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

ถนน คสล.เปน ผิวจราจรแอสฟลติก ปลอดภัยในการใชถนน เปน ผิวจราจรแอสฟลติก(ม.7 ที่มีความปลอด ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

เชื่อมตอระหวางตําบล สัญจรไป-มา บานกกแต- บานหลุบเลา ภัยและไดมาตรฐาน ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

ระยะทาง 13,000 เมตร

(ตอ)

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกอสรางถนนแอสฟลติก เพ่ือใหประชาชนมีความ กอสรางถนนแอสฟลติก 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

เชื่อมตอระหวางตําบล ปลอดภัยในการใชถนน บานหลุบเลา-บานนางาม ที่มีความปลอด ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

สัญจรไป-มาและขนถาย ระยะทาง 2,300เมตร ภัยและไดมาตรฐาน ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

สินคาทางการเกษตรและ

สงเสริมการทองเที่ยว

วิถีชุมชน

5 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย เพ่ือใหประชาชนมีความ ผิวถนน คสล.กวาง 5 เมตร ยาว 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 กอสรงถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

บานหลุบเลา หมูที่11 ต.หลุบเลา ปลอดภัยในการใชถนน 6,000เมตร หนา 0.15 เมตร คสล. 1 สาย ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

 -บานสรางแกว หมูที่ 5 ต.สรางคอ สัญจรไป-มา ลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 1 เมตร ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

6 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย บ. เพ่ือใหประชาชนมีความ ผิวถนน คสล.กวาง 5 เมตร ยาว 1,000,000 2,619,000 2,619,000 2,619,000 2,619,000 กอสรงถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

ฮองสิม ม.3 -บ.ดานตึง ม.4 ปลอดภัยในการใชถนน 920 เมตร หนา 0.15 เมตร คสล. 1 สาย ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

สัญจรไป-มา ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

7 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย บ. เพ่ือใหประชาชนมีความ ผิวถนน คสล.กวาง 5 เมตร ยาว 1,000,000 3,430,000 3,430,000 3,430,000 3,430,000 กอสรงถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

หลม ม.5 -บ.ภูนอยพัฒนา ม.12 ปลอดภัยในการใชถนน 1,205 เมตร หนา 0.15 เมตร คสล. 1 สาย ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

สัญจรไป-มา ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

8 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย บ. เพ่ือใหประชาชนมีความ ผิวถนน คสล.กวาง 4 เมตร ยาว 1,000,000 3,407,000 3,407,000 3,407,000 3,407,000 กอสรงถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

ฮองสิม ม.3 -บ.หลม ม.5 ปลอดภัยในการใชถนน 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร 3,000,000 9,456,000 คสล. 1 สาย ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

สัญจรไป-มา ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

44,000,000 50,456,000 50,456,000 50,456,000 50,456,000รวม 8 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ 02

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเท่ียว

  -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเท่ียว

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

แนวทางกาพัฒนาศักยภาพการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตพัฒนาแหลงท่ีดินทํากินและพัฒนาและสงเสริมอาชีพแกประชาชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดฝกอบรมอาชีพกลุมสตรี เพ่ือใหสตรีที่วางงานมี จัดอบรมอาชีพกลุมสตรี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รัอยละที่เพ่ิมข้ึน กลุมสตรีต.หลุบ อบต.หลุบเลา

มีอาชีพมีรายได ตําบลหลุบเลา ของอาชีพและ เลามีอาชีพและ /กลุมสตรี หมูที่

รายได รายไดเพ่ิมข้ึน  1-15
2 โครงการจัดงานของดีภูพาน เพ่ือสนับสนุนสงเสริม จัดกิจกรรมการแสดงประชา- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละที่เพ่ิมข้ึน ประชาชนไดนํา อบต.หลุบเลา

เกษตรอินทรีย พัฒนาการเกษตรใหมี สัมพันธเกษตรปลอดสาร เกษตรกร ของรายได เสนอนวัตกรรม /ภาคีเครือขาย

มาตราฐานทางการ ตําบลหลุบเลา เกษตรกร เกษตรทฤษฎีใหม

เกษตรและจัดแสดงประ- เพ่ือสรางคุณภาพ

สัมพันธเกษตรปลอดสาร ของผลผลิต

๓ โครงการสงเสริมเกษตรแปรรูปสินคา เพ่ือใหกลุมเกษตรไดมี จัดอบรมเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละที่เพ่ิมข้ึน เกษตรมีความรู อบต.หลุบเลา

ผลิตภัณฑ 1 ตําบล 1 OTOP การแปรรูปเพ่ิมมูลคา เกษตรกรได ในการแปรรูป /เกษตรอําเภอ

แปรรูปสินคา สินคาเกษตร

86

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีผานมา
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลักโครงการ วัตถุประสงคท่ี



(ตอ่)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดอบรมกลุมอาชีพตามแนว เพ่ือประชาชนไดมีความ จัดอบรมกลุมอาชีพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรที่ เกษตรกรมีรายได อบต.หลุบเลา

หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง รูเพ่ิมข้ึนและนําหลัก เกษตรกรหมูที่ 1-15 เขารวม ลดรายจายใน

ปรัชญาเศรษฐกิจ ครัวเรือน

พอเพียงมาใชในอาชีพ

5 โครงการสงเสริมการทองเที่ยววิถี เพ่ือพัฒนาทองถ่ินเปน พ้ืนที่ตําบลหลุบเลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนมี อบต.หลุบเลา
ชุมชน แหลงทองเที่ยววิถีชุมชน ทั้ง 15 หมูบาน รายไดจากผู รายได แหลงทอง อบต.หลุบเลา

ทางดานอนุรักษวัฒน- มาเยือนและ เที่ยวในพ้ืนที่ได /ภาคีเครือขาย

ธรรม ภูมิปญญาพ้ืนบาน พัฒนาทอง รับการพัฒนา

แหลงทองเที่ยวทาง เที่ยวอยาง คนชุมชนเกิด

ธรรมชาติฯ ย่ังยืน อาชีพ

๖ โครงการฝกอบรมสงเสริมทักษะ เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ จัดฝกอบรมประชาชนและผูที่สนใจ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อาชีพที่ฝกอบรม ประชาชนมี สํานักปลัด

ดานอาชีพ มีการฝกทักษะดานอาชีพ สนใจฝทักษะดานอาชีพตางๆ ทักษะในการ อบต.หลุบเลา/

ใหมีความชํานาญ เชน ชางปูน ชางกอสราง ชางไม ประกอบอาชีพ กศน./สารพัด

ชางเชื่อม  ชางเหล็ก ฯลฯ ชาง/รร.เทคนิค

๗ โครงการกอสรางลานตลาดกลาง เพ่ือใชเปนสถานที่กลาง กอสรางลานตลาดกลางสินคา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กอสรางลาน มีสถานที่ กองชาง

สินคาเกษตรตําบลหลุบเลา ในการจัดซื้อ-ขาย เกษตร ณ ที่ทําการ อบต.หลังเกา ตลาดกลาง รองรับการซื้อ- สํานักปลัด

สินคาทางการเกษตร สินคาเกษตร ขายสินคาเกษตร 87

(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับท่ี โครงการ วัตถุประสงค

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและท่ีผานมา



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการธนาคาปุยหมักชีวภาพ/จัดตั้ง เพ่ือใหประชาชนมีปุย จัดอบรม/จัดตั้งกองทุนมูลสัตว 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ลดตนทุน สามารถลดตน อบต.หลุบเลา

กองทุนมูลสัตว ชีวภาพและมูลสัตวไวใช หมูที่ 1-15 ในการเกษตร ทุนในการเกษตร /เกษตรอําเภอ

ในการเกษตร ภูพาน

9 โครงการสนับสนุนการเลี้ยงโค-กระบือ เพ่ือสงเสริมอาชีพที่ย่ังยืน บานกกแต หมูที่ 1-15 50,000 50,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี สงเสริมใหเปน อบต.หลุบเลา

แกเกษตรกร อาชีพ อาชีพและการ /เกษตรอําเภอ

ทองเที่ยว ภูพาน

10 อุดหนุนกลุมอาชีพทอผา เพ่ือสงเสริมอาชีพดาน สงเสริมอาชีพทอผาหมูที่ 1-15 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี สงเสริมใหมีราย อบต.หลุบเลา

ทอผาใหกับชุมชน อาชีพ ในครอบครัวเพ่ิม /พช.อําเภอ

มากข้ึน ภูพาน

11 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือเปนการเฉลิมพระ ริมถนนลุมน้ําพุงและถนนสาย        50,000        50,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางที่ ริมถนนทั้งสองฝง อบต.หลุบเลา

ริมถนน เกียรติฯ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว หลักหมูที่ 1-15 มีการปรับปรุง มีทัศนียภาที่สวย  /คกก.หมูบาน

ส่ิงแวดลอมดีเปนเมืองนายอยู งามสภาพแวดลอมดี

1,130,000 1,130,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

88
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม 11 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ







4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคัดแยกขยะและการนําขยะ  -เพ่ือลดปริมาณขยะ จัดกิจกรรมดังตอไปนี้ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ความรวมมือ  -ปริมาณขยะ อบต.หลุบเลา

กลับมาใชประโยชน มูลฝอย  -กิจกรรมรณรงคนําขยะมูลฝอย ของประชาชน มูลฝอยที่ไปกําจัด /ทสจ.สกลนคร

 -สรางจิตสํานึกใหกับ กลับมาใชประโยชนใหม ในการคัดแยก ลดลง

ประชาชนในการคัดแยก  -กิจกรรมผลิตปุยหมักน้ําหมัก ขยะ  -ประชาชนเห็น

ขยะมูลฝอย ชีวภาพจากขยะ คุณคาของขยะ

 -เพ่ือสงเสริมการใชปุย  - กิจกรรมคัดแยขยะอินทรีย มูลฝอยที่สามารถ

หมักจากขยะเพ่ือใชใน ในสถานประกอบการเพ่ือนํา นําไปใชซ้ําหรือ
การเกษตร มาเลี้ยงสัตว แปรรูป
 -เพ่ือสงเสริมให  -ประชาชนมีจิต
ประชาชนรูคุณคาของ สํานึกในการคัด
ขยะมูลฝอย แยกขยะ

๒ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง เพ่ือใหประชาชนอนุรักษ พ้ืนที่ อบต.หลุบเลา 15 หมูบาน        30,000        30,000        50,000         50,000         50,000 สามารถอนุรักษ อนุรักษพันธุกรรม อบต.หลุบเลา

มาจากพระราชดําริฯ พันธุการพืช พันธุพืชหายาก พืช

89

แบบ ผ 02

วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ เพื่อใหมีสถาที่ทิ้งขยะ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ หมูที่ 1-15 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละความ มีสถามที่ทิ้งขยะ อบต.หลุบเลา

ที่ถูกหลักอนามัยไมกอ พึงพอใจ ไมกอใหเกิดโรค

ใหเกิดโรคระบาดและ ของประชาชน และปญหาตอ

ปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน สิ่งแวดลอม
4 โครงการอบรมอาสาสมัครปองกัน  -เพื่อใหความรูทางทฤษฎี จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนการ ผูเขารวมอบรม สํานักปลัด

ไฟปา การควบคุมไฟปากับการ ไฟปา ปละ 1 ครั้ง ฝกอบรม ไดรับความรูฯ อบต.หลุบเลา/
ฝกทักษะการปฏิบัติงาน อุทยานฯ
ข้ันพื้นฐาน สรางจิตสํานึกใน

การรวมมือปองกันไฟปาฯ

5 โครงการปลูกปา/ปลูกตนไม เนื่องใน เพ่ืออนุรักษสภาพปาไม กิจกรรมการปลูกปา/ปลูกตนไม 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ปลูกปาในพ้ืน เพ่ิมพ้ืนที่ปา อบต.หลุบเลา/

วันสําคัญตางๆ ใหสมบูรณเพ่ิมขนาด ในวันสําคัญตางๆ ต.หลุบเลา ในเขต ต.หลุบเลา หนวยงานราชการ

พ้ืนที่ปา ตางๆในอ.ภูพาน
๖ โครงการรณรงคปองกันไฟปารักษา เพ่ือรณรงคใหประชาชน จัดอบรมและรณรงคการปองกัน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กิจกรรมที่ ปลูกจิตสํานึกถึง อบต.หลุบเลา/

สิ่งแวดลอม เกิดความตระหนักถึงภัย ไฟปา ดําเนินการ ความสําคัญในการ อุทยานฯ
ที่เกิดจากไฟปาและรักษา รักษาสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมใหสมบูรณ

๗ โครงการจัดซื้อพันธุไม/หญา พันธุสัตว เพ่ือสนับสนุนการปลูก ซื้อพันธุไม/หญา พันธุสัตว ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กิจกรรมที่ ปลูกจิตสํานึก อบบต.หลุบเลา
ตางๆ ในการฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ ตนไมชนิดตางๆ ดําเนินการ ในการอนุรักษฯ /หนวยงานอ่ืน
ธรรมชาติ ในการอนุรักษฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการ อบต.หลุบเลารวมใจ เพื่อใหเกิดการลด ละ เลิก จัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนกิจกรรม ประชาชนในพ้ืน อบต.หลุบเลา

งดใชโฟม ใชโฟมในการใสอาหาร ในพ้ืนที่ไดลด เลิกการใชภาชนะ ที่งดใชโฟมในการ

ซึ่งทําลายสิ่งแวดลอม ที่เปนภัยตอสิ่งแวดลอม บรรจุอาหาร

9 โครงการคัดแยกขยะในสํานักงาน เพ่ือเปนตัวอยางในการ จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะใน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนกิจกรรม สามารถคัด อบต.หลุบเลา

อบต.หลุบเลา คัดแยกขยะ สํานักงาน อบต.หลุบเลา แยกขยะและนํา

ไปใชในครัวเรือน

10 โครงการปรับปรุงแนวเขตชุมชน เพ่ือปองกันการรุกล้ําผืน ปรับปรุงแนวเขตของพ้ืนที่ตําบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีแนวเขตที่ สามารถปองกัน อบต.หลุบเลา

พรอมติดตั้งปายแนวเขต ปา และมีแนวเขตที่ชัด หลุบเลา ชัดเจน การรุกล้ําแนว /อุทยานฯ

เจน เขตตางๆ

11 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือเกิดความรวมมือ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ การบริหารจัด เกิดระบบการ อบต.หลุบเลา

และสิ่งปฎิกูลในชุมชน การแกไขปญหาขยะใน ปฎิกูลชุมชนหมูที่ 1-15 การชยะและ บริหารจัดการ  /สสจ./ทสจ.

พ้ืนที่ สิ่งปฏิกุลฯ ขยะฯอยางย่ังยืน

12 โครงการกอสรางสวนสาธารณะเฉลิม เพ่ือเพ่ิมสวนยอมและ กอสรางสวนสวนสาธารณฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนสวน มีแหลงพักผอน อบต.หลุบเลา

พระเกียรติฯ ประจําตําบลหลุบเลา สวนสาธารณใหกับ บานหลุบเลาหมูที่ 10 สาธารณะ หยอนใจในชุมชน

หมูที่ 10 ชุมชน

13 โครงการจัดตั้งธนาคารขยะประจํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดตั้งธนาคารขยะ หมูที 1-15 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปญหาขยะใน สามารถสรางจิต อบต.หลุบเลา

ตําบลหลุบเลา การจัดการขยะในพ้ืนที่ พ้ืนที่ลดลง สํานึกใหประชาชน  /สสจ./ทสจ.

แยกขยะตนทาง
๑,๕๖๐,๐๐๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ๔,๓๓๐,๐๐๐ ๔,๓๓๐,๐๐๐ ๔,๓๓๐,๐๐๐
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รวม 13 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก







แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร







แบบ ผ 02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกิจการสภาฯและบุคลการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาและสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ เพ่ือใชประชาสัมพันธ ขนาดปายโครงเหล็ก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๑ จํานวน ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

โครงเหล็ก งานตางๆของ อบต. กวาง 3 x 4 เมตร บอรดประชา ขอมูลขาวสาร อบต.หลุบเลา

หลุบเลา (แบบแปลนรายละเอียดตามกอง
ชาง)

สัมพันธ อยางทั่วถึง
2 โครงการกอสรางอาคารศูนย อปพร. เพ่ือใชในการปฎิบัติงาน กอสรางอาคารศูนย อปพร.      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,001 อาคารที่กอสราง มีสถานที่พรอม กองชาง

อบต.หลุบเลา จัดเก็บอุปกรณ กูชีพ (แบบแปลนรายละเอียดตามกอง
ชาง)

อปพร. ปฎิบัตงาน อบต.หลุบเลา
กูภัย ของ อปพร.ประจํา

ศูนย

3 โครงการกอสรางโรงสูบน้ํา เพ่ือใชสําหรับเปนจุดสูบ กอสรางจุดสูบน้ํา จํานวน 1 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จุดสูบน้ํา 1จุด เพ่ือสะดวกในการ กองชาง

น้ําใสรถดับเพลิงในงาน ปฏิบัติงาน อบต.หลุบเลา

ปองกันฯ

๔ โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือศึกษาดูงานนอก สมาชิก อปพร. อบต.หลุบเลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศึกษาดูงาน สมาชิก อปพร. สํานักปลัด

สมาชิก อปพร. สถานที่เพ่ือนํามา ไดรับความรู อบต.หลุบเลา

ประยุกตใชปฎิบัติงาน
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีผานมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

  -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ



(ตอ่)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารพรอม เพ่ือใหการปฎิบัติงาน จัดซื้อวิทยุสื่อสาร พรอม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนวิทยุ การปองกนและ กองชาง
อุปกรณพรอมติดตั้ง ประจําศูนย ดานปองกันและบรรเทา อุปกรณครบชุดพรอมติดตั้ง สื่อสารและ บรรเทาสาธารณ- อบต.หลุบเลา
กูชีพกูภัย ภัยรวดเร็วข้ึน

6 โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขา เพ่ือใหการเดินทางเขา กอสรางถนน คสล.ทางเขา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความยาวของ ครู ผูปกครอง กองชาง
ศพด.บานฮองสิม หมูที่ 3 ไปปฎิบัติงานและรับ-สง ศดพ.บานฮองสิม หมูที่ 3 ถนน คสล. ไดรับความสะดวก อบต.หลุบเลา

เด็กเล็กมีความสะดวก ในการปฎิบัติงาน

ในฤดูฝน และรับ-สงเด็กฯ

7 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร เพ่ือใชเปนสถานที่ ปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กิจกรรม ประชาชนใน กองชาง
ที่ทําการ อบต.หลุบเลาหลังเกา ในการจัดกิจกรรมตางๆ ที่ทําการ อบต.หลุบเลาหลังเกา ที่ดําเนินการ ต.หลุบเลามี อบต.หลุบเลา

ของผูสูงอายุ และ สถานที่ในการ

กิจกรรมอ่ืนๆ จัดกิจกรรมรวมกัน

8 โครงการกอสรางอาคารจัดเก็บพัสดุ เพ่ือใชเปนสถานที่ กอสรางอาคารจัดเก็บพัสดุ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ พัสดุสํานักงาน มีสาถนที่จัดเก็บพัสดุ กองชาง
สํานักงาน อบต.หลุบเลา ในการจัดเก็บพัสดุ ที่จัดเก็บ ใหเปนระเบียบ อบต.หลุบเลา

ตางๆของ อบต.หลุบเลา เรียบรอย หางาย

9 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อเฝาระวังและปองกัน ติดตั้งกลองวงจรปด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนการลัก ปองกันความ สํานักปลัด

ภายในบริเวณอาคารสํานักงาน การกออาชญากรรม จํานวน 2 จุด ทรัพยและภัยตางๆ ปลอดภัยในชีวิต อบต.หลุบเลา

อบต.หลุบเลา ปญหายาเสพติด ปญหา ลดลง และทรัพยสินของ

การลักทรัพยและภัยตางๆ สถานที่ราชการ
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หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและท่ีผานมา



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการจัดซื้ออุปกรณออกกําลังกาย  -เพื่อใหประชาชน เยาวชน จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนอุปกรณ เยาวชน ประชาชน สํานักปลัด
กลางแจง ผูสูงอายุไดออกกําลังกาย กลางแจง เชน อุปกรณบริหาร ที่จัดซื้อและ ผูสูงอายุในพื้นที่ อบต.หลุบเลา/

 - เพื่อใหลานกีฬาและ แขน-หนาอก-ไหล อุปกรณ ความพึงพอใจ ตําบลหลุบเลาได หรือหนวยงานอื่น

และสนามกีฬา อบต.หลุบเลา บริหารขอเขา(แบบจักรยาน ของประชาชน ออกกําลังกายมีสุข-

เปนศูนยรวมของประชาชน ลอเหล็ก)อุปกรณบริหารสะ- ที่มาใชบริการ ภาพแข็งแรง ลาน

เยาวชน ผูสูงอายุประกอบ โพก(แบบแกวงตัว) ฯลฯ อบต.หลุบเลา เปน

กิจกรรมนันทนาการ ศูนยรวมการพบปะฯ

11 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ คณะผูบริหาร ส.อบต. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กิจกรรมที่ คณะผูบริหาร สํานักปลัด

ภาพและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนา ในการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบล ครูผูดูแล ดําเนินการ ส.อบต.พนักงานฯ อบต.หลุบเลา

ทองถ่ิน รวมทั้งนําความรูและ เด็ก ลูกจาง ในสังกัด นําความรูมาปรับ

ประสบการณจากการ อบต.หลุบเลา และ ใชเหมาะสมกับ

ศึกษาดูงานนํามาปรับใชให ผูสังเกตการณ อบต.หลุบเลา

เหมาะสมกับ อบต.หลุบเลา

12 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเปนการเฉลิมพระ- กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนซุม สรางอัตลักษณ กองชาง
เกียรติพระบาทสมเด็จ บริเวณหนาที่ทําการ อบต. ของชาติไทย อบต.หลุบเลา
พระเจาอยูหัวฯ

13 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติ พนักงานสวนตําบล/พนักงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ พนักงานฯ ที่ เพ่ิมประสิทธิภาพ อบต.หลุบเลา
บุคลากรใหมีความรู ทักษะ การปฎิบัติ งานไดอยางถูกตอง จาง /ครู ผูดูแลเด็ก/ผูบริหาร/ เขารับการอบรม ในการปฏิบัติงาน

งานเพ่ิมมาข้ึน ตามกฎ ระเบียบฯ ส.อบต.
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(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพ่ือใหบริเวณ อบต. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงภูมิทัศน มีสิ่งแวดลอมที่ อบต.หลุบเลา
ที่ทําการ อบต.หลุบเลา มีพ้ืนที่สวยสรางบรรยา ที่ทําการ อบต.หลุบเลา สวยงาม

กาศและสิ่งแวดลอมที่ดี

15 โครงการสนับสนุนการเตรียมรับ เพ่ือเปนการแสดงความ ดําเนินการเตรียมการรับ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน แสดงความจงรัก อบต.หลุบเลา
เสด็จฯ จงรักภักดีตอสถาบัน เสด็จฯ ที่เขารวม ภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย

16 โครงการจัดซื้อรถยนตสวนกลาง/เครื่อง เพ่ือใชในงานราชการ จัดซื้อรถยนตสวนกลาง/เครื่อง ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ รถยนตฯ การดําเนินงาน อบต.หลุบเลา
จักรกลหนักและยานพาหนะ ฯลฯ และแกไขปญหางาน จักรกลหนัก/ยานพาหนะ ฯลฯ ยานพาหนะ เปนไปดวยความ

โครงสรางฯ อบต. ตางๆ เรียบรอย

17 โครงการจัดซื้อ/ซอมแซมเตนทประจํา เพ่ือใชในการจัดกิจกรรม จัดซื้อ/ซอมแซมเต็นท ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รถยนตฯ การดําเนินงาน อบต.หลุบเลา
หมูบาน ตางๆ ยานพาหนะ เปนไปดวยความ

ตางๆ เรียบรอย

18 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพ่ือใหการจัดเก็บภาษี ดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษี ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ การทําแผนที่ อบต.สามารถเก็บ อบต.หลุบเลา
ไดอยางครบถวน ถูกตอง ทั้งหมด ของ อบต.หลุบเลา ภาษีเสร็จสิ้น ภาษีครบถวน

เปนธรรมฯ ถูกตอง

19 โครงการกอสรางรั้วรอบที่ทําการ เพ่ือใหมีอาณาเขต กอสรางรั้วรอบดาน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จํานวน 3 ดาน ทําให อบต.มี อบต.หลุบเลา
อบต.หลุบเลา ที่ชัดเจน รวรอบขอบชิด

20 โครงการกอสรางหองน้ํา เพ่ือใหมีหองน้ําไว กอสรางหองน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 หลัง มีหองน้ํารองรับ อบต.หลุบเลา
บริการอยางทั่วถึง 4 หอง ประชาชนที่มา
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการกอสรางถนน คสล.รอบอาคาร เพ่ือใหประชาชนที่มา กอสรางถนน คสล.บริเวณ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนที่มา อบต.หลุบเลา
ที่ทําการ อบต.หลุบเลา ติดตอราชการไดรับความ ที่ทําการ อบต. ที่กอสราง ติดตอราชการได

สะดวก รับความสะดวก

22 โครงการจัดซื้อรถกระเชาไฟฟา เพ่ือจัดซื้อรถกระเชาซอม จัดซื้อรถกระเชา ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 คัน เพ่ือใหมีเครื่องมือ อบต.หลุบเลา
ไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ที่ทันสมัยในการ

12 เมตร ใหบริการ

23 โครงการกอสรางหอพระ เพ่ือเสงเสริม สนับสนุน กอสรางหอพระ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 หลัง มีสิ่งยึดเหนี่ยว อบต.หลุบเลา
การปฏิบัติกิจกรรมทาง จิตใจ

ศาสนา

24 โครงการกอสรางจุดตรวจ(ปอมยาม) เพ่ือเปนจุดตรวจในการ กอสรางจุดตรวจ(ปอมยาม) ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 หลัง สถานที่ราชการ อบต.หลุบเลา
หนาที่ทําการ อบต.หลุบเลา ปองกันและรักษาความ มีความปลอดภัย

ปลอดภัยในทรัพยสินฯ

25 โครงการจัดเวทีประชาคม ในการแกไขปญหาตางๆ จัดเวทีประชาคมในตําบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนที่ ประชาชนมีสวน อบต.หลุบเลา
ในพ้ืนที่ เขารวม รวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน

16 โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน เพ่ือใชเปนสถานที่ปฏิบัติ กอสรางอาคาร กองชาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 หลัง การปฎิบัติงาน อบต.หลุบเลา
กองชาง งานของกองชาง มีประสิทธภาพ

และเปนสัดสวน

26 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาพรอม เพ่ือใหสนามกีฬา อบต. ติดตั้งเสาไฟฟา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน 4 เสา มีแสงสวางในการ อบต.หลุบเลา
ไฟสปอตไลตสนามกีฬา อบต.หลุบเลา มีแสงสวางในการออก ไฟสปอตรไลต จัดกิจกรรมดาน

กําลังกาย เลนกีฬาฯ กีฬาและอ่ืนๆ 95
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนย เพ่ือใหการจัดการศึกษา กอสรางอาคารเรียน ศพด. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 หลัง มีสถานที่จัดการ อบต.หลุบเลา
พัฒนาเด็กเล็กบานหลุบเลา ของ ศพด.มีคุณภาม หลุบเลา เรียนการสอน

ตามมาตรฐานฯ ของ ศพด.

28 โครงการกอสรางรั้ว  คสล. เพ่ือให ศพด.มีรั้วปองกัน กอสรางรั้ว คสล./ศพด.ฮองสิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กอสรางรั้ว เด็กนักเรียนมี อบต.หลุบเลา
ศพด. บานฮองสิม อันตรายที่จะเกิดกับเด็ก ความปลอดภัย

นักเรียน ในชีวิต

29 โครงการกอสราง/ตอเติม เพ่ือให โรงจอดรถที่ กอสราง/ตอเติมโรงจอดรถ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กอสราง/ตอเติม รองรับประชาชน อบต.หลุบเลา
โรงจอดรถ อบต.หลุบเลา เปนสัดสวนและรองรับ ที่มาใชบริการ

ผูมาใชบริการ

30 โครงการตอเติมหลังคากันแดด เพ่ือให ศพด.มีสถานที่ ตอเติมหลังคากันแดด ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ตอเติมหลังคา มีสถานที่ในการ อบต.หลุบเลา
ศพด.จัดระเบียบ ในการทํากิจกรรมตาม ศพด.จัดระเบียบ จัดกิจกรรมตางๆ

หลักสูตรฯ

31 โครงการกอสรางโรงอาหารสําหรับเด็ก เพ่ือใหนักเรียนมีที่รับ กอสรางโรงอาหาร ศพด. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 หลัง มีสถานที่ที่ถูก อบต.หลุบเลา
ศพด.3 แหง ประทานอาหารที่ถูก จัดระเบียบ,หลุบเลา,ฮองสิม สุขลักษณะ

สุขลักษณะ

32 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใหมีบรรยากาศที่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ศพด.ทั้ง 3 แหง ศพด.มี่บรรยากาศ อบต.หลุบเลา
ใน ศพด. เอ้ือตอการเรียนการสอน ศพด.จัดระเบียบ/ศพด.หลุบ ที่นาเรียนทําใหมี

การทํากิจกรรมตางๆ เลา/ศพด.ฮองสิม พัฒนาการที่ดี

33 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด เพ่ืออํานวนความสะดวก ติดตั้งกลองวงจรปด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศพด.ทั้ง 3 แหง ปองกันและ อบต.หลุบเลา
ใน ศพด. ใหกับเด็กและผูปกครอง ศพด.จัดระเบียบ/ศพด.หลุบ อํานวยความ

เลา/ศพด.ฮองสิม สะดวก 96
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการกอสรางสนามกีฬา เพ่ือใหมีสถานที่ในการ กอสรางสนามเปตอง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปรับปรุง/* มีประตูรั้วที่มั่งคง อบต.หลุบเลา
เลนกีฬา อบต.หลุบเลา ซอมแซมประตู แข็งแรง

รั้ว

35 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมประตูรั้ว เพ่ือใหมีประตูรั้วที่แข็ง ปรับปรุง/ซอมแซมประตูรั้ง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปรับปรุง/* มีประตูรั้วที่มั่งคง อบต.หลุบเลา
ศพด.บานหลุบเลา แรง มั่นคงปองกัน ศพด.บานหลุบเลา ซอมแซมประตู แข็งแรง

อันตรายที่จะเกิดกับเด็ก รั้ว

36 โครงการกอสรางปายสํานักงาน เพ่ือกอสรางปายที่ทําการ กอสรางปายชื่อที่ทําการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กอสรางปายชื่อ มีปายชื่อฯที่สวย อบต.หลุบเลา
อบต.หลุบเลา อบต.หลุบเลา ใหสามารถ อบต.หลุบเลา จํานวน 1ปาย งามและชัดเจน

มองเห็นไดชัดเจน

37 โครงการติดตั้งปายสัญญาณไฟ เพ่ือความปลอดภัยใน จัดซื้อ/ติดตั้งไฟกระพริบ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กอสรางปายชื่อ มีปายชื่อฯที่สวย อบต.หลุบเลา
กระพริบตามจุดเสี่ยง การสัญจรไปมาของ ตามจุดเสี่ยงใน ต.หลุบเลา จํานวน 1ปาย งามและชัดเจน

ประชาชนในพ้ืนที่

20,630,000 20,630,000 23,730,000 23,730,000 23,730,000
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รวม 37 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก







         รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร






