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แบบ ผ 02

ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาทรัพยกรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยกรมนุษยและสังคม

๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบการรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย พัฒนาคนและสงเสริมการศึกษาอยางท่ัวถึง พัฒนาและสงเสริมศาสนาวัฒนธรรม เสริมสรางสมรรถนะชุมชนเขมแข็ง สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

พัฒนาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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 โครงการวันสําคัญของสถานบัน เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณา- รวม/จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน การแสดงออกถึง สํานักปลัด
พระมหากษัตริย(วันพอ,วันแม , ธิคุณและแสดงออกถึงความ วันสําคัญของสถานบัน ตําบลหลุบเลา ความจงรักภักดี อบต.หลุบเลา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ , จงรักภักดีตอสถานบัน พระมหากษัตริย เขารวมกิจกรรม ตอสถานบันฯ

วันคลายวันสวรรคฯ ,ฯลฯ) พระมหากษัตริย
3 โครงการวันสําคัญทางศาสนา เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกถึง รวม/จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ 80ของ ตระหนักถึงคุณคา สํานักปลัด

(วันมาฆบูชา,วันวิสาขบุชา, หลักคําสอนและรวมสืบสาน ทางศานา ผูเขารวม รวมกันอนุรักษ อบต.หลุบเลา
วันอาสาฬหบุชา,วันเขาพรรษา, รักษาขนบธรรมเนียมทาง และสืบสานประเพณี

วันออกพรรษา,ฯลฯ ศาสนา ทางศาสนา
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                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและท่ีผานมา



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการเพ่ิมศักยภาพในการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน ผูบริหาร,สมาชิกฯ,พนักงานสวน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละของ ผูบริหาร,สมาชิกฯ สํานักปลัด
ปฎิบัติงาน การปฎิบัติงาน ตําบล,พนักงานจางฯ,จัดอบรม, ผูเขารวม มีความรูในการ อบต.หลุบเลา

ศึกษาดูงาน,เขารับการอบรม โครงการ ปฏิบัติงานมากข้ึน

5 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม ผูบริหาร,สมาชิกฯ,พนักงานสวน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของ ผูบริหาร,สมาชิกฯ สํานักปลัด

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จริยธรรมฯ ไปพัฒนา ตําบล,พนักงานจางฯ ผูเขารวม ไดนําไปใชในชีวิต อบต.หลุบเลา

คุณภาพชีวิตและการทํางาน โครงการ และการทํางาน
6 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

7 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
8 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

9 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 80 ความรูและมีเวที

แสดงออก
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ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 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
11 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

12 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
13 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

๑๔ 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 36

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 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 ต.หลุบเลา ไปตามเกณฑ รร. สพฐ.

ทั้ง 3 แหง
16 โครงการอุดหนุนสําหรับอาหารเสริม เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีอา- นักเรียนโรงเรียน สพฐ.ทั้ง 3แหง 2,000,000 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.

ทั้ง 3 แหง
17 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีอา- ศพด.บานหลุบเลา 800,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียนมีราง สํานักปลัด

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หารกลางวันที่มีคุณคา ศพด.บานจัดระเบียบ ใน ศพด. กายเจริญเติบโต อบต.หลุบเลา
ทางโภชนาการ ศพด.บานฮองสิม ต.หลุบเลา ไปตามเกณฑ ศพด.ทั้ง3 แหง

18 โครงการอุดหนุนสําหรับอาหารเสริม เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีอา- ศพด.บานหลุบเลา 350,000 400,000 400,000 400,000 400,000 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
19 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพ่ือจัดหาหนังสือเรียน ผูเรียนที่มีอายุ 3-5 ป จํานวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 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

20 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพ่ือจัดหาอุปกรณ ผูเรียนที่มีอายุ 3-5 ป จํานวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 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
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21 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพ่ือจัดหาเครื่องแบบ ผูเรียนที่มีอายุ 3-5 ป จํานวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 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
22 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

23 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

24 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

25 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
26 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

27 โครงการคายเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็กและ จัดอบรมเด็กและเยาวชนตําบล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กิจกรรมที่ เด็กและเยาวชน อบต.หลุบเลา

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เยาวชนมีความรูความเขาใจ หลุบเลา  จํานวน 100 คน ดําเนินการ มีความรูความเขา

และสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับการอนุรักษฯ ใจในการอนุรักษ 38
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28 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
29 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

30 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เพ่ือสงเสริมการใชเวลา จัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเขารวมโครง ประชาชนในพ้ืนที่ อบต.หลุบเลา
วางใหเกิดประโยชน การฯ ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน
31 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดแสดง จัดกิจกรรมวันเด็ก ศพด.ทั้ง3 แหง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การมีสวนรวม เด็กเล็กมีเวทีในการ สํานักปลัด

ออก กลาคิด กลาทําใน ในการทํา แสดงออกดานตางๆ อบต.หลุบเลา

ทางสรางสรรคฯ กิจกรรม ศพด.ทั้ง3 แหง
32 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

33 โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมประเพณี จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูเขารวมโครง ประชาชนในพ้ืนที่ อบต.หลุบเลา
ทองถ่ิน(วันสงกรานต,วันลอยกระทง, วัฒนธรรมทองถ่ิน การฯ อนุรักษประเพณีฯ /วัฒนธรรม
ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ฯลฯ) ประจําทองถ่ิน อําเภอ,จังหวัด 39

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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34 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
35 โครงการจัดกิจกรรมรวมพลังแกนนํา เพื่อสรางเสริมใหมีกิจกรรม กลุมสตรี ต.หลุบเลาทั้ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กลุมสตรี สรางแกนนําสตรี สํานักปลัด

ตําบลหลุบเลา ความรักและสามัคคี 15 หมูบาน 15 หมูบาน ตําบลใหเกิดความ อบต.หลุบเลา/

สนับสนุนความเปนผูนํา รักสามัคคี กลุมสตรีฯ
36 โครงการอุดหนุนสําหรับเบ้ียยังชีพ เพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ตามที่ข้ึนทะเบียน กับ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนผูสูง ผูสูงอายุ สํานักปลัด

ผูสูงอายุ ใหมีความเปน อบต.หลุบเลา อายุฯ ใน  ไดรับเบ้ียยังชีพ อบต.หลุบเลา
อยูที่ดีข้ึน ต.หลุบเลา อยางครบถวน

37 โครงการอุดหนุนสําหรับเบ้ียยังชีพ เพ่ือชวยเหลือผูพิการ ผูพิการ ตามที่ข้ึนทะเบียน กับ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน ผูพิการ สํานักปลัด
ผูพิการ ไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง อบต.หลุบเลา  ผูพิการใน  ไดรับเบ้ียยังชีพ อบต.หลุบเลา

ต.หลุบเลา อยางครบถวน
38 โครงการอุดหนุนสําหรับเบ้ียยังชีพ เพ่ือชวยเหลือผูปวยเอดส ผูปวยเอดส ตามที่ข้ึนทะเบียน กับ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูปวย ผูปวยเอดส สํานักปลัด

ผูปวยเอดส ไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง อบต.หลุบเลา เอดสใน  ไดรับเบ้ียยังชีพ อบต.หลุบเลา

ต.หลุบเลา อยางครบถวน
39 โครงการฟนฟูสมรรถภาพรางกาย เพ่ือสงเสริมกลุมผูสูงอายุ สงเสริมกิจกรรมกลุมผูสูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุที่เขา ผูสูงอายุมีความรู สํานักปลัด

ของผูสูงอายุ มีความรูใสใจสุขภาพ ตําบลหลุบเลา รวมโครงการฯ ใสใจสุขภาพ อบต.หลุบเลา
40 โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  -เพื่อเปนคาใชจายในการ มีอาสาสมัครบริบาลดูแลผูสูงอายุ 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูสูงอายุฯ ผูสูงอายุที่มีภาวะ อบต.หลุบเลา

ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ฝกอบรมตามโครงการฯ ที่มีภาวะพ่ึงพิงในเขต ต.หลุบเลา ที่ไดรับการดูแล พ่ึงพิงไดรับการดูแล รพ.สต.2 แหง

 -อุดหนุนคาตอบแทนฯ ทางรางกาย จิตใจ ภาคีเครือขาย 40

 -เพื่อสงเสริมการจางงานฯ อารมณและสังคมฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๑ โครงการพัฒนาและฟนฟูคุณภาพ เพื่อสงเสริมและฟนฟูคุณภาพ อบรมใหความรูประชาชนใน 1,083,750 1,083,750 1,083,750 1,083,750 1,083,750 ผูสูงอายุ สามารถสงเสริม อบต.หลุบเลา/

ชีวิตของชุมชนทองถ่ิน ต.หลุบเลา ชีวิตเรงพัฒนาอาชีพฟนฟู ตําบลหลุบเลา ที่เขารวมโครง และฟนฟูคุณภาพ เครือขายสภา

เศรษฐกิจพัฒนาสินคาฯ การฯ ชีวิตคนในพ้ืนที่ องคกรชุมชนฯ

42 โครงการสํารวจขอมูลสัตวและข้ึน เพ่ือสํารวจขอมูลประชากร สํารวจขอมูลประชากรสนัขและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนสุนัขและ มีจํานวนประชา- อบต.หลุบเลา/
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว สุนัขและแมวในพ้ืนที่ แมวในพ้ืนที่ แมวที่ไดรับการ กรสุนัชและแมว ปศอ.ภูพาน/
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ และลงขอมูลในระบบฯ สํารวจ ในพ้ืนที่เปนปจจุบัน ปศจ.สกลนคร
สุนัขบาฯ

43 โครงการสัตวปลอดโรคคนคปลอดภัย เพ่ือปองกันและควบคุม จัดซื้อวัคซีนฉีดปองกันและควบคุม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 อัตราการแพร สามารถควบคุมการ อบต.หลุบเลา/
จากโรคพิษสุนัขบาฯ โรคพิษสุนัขบา โรคพิษสุนัขบา ระบาดลดลง แพรระบาดของโรค ปศอ.ภูพาน/

พิษสุนัขบา ปศจ.สกลนคร
44 โครงการอบรมสงเสริมอาสาปศุสัตว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดอบรมอาสาปศุสัตว 15 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประสิทธิในการ มีอาสาปศุสัตว อบต.หลุบเลา

ประจําหมูบาน อาสาปศุสัตวประจํา ปฎิบัติงานของ ประจําหมูบาน /ปศอ.ภูพาน/
หมูบาน อาสาฯ ปศอ.สน

45 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
๔๖ โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรค เพื่อใหประชาชนมีความรู ความ อบรมใหความรู ผูนําชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม ประชาชนมีความ อบต.หลุบเลา

ไขเลือดออก เขาใจ ในการควบคุม ปองกัน อสม. และภาคีครือขายตําบล โครงการ รูเก่ียวกับโรค /รพ.สต.2แหง
โรคไขเลือดออกที่ถูกวิธี หลุบเลา ไขเลือดออก /ภาคเครือขาย
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๔๗ โครงการปองกันและควบคุมโรค เพื่อควบคุมและปองกันโรคติด อบรมใหความรู/รณรงค/ประชา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไมมีผูปวยเกิด สามารถปองกันและ อบต.หลุบเลา
(โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา) ตอที่อาจเกิดข้ึนในชุมชน โรค สัมพันธ หรอืจัดซื้อวัคซีน วัสดุการ ข้ึนในพ้ืนที่ ควบคุมโรคที่จะเกิด /รพ.สต.2แหง

อุบัติใหม แพทย ฯลฯ ข้ึนในพ้ืนที่ได /ภาคเครือขาย

๔๘ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให  -เพื่อสรางทีมวิทยากรฯในการ ทีมวิทยากร ผูนําชุมชน อสม. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา มีทีมวิทยากรให อบต.หลุบเลา
ความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส เผยแพรวิธีทําหนาการอนามัย กลุมจิตอาสา ประชาชนที่สนใจ รวมโครงการฯ ความรูฯ ประชาชน /รพ.สต.2แหง
โคโรนา 2019(Covid-19)และ  -เพื่อสรางความตระหนักและ และบุคลการในสังกัด อบต.หลุบเลา มีสวนรวมในการ /ภาคเครือขาย

การจัดทําหนากากอนามัย ลดความเส่ียงในการเกิดโรคฯ ควบคุมและปองกัน

๔๙ โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกัน เพื่อให อปท.บูรณาการรวมมือ ทีมวิทยากร ผูนําชุมชน อสม. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา มีทีมวิทยากรให อบต.หลุบเลา
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ประสานงาน ทีมวิยากร/ทีมครู กลุมจิตอาสา ประชาชนที่สนใจ รวมโครงการฯ ความรูฯ ประชาชน /รพ.สต.2แหง

ผูนําชมชน ประชาชนทั่วไป และบุคลการในสังกัด อบต.หลุบเลา มีสวนรวมในการ /ภาคเครือขาย

ฯลฯ ควบคุมและปองกัน

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 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 1-15 สาธารณสุข หมูที่ 1-15 (จํานวน 2โครงการๆละ20,000) แนวทางโครงการฯ

52 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 42
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53 โครงการเฝาระวังปองกันและควบ เพ่ือปองกันและควบคุม อบรมใหความรูแก ครู ผูปกครอง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ลดความเสี่ยง ครู ผูปกครอง อบต.หลุบเลา
คุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โรคที่จะเกิดข้ึนใน ศพด.  นักเรียนฯ ศพด.ทั้ง 3 แหง ในการเกิดโรคฯ นักเรียนมีความรู /กองทุนตําบล
(Covid-2019) ศพด.ทั้ง 3 แหง

54 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย เพ่ือใหความรูการเฝาระวัง อบรมใหความรูแก ครู ผูปกครอง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ลดความเสี่ยง ครู ผูปกครอง อบต.หลุบเลา
ควบคุมโรคฯ  นักเรียนฯ ศพด.ทั้ง 3 แหง ในการเกิดโรคฯ นักเรียนมีความรู /กองทุนตําบล

ศพด.ทั้ง 3 แหง

55 โครงการสงเสริมพัฒนาดวยหลัก เพ่ือใหครู ผูปกครอง อบรมใหความรูแก ครู ผูปกครอง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ลดความเสี่ยง ครู ผูปกครอง อบต.หลุบเลา
3 อ(อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ) นักเรียน มีความรูในการ  นักเรียนฯ ศพด.ทั้ง 3 แหง ในการเกิดโรคฯ นักเรียนมีความรู /กองทุนตําบล

ดูแลสงเสริมพัฒการฯ ศพด.ทั้ง 3 แหง

56 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ  -เพื่อเปนศูนยกลางในการรวบ  -อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมฯ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ มีศูนยปฎิบิต อปท.ทุกแหงในเขต อบต.หลุบเลา

ชวยเหลือประชาชนของ อปท. รวมกฎหมายฯ การชวยเหลือฯ  -จางเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฎิบัติ การรวมของ อ.ภูพาน มีศูนย /อปท.ในเขต

ระดับอําเภอ  -เพื่อใหมีศูนยกลางทําหนาที่ งานจํานวน 1 คน 12 เดือน  อปท.ระดับ ปฎิบัติการรวมใน อําเภอภูพาน/
แจงเวียนกฎหมาย หนังสือ  -คาวัสดุอุปกรณฯ การปฎิบัติงาน อําเภอ การปฏิบิตงาน อําเภอภูพาน/
ส่ังการตางๆให อปท.ทราบ

57 โครงการฝกอบรมชุดปฎิบัติการจิต เพ่ือสนับสนุนโครงการจิต ฝกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาฯ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ มีศูนยปฎิบิต อปท.ทุกแหงในเขต อบต.หลุบเลา

อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริการ อาสาพระราชทาน 904 วปร. การรวมของ อ.ภูพาน มีศูนย /อปท.ในเขต

สวนตําบลหลุบเลา ใหมีความเขมแข็งสามารถชวย 0  อปท.ระดับ ปฎิบัติการรวมใน อําเภอภูพาน/
เหลือ จพง.และประชาชน อําเภอ การปฏิบิตงาน อําเภอภูพาน/

58 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน จางเหมาบริการบุคคลภายนอก 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจ สามารถใหบริการ สํานักปลัด

ระบบการแพทยฉุกเฉิน งานระบบการแพทย และคาตอบแทนปฏิบัตินอกเวลาฯ ของประชาชน ดานการแพทย อบต.หลุบเลา

ฉุกเฉินอบต.หลุบเลา อ่ืนๆ ฉุกเฉินใหกับ
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59 โครงการบรรเทาทุกขและชวยเหลือ เพ่ือชวยเหลือบรรเทา ชวยเหลือบรรเทาทุกข ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ 80 ผู สามารถบําบัด สํานักปลัด

ประชาชนผูประสบภัยและ ทุกขแกประชาชนผู แกประชาชนผูประสบภัย ประสบภัยไดรับ ทุกขบํารุงสุขใหแก อบต.หลุบเลา

ผูดอยโอกาส ประสบภัย สาธารณภัย สาธาณภัยตางๆ การชวยเหลือ ประชาชนในพ้ืนที่
60 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

61 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

62 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
๖๓ โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณดับเพลิง เพ่ือใหประชาชนมีความ จัดชื้ออุปกรณที่ใชในการดับเพลิง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนอุปกรณ การปองกนและ สํานักปลัด

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

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

เก่ียวของกันงานปองกันและบรรเทา ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย ปองกันและบรรเทาสาธารภัย อุปกรณที่จัดซื้อ มีประสิทธิภาพ อบต.หลุบเลา

สาธารณภัย สินมากข้ึน เชน กรวย ฯลฯ มากข้ึน

44

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
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หลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

65 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
66 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

67 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
68 โครงการปองกันและปราบปรามยา ประชาชนในพ้ืนที่เขาใจ จัดอบรมใหความรู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปญหายาเสพติด ลดการแพรระบาด อบต.หลุบเลา

เสพติดในชุมชน โทษของยาเสพติด ในพ้ืนที่ลดลง ของยาเสพติดใน สภ.ภูพาน
ชุมชน

69 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

70 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

71 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณา- เพ่ือจัดเก็บขอมูลจํานวน บูรณาการกันของภาคีเครือขาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความปลอดภัย ประชาชนในพ้ืนที่ อบต.หลุบเลา
การ กรณีผูมีอาการทางจิตกอเหตุ ผูปวยจิตเวช แนวทางการ ในการปองกันปญหาผูปวยจิตเวช ในชีวิตและ ไดรับความปลอดภัย สภ.ภูพาน

บูรณาการรวมกันฯ กอเหตุในพ้ืนที่ ทรัพยสิน ลดปญหาตางฯ 45

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 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

73 โครงการกําจัดวัชพืชขางทางเพ่ือปองกันเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติ จางเหมากําจัดวัชพืชขางถนน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความ ลดการเกิดอุบิต อบต.หลุบเลา
อุบัติเหตุทางถนน เหตุบนถนน เสนหลัก-เสนรองในพ้ืนที่ตําบล พึงพอใจของ เหตุบนถนน

หลุบเลา ประชาชน
74 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

75 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

76 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
77 โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง เพ่ือสนับสนุนที่ทําการปก- โครงการงานรัฐพิธีตางๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเกิด เพ่ือสงเสริมสนับ สํานักปลัด

อําเภอภูพานในโครงการจัดงาน ครอง อ.ภูพาน เขารวมกิจกรรม สนุนความเขมแข็ง อบต.หลุบเลา
รัฐพิธีตางๆ รอยละ 79 ชุมชน 46

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
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หนวยงานท่ี
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หลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 โครงการบอรมใหความรู เพ่ือใหประชาชนมีความรู อบรมใหความรู/จัดกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ประชาสวนเขาใจ อบต.หลุบเลา
ประชาธิปไตยและหนาที่พลเมือง ความเขาใจถึงหนาที่ของ เขารวมโครง ในบทบาทหนาที่ หนวยงานอ่ืน

พลเมืองตามระบอบฯ การ การมีสวนรวม
79 โครงการประเพณีแขงขันเรือ เพ่ืออนุรักษสืบสานประ จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ หมูj

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 เกิดความมีสวนรวม อบต.หลุบเลา
เพณีอันดีใหคงอยูคู เขารวมโครง ของชุมชมและ หนวยงานอ่ืน
ชุมชนตอไป การ อปท.

80 โครงการบานพอเพียงตําบลหลุบเลา เพ่ือซอมแซมบานผูยาก ซอมแซมบานผูยากไร/ผูสูงอายุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บานผูยากไร บานผูยากไรไดรับ อบต.หลุบเลา
ไรในเขตตําบลหลุบเลา ตําบลหลุบเลา 15 หมูบาน การซอมแซมใหมี หนวยงานอ่ืน

สภาพที่ดี สภาองคกรฯ
๔๒,๓๑๗,๕๐๐ ๔๔,๗๑๗,๕๐๐ ๔๔,๗๑๗,๕๐๐ ๔๔,๗๑๗,๕๐๐ ๔๔,๗๑๗,๕๐๐

47

ท่ี โครงการ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รวม 80 โครงการ



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการเพ่ิมศักยภาพในการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน ผูบริหาร,สมาชิกฯ,พนักงานสวน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละของ ผูบริหาร,สมาชิกฯ สํานักปลัด
ปฎิบัติงาน การปฎิบัติงาน ตําบล,พนักงานจางฯ,จัดอบรม, ผูเขารวม มีความรูในการ อบต.หลุบเลา

ศึกษาดูงาน,เขารับการอบรม โครงการ ปฏิบัติงานมากข้ึน

11 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม ผูบริหาร,สมาชิกฯ,พนักงานสวน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของ ผูบริหาร,สมาชิกฯ สํานักปลัด

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จริยธรรมฯ ไปพัฒนา ตําบล,พนักงานจางฯ ผูเขารวม ไดนําไปใชในชีวิต อบต.หลุบเลา

คุณภาพชีวิตและการทํางาน โครงการ และการทํางาน
12 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

13 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
14 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

15 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ เด็กและเยาวชน ตําบหลุบเลา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็ก เยาชนไดรับ เด็กและเยาวชน สํานักปลัด

วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ



หมูบานและตําบล เยาวชนไดเรียนรูเก่ียว ประโยนชมาก ไดรับการสงเสริม อบต.หลุบเลา
กับระบอบประชาธิปไตย กวารอยละ 80 ความรูและมีเวที

แสดงออก

(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 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
17 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

18 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
19 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

๒๐ 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.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก



ความรูมาปรับปรุงและพัฒนา

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

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



(ตอ)

37

(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและท่ีผานมา



ตนแบบของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย

ประสบการณกับหนวย ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาได ในการบริหารจัด อบต.หลุบเลา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหลุบเลา งานที่ไดมาตรฐานและนํา ตนแบบ มาตรฐาน การ ศพด.

ความรูมาปรับปรุงและพัฒนา

38

(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี



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

(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

งบประมาณและท่ีผานมา

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

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ



และสิ่งแวดลอม ความเขาใจเก่ียวกับการ ใจในการอนุรักษ

อนุรักษฯ

40

(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.

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผานมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ



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

41

(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

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

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

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับท่ี โครงการ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



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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(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ



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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เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(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

โครงการ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับท่ี วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก



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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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

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับท่ี โครงการ



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

45

(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(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

โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับท่ี

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผานมา



สาธารณภัยตางๆ ความปลอดภัย อยางทั่วถึง

22,385,000 22,385,000 22,385,000 22,385,000 22,385,000

46รวม 69 โครงการ
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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) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

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

ทางการเกษตรไดสะดวก ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

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

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 2 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

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

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 3 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

. ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

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

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 4 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

งบประมาณ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 - ๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 5 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

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

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 10 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

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

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 11 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

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

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 12 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

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

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 13 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

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

(บล็อกคอนเวิรส)หมูที่ 15 ลดลงการเดิน สะดวกในการ อบต.หลุบเลา/

ทางสะดวก คมนาคม หรือหนวยงานอ่ืน

2 โครงการขยายทอเหลี่ยม คสล. เพื่อขยายทอลอดเหล่ียมฯ ขยายทอเหลี่ยม คสล.        1,000,000       1,000,000     1,000,000       1,000,000     1,000,000 ขยายทอเหลี่ยม ประชาชนสัญจร กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส) ใหมีขนาดที่กวางข้ึนการสัญจร (บล็อกคอนเวิรส) หมูที่ 3 คสล.ฯ ไปมาสะดวกลด อบต.หลุบเลา/

ไปมาสะดวกข้ึน อุบัติเหตุ หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขยายทอเหลี่ยม คสล.        1,000,000       1,000,000     1,000,000       1,000,000     1,000,000 ขยายทอเหลี่ยม ประชาชนสัญจร กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส) หมูที่ 10 คสล.ฯ ไปมาสะดวกลด อบต.หลุบเลา/

อุบัติเหตุ หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายทอเหลี่ยม คสล.        1,000,000       1,000,000     1,000,000       1,000,000     1,000,000 ขยายทอเหลี่ยม ประชาชนสัญจร กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส) หมูที่ 12 คสล.ฯ ไปมาสะดวกลด อบต.หลุบเลา/

อุบัติเหตุ หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายทอเหลี่ยม คสล.        1,000,000       1,000,000     1,000,000       1,000,000     1,000,000 ขยายทอเหลี่ยม ประชาชนสัญจร กองชาง

(บล็อกคอนเวิรส) หมูที่ 14 คสล.ฯ ไปมาสะดวกลด อบต.หลุบเลา/

อุบัติเหตุ หรือหนวยงานอ่ืน

3 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม กอสรางรองระบายน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

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

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 2 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 3 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 4 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรางรองระบายน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 5 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 6 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 7 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 8 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 9 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 10 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 11 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรางรองระบายน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 12 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 13 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 14 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางรองระบายน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปญหาน้ําทวมขัง ไมเกิดปญหาน้ํา กองชาง

คสล.พรอมฝาปด หมูที่ 15 ลดลง ทวมขังน้ําเนา อบต.หลุบเลา/

เสียเกิดโรค หรือหนวยงานอ่ืน

4 โครงการปรับปรุงวางทอระบายน้ํา เพ่ือปองกันน้ําทวมขัง ปรับปรุงงานวางทอระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

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

หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงงานวางทอระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

 คสล.หมูที่ 2 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงงานวางทอระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

 คสล.หมูที่ 3 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปรับปรุงงานวางทอระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

 คสล.หมูที่ 4 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงงานวางทอระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

 คสล.หมูที่ 5 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงงานวางทอระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

 คสล.หมูที่ 6 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงงานวางทอระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

 คสล.หมูที่ 7 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงงานวางทอระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

 คสล.หมูที่ 8 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงงานวางทอระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

 คสล.หมูที่ 9 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงงานวางทอระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

 คสล.หมูที่ 10 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปรับปรุงงานวางทอระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

 คสล.หมูที่ 11 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงงานวางทอระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

 คสล.หมูที่ 12 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงงานวางทอระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

 คสล.หมูที่ 13 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงงานวางทอระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

 คสล.หมูที่ 14 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงงานวางทอระบายน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

 คสล.หมูที่ 15 ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

5 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือปรับปรุงระบบ ปรับปรุง ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบาน ประปาหมูบาน หมูที่ 1 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

สามารถใชงานอยางทั่วถึง อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 2 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปรับปรุง ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 3 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 4 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 5 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 6 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 7 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 8 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 9 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปรับปรุง ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 10 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 11 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 12 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 13 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 14 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุง ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 15 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

6 โครงการซอมแซมระบบ เพ่ือซอมแซมระบบ ซอมแซม ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบาน ประปาหมูบานสามารถ หมูที่ 1 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใชงานไดตามปกติ อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพ่ือซอมแซมระบบ ซอมแซม ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานสามารถ หมูที่ 2 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใชงานไดตามปกติ อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

เพ่ือซอมแซมระบบ ซอมแซม ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานสามารถ หมูที่ 3 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใชงานไดตามปกติ อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

เพ่ือซอมแซมระบบ ซอมแซม ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานสามารถ หมูที่ 4 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใชงานไดตามปกติ อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

เพ่ือซอมแซมระบบ ซอมแซม ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานสามารถ หมูที่ 5 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใชงานไดตามปกติ อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

เพ่ือซอมแซมระบบ ซอมแซม ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานสามารถ หมูที่ 6 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใชงานไดตามปกติ อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

เพ่ือซอมแซมระบบ ซอมแซม ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานสามารถ หมูที่ 7 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใชงานไดตามปกติ อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

เพ่ือซอมแซมระบบ ซอมแซม ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานสามารถ หมูที่ 8 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใชงานไดตามปกติ อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพ่ือซอมแซมระบบ ซอมแซม ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานสามารถ หมูที่ 9 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใชงานไดตามปกติ อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

เพ่ือซอมแซมระบบ ซอมแซม ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานสามารถ หมูที่ 10 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใชงานไดตามปกติ อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

เพ่ือซอมแซมระบบ ซอมแซม ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานสามารถ หมูที่ 11 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใชงานไดตามปกติ อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

เพ่ือซอมแซมระบบ ซอมแซม ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานสามารถ หมูที่ 12 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใชงานไดตามปกติ อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

เพ่ือซอมแซมระบบ ซอมแซม ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานสามารถ หมูที่ 13 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใชงานไดตามปกติ อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

เพ่ือซอมแซมระบบ ซอมแซม ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานสามารถ หมูที่ 14 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใชงานไดตามปกติ อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

เพ่ือซอมแซมระบบ ซอมแซม ระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ประปาหมูบานสามารถ หมูที่ 15 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใชงานไดตามปกติ อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



ตอ
เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ เพ่ือใหมีบอบาดาลในการ ขุดเจาะบอบาดาลทําระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ทําระบบประปาหมูบาน ทําระบบประปาหมูบาน หมูที่ 2 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

ใหมีน้ําประปาใชทั่วถึง อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดเจาะบอบาดาลทําระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 6 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดเจาะบอบาดาลทําระบบประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 11 ของประชาชน อุปโภค-บริโภค อบต.หลุบเลา

อยางเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

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

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



ตอ
เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

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

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

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

หมูที่ 15 ประชาชนที่ได น้ําเพ่ือการเกษตร อบต.หลุบเลา

รับประโยชน เพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

9 โครงการขุดสระเพ่ือการเกษตร เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ขุดสระ หมูที่ 2           500,000         500,000        500,000         500,000        500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

ในการเกษตร กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชอุปโภค-บริโภค หรือหนวยงานอ่ืน

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

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชอุปโภค-บริโภค หรือหนวยงานอ่ืน

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

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชอุปโภค-บริโภค หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

ไวใชอุปโภค-บริโภค หรือหนวยงานอ่ืน

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

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชอุปโภค-บริโภค หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดสระ หมูที่ 13           500,000         500,000        500,000         500,000        500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชอุปโภค-บริโภค หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดสระ หมูที่ 14 (หนองแสง)           500,000         500,000        500,000         500,000        500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชอุปโภค-บริโภค หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดสระ หมูที่ 15           500,000         500,000        500,000         500,000        500,000 ปริมาณน้ําที่ ประชาชนมี กองชาง

กักเก็บ สระกักเก็บน้ํา อบต.หลุบเลา

ไวใชอุปโภค-บริโภค หรือหนวยงานอ่ืน

10 โครงการขุดลอกลําหวย เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชใน ขุดลอกลําหวยพน หมูที่ 1           500,000         500,000        500,000         500,000        500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

ฤดูแลงและไมใหเกิดน้ํา ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

ทวมขัง รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขุดลอกลําหวยพน หมูที่ 2           500,000         500,000        500,000         500,000        500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอกหวยหลม หมูที่ 5           500,000         500,000        500,000         500,000        500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอกลําหวยชิงชัย หมูที่ 10           500,000         500,000        500,000         500,000        500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอกลําหวยพน หมูที่ 10           500,000         500,000        500,000         500,000        500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอกลําหวยขวาง หมูที่ 11           500,000         500,000        500,000         500,000        500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอกลําหวยชางแทง หมูที่ 11           500,000         500,000        500,000         500,000        500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอกลําหวยตาดี  หมูที่ 15           500,000         500,000        500,000         500,000        500,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขุดลอกหวยถํ้าหมี หมูที่ 15           500,000         500,000        500,000         500,000        500,000 รอยละของ  ประชาชนมีแหลง  กองชาง

ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

11 โครงการกอสรางฝายน้ําลน เพ่ือปองกันแกไขปญหา กอสรางฝายน้ําลนหมูที่ 2           300,000         300,000        300,000         300,000        300,000 มีฝายน้ําลน มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

อุทุกภัยและปองกันและ เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

แกไขปญหาภัยแลง หรือหนวยงานอ่ืน

12 โครงการซอมแซม เพ่ือปองกันแกไขปญหา ซอมแซมฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา           300,000         300,000        300,000         300,000        300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา อุทุกภัยและปองกันและ หมูที่ 6 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

แกไขปญหาภัยแลง หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา           300,000         300,000        300,000         300,000        300,000 มีฝายน้ําลน/ มีฝายกักเก็บน้ํา กองชาง

หมูที่ 9 ฝายชะลอน้ํา เพ่ือใชในการ อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

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

 ภายในหมูบาน ที่มีประสิทธิภาพและ ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ความปลอดภัยมากข้ึน ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 4 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 5 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 7 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

สายที่ 1ระยะทาง 1.5 กม. ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

สายที่ 2 ระยะทาง 300 ม. ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 9 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 11 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 14 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 15 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

14 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนน ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

คสล.ภายในหมูบานและระหวาง ที่มีประสิทธิภาพและ หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูบาน ความปลอดภัยมากข้ึน หมูที่ 1 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 2 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 3 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 4 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 5 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 6 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 7 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 8 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 9 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 10 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 11 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 12 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 13 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 14 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 15 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

15 โครงการซอมแซมผิวถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนน ซอมแซมผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

คสล.ภายในหมูบานและระหวาง ที่มีประสิทธิภาพและ หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูบาน ความปลอดภัยมากข้ึน หมูที่ 1 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ซอมแซมผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 2 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 3 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 4 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 5 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 6 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 7 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 8 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ซอมแซมผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 9 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 10 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 11 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 12 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 13 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 14 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมผิวถนน คสล. ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การคมนาคม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูบานและระหวางหมูบาน ในชุมชนมีความ สะดวกและ อบต.หลุบเลา

หมูที่ 15 ปลอดภัยได ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการปรับปรุง เพ่ือใหประชาชนมีถนน ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ลูกรังที่มีประสิทธิภาพ หมูที่ 1 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ในการขนสงผลผลิตเกษตร ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 2 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 3 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 4 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 5 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 6 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 7 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 8 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 9 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 10 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 11 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 12 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 13 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 14 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 15 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

17 โครงการซอมแซม เพ่ือใหประชาชนมีถนน ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ลูกรังที่มีประสิทธิภาพ เกษตร หมูที่ 1 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ในการขนสงผลผลิตเกษตร ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

เกษตร หมูที่ 2 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

เกษตร หมูที่ 3 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

เกษตร หมูที่ 4 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

เกษตร หมูที่ 5 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

เกษตร หมูที่ 6 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

เกษตร หมูที่ 7 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

เกษตร หมูที่ 8 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

เกษตร หมูที่ 9 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

เกษตร หมูที่ 10 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

เกษตร หมูที่ 11 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

เกษตร หมูที่ 12 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

เกษตร หมูที่ 13 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

เกษตร หมูที่ 14 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ควาสะดวกใน ประชาชนมีความ กองชาง

เกษตร หมูที่ 15 การขนสงสินคา สะดวกและ อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร ปลอดภัย หรือหนวยงานอ่ืน

18 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพ่ือใหประชาชนมีถนน กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 7 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปญหาน้ําทวมขัง สามารถแกไขปญหา กองชาง

เพ่ือการเกษตร ลูกรังที่มีประสิทธิภาพ ระยะทาง 450 เมตร ลดลง 70% น้ําทวมขังในฤดูฝนได อบต.หลุบเลา

ในการขนสงผลผลิตเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

19 โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. เพ่ือทําใหการคมนาคม ขยายผิวจราจรถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

สะดวกและปลอดภัย  หมูที่ 1 ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

 หมูที่ 2 ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

 หมูที่ 3 ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

 หมูที่ 4 ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

 หมูที่ 5 ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

 หมูที่ 6 ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

 หมูที่ 7 ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

 หมูที่ 8 ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

 หมูที่ 9 ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

 หมูที่ 10 ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

 หมูที่ 11 ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

 หมูที่ 12 ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

 หมูที่ 13 ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

 หมูที่ 14 ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การคมนาคม ประชาชนปลอด กองชาง

 หมูที่ 15 ในชุมชนมีความ ภัยลดอุบัติเหตุ อบต.หลุบเลา

ปลอดภัยได หรือหนวยงานอ่ืน

20 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมหมอ เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟา อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการปรับปรุงหอกระจายขาว เพื่อปรับปรุงหอกระจายฯ ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสายภายในหมูบาน ประจําหมูบานใหอยูในสภาพ และเสียงตามสาย หมูที่ 1 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ที่พรอมใชงานอยูเสมอ ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 2 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 3 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 4 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 5 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 6 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 7 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 8 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 9 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 10 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 11 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 12 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 13 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 14 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปรับปรุงหอกระจายขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 15 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

24 โครงการซอมแซมหอกระจายขาว เพื่อซอมแซมหอกระจายฯ ซอมแซมหอกระจายขาวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสายภายในหมูบาน ประจําหมูบานใหอยูในสภาพ และเสียงตามสาย หมูที่ 1 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ที่พรอมใชงานอยูเสมอ ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมหอกระจายขาวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 2 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมหอกระจายขาวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 3 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมหอกระจายขาวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 4 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมหอกระจายขาวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 5 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมหอกระจายขาวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 6 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ซอมแซมหอกระจายขาวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 7 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมหอกระจายขาวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 8 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมหอกระจายขาวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 9 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมหอกระจายขาวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 10 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมหอกระจายขาวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 11 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมหอกระจายขาวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 12 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมหอกระจายขาวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 13 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ซอมแซมหอกระจายขาวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 14 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมหอกระจายขาวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง

และเสียงตามสาย หมูที่ 15 พึงพอใจของ ขาวสารที่ชัดเจน อบต.หลุบเลา

ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

25 โครงการกอสรางหอกระจายขาว เพ่ือกอสรางหอกระจาย กอสรางหอกระจายขาว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอสรางหอ ประชาชนไดรับ กองชาง

ขาวทดแทนหอที่ชํารุด หมูที่ 10 กระจายขาว ขาวสารที่ทั่วถึง อบต.หลุบเลา

ใหใชงานไดดี หรือหนวยงานอ่ืน

26 โครงการกอสรางศาลาประชาคม เพ่ือใชเปนสถานที่ในการ กอสรางศาลาประชาคมหมูที่ 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละความ ประชาชนมี กองชาง

จัดกิจกรรมตางๆ พึงพอใจของ สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประชาชน จัดกิจกรรม หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางศาลาประชาคมหมูที่ 6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละความ ประชาชนมี กองชาง

พึงพอใจของ สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประชาชน จัดกิจกรรม หรือหนวยงานอ่ืน

27 โครงการตอเติมศาลาประชาคม เพ่ือใชเปนสถานที่ในการ ตอเติมศาลาประชาคมหมูที่ 11 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละความ ประชาชนมี กองชาง

จัดกิจกรรมตางๆ พึงพอใจของ สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประชาชน จัดกิจกรรม หรือหนวยงานอ่ืน

ตอเติมศาลาประชาคมหมูที่ 12 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละความ ประชาชนมี กองชาง

พึงพอใจของ สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประชาชน จัดกิจกรรม หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการซอมแซมศาลาประชาคม เพ่ือใชเปนสถานที่ในการ ซอมแซมศาลาประชาคม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความ ประชาชนมี กองชาง

จัดกิจกรรมตางๆ หมูที่ 10 พึงพอใจของ สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประชาชน จัดกิจกรรม หรือหนวยงานอ่ืน

28 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม เพ่ือใชเปนสถานที่ในการ ปรับปรุงศาลาประชาคม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละความ ประชาชนมี กองชาง

จัดกิจกรรมตางๆ หมูที่ 15 พึงพอใจของ สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประชาชน จัดกิจกรรม หรือหนวยงานอ่ืน

29 โครงการกอสรางเมรุ เพ่ือใหมีสถานที่รองรับ กอสรางเมรุ หมูที่ 12 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนได ประชาชนมี กองชาง

การประกอบพิธี หมูที่ 12 รับความสะดวก สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ณาปณกิจศพ ประกอบพิธีฯ หรือหนวยงานอ่ืน

30 โครงการกอสรางศาลาพักญาติ เพ่ือใหมีสถานที่รองรับ กอสรางศาลาพักญาติ หมูที่ 12           500,000         500,000        500,000         500,000        500,000 กอสรางศาลา ประชาชนมี กองชาง

การประกอบพิธี พักญาติ สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ณาปณกิจศพ ประกอบพิธีฯ หรือหนวยงานอ่ืน

31 โครงการซอมแซมเมรุ เพ่ือใหมีสถานที่รองรับ ซอมแซมเมรุ หมูที่ 3 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได ประชาชนมี กองชาง

การประกอบพิธี รับความสะดวก สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ณาปณกิจศพ ประกอบพิธีฯ หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมเมรุ หมูที่ 15 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได ประชาชนมี กองชาง

รับความสะดวก สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ประกอบพิธีฯ หรือหนวยงานอ่ืน

32 โครงการกอสราเมรุ(เพ่ิมเติม) เพ่ือใหมีสถานที่รองรับ กอสรางเมรุ(เพ่ิมเติม) หมูที่ 13 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได ประชาชนมี กองชาง

การประกอบพิธี รับความสะดวก สถานที่ในการ อบต.หลุบเลา

ณาปณกิจศพ ประกอบพิธีฯ หรือหนวยงานอ่ืน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการกอสรางลานกีฬา เพ่ือใหมีสถานที่ให กอสรางลานกีฬาหมูที่ 9 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี มีสถานที่ออกกํา- กองชาง

ประชาชนไดออกกําลัง สุขภาพทีดีและ ลังกายลดปญหา อบต.หลุบเลา

กาย แข็งแรง การมั่วสุม หรือหนวยงานอ่ืน

34 โครงการกอสรางตลาดชุมชน เพ่ือใหประชาชนมี กอสรางตลาดชุมชน หมูที่8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสถานที่แลก ประชาชนมีรายได กองชาง

สถานที่แลกเปลี่ยน เปลี่ยนสินคา เพ่ิมมากข้ึน อบต.หลุบเลา

สินคาทางการเกษตร เกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

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

เปลี่ยนสินคา เพ่ิมมากข้ึน อบต.หลุบเลา

เกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางตลาดชุมชน หมูที่ 15 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสถานที่แลก ประชาชนมีรายได กองชาง

เปลี่ยนสินคา เพ่ิมมากข้ึน อบต.หลุบเลา

เกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

35 โครงการกอสรางลานตากพืชผล เพ่ือใหประชาชนมี กอสรางลานตาก หมูที่ 10 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง ประชาชนลาน กองชาง

ทางการเกษตร สถานที่ตากผลผลิต ตากผลผลิตทาง อบต.หลุบเลา

ทางการเกษตร การเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

กอสรางลานตาก หมูที่ 12 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง ประชาชนลาน กองชาง

ตากผลผลิตทาง อบต.หลุบเลา

การเกษตร หรือหนวยงานอ่ืน

36 โครงการกอสรางแผงก้ันสะพาน เพ่ือลดอุบัติเหตุที่จะข้ึน กอสรางแผงกันสะพานบล็อก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนสะพาน ลดการเกิดอุบัตเหตุ กองชาง

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

มาและหนาดินพังทลาย 7,๑๐, ๑๒,๑๔ การพังทลายของดิน หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการซอมแซมฝาปดรองรอง เพ่ือซอมแซมฝาปดรอง ซอมแซมฝาปดรองรอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมฝา ลดการเกิดอุบัตเหตุ กองชาง

ระบายน้ํา ระบายน้ําลดอุบัติเหตุ หมูที่ 1,10,15 ปดรองระบาย อบต.หลุบเลา

ที่จะเกิดข้ึน น้ํา หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมฝาปดรองรอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมฝา ลดการเกิดอุบัตเหตุ กองชาง

หมูที่ 10 ปดรองระบาย อบต.หลุบเลา

น้ํา หรือหนวยงานอ่ืน

ซอมแซมฝาปดรองรอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมฝา ลดการเกิดอุบัตเหตุ กองชาง

หมูที่ 15 ปดรองระบาย อบต.หลุบเลา

น้ํา หรือหนวยงานอ่ืน

38 โครงการกอสรางถนนน้ําลนผาน เพ่ือลดความเสียหายของ กอสรางถนนน้ําลนผานบริเวณนา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กอสรางถนน ลดความเสียหาย กองชาง

พ้ืนที่การเกษตร ตาเกต น้ําลนผาน ชองพื้นที่การเกษตร อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

39 โครงการขยายเขตไฟฟาภายใน เพ่ือใหประชาชนไดมี ขยายเขตไฟฟาครัวเรือน หมูที่ 2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ขยายเขตไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ชุมชน ไฟฟาใชอยางทั่วถึง ครัวเรือน ใชครบทุกครัวเรือน อบต.หลุบเลา

หรือหนวยงานอ่ืน

40 โครงการซอมแซมศาลาพักญาติ เพ่ือซอมแซมศาลา ซอมแซมศาลาพักญาติ หมูที่ 15 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ซอมแซมศาลา มีสถานที่ใชในการ กองชาง

พักญาติใหมีสภาพพรอม พักญาติ ประกอบพิธีกรรม อบต.หลุบเลา

ใชงาน หรือหนวยงานอ่ืน

     114,900,000     114,900,000   114,900,000     114,900,000   114,900,000รวม 40 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



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) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมีความ กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

เชื่อมตอระหวาง ต.หลุบเลา- ปลอดภัยในการใชถนน  บานจัดระเบียบ- บานชมภู ที่มีความปลอด ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

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

สินคาทางการเกษตร

2 โครงการซอมแซมถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมีความ ซอมแซมถนน คสล. หมูที่ 6 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

เชื่อมตอระหวาง ต.หลุบเลา- ปลอดภัยในการใชถนน  บานจัดระเบียบ- บานชมภู ที่มีความปลอด ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

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

สินคาทางการเกษตร

3 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนมีความ กอสรางถนน 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.15บานหลุบเลานาจาน- ที่มีความปลอด ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

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

สินคาทางการเกษตร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการซอมแซมถนน เพ่ือใหประชาชนมีความ ซอมแซมถนน คสล. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

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

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

สินคาทางการเกษตร

5 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 ที่มีความปลอด ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

เชื่อมตอระหวางตําบล สัญจรไป-มา (ต.โคกภู- บานหลุบเลา ภัยและไดมาตรฐาน ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

ระยะทาง 13,000 เมตร

6 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมีความ กอสรางถนน คสล. 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

7 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย เพ่ือใหประชาชนมีความ กอสรางถนน 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 ม. 5 ต.สรางคอ สัญจรไป-มา ลูกรังไหลทางเฉล่ียขางละ 1 เมตร ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

8 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย เพ่ือใหประชาชนมีความ กอสรางถนน คสล.กวาง 4 เมตร ยาว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอสรงถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

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

สัญจรไป-มา ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย เพ่ือใหประชาชนมีความ กอสรางถนน คสล.กวาง 4 เมตร ยาว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอสรางถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

หลุบเลา ม.10(ซ.กกคอ ) - ม.5 ปลอดภัยในการใชถนน 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร คสล. 1 สาย ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

ต.สรางคอ สัญจรไป-มา ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

10 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย เพ่ือใหประชาชนมีความ กอสรางถนน คสล.กวาง 4 เมตร ยาว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอสรางถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

หลุบเลา ม.5(ซ.ตาไหม)-ตําบล ปลอดภัยในการใชถนน 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร คสล. 1 สาย ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

สรางคอ สัญจรไป-มา ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

11 โครงการกอสรางระบบประปา เพ่ือใหมีระบบหมูบาน กอสรางระบบประปาขนาดใหญ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กอสรางระบบ ประชาชนมี กองชาง อบต.

ขนาดใหญ แบบผิวดินขนาดใหญ หมูที่ 2 ประปาขนาดใหญ น้ําอุปโภคบริโภค หลุบเลา/อบจ.สน

อยางพอเพียง /หนวยงานอ่ืน

กอสรางระบบประปาขนาดใหญ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กอสรางระบบ ประชาชนมี กองชาง อบต.

หมูที่ 11 ประปาขนาดใหญ น้ําอุปโภคบริโภค หลุบเลา/อบจ.สน

อยางพอเพียง /หนวยงานอ่ืน

12 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา เพ่ือแกไขปญอางเก็บน้ํา ขุดลอกอางเก็บน้ําชลประทาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

ชลประทานกกแต ตื้นเขิน สามารถกักเก็บ กกแต หมูที่ 6 ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

น้ําไดปริมาณมาก รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอกอางเก็บน้ําชลประทาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

กกแต หมูที่ 7 ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ขุดลอกอางเก็บน้ําชลประทาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

กกแต หมูที่ 13 ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา เพ่ือแกไขปญหาการขาด กอสรางอางเก็บน้ําหวยไผ        5,000,000       5,000,000     5,000,000       5,000,000     5,000,000 รอยละของ ประชาชนมีแหลง กองชาง

หวยไผ แคลนน้ําอุปโภค-บริโภค หมูที่ 2 ประชาชนที่ได น้ําใชอุปโภค อบต.หลุบเลา

รับประโยชน บริโภคเพียงพอ หรือหนวยงานอ่ืน

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

ขัวยม ปลอดภัยในการสัญจร หมูที่ 2 ปลอดภัยได ปลอดภัยในการ อบต.หลุบเลา

ไป-มา มาตรฐาน สัญจรไป-มา หรือหนวยงานอ่ืน

15 โครงการขยายไฟฟาพ้ืนที่ทํากิน เพ่ือแกไขปญหาการขาด ขยายเขตไฟฟาพ้ืนที่ทํากิน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขยายเขตไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง อบต.

แคลนไฟฟาใชในพ้ืนที่ ตําบลหลุบเลา ใชในพ้ืนที่ทํากิน หลุบเลา/อบจ.สน

ทํากิน /หนวยงานอ่ืน

16 โครงการกอสรางถนน คสล.เชื่อม เพ่ือแกไขปญหาความ กอสรางถนน คสล.กวาง 4 เมตร ยาว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอสรงถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

ตอระหวางหมูบาน หมูที่ 14 เดือดรอนในการสัญจร 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร คสล. 1 สาย ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

เสียว - หมูที่ 4 บานดานตึง ไป-มา ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

17 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพ่ือใหมีถนนลูกรังที่ กอสรางถนนลูกรัง ม.7 ต.หลุบ        1,000,000       1,000,000     1,000,000       1,000,000     1,000,000 กอสรางถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

เชื่อมตอระหวางตําบล(บานกกแต เชื่อมตอระหวางตําบล เลา -ต.กกปลาซิว กวาง 5 เมตร ลูกรัง 1 สาย ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

ม.7 ต.หลุบเลา-ต.กกปลาซิว) และขนถายสินคาเกษตร ยาว 5 กิโลเมตร ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

        77,500,000       77,500,000     77,500,000       77,500,000     77,500,000รวม 17 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก
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ท่ี



10

ท่ี



ท่ี



11

ท่ี



ท่ี



12

13

14

ท่ี



ท่ี



ท่ี



15

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



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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/ซอมแซมเพ่ือใหประชาชนมีถนน 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) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



ตอ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับท่ี โครงการ วัตถุประสงค



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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

แบบ ผ 02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รวม 30 โครงการ



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.เช่ือมตอระหวางตําบลหลุบเลา 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( ที่มีความปลอด ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

เชื่อมตอระหวางตําบล สัญจรไป-มา ต.โคกภู- บานหลุบเลา ภัยและไดมาตรฐาน ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

ระยะทาง 13,000 เมตร

(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
ผ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



(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 ลูกรังไหลทางเฉล่ียขางละ 1 เมตร ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

6 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําชล เพ่ือแกไขปญหาอางเก็บ ขุดลอกอางเก็บน้ําชลประทาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ ประชาชนมี กองชาง อบต.

ประทานกกแต น้ําตื้นเขิน สามารถกัก กกแต หมูที่ 6 ประชาชนได แหลงน้ําใช หลุบเลา/อบจ.สน

เก็บน้ําไดปริมาณมาก รับประโยยข อุปโภคบริโภค /หนวยงานอ่ืน

7 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําชล เพ่ือแกไขปญหาอางเก็บ ขุดลอกอางเก็บน้ําชลประทาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ ประชาชนมี กองชาง อบต.

ประทานกกแต น้ําตื้นเขิน สามารถกัก กกแต หมูที่ 7 ประชาชนได แหลงน้ําใช หลุบเลา/อบจ.สน

เก็บน้ําไดปริมาณมาก รับประโยชย อุปโภคบริโภค /หนวยงานอ่ืน

7 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําชล เพ่ือแกไขปญหาอางเก็บ ขุดลอกอางเก็บน้ําชลประทาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ ประชาชนมี กองชาง อบต.

ประทานกกแต น้ําตื้นเขิน สามารถกัก กกแต หมูที่ 13 ประชาชนได แหลงน้ําใช หลุบเลา/อบจ.สน

เก็บน้ําไดปริมาณมาก รับประโยชย อุปโภคบริโภค /หนวยงานอ่ืน

8 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา เพ่ือแกไขปญหาการขาด กอสรางอางเก็บน้ําหวยไผ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนมี กองชาง อบต.

หวยไผ แคลนน้ําอุปโภค- หมูที่ 2 ประชาชนได แหลงน้ําใช หลุบเลา/อบจ.สน

บริโภค รับประโยชย อุปโภคบริโภค /หนวยงานอ่ืน

(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก



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

9 โครงการกอสรางสะพานขาม เพ่ือความสะดวกและ กอสรางสะพานขามหวยขัวยม        5,000,000       5,000,000     5,000,000       5,000,000     5,000,000 กอสรางสะพาน ประชาชนมีความ กองชาง อบต.

หวยขัวยม ปลอดภัยในการสัญจร หมูที่ 2 ปลอดภัยในการ หลุบเลา/อบจ.สน

ไป-มา สัญจรไป-มา /หนวยงานอ่ืน

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

ฮองสิม หลม ม.5- ต.สรางคอ ปลอดภัยในการใชถนน 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร คสล. 1 สาย ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

สัญจรไป-มา ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

11 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมีความ ผิวถนน คสล.กวาง 4 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กอสรงถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

ระหวางตําบล(ต.หลุบเลา ม.10 ปลอดภัยในการใชถนน คสล. 1 สาย ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

ซ.กกคอ-ต.สรางคอ สัญจรไป-มา ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

12 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมีความ ผิวถนน คสล.กวาง 6 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กอสรงถนน ประชาชนมี กองชาง อบต.

บานหลุบเลา ม.10 - บานกกแต ปลอดภัยในการใชถนน คสล. 1 สาย ไปมาสะดวก หลุบเลา/อบจ.สน

สัญจรไป-มา ปลอดภัย /หนวยงานอ่ืน

13 โครงการกอสรางระบบประปา เพ่ือแกไขปญหาการขาด กอสรางระบบประปา หมูที่ 2 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กอสรงระบบ ประชาชนมี กองชาง อบต.

ขนาดใหญ แคลนน้ําอุปโภค- ประปา แหลงน้ําใช หลุบเลา/อบจ.สน

บริโภค อุปโภคบริโภค /หนวยงานอ่ืน

14 โครงการขยายไฟฟาพ้ืนที่ทํากิน เพ่ือแกไขปญหาการขาด ขยายเขตไฟฟาพ้ืนที่ทํากิน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขยายเขตไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง อบต.

แคลนไฟฟาใชในพ้ืนที่ ใชในพ้ืนที่ทํากิน หลุบเลา/อบจ.สน

ทํากิน /หนวยงานอ่ืน

67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000รวม 8 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 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) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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 โครงการจัดงานทองเที่ยววิถีชุมชน เพ่ือสนับสนุนสงเสริม จัดกิจกรรมการแสดงประชา- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละที่เพ่ิมข้ึน ประชาชนไดนํา อบต.หลุบเลา

เกษตรอินทรียของดีภูพาน พัฒนาการเกษตรใหมี สัมพันธ ของดีตําบลหลุบเลา ของรายได เสนอนวัตกรรม /ภาคีเครือขาย

มาตราฐานทางการ ของดีภูพาน และการทองเที่ยว เกษตรกร เกษตรทฤษฎีใหม

เกษตรและจัดแสดงประ- วิถีชุมชน 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

วัตถุประสงคท่ี หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลักโครงการ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕66-๒๕70)
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร

งบประมาณ
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ



(ตอ่)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 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
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

กองทุนมูลสัตว ชีวภาพและมูลสัตวไวใช หมูที่ 1-15 ในการเกษตร ทุนในการเกษตร /เกษตรอําเภอ

ในการเกษตร ภูพาน

9 โครงการสนับสนุนการเลี้ยงโค-กระบือ เพ่ือสงเสริมอาชีพที่ย่ังยืน บานกกแต 7 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 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        50,000         50,000         50,000 ระยะทางที่ ริมถนนทั้งสองฝง อบต.หลุบเลา

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

ส่ิงแวดลอมดีเปนเมืองนายอยู งามสภาพแวดลอมดี

12 โครงการเกษตรอินทรียของดีหลุบเลา เพื่อสงเสริมการทําเกษตร จัดแสดงของดีตําบลหลุบเลา      100,000      100,000      100,000       100,000       100,000 เกษตรกรที่ จัดแสดงสินคา อบต.หลุบเลา

แบบอินทรียของตําบล เขารวมกิจกรรม ทางการเกษตร /พช.อภ/

ประชาสัมพันธฯ หนวยงานอ่ืน

13 โครงการสงเสริมอาชีพปลูกหมอน เพื่อสงเสริมเกษตรกรในพื้นที่ อุดหนุน/อบรมใหความรูกลุม        50,000        50,000        50,000         50,000         50,000 กลุมอาชีพ เพ่ิมงานเพ่ิมราย อบต.หลุบเลา

เลี้ยงไหม ปลูกหมอนเลี้ยงไหม อาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหม ไดใหกับเกษตรกร /พช.อภ/

ใชในการทอผา ม.11 หนวยงานอ่ืน 88

(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพทําสวน เพ่ือสงเสริมความรูใหกับ กลุมอาชีพทําสวนผลไม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผลไมที่ปลูก มีแหลงทองเที่ยว อบต.หลุบเลา

ผลไม กลุมทําสวนผลไมฯ ตําบลหลุบเลา ในการเกษตร เพ่ิมรายไดให /เกษตรอําเภอ

เพ่ือสงเสริมเปนแหลง กลุมผูทําสวน หนวยงานอ่ืน

ทองเที่ยวฯ

15 โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือสงเสริมใหปลูกพืช อบรมใหความรูเรื่องสมุนไพร/ 50,000 50,000 200,000 200,000 200,000 ทุกครัวเรือน สามารถสงเสริม อบต.หลุบเลา

สมุนไพรไวใชในครัว การปลูกพืชสมุนไพร ปลูกสมุนไพร การใชสุมนไพร /เกษตรอําเภอ

เรือนฯ หนวยงานอ่ืน

16 โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีย เพื่อจัดทําแผนและพัฒนา จัดทําฐานขอมูลการเกษตร 50,000 50,000 200,000 200,000 200,000 ตําบลมีฐาน มีแผนการพัฒนา อบต.หลุบเลา

ผสมผสานตําบลหลุบเลา อาชีพเกษตรผสมผสาน อินทรียแบบผสมผสาน ขอมูลฯ อาชีพของตําบล /เกษตรอําเภอ

ตําบลหลุบเลา หนวยงานอ่ืน

17 โครงการสงเสริมอาชีพการทําไม เพื่อสงเสริมการทําไมกวาด จัดอบรมใหความรู/ฝกปฎิบัติ 50,000 50,000 200,000 200,000 200,000 กลุมอาชีพ เพ่ิมรายได อบต.หลุบเลา

กวาดจากขวดพลาสติก จากขวดพลาสติก เพิ่ม ลดปริมาณขยะ /เกษตรอําเภอ

รายไดแกชุมชน ในพ้ืนที่ หนวยงานอ่ืน

1,530,000 1,530,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

89
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

รวม 17 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ











4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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
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แบบ ผ 02

วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕66-๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร

งบประมาณ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 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

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

วันสําคัญตางๆ ใหสมบูรณเพ่ิมขนาด ในวันสําคัญตางๆรวมทั้งพ้ืนที่ ต.หลุบเลา ในเขต ต.หลุบเลา หนวยงานราชการ

พ้ืนที่ปา สาธารณะของตําบลหลุบเลา ตางๆในอ.ภูพาน
๕ 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

๖ โครงการจัดซื้อพันธุไม/หญา พันธุสัตว เพ่ือสนับสนุนการปลูก ซื้อพันธุไม/หญา พันธุสัตว ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กิจกรรมที่ ปลูกจิตสํานึก อบบต.หลุบเลา
ตางๆ ในการฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ ตนไมชนิดตางๆ ดําเนินการ ในการอนุรักษฯ /หนวยงานอ่ืน
ธรรมชาติ ในการอนุรักษฯ

7 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
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ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 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

9 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

10 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือเกิดความรวมมือ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 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

11 โครงการกอสรางสวนสาธารณะเฉลิม เพ่ือเพ่ิมสวนยอมและ กอสรางสวนสวนสาธารณฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนสวน มีแหลงพักผอน อบต.หลุบเลา

พระเกียรติฯ ประจําตําบลหลุบเลา สวนสาธารณใหกับ บานหลุบเลาหมูที่ 10 สาธารณะ หยอนใจในชุมชน

หมูที่ 10 ชุมชน

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

ตําบลหลุบเลา การจัดการขยะในพ้ืนที่ พ้ืนที่ลดลง สํานึกใหประชาชน  /สสจ./ทสจ.

แยกขยะตนทาง

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมเข่ือน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศนริมเข่ือนน้ําพุง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พ้ืนที่ดําเนิน มีภูมิทัศนที่สวย อบต.หลุบเลา

น้ําพุง ริมเข่ือนน้ําพุงใหมีสภาพ หมูที่ 6,7 การ งานสิ่งแวดลอมดี หนวยงานอ่ืน

ที่สวยงาม
๒,๔๑๐,๐๐๐ ๒,๔๑๐,๐๐๐ ๒,๔๑๐,๐๐๐ ๒,๔๑๐,๐๐๐ ๒,๔๑๐,๐๐๐
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รวม 13 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ







แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕66-๒๕70)
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร





แบบ ผ 02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกิจการสภาฯและบุคลการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาและสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ เพ่ือใชประชาสัมพันธ จัดทําปายประชาสัมพันธ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

โครงเหล็ก งานตางๆของ อบต. ตางๆของ อบต.หลุบเลา บอรดประชา ขอมูลขาวสาร อบต.หลุบเลา

หลุบเลา สัมพันธ อยางทั่วถึง
2 โครงการกอสรางโรงสูบน้ํา เพ่ือใชสําหรับเปนจุดสูบ กอสรางจุดสูบน้ํา จํานวน 1 จุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จุดสูบน้ํา 1จุด เพ่ือสะดวกในการ กองชาง

น้ําใสรถดับเพลิงในงาน ปฏิบัติงาน อบต.หลุบเลา

ปองกันฯ

๓ 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

4 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
ปองกันบรรเทาสาธาณภัยฯ ภัยรวดเร็วข้ึน
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕66-๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

  -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ



(ตอ่)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือใชเปนสถานที่ ปรับปรุงอาคาร 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

๖ โครงปรับปรุงอาคารจัดเก็บพัสดุ เพ่ือใชในการจัดเก็บพัสดุ ปรับปรุงอาคารจัดเก็บพัสดุ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงอารคาร มีอาคารจัดเก็บพัสดุ กองชาง
พัสดุสํานักงาน อบต.หลุบเลา ของ อบต.หลุบเลา อบต.หลุบเลา ที่ไดมาตรฐาน อบต.หลุบเลา

7 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

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

ภายในบริเวณอาคารสํานักงาน การกออาชญากรรม ภายใน อาคาร อบต.หลุบเลา ทรัพยและภัยตางๆ ปลอดภัยในชีวิต อบต.หลุบเลา

อบต.หลุบเลา ปญหายาเสพติด ปญหา จุดเสี่ยงภายใน อบต.หลุบเลา ลดลง และทรัพยสินของ

การลักทรัพยและภัยตางๆ สถานที่ราชการ

9 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเปนการเฉลิมพระ- กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนซุม สรางอัตลักษณ กองชาง
เกียรติพระบาทสมเด็จ บริเวณหนาที่ทําการ อบต. ของชาติไทย อบต.หลุบเลา
พระเจาอยูหัวฯ
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หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณ



(ตอ)

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการจัดซื้ออุปกรณออกกําลังกาย  -เพื่อใหประชาชน เยาวชน จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 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. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 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/ผูนําชุมชน อบต.หลุบเลา

เหมาะสมกับ อบต.หลุบเลา กลุมอาชีพ/กลุมสตรี

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.

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
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หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณ



(ตอ)
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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

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 โครงงการติตตั้งไฟฟาสองสวางดวย เพ่ือใชในการเกษตรและ ติดตั้งไฟสองสวางพลังงาน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ติดตั้งไฟสอง ประชาชนไดรับ กองชาง

พลังงานแสงอาทิตย หมูบานใหประชาชน แสงอาทิตย หมูที่ 1-15 สวางในพ้ืนที่ ความปลอดภัย อบต.หลุบเลา

มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน

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 โครงการจัดซื้อถังน้ําไฟเบอรกลาส เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา จัดซื้อถังน้ําไฟเบอรกลาส ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีถังไวกักเก็บน้ํา ลดปญหาการ กองชาง

อุปโภค-บริโภค เพียงพอ ทั้ง 15 หมูบาน ขาดแคลนน้ําใน อบต.หลุบเลา
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23 โครงการจัดซื้อรถกระเชาไฟฟา เพ่ือจัดซื้อรถกระเชาซอม จัดซื้อรถกระเชา ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 คัน เพ่ือใหมีเครื่องมือ อบต.หลุบเลา
ไฟฟา ขนาดไมนอยกวา ที่ทันสมัยในการ

12 เมตร ใหบริการ

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

ศาสนา

25 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

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

ทองถ่ิน

27 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

28 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 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย เพ่ือใหอาคารเรียนมี ปรับปรุงอาคารเรียน(ติด ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปรับปรุง มีความปลอดภัย อบต.หลุบเลา
พัฒนาเด็กเล็กบานฮองสิม ความปลอดภัยได เหล็กดัดประตูหนาตาง) อาคารเรียน ในการดูแล

ตามมาตรฐานฯ ทรัยพสินฯ 97
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29 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

30 โครงการกอสราง เพ่ือให โรงจอดรถที่ กอสรางโรงจอดรถ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กอสรางโรง รองรับประชาชน อบต.หลุบเลา
โรงจอดรถ อบต.หลุบเลา เปนสัดสวนและรองรับ จอดรถ งานบริการตาง

ผูมาใชบริการ

31 โครงการตอเติมโรงจอดรถ เพ่ือให โรงจอดรถที่ ตอเติมโรงจอดรถ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ตอเติมโรงจอด รองรับประชาชน อบต.หลุบเลา
 อบต.หลุบเลา เปนสัดสวนและรองรับ รถ อบต.หลุบเลา งานบริการตาง

ผูมาใชบริการ

32 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

33 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

34 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

35 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 98
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36 โครงการกอสรางสนามกีฬา(เปตอง) เพ่ือใหมีสถานที่ในการ กอสรางสนามเปตอง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอสรางสนาม มีสถานที่ออก อบต.หลุบเลา
เลนกีฬา อบต.หลุบเลา กีฬาเปตอง ออกกําลังกาย

37 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

38 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

39 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค เพ่ือปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปรุงปรุงอาคาร มีอาคารที่มั่นคง อบต.หลุบเลา
อบต.หลุบเลา ใหมีความมั่นคงสะอาด อบต.หลุบเลา เอนกประสงค สะอาด ปลอดภัย

และปลอดภัย ในการจัดกิจกรรมฯ

40 โครงการตอเติมอาคารเอนกประสงค เพ่ือตอเติมอาคารใหมี ตอเติมอาคารเอนกประสงค ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ตอเติมอาคาร อาคารมีสภาพ อบต.หลุบเลา
อบต.หลุบเลา สภาพพรอมใชงานและ เอนกประสงค พรอมใชงาน

ปลอดภัย

๒๑,๑๘๐,๐๐๐    21,180,000    23,280,000    23,280,000    23,280,000

99

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

รวม 40 โครงการ
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕66-๒๕70)

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร






