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ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี

เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
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คานา
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นท๎องถิ่น (2561 – 2565) ของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี เป็น
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น ที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548
แก๎ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) โดยจัดทาตามขั้นตอนการจัดทา
แผนพัฒ นาท๎องถิ่น ของกรมสํ งเสริ มการปกครองท๎อ งถิ่น เพื่อให๎ การพัฒ นาท๎องถิ่น เป็นไปแบบมีขั้นตอน
เปูาหมาย ชัดเจนและสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ ชาติ 20 ปี ไทยแลนด๑ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร และนโยบายของ
ผู๎บริหาร โดยการนาเอาข๎อมูลจากการสารวจปัญหา/ความต๎องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
นามาประมวลผลสรุปเป็นประเด็นนาเสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อรํวมกันในการพิจารณา
กาหนดแนวทาง การจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒนาท๎องถิ่น
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค๑ และเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ มีทิศทางที่ชัดเจน ลดความซ้าซ๎อนและทาให๎
สามารถตรวจสอบ ควบคุ มการดาเนิ น งานของเทศบาลตาบลกุดเชี ยงหมี ให๎ มีความโปรํง ใสและพร๎อมที่จ ะ
ดาเนินการหากได๎รับการจัดสรรงบประมาณจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดทา
งบประมาณรายจํายประจาปี และพร๎ อมที่จะนาไปสูํการปฏิบัติและสามารถใช๎ในการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน๑สูงสุด และนาไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตาบล
กุดเชียงหมี และสามารถตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนได๎อยํางแท๎จริงตํอไป

งานวิเคราะห๑นโยบายและแผน
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
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แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
**************************************************

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน
ที่ตั้งของหมูํบ๎านในเขตเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ประกอบด๎วย
หมูํที่ 1
บ๎านกุดเชียงหมี
หมูํที่ 2
บ๎านห๎วยยาง
หมูํที่ 3
บ๎านสวาสดิ์
หมูํที่ 4
บ๎านกุดขุํน
หมูํที่ 5
บ๎านกุดแข๎ดํอน
หมูํที่ 6
บ๎านกุดเชียงหมี
หมูํที่ 7
บ๎านหนองบัว
หมูํที่ 8
บ๎านแก๎งนาคา
หมูํที่ 9
บ๎านกุดแข๎ดํอน
หมูํที่ 10
บ๎านกุดเชียงหมี
หมูํที่ 11
บ๎านแดนสวรรค๑
หมูํที่ 12
บ๎านกุดแข๎ดํอน
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ตั้งอยูํเลขที่ 173 หมูํที่ 1 ตาบลกุดเชียงหมี อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
หํางจากที่วําการอาเภอเลิงนกทา ไปทางทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทางจากจังหวัด 72 กิโลเมตร
โดยมีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้
ทิศเหนือ
- ติดกับตาบลโชคชัย,ตาบลรํมเกล๎า อาเภอนิคมคาสร๎อย จังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต๎
- ติดกับตาบลสามัคคี และตาบลห๎องแซง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก - ติดกับตาบลกุดแหํ อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก - ติดกับตาบลห๎องแซง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ตาบลหนองสูงใต๎ อาเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี มีเนื้อที่ประมาณ 112 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 59,995 ไรํ แยก
เป็น
ที่อาศัย 9,095 ไรํ
ปุาไม๎ 5,000 ไรํ
การเกษตร 24,500 ไรํ
ทาไรํ 5,000 ไรํ
สวน 5,000 ไรํ
ที่สาธารณะ 200 ไรํ
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แผนที่เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุํม บางสํวนเป็นเนินสูงสลับกับภูเขา โดยมีพื้นที่ภูเขาด๎านทิศเหนือ
คํอยๆลาดลงทางทิศใต๎จึงเป็นที่ราบใช๎ทานา
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศโดยทั่วไปของตาบลกุดเชียงหมี เป็นอากาศร๎อนชื้น ประกอบด๎วย 3 ฤดู คือ
ฤดูร๎อน
เริ่มตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ๑ ถึงเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแตํเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ๑
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะสภาพดินสํวนใหญํของตาบลกุดเชียงหมี เป็นดินรํวนปนทราย
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
แหลํงน้าในตาบลกุดเชียงหมี ประกอบด๎วย
1. แหลํงน้าธรรมชาติ ได๎แกํ ห๎วยลาเซ ห๎วยยาง ห๎วยบง ห๎วยแดง ห๎วยน้าเกลี้ยง ห๎วยหมุน
วัง ห๎วยโพนหมากพริก ห๎วยหินและห๎วยกอย
2. สระเก็บน้าสาธารณะ ประกอบด๎วย สระน้าสาธารณะบริเวณโคกปออีกว๎าง หมูํที่ 12 บ๎าน
กุดแข๎ดํอน
3. ชลประทานขนาดเล็ก มี 3 โครงการ ได๎แกํ อํางเก็บน้าห๎วยยาง อํางเก็บน้าหนอง
ดอนกลาง และฝายน้าล๎นลาเซบาย
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ตาบลกุดเชียงหมี มีพื้นที่ปุาไม๎ สํวนใหญํเป็นปุาเต็งรัง และปุาดงดิบแล๎ง
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลกุดเชีย งหมี ได๎จัดตั้งจากองค๑การบริหารสํวนตาบลกุดเชียงหมี ได๎รั บการยกฐานะเป็น
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 แบํงการปกครอง
ออกเป็น ๒ เขต จานวน 12 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย
เขต ๑
หมูํที่ 1
บ๎านกุดเชียงหมี
หมูํที่ 2
บ๎านห๎วยยาง
หมูํที่ 6
บ๎านกุดเชียงหมี
หมูํที่ 8
บ๎านแก๎งนาคา
หมูํที่ 10
บ๎านกุดเชียงหมี
เขต ๒
หมูํที่ 3
บ๎านสวาสดิ์
หมูํที่ 4
บ๎านกุดขุํน
หมูํที่ 5
บ๎านกุดแข๎ดํอน
หมูํที่ 7
บ๎านหนองบัว
หมูํที่ 9
บ๎านกุดแข๎ดํอน
หมูํที่ 11
บ๎านแดนสวรรค๑
หมูํที่ 12
บ๎านกุดแข๎ดํอน
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2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลกุดเชีย งหมี แบํ งเขตการเลื อกตั้งเป็นจานวน 2 เขต คือเขตเลื อกตั้งที่ 1 จานวน 5
หมูํบ๎าน คือ หมูํที่ 1,2,6,8 และหมูํที่ 10 และเขตเลือกตั้งที่ 2 จานวน 7 หมูํบ๎าน คือหมูํที่ 3,4,5,7,9,11 และ
หมูํที่ 12
3. ประชากร
จานวนประชากรทั้งสิ้น 7,640 คน ชาย 3,753 คน หญิง 3,887 คน จานวนครัวเรือน
2,170 ครัวเรือน ความหนาแนํนเฉลี่ย 68 คน/ตารางกิโลเมตร (ข๎อมูลประชากร ณ เดือน เมษายน พ.ศ.
2562)
หมู่ที่
บ้าน
จานวน/หลัง
ชาย
หญิง
รวม
หมูํที่ 1
บ๎านกุดเชียงหมี
228
343
399
742
หมูํที่ 2
บ๎านห๎วยยาง
211
436
394
830
หมูํที่ 3
บ๎านสวาสดิ์
265
420
514
934
หมูํที่ 4
บ๎านกุดขุํน
136
252
252
504
หมูํที่ 5
บ๎านกุดแข๎ดํอน
146
250
262
512
หมูํที่ 6
บ๎านกุดเชียงหมี
215
376
371
747
หมูํที่ 7
บ๎านหนองบัว
84
162
166
328
หมูํที่ 8
บ๎านแก๎งนาคา
201
372
391
763
หมูํที่ 9
บ๎านกุดแข๎ดํอน
129
196
197
393
หมูํที่ 10
บ๎านกุดเชียงหมี
208
344
352
696
หมูํที่ 11
บ๎านแดนสวรรค๑
147
220
226
446
หมูํที่ 12
บ๎านกุดแข๎ดํอน
200
382
363
745
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา
จานวน 5 แหํง
1. โรงเรียนบ๎านกุดเชียงหมี
2. โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง
3. โรงเรียนบ๎านกุดขุํนสวาสดิ์
4. โรงเรียนบ๎านกุดแข๎ดํอนหนองบัว
5. โรงเรียนบ๎านแก๎งนาคา
4.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส จานวน 2 แหํง
1. โรงเรียนบ๎านกุดเชียงหมี
2. โรงเรียนบ๎านกุดแข๎ดํอนหนองบัว
4.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา
จานวน
1. โรงเรียนนาโปรํงประชาสรรค๑

1

แหํง
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4.1.4 ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กกํอนวัยเรียน จานวน
4
แหํง
1. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านกุดเชียงหมี
2. ศูนย๑อบรมเด็กกํอนเกณฑ๑ในวัดบ๎านสวาสดิ์
3. ศูนย๑อบรมเด็กกํอนเกณฑ๑ในวัดบ๎านกุดแข๎ดํอน
4. ศูนย๑อบรมเด็กกํอนเกณฑ๑ในวัดบ๎านห๎วยยาง(ปฐมิการาม)
4.1.5 ศูนย๑เรียนรู๎สูํชุมชนตาบล จานวน 1 ศูนย๑ ตั้งอยูํหมูํที่ ๔ บ๎านกุดขุํน
4.2 สาธารณสุข
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ได๎ให๎ความสนใจในด๎านสํงเสริมสุขภาพอนามัยแกํประชาชนทั่วไป รณรงค๑
ปูองกันโรคติดตํอ ฉีดพํนยากันยุงเพื่อการปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก เพื่อให๎ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่
ดี มีการให๎บริการด๎านสาธารณสุขโดยมีสถานบริการ คือ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลกุดเชียงหมีและ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลกุดแข๎ดํอน มีบุคลากรทางการแพทย๑และลูกจ๎างที่ปฏิบัติหน๎าที่ในสถานบริการ
อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎าน และมีระบบการดาเนินงานดูแลระยะยาวสาหรับผู๎สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ซึ่งมีเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ (Care Giver) ลงพื้นที่ให๎บริการ
ประชาชนอยํางตํอเนื่องทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลกุดเชียงหมี ทั้ง 12 หมูํบ๎ าน และมีหนํวยกู๎ชีพกู๎ภัยไว๎บริการ
ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
4.3 อาชญากรรม
ตาบลกุดเชียงหมี อยูํในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเลิงนกทา ประกอบกับแตํละหมูํบ๎าน
มีอาสาสมัครตารวจบ๎าน ชุดรักษาความสงบหมูํบ๎าน คอยเป็นกาลังสาคัญในการแจ๎ งเบาะแสและข๎อมูลขําวสาร
ให๎กับทางราชการทราบอยูํตลอดเวลา ทาให๎ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยูํในระดับน๎อย
4.4 ยาเสพติด
ตาบลกุดเชียงหมี ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาให๎มีความจาเป็นต๎องจ๎างแรงงานจาก
ตํางพื้นที่ เข๎ามาอยูํในพื้นที่ประชากรจึงมีความหลากหลายเข๎ามาอยูํอาศัยสํงผลให๎มีปัญหายาเสพติดแพรํระบาด
เข๎ามาในพื้นที่พอสมควร แตํเนื่องจากพื้นที่อยูํในความรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเลิงนกทา คอยสอดสํองดูแล
และหาเบาะแสผู๎กระทาผิดอยูํเป็นประจา ประกอบกับแตํละชุมชนมีอาสาสมัครตารวจบ๎านชุดรักษาความสงบ
หมูํบ๎าน คอยเป็นกาลังสาคัญในการแจ๎งเบาะแสและข๎อมูลขําวสารให๎กับทางราชการทาให๎ปัญหายาเสพติดเบาบาง
ลงตามลาดับ
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ได๎ดาเนินการด๎านสังคมสงเคราะห๑ ดาเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ ผู๎
พิการ และผู๎ปุวยเอดส๑ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานการรับ
บัตรผู๎พิการ อีกทั้งยังมีอาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎าน และมีระบบการดาเนินงานดูแลระยะยาวสาหรับผู๎สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ซึ่งมีเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ ผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ (Care Giver)
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี มีเส๎นทางคมนาคมหลักไปสูํอาเภออื่นและตัวจังหวัดคือ ถนนสายเลิงนกทา จังหวัดมุกดาหาร , ถนนสายเลิงนกทา - จังหวัดอานาจเจริญ , ถนนสายเลิงนกทา - อาเภอกุดชุม - อาเภอ
ทรายมูล - จังหวัดยโสธร
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ปัจจุบันเส๎นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ได๎รับการบารุงรักษาให๎ใช๎สัญจรไปมาได๎
สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งสํวนใหญํเป็นถนนคอนกรีต การสัญจรไปมาอยูํในระดับดี
5.2 การไฟฟ้า
มีหนํวยบริการผู๎ใช๎ไฟฟูา สังกัดการไฟฟูาสํวนภูมิภาคเลิงนกทา ตั้งอยูํในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลสามแยก
อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
5.3 การประปา
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี มีกิจการประปาเป็นของตนเอง จานวน 2 หมูํบ๎าน คือ หมูํที่ 8 บ๎านแก๎งนาคา
และหมูํที่ 12 บ๎านกุดแข๎ดํอน และได๎ให๎ความชํวยเหลือราษฎร ให๎มีน้าประปาใช๎อยํางทั่วถึง โดยของบประมาณ
ในการกํ อสร๎ างประปาผิ ว ดิน จากหนํ ว ยงานที่ เกี่ยวข๎ อง โดยมีผู๎ ใช๎ น้าประปา คิ ดเป็น 100% ของจานวน
ครัวเรือน
5.4 โทรศัพท์
ในเขตเทศบาลต าบลกุ ดเชี ย งหมี มีการสื่ อสารที่ ส าคัญ คือ โทรศั พท๑เคลื่ อนที่ และมีเครือขํา ยของ
โทรศัพท๑เคลื่อนที่ที่ใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ได๎แกํ AIS, DTAC, TRUE
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ตาบลกุดเชียงหมี มีพื้นที่กว๎างและอุดมสมบูรณ๑เหมาะแกํการทาการเกษตร ประชากรสํวนใหญํประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาไรํมันสาปะหลัง ปลูกอ๎อยและสวนยางพารา และในปัจจุบันมีการปลูกปาล๑มน้ามันใน
บางพื้นที่
6.2 การประมง
1. การจับปลาจากแหลํงน้าธรรมชาติ ปลาที่จับได๎มากได๎แกํ ปลาชํอน ปลาดุก ปลาหมอ
2. การเพาะเลี้ยงปลา ปลาที่เลี้ยงสํวนใหญํ ได๎แกํ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาใน ตามลาดับ
6.3 การปศุสัตว์
การผลิตด๎านปศุสัตว๑ มีสัตว๑ที่เกษตรกรเลี้ยงเพื่อจาหนําย ได๎แกํ โคพื้นเมือง โคพันธุ๑โคลูกผสม กระบือ
สุกร ไกํและเป็ด
6.4 การบริการ
เทศบาลตาบลกุด เชี ย งหมี ได๎ให๎ บริก ารประชาชนด๎า นสาธารณูป โภคสาธารณู ปการ และมีบริ การ
ซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะและประปาที่ดี และในอนาคตระยะตํอไป จะมีทางรถไฟฟูา ผํานพื้นที่ตาบลกุดเชี ยงหมี
อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งจะทาให๎การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
6.5 การท่องเที่ยว
ในตาบลกุดเชียงหมี มีแหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญในพื้นที่ ประกอบด๎วย
1. แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี
- ประเพณีเส็งกลองตุ๎ม ของบ๎านกุดแข๎ดํอน ที่เป็นประเพณีที่อนุรักษ๑วิถีชีวิตของชาวภูไท
- ประเพณีบุญบั้งไฟตาบลกุดเชียงหมี
2. แหลํงทํองเที่ยวทางศาสนา ได๎แกํ บํอน้าศักด๑สิทธิ์ วัดบ๎านกุดขุํน ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่
ยึดเหนี่ยวของประชาชนในตาบลกุดเชียงหมี และประชาชนทั่วไป
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6.6 อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการเกษตร ได๎แกํ โรงสีข๎าวขนาดเล็ก ซึ่งจะมีครอบคลุมทุกหมูํบ๎านและโรงสีข๎าวกล๎อง
ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 12 บ๎านกุดแข๎ดํอน ถือเป็นการสร๎างอาชีพเสริม และเพิ่มรายได๎ให๎ประชาชนและถือเป็นผลิตภัณฑ๑
ชุมชนที่มีชื่อเสียงตามโครงการปริญญาคืนถิ่น ของจังหวัดยโสธร และลานมันสาปะหลัง ทามันเส๎น สาหรับเป็นที่
รองรับผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย๑
- สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก จานวน 1 แหํง (ตั้งอยูํในพื้นที่หมูํที่ 3)
- สถานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จานวน ๑ แหํง (ตั้งอยูํ หมูํที่ 1)
- ตลาดนัด จานวน 5 แหํง
กลุํมอาชีพ
- กลุํมสานตะกร๎าพลาสติก
- กลุํมวิสาหกิจชุมชน
- กลุํมผลิตภัณฑ๑พื้นบ๎านตากะยาย
6.8 แรงงาน
เนื่องจากประชาชนสํวนใหญํในตาบลกุดเชียงหมี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แรงงานจะแบํงออกเป็น
แรงงานวัยทางานในพื้นที่ และแรงงานที่ออกไปทางานในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญํ สํวนเยาวชนวัย
ทางานในตาบลกุดเชียงหมี เมื่อเรียนจบจะออกไปทางานนอกพื้นที่ ทาให๎มีปัญหาการวํางงานตามฤดูกาล และ
ปัญหาแรงงานไมํมีการเตรียมความพร๎อมเพื่อเข๎าสูํตลาดแรงงานในอนาคต
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนสํวนใหญํในเขตเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ร๎อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน
ในเขตเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ดังนี้
- วัด จานวน 8 แหํง
- ที่พักสงฆ์ จานวน 4 แหํง
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
ตาบลกุด เชีย งหมี มีง านประเพณีส าคัญ ประกอบด๎ว ย ประเพณีเ ส็ งกลองตุ๎ม จัดขึ้ นทุก วันที่ 15
เมษายนของทุกปี งานประเพณีบุญบั้งไฟตาบลกุดเชียงหมี ณ วัดทํามงคล และงานประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่
ตามวิถีชีวิตของชาวอิสาน และการจัดงานประเพณีในวันสาคัญตําง ๆ ได๎แกํ วันลอยกระทง วันเข๎าพรรษา
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
7.1 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่สาคัญในตาบลกุดเชียงหมี มีดังนี้
1. นางเตือนใจ อาษาศรี
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
2. นายสวย แสงประจักษ๑
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
3. นายสฤษดิ์ เกษมสุข
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
4. นายไสล ทุมเสน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
5. นายคาหล๎า ไชยสุทธ๑
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
6. นายไพฑูรย๑ บุญลักษณ๑
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
7. นายวิเชียร จันทะมาลา
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
8. นายไพศาล มาศขาว
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
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9. นายขุนคา จารุเนตร
10. นายบุญกว๎าง รักบุญ
11. นายศรีธาตุ สุวอ
12. นายทองร๎อย พรมธิราช
13. นายวิเศษ ธรรมวิฐาน
14. นายมนัส วุฒิกาญจน๑
15. นายวิลัย สมประสงค๑
16. นายทองเลิศ โพธิพรม
17. นายศรศิลป์ งันลาโสม
18. นายบุญแตํง ไชยแสง
19. นายหนูกร ชายทวีป
20. นายสมใจ จันทพรม
21. นางสมใจ เชื้อพันธ๑
22. นายพูล สมตน
23. นายจารูญ ศรีพลาย
24. นายพินทุ รักบุญ

ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ๑หมูํบ๎าน

7.2 ภาษาถิ่น
- ภาษาลาว ซึ่ ง มีช นชาติ อาศั ย ในพื้ นที่ หมูํ ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 และหมูํ ที่ 10
- ภาษาภูไท ซึ่งมีชนชาติอาศัยในพื้นที่ หมูํที่ 5 , 9 , 11 และหมูํที่ 12
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
- ผ๎าพื้นเมืองของชาวภูไท
- ตระกร๎า กลุํมผลิตภัณฑ๑รีไซเคิ้ลจากพลาสติก
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
- แหลํงน้าธรรมชาติ ได๎แกํ ห๎วยลาเซ ห๎วยยาง ห๎วยบง ห๎วยแดง ห๎วยน้าเกลี้ยง ห๎วยหมุนวัง
ห๎วยโพนหมากพริก ห๎วยหินและห๎วยกลอย
- โครงการพัฒนาแหลํงน้าผิวดิน ได๎แกํ
1) โครงการชลประทานขนาดกลาง มี 1 โครงการ ได๎แกํ โครงการอํางเก็บน้าห๎วย
ยาง มีพื้นที่รับประโยชน๑ 5,608 ไรํ
2) โครงการชลประทานขนาดเล็ก มี 3 โครงการ ได๎แกํ โครงการอํางเก็บน้าห๎วย
ยาง โครงการอํางเก็บน้าหนองดอนกลาง และโครงการฝายน้าล๎นลาเซบาย มีพื้นที่รับประโยชน๑รวม 1,150 ไรํ
8.2 ป่าไม้
ตาบลกุดเชียงหมี มีพื้นที่ปุาไม๎ประมาณ 5,000 ไรํ สํวนใหญํเป็นปุาเต็งรัง และปุาดงดิบแล๎ง มี
พื้นที่ปุาที่ถูกบุ กรุกเสื่อมโทรมรอการฟื้นฟูและปุาละเมาะ จึงจาเป็นต๎องมีการปลูกปุาทดแทนสํ วนที่ถูกบุกรุก
ทาลายให๎กลับสูํสภาพเดิมเพื่อเป็นประโยชน๑กับชุมชนตํอไป
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8.3 ภูเขา
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ไมํมีภูเขา เนื่องจากพื้นที่สํวนใหญํเป็นพื้นที่ลุํมสลับกับพื้นที่
ดอน
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในตาบลกุดเชียงหมี คํอนข๎างจะสมบูรณ๑ ทั้ง ดิน น้า ปุาไม๎ จะ
เห็นได๎จากเกษตรกรในพื้นที่สามารถทาการเกษตรได๎ตลอดทั้งปี
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การจั ดท าแผนพั ฒ นาขององค๑กรปกครองสํ ว นท๎ องถิ่ น จะต๎องมีความสั มพั นธ๑ร ะหวํางแผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐
ปี ของประเทศไทย
กาลังอยูํระหวํางการเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตํอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทา
ยุ ท ธศาสตร๑ ช าติ ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยูํ ร ะหวํ า งการด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง รํ า งกรอบยุ ท ธศาสตร๑ ช าติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการจัดทารํางยุทธศาสตร๑ชาติ โดยรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สรุปยํอได๎
ดังนี้

๑. ความเป็นมา...
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1.1.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน๑ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน๑ประจาชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน๑
ดังกลําวจะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน๑แหํงชาติ อันได๎แกํการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขต
อานาจรัฐ การดารงอยูํอยํางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและ
ปราศจากจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสั นติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรัก ษาผลประโยชน๑ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวําง
ประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก อยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลก และสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อย
กวํา
1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน๑และทาให๎ประเทศไทย พัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค๑นั้น จาเป็น
จะต๎องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
สํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต๎องกาหนดยุทธศาสตร๑ชาติในระยะยาว เพื่อถํายทอด
แนวทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชา
สั งคม ในการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาเพื่ อการสร๎างและรัก ษาไว๎ซึ่ งผลประโยชน๑ แหํ งชาติ และบรรลุ วิสั ยทัศ น๑
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน๑ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขั น มี
รายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร๑ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย 6
ยุทธศาสตร๑ โดยมีสาระสาคัญของแตํละยุทธศาสตร๑ สรุปได๎ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศ
และชํวยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคม
โลก ที่มีตํอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ
(1) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร๑รัปชั่น สร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ๑กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ
(5) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจาเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพิ่ม
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ความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎างความ
มั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร๑ทุกด๎าน อันได๎แกํโครงสร๎าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑ วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย๑ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎าง
ความเชื่อมั่น การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรั บผิดชอบตํอสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพื่อให๎ได๎ประโยชน๑จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํ
สํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิตอลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันของภาคเกษตรสํงเสริมเกษตรกรรายยํอย ให๎ปรับไปสูํการทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม และรวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพ
และอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิตอลและการค๎ามา
เพิ่มมูลคําและยกระดับหํวงโซํมูลคําในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎
ประเทศไทยเป็นศูนย๑กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็น
ต๎น
(3) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย๑กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อม
เมือง และโครงสร๎างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค๑กร
ระหวํางประเทศ รวมถึงสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให๎
เป็นรากฐานที่แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห๑อยํางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มีครอบครัวที่
มั่นคง กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และทั่วถึง
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(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค๑
(4) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อ
เรํงกระจายโอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ
(1) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอื้อตํอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็ง
ของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเรํงอนุรักษ๑ฟื้นฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านน้า รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และ
พัฒนามุํงสูํการเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ๑ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุํมน้า เน๎นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
(5) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร๑และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล๎อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให๎
หนํวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(6) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน ของหนํวยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ
1.1.3 ไทยแลนด์ 4.0
ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒ นาประเทศ มีเปูาหมายให๎ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีรายได๎สูงและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด๎วยนวัตกรรม การพัฒนาประเทศจากเดิมที่เป็นประเทศผู๎ผลิตที่มีประสิทธิภาพให๎กลายเป็น
ประเทศผู๎ผลิตที่มีความสร๎างสรรค๑ (Creative & Hige-tech) มีนวัตกรรมที่สามารถสร๎างมูลคําเพิ่มได๎สูง
(Productive Growth) มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพนําเชื่อถือ (Productive Growth) มีความเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม (Green Growth) และสามารถชํวยลดความเหลื่อมล้า (Gap) ในด๎านรายได๎ของประชากร (Inclusive
Growth)
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โมเดลประเทศไทย 4.0

ประเทศไทย
1.0
เกษตรกรรม

ประเทศรายได้ต่า
ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากร

ประเทศไทย
2.0
อุตสาหกรรม

ประเทศไทย
3.0
อุตสาหกรรมหนัก

ประเทศรายได้ปานกลาง

ประเทศไทย
4.0
?

ประเทศรายได้สูง

 ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

๑.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่องด๎วยในการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี ขององค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องสอดคล๎องกับ
แผนยุทธศาสตร๑ พัฒ นาขององค๑กรปกครองสํว นท๎องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร๑การพัฒ นาจะต๎องสอดคล๎องกับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหํ ง ชาติ แตํ ทั้ ง นี้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหํ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได๎สิ้นสุดลงและการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยูํระหวําง
การดาเนินการและยังไมํประกาศใช๎ แตํได๎กาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒
เอาไว๎แล๎ว
ดังนั้น เพื่อให๎การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
มีความสอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี จึงได๎
นาทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ดังกลํ าวมาประกอบในการจัดทาแผนพัฒ นาสี่ปี ให๎
เหมาะสมกับสภาวการณ๑ของเทศบาล ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มี
รายละเอียดดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกชํวงวัยเพื่อให๎คนไทย
เป็นคนดี คนเกํง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู๎สูงอายุที่จะมีสัดสํวนสูงขึ้น
ในสังคมสูงวัยทั้งการสร๎างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง
การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอื้อตํอสังคมสูงวัย มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ การปูองกันและควบคุมปัจจัยทางสังคม
ที่กาหนดสุขภาพเพื่อสร๎างสุขภาวะที่ดี การสร๎างความอยูํดีมีสุขให๎ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร๎างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุํงเน๎นการลดความเหลื่อมล้า
ในทุก มิ ติเ พื่ อสร๎ างความปรองดองในสั ง คม การสร๎ า งโอกาสให๎ ทุ กคนในสั ง คมไทยสามารถเข๎ าถึ ง ทรั พ ยากร
แหลํงทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได๎และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข๎าถึงบริการทางสังคม
ของรัฐอยํางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร๎างโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาและการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาคน
ได๎เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตได๎โดยมีความใฝุรู๎และทักษะที่เหมาะสม เน๎นการเรียนรู๎
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เพื่อสร๎างสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสม
ตามกลุํมเปูาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงที่หลากหลาย รวมทั้ง
การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร๎างโอกาสการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรม
อยํางเสมอภาค ซึ่งจะนาไปสูํการลดความยากจนและความเหลื่อมล้าอันจะนาไปสูํการลดความขัดแย๎งในสังคมไทย
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให๎ความสาคัญ
กั บ การบริ ห ารจั ด การนโยบายการเงิ น และนโยบายการคลั ง โดยรวมถึ ง การปฏิ รู ป ภาษี ทั้ ง ระบบเพื่ อ รั ก ษา
เสถี ย รภาพและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบเศรษฐกิ จ การปรั บ โครงสร๎ า งทั้ ง หํ ว งโซํ คุ ณ คํ า ในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อตํอยอดการสร๎างมูลคําเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร๎อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย๑ องค๑ความรู๎ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้ง
กฎระเบียบเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหมํ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต๎เงื่อนไขการรักษา
สิ่งแวดล๎อมและการใช๎ประโยชน๑จากศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็น
ฐานสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชํน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและ
บริการสร๎างสรรค๑ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรม
หุํ น ยนต๑ ธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพ ธุ ร กิ จ บริ ก ารทางการเงิ น ธุ ร กิ จ การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการนานาชาติ
ธุรกิจภาพยนตร๑ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว ศูนย๑ปฏิบัติการประจาภูมิภาค เป็นต๎น
ทั้งนี้ โดยจะให๎ความสาคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร๑ การสร๎างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร๎างผู๎ประกอบการและเกษตรกรรุํนใหมํ รวมถึงการสร๎างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต๎องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร๑ทั้งทุนมนุษย๑ โครงสร๎างพื้นฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกตํอ
การค๎า การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎า อันจะเป็นการสนับสนุนให๎เศรษฐกิจใน
ภาพรวมขยายตัวได๎ไมํต่ากวํา ร๎อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข๎าสูํการเป็นประเทศ
รายได๎สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต๎กรอบยุทธศาสตร๑ชาติในระยะยาว
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุํงอนุรักษ๑
ฟื้นฟูสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ๑และการใช๎
ประโยชน๑อยํ างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให๎มีประสิทธิภาพ ภายใต๎ยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า แก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อมโดยเรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกลง
ร๎อยละ ๒๐ ตามเปูาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให๎มีประสิทธิภาพ ลดการใช๎พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสูํรูปแบบ
ของการผลิตและการบริโภคคาร๑บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการ
ปู อ งกั น ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ ตํ อ เนื่ อ งจากแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให๎ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน
5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน ให๎ความสาคัญกับความมั่นคงที่สํงผลกระทบตํอการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให๎ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีสาระ
ครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให๎ดารงอยูํ อยํางมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของ
คนในชาติ ลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติและสร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยูํ
รํวมกันอยํางสันติสุขในทุกพื้นที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลเสริมสร๎างและพัฒนาความ
รํ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ๎ า นในการแก๎ ไ ขปั ญ หาด๎ า นความมั่ น คง (๕) สร๎ า งความเชื่ อ มั่ น และพั ฒ นา
ความรํวมมือในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อรักษาผลประโยชน๑ของชาติให๎สามารถปูองกันแก๎ไข
ปั ญหาภัย คุก คามข๎ ามชาติ ภั ย กํอการร๎ า ย (๖) เสริมสร๎างความมั่ นคงทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและไซเบอร๑
(๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และปกปูอง รักษาผลประโยชน๑ของชาติทางทะเล
(๘) เสริมสร๎างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้า โดยการกาหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร๎างและ
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พัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหวํางประเทศ รวมทั้งพัฒนา
ระบบขําวกรองให๎มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง ให๎เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได๎อยํางเป็นรูป ธรรม
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด๎านความ
มั่นคง
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให๎การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปรํงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได๎อยํา งเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีสํวน
รํวม มีการกระจายอานาจ และแบํงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาค และท๎องถิ่นโดยมี
ประเด็นการพัฒนาสาคัญ ประกอบด๎วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให๎บริการ
ภาครัฐผํานเครือขํายอิเล็กทรอนิกส๑ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมีสํวนรํวม
ของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอานาจสูํท๎องถิ่นโดยการปรับโครงสร๎าง
การบริหารงานท๎องถิ่นให๎เอื้อตํอการกระจายอานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร๑รัปชั่น เพื่อให๎ประเทศไทยปราศจากการคอร๑รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะชํวยสํงเสริมการ
พัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ ให๎ประสบผลสาเร็จและบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย
ปี ๒๕๗๗
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส๑ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุํงเน๎นการพัฒนากายภาพโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการ
คมนาคมขนสํง การเชื่อมโยงเครือขํายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นทีเ่ มืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนสํงสินค๎าระหวํางประเทศที่ได๎มาตรฐาน
การพัฒนาความมั่นคงด๎านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลด
ความเหลื่อมล้าในการเข๎าถึงโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่หํางไกล และการใช๎
ประโยชน๑จากการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อสร๎างอุตสาหกรรมใหมํของประเทศ ได๎แกํ อุตสาหกรรมระบบราง
อุตสาหกรรมซํอมบารุงและการผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ๑เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎
พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส๑ทั้งในด๎านการสํงเสริมผู๎ประกอบการไทยในการสร๎างเครือขํายการขนสํง
ระหวํางประเทศ การพัฒนาบุคลากรด๎านโลจิสติกส๑และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสํงจากถนนสูํราง
เป็นหลัก
๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให๎ความสาคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ฯ ทั้งด๎านบุคลากรวิจัยโครงสร๎าง
พื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุํงให๎วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะชํวย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตํางๆ ทั้งการสร๎างคุณคําและมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าและบริการให๎สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนาไปสูํศักยภาพการแขํงขันที่สูงขึ้น เสริมสร๎างสังคมที่มี
ตรรกะทางความคิด มีทุ น ทางปั ญญา เพื่ อเป็ นรากฐานการดารงชี วิ ตที่ มี ความสุ ข ของคนไทยบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสูํความสมดุล อันจะนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อ
แก๎ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให๎กับภาคสํวนตํางๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให๎เกิดกลไก
บูรณาการระหวํางหนํวยงานและองค๑กรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง อันจะสนับสนุนให๎ประเทศไทยก๎าวสูํการแขํงขันใน
ศตวรรษหน๎าโดยหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลาง และก๎าวไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูงในอนาคต
๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กาหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ สาคัญให๎สอดคล๎องกับ ทิศทางการพัฒ นาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข๎อจากัดของพื้นที่
รวมทั้ ง ความต๎ อ งการของภาคี ก ารพั ฒ นาที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง เพื่ อ รั ก ษาฐานเศรษฐกิ จ เดิ ม ให๎ เ ข๎ ม แข็ ง โดยมี คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล๎อมตามมาตรฐานสากลสร๎างฐานเศรษฐกิจใหมํรองรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจาย

20
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูํภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย๑กลางความเจริญในภูมิภาคให๎เป็นเมืองนําอยูํและ
ปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิ ภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของพื้นที่และสร๎างความอยูํดีมี
สุขให๎แกํประชาชนอยํางทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย๑กลางความ
เจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจ พิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒ นาคลัส เตอร๑อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ
และโครงการพัฒนาทําเรือน้าลึกทวาย
๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค กาหนดยุทธศาสตร๑การ
ตํางประเทศ ประเทศเพื่อนบ๎าน ภูมิภาค ให๎เกิดการประสานและพัฒนาความรํวมมือกันระหวํางประเทศทั้งในเชิง
รุกและรับอยํางสร๎างสรรค๑ โดยมุํงเน๎นการดูแลการดาเนินงานตามข๎อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตํางๆ
ที่ไทยมีความเกี่ยวข๎องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ อนุภูมิภาค อาทิ
การดาเนินงานเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค๎ามนุษย๑ และอื่นๆ ให๎เข๎าสูํมาตรฐานสากล
และเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต๎น การเตรียมความพร๎อมในการรองรับและดาเนินงานของประเทศไทย
ภายหลังการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขํงขันของประเทศเพื่อรองรับและสอดคล๎องกับการดาเนินงานตามพันธกรณีของความรํวมมือระดับภูมิภาค
อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต๎น การเสริมสร๎างความเชื่อมโยงกัน
ระหวํางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ๎านและภูมิภาค และการสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การให๎บริการทางการศึกษา การให๎บริการด๎านการเงิน การให๎บริการด๎านสุขภาพ การให๎บริการ
ด๎านโลจิสติกส๑และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความรํวมมือในเอเชีย
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยูํ ทาให๎การ
กาหนดวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น๎อมนาและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย๑กลางของการ
พัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน๑ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ต๎องให๎ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่ มีรายได๎ปาน
กลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน๎าไปสูํการบรรลุ
วิสัยทัศน๑ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกาหนด
ตาแหนํงทางยุทธศาสตร๑ของประเทศ ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติที่ สศช. ได๎จัดทาขึ้น ประเทศไทย เป็น
ประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย๑กลางด๎านการขนสํงและโลจิสติกส๑ของภูมิภาคสูํ
ความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย๑และเกษตร
ปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
เป้าหมาย
1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ากวําร๎อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติตํอ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325
ดอลลาร๑ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร๑ สรอ.) ตํอคนตํอปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมํต่ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 2.5 ตํอปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไมํต่ากวําร๎อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ
การสํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ากวําร๎อยละ 4.0 ตํอปี)
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2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อตํอการพัฒนาคน
3) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง
4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ๑และการใช๎
ประโยชน๑อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4)
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร๎ า งธรรมาภิ บ าล ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค๑และอุปทานของน้า
5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม
(2) ขจัดการทุจริตคอร๑รัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง
ด๎านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด๎านบุคลากรวิจัย ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และด๎านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให๎ใช๎ประโยชน๑อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย๑และสาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย๑สินทางปัญญา
2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงานให๎มี
ทักษะความรู๎และสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎ขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎ สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุํนในการเคลื่อนย๎าย
ระหวํางสาขาการผลิตและระหวํางพื้นที่การผลิต เพื่อให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท๎ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํน สามารถปรับตัวและดาเนิน
ธุรกิจทํามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ เพิ่มสัดสํวนความเป็น
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เจ๎าของของคนไทยและสนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด๑สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล
4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็น
โครงขํายหลักในการเดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทางหลวง
พิเศษระหวํางเมือง ขยายขีดความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพให๎เป็น
ทําเรืออิเล็กทรอนิกส๑เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เชํน อุตสาหกรรมซํอมบารุงและผลิตชิ้นสํวน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต๎น เพื่อสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน
5) การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิ ตสินค๎าเกษตรขั้นปฐม
เป็นสินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร๎างความเชื่อมโยงทางด๎านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ๎านและลดระดับการผลิตสินค๎าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน ลงสูํระดับที่จ๎าเป็น
สาหรับการสร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับศักยภาพพื้นที่และ
ความต๎องการของตลาดตั้งแตํต๎นน๎าถึงปลายน๎าทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํมทาง
การเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ๑ ห๎างหุ๎นสํวน และบริษัทเพื่อให๎เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ๑พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลํงน้า ใช๎เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช๎กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนสํงเสริมและเรํงขยายผลแนวคิดการทา
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร๎างการผลิตภาคบริการ
โดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงให๎เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงขํายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เรํง
พัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพื่อรองรับการเติบโตของการทํองเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
กับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตํางๆ เกี่ยวกับการทํองเที่ยวและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทํองเที่ยวของไทยสูํสากลและรองรับการ
พัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร๎างเศรษฐกิจและสังคม
แหํงปัญญาและการเรียนรู๎ มุํงเน๎นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค๑ การลงทุนที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม การประหยัดพลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน การลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย๑ การ
จัดตั้งสานักงานใหญํข๎ามประเทศ บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้งการให๎ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบ
และการตอบแทนสูํสังคมขององค๑กร และกิจการเพื่อสังคม
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยชํวงวัยเด็กตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน วัยเรียน วัยรุํนให๎มีทักษะ
การเรียนรู๎ ทักษะชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให๎มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร๎างผลิตภาพเพิ่มให๎กับประเทศ วัยผู๎สูงอายุให๎มีการทางานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ๑ มีรายได๎ในการดารงชีวิต มีการสร๎างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตํางๆ ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
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2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหมํเพื่อสร๎างความรับผิดชอบตํอผลลัพธ๑ (Accountability)
(2) ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให๎ได๎
คนดีคนเกํง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ๑จากตัวผู๎เรียน และ
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู๎ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพื่อสร๎างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแตํระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู๎ ปรับหลักสูตรและผลิต
กาลังคนให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพื่อ
การเรียนรู๎
3) การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพและที่อยูํอาศัยสาหรับผู๎สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรด๎านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให๎เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการและการใช๎ทรัพยากร และสํงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎
ทรัพยากรรํวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูํการเป็นศูนย๑กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด๎านศูนย๑ก ลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย๑กลางบริการเพื่อสํงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย๑กลางยา
และผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย๑กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน๎า
รายได๎กลับ มาใช๎ย กระดับคุณภาพบริ การสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ งสํงเสริมการให๎ ความสาคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให๎การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนัก
ถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตํอสุขภาพของประชาชน
4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและความจาเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของ
ทุกภาคสํวนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็น ต๎นแบบของการดูแลผู๎สูงอายุ
เพื่อขยายผลไปสูํชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจาวันสาหรับผู๎สูงอายุ

การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุํงเน๎นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมีมาตรฐาน ปรับโครงสร๎าง
คําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง เรํงผลักดันให๎การใช๎ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายยํอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล๎องกับพื้นที่ สร๎าง
หลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร ลดต๎นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยํางหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภค กาหนดเป็นนโยบายที่อยูํอาศัยแหํงชาติและ
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เมืองนําอยูํ พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนินการรํวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ
(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่คานึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตํางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคําใช๎จํายรํวมกัน (Cost Sharing)
3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุน
ให๎เกษตรกรรายยํอยที่ไร๎ที่ดินท๎ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้าอยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพื้นที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ.
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน และสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม รวมทั้งปรับ
โครงสร๎างภาษีที่เป็นธรรม เชํน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น
4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ๎มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํประชาชน
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เชํน กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายที่ดิน เป็นต๎น
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร๎อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนสํง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพ และ
เพียงพอตํอความต๎องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร๎างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา
2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน สํงเสริมและเรํงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศทั้งด๎าน
การค๎า การลงทุน และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Green Logistics) สนับสนุนให๎เกิด
ความรํวมมือในหํวงโซํอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอานวยความ
สะดวกทางการค๎า ขนสํง และโลจิสติกส๑ให๎มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง
3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให๎
ความสาคัญกับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพื่อดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให๎ความสาคัญกับ
การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน๑ การบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว และการ
ให๎บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชํวยอานวยความสะดวกด๎านการค๎าชายแดนและการผํานแดนระหวํางไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
คานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎ โดยสนธิกาลังของทุกภาคสํวนนาระบบ
สารสนเทศมาใช๎เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ปุาไม๎โดย
สํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑ความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืน
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และแบํงปันผลประโยชน๑อยํางเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคําของระบบนิเวศและการสร๎าง
รายได๎จากการอนุรักษ๑ จัดสรรที่ดินให๎แกํผู๎ยากไร๎ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานข๎อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการอยํางเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก๎าวหน๎า กาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
กาหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนตํางชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ สร๎างศูนย๑ข๎อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค๑กรบริหารจัดการน้าในระดับพื้นที่ เชํน
คณะกรรมการลุํมน้า และองค๑กรผู๎นา คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย๎งเชิงนโยบายระหวําง
การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน การทํองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรํโดยกาหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมในการน้าแรํมาใช๎ป ระโยชน๑ คานึงถึงความจ๎าเป็นและมูลคําในอนาคต บังคับใช๎มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท๎าเหมืองแรํที่กํอมลพิษตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
2) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎แล๎วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสูํ Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ เชํน การปฏิรูประบบภาษีและ
คําธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น
3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสูํเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎ อม พัฒนาคลัสเตอร๑อุตสาหกรรมสีเขียว สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎สามารถปรับ
ระบบสูํหํวงโซํอุปทานหรือหํวงโซํคุณคําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green Supply Chain/Green Value Chain)
สํงเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อ ย เพื่อให๎ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎กับ
ประชาชน เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมา
ใช๎ใหมํให๎มากที่สุดเรํงกาจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร๎างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร๎างวินัยของคนในชาติมุํงสูํการจัดการที่ยั่งยืน
โดยให๎ความรู๎แกํประชาชน และการบังคับใช๎กฎหมาย
5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแมํบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน หาแนวทางความรํวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุํมน้าโขงในประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน การเคลื่อนย๎ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้ า นภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน สํงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให๎ความสาคัญกับการปูองกันน๎าทํวม วางแผนปูองกัน
เมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Resilience City) การให๎บริการของระบบนิเวศ สํงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร๎าง
แนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจตํอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให๎มี
ประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
1) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให๎มีชํองทางให๎ทุกภาคสํวน
สามารถเข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎ เชํน ข๎อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ๎าง
โครงการของทางราชการ ข๎อมูลการประมูลโครงการ ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข๎อมูลความก๎าวหน๎า
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ตามกระบวนการยุติธรรม เชํน คดีที่ไมํดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร๑รัปชันและคดีที่ประชาชนให๎
ความสนใจในแตํละยุคสมัย ฯลฯ
2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรํวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให๎ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตํมีความ
คลํองตัวและมีประสิทธิภาพสูง
3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเชื่อมโยงภาคสํวนตํางๆ ใน
ระดับพื้นที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร๎างผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและนําเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได๎ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจานวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว๎าง
กรอบทิ ศ ทางการพัฒนาภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ได๎มีการกาหนดเป็ นยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยในสํวนของการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได๎มุํงพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให๎ประชากรหลุดพ๎นความยากจนสามารถพึ่งตนเองได๎ โดยมุํงเน๎นเป็นฐานการผลิตข๎าว
หอมมะลิ คุณภาพสูงมาตรฐานปลอดภัยและอินทรีย๑ เป็ นศูนย๑กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และเอทานอล
ของประเทศ และเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางโบราณคดียุคกํอนประวัติศาสตร๑ อารยะธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี
แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ และแหลํงทํองเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ โดยสาระสาคัญของแนวทางการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนาภาค เป็น แผนที่ยึดกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํว นจากทุกจังหวัด ทั้ง 4
ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุํมจังหวัดให๎สามารถ ใช๎เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุํมจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดทาโดยสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค๑เพื่อให๎เกิดการพัฒนาที่ส มดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
ประกอบไปด๎วย ยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาคเหนือ ยุ ทธศาสตร๑การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาคใต๎ ซึ่งเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ตั้งอยูํภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ
จัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาล จึงมีความสัมพันธ๑กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด๎านเศรษฐกิจ
ด๎านการเกษตร การทํองเที่ยว การค๎าการลงทุน การพัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู๎
เทําทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ สร๎างความมั่นคงด๎านอาหาร แก๎ไขปัญหาความยากจน
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่ง พาตนเองและดูแลครอบครัวได๎อยํางอบอุํน
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ๑ ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียดสรุปยํอ
ดังนี้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา
53/2 บัญญัติให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ให๎สอดคล๎องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และตอบสนองความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น สานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) จึงได๎จัดทากรอบยุทธศาสตร๑การพั ฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี
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สํวนรํวมของทุกภาคสํวนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุํมจังหวัด ให๎สามารถใช๎เป็น
กรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุํมจังหวัด
แนวคิดและหลักการ
1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให๎เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็น
ธรรมและมีภูมิคุ๎มกันตํอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูํกับกับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค๑ร วม” ที่ยึด คน ผลประโยชน๑ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร๑พระราชทาน
เข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีสํวนรํ วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให๎สังคม
สมานฉันท๑และอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน
1.2 หลักการมุํงสร๎างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตํางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผํนดิน เพื่อสร๎างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล๎องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(1) กาหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(2) กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาค ให๎สอดคล๎องกับศักยภาพและโอกาส
ของพื้นที่
ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน๑ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล๎อมภายนอกเป็นปัจจัย
สาคัญตํอการพัฒนาประเทศ เป็นผลให๎จาเป็นต๎องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลําวให๎เหมาะสม การ
พัฒนาที่สมดุล ดังนั้น จึงกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
1) พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตํางๆ ของประเทศให๎เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เพื่อ
เป็ น ฐานการพั ฒ นาด๎านอุ ตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทํอ งเที่ ยวของภู มิภ าค
โดยเฉพาะ
(2) พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic
Corridor) เชํน พื้นที่เขตเศรษฐกิจแมํสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกํน-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพื้น ที่อรัญ
ประเทศ-สระแก๎ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร๑
ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
(3) พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต๎ (North South Economic Corridor)
ได๎แ กํ แนวเศรษฐกิ จ เชีย งของ-เชี ย งราย-พิ ษณุโ ลก-นครสวรรค๑ -จัง หวัด ปริม ณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคายอุดรธานี-ขอนแกํน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก๎ว-บุรีรัมย๑-มุกดาหาร
(4) พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวํางประเทศ
โดยเน๎นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต๎ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
(5) พัฒนาระบบโลจิสติกส๑และโครงขํายคมนาคมขนสํงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขํงขันเชิงพื้นที่ เชํน การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนสํงทางน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงขํายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชํน พิษณุโลก และขอนแกํน
(6) สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให๎ยั่งยืน ได๎แกํ พัฒนาแหลํงน้าให๎เพียงพอตํอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองและแหลํงอุต สาหกรรม และ
การจัดให๎มีการจัดการใช๎ประโยชน๑ที่ดินอยํางมีประสิทธิภาพ
1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(1) เพิ่มศักยภาพการแขํงขันด๎านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภ าพการผลิ ต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด๎านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว การตั้ง
องค๑กรรํวมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อสํงเสริมอานวยความสะดวกด๎านการค๎าการลงทุน และสํงเสริมความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ๎าน
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(2) สร๎างคนให๎มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย จิตใจและสติ ปัญญา รอบรู๎
เทําทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ
(3) สร๎างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง เพื่อสร๎างความมั่นคงด๎านอาหาร แก๎ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได๎
อยํางอบอุนํ
(4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ๑ โดยเรํงอนุรักษ๑และฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม๎ให๎ได๎
15.9 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 25 ของพื้นที่ภาค ปูองกันการรุกพื้นที่ลุํมน้า พัฒนาแหลํงน้าและระบบชลประทาน
ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพรํกระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยสํงเสริมทาเกษตรอินทรีย๑
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2 ประกอบด๎วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อานาจเจริญ มุํงเน๎นการพัฒนาแหลํงน้า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก๎ไขปัญหาน้าทํวมและขาดแคลนน้า การ
สร๎างงานและรายได๎จากการทํองเที่ยวให๎มากขึ้น
โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
(1) โครงการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ในทุํงกุลาร๎องไห๎ เพื่อการสํงออก
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหาร เป็นประตูสูํอินโดจีน
(3) โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวอารยธรรมขอม
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอน ด๎วยระบบศึกษาทางไกล
(6) โครงการเกษตรยั่งยืน เพื่อชุมชนเข๎มแข็ง
(7) โครงการฟื้นฟูลุํมน้าชีตอนบนและลุํมน้ามูลตอนบนแบบบูรณาการ เพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
1.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561 – 2564)
วิสัยทั ศ น์ “อุต สาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรี ย๑ เพิ่มมู ล คํา การทํอ งเที่ย วเชิ ง
คุ ณ ภาพ การค๎ า ชายแดน ได๎ ม าตรฐานสากล” โดยประกอบด๎ ว ย 3 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร๑ ตามล าดั บ
ความสาคัญดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มมูลคําข๎าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว๑ และประมง
ด๎วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค๎าเกษตรอินทรีย๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานการตลาดการทํองเที่ยวเชิงคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและสํงเสริมศักยภาพผู๎ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ
การค๎าการลงทุนสูํสากล
แนวทางการพัฒนา
(1) เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค๎าเกษตรไปสูํมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑และอาหารปลอดภัย
(2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูํผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําเพิ่มสูง
(3) ยกระดั บ การทํ อ งเที่ ย วเชิ ง ประเพณี วั ฒ นธรรมอารยะธรรมขอม ยุ ค กํ อ น
ประวัติศาสตร๑ ธรรมชาติและกีฬา สูํนานาชาติ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(5) ฟื้น ฟูทรั พยากรปุาไม๎ให๎ คงความอุดมสมบูรณ๑ และรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ต๎นน้า
(6) การพัฒนาเมืองสาคัญ
(7) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
1.3 แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร
1.3.1 วิสัยทัศน์จังหวัด “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย๑ เมืองแหํงวิถีอีสาน”
พันธกิจ
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(1) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตร เป็นเกษตรเกษตร
อินทรีย๑และปลอดภัย ไมํกระทบสิ่งแวดล๎อมและให๎มีมูลคําเพิ่มสูงขึ้น
(2) สนับสนุนและผลักดันให๎จังหวัดมีความโดดเดํน และชัดเจนในฐานะที่จังหวัดที่ดารง
ความเป็นชุมชนอีสาน โดยเน๎นการรณรงค๑ให๎ความสาคัญกับวัฒนธรรม คํานิยม และประเพณีอีสาน ซึ่งมีการ
ผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหมํอยํางกลมกลืน ขยายโอกาสด๎านอุดมศึกษาในจังหวัด
(3) ผลักดันให๎ภาคประชาคมมีการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎
เกิดความเจริญก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจอยํางยั่งยืน และเพื่อสร๎างความคุ๎มกันให๎สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยํางมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์รวม
(1) ผลิตภัณฑ๑มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สํงเสริมการเกษตรอินทรีย๑ครบวงจร และได๎มาตรฐาน
(1.1) เป้าประสงค์
“ผลผลิตและสินค๎าการเกษตรได๎มาตรฐานและเพิ่มมูลคํา”
(1.2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(1) พื้นที่เกษตรอินทรีที่ได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้น (25,000 ไรํ/ปี)
(2) จานวนสินค๎าและผลิตภัณฑ๑เกษตรอินทรีย๑ที่ได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้น (4 ชนิด)
(3) ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคําการจาหนํายสินค๎าเกษตรอินทรีย๑ (ร๎อยละ 3.5/
ปี)
(1.3) กลยุทธ์
(1) สร๎างกระแสการรับรู๎และการมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย๑และ
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย๑และการใช๎ประโยชน๑ในพื้นที่เต็มศักยภาพ
(3) เพิ่มความสามารถในการรับซื้อและสํงเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลคําการผลิต
สินค๎าเกษตรอินทรีย๑
(4) เพิ่มตลาดและชํองทางการจาหนํายทั้งในและตํางประเทศ
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และ
การค้า การท่องเที่ยว
2.1) เป้าประสงค์
“ประชาชนมีอาชีพและมีรายได๎เพิ่มขึ้น”
2.2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(1) ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได๎จากากรทํองเที่ยว (ร๎อยละ 5/ปี)
(2) ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคําการจาหนํายผลิตภัณฑ๑ OTOP (ร๎อยละ 4/ปี)
2.3) กลยุทธ์
(1) สํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน
(2) สํงเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑
(3) ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร๎างพื้นฐานการทํองเที่ยวและการ
บริการ
(4) เพิ่มตลาดและชํองทางการจาหนํายทั้งในและตํางประเทศ
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3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม
3.1) เป้าประสงค์
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร๎อย”
3.2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(1) ร๎อยละของเด็กและเยาวชนได๎รับการเรียนรู๎พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ๑
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน (ร๎อยละ 95 ตํอปี)
(2) จานวนหมูํบ๎าน/ชุมชนมีแหลํงเรียนรู๎ /ชุมชนต๎นแบบยโสธรโมเดล(เพิ่มขึ้น
36 หมูํบ๎าน/ปี)
(3) ร๎อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได๎ผํานเกณฑ๑ จปฐ. 30,000 บาท/
คน/ปี (ร๎อยละ 95 ตํอปี)
(4) จ านวน อปท.ที่ ไ ด๎ จั ด ตั้ ง กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน (ดู แ ลสวั ส ดิ ก าร
ผู๎ด๎อยโอกาส) (เพิ่มขึ้น 10 แหํง)
(5) ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานพยาบาลที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ HA
(6) ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นของคําเฉลี่ย O-Net ม.3 (ร๎อยละ 3.5 /ปี)
(7) ร๎อยละของจานวนหมูํบ๎าน/ชุมชน ที่ไมํมีปัญหายาเสพติด (เพิ่มขึ้นร๎อยละ
2.5/ปี)
(8) จ านวนร๎ อ ยละที่ ล ดลงของการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างท๎ อ งถนน/ประชากร
100,000 คน (ลดลงร๎อยละ 3/ปี)
3.3) กลยุทธ์
(1) ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างชุมชนสูํความเข๎มแข็ง
(2) เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน
(3) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูํความเป็นเลิศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
: อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.1) เป้าประสงค์
“ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ได๎รับการอนุรักษ๑ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น ”
4.2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(1) จานวนพื้นทีป่ ุาไม๎และที่ดินของรัฐได๎รับการปกปูองบารุงรักษาและปลูก
ต๎นไม๎ฟื้นฟูสภาพปุา (13,000 ไรํ/ปี)
(2) จานวนพื้นที่ที่ได๎รับประโยชน๑จาการบริหารจัดการน้าอยํางบูรณาการ
(10,000 ไรํ/ปี)
(3) จานวนพื้นที่แหลํงน้าได๎รับการพัฒนาและมีผลผลิตสัตว๑น้าเพิ่มขึ้น (5,000
ไรํ/ปี)
(4) ร๎อยละที่เพิ่มขึ้น ของการใช๎พลังงานทดแทน (ร๎อยละ 0.5/ปี)
(5) ชุมชน/หมูํบ๎านมีการลดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนตั้งแตํต๎น
ทาง (ร๎อยละ 10/ปี)
4.3) กลยุทธ์
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าอยํางบูรณาการ
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(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
(4) ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย๑ ด๎วยวิถีพลังงานทดแทน
จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัดยโสธร ตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 –
2564
1) เมืองเกษตรอินทรีย์ : จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดที่ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ
การทานา โดยเฉพาะข๎าวหอมมะลิซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่เกษตรกรเพาะปลุกมากที่สุด และสินค๎าที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู๎จักทั้งในประเทศและตํางประเทศ และสามารถสร๎างรายได๎เข๎าสูํจังหวัดเป็นจานวนมาก คือ ข๎าวหอมมะลิ
อินทรีย๑และข๎าวหอมมะลิปลอดภัย โดยจังหวัดมีกลุํมเกษตรกรที่มีความเข๎มแข็งรวมกลุํมเกษตรอินทรีย๑ มาเป็น
ระยะเวลายาวนาน มี ก ารสํ ง ออกไปจ าหนํ า ยตํ า งประเทศ ดั ง นั้ น จั ง หวั ด จึ ง ได๎ ก าหนดต าแหนํ ง การพั ฒ นา
(Positioning) ของจังหวัดเป็นเมืองเกษตรอินทรีย๑ โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาเป็น “ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร๑ที่ 1 : สร๎างกระแสการรับรู๎และการมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย๑
ยุทธศาสตร๑ที่ 2 : ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย๑ และการใช๎ประโยชน๑ในพื้นที่เต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร๑ที่ 3 : เพิ่มความสามารถในการรับซื้อและสํงเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลคําการผลิตเกษตรอินทรีย๑
ยุทธศาสตร๑ที่ 4 : เพิ่มตลาด และชํองทางในการจาหนํายในและตํางประเทศ
2) เมืองวิถีอีสาน : จั งหวัดยโสธรเป็นเมืองที่ประชากรสามารถดาเนินชีวิตได๎อยํางสงบสุ ข มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน มีอาชีพ มีรายได๎เพียงพอสาหรับการดารงชีพ ไร๎ความเหลื่อมล้าทางสังคม และการ
ดาเนินชีวิตของประชาชนจะดารงตนตามแบบวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีภูมิคุ๎มกันทางสังคม สามารถปรับตัวได๎
อยํางผสมผสานกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางสังคมในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และสินค๎าของดีที่สร๎างสรรค๑มาจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํน หมอนขิด เครื่องจักจาน เครื่องทองเหลือง
ข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ ผ๎าไหม ผ๎าไหม และสินค๎าอื่นๆที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ๎าน ซึ่งสิ่งสรรค๑สร๎างเหลํานี้ล๎วน
แล๎วแตํเกิดจากการถํายทอดจากรุํนสูํรุํน สามารถสร๎างงาน สร๎า งอาชีพ สร๎างรายได๎ให๎เกิดกับคนในชุมชน เป็นการ
ดารงชีวิตแบบวิถีอีสานภายใต๎แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) เมืองท่องเที่ยว : นโยบายสํงเสริมการทํองเที่ยว ถือเป็นวาระแหํงชาติที่สามารถสร๎างรายได๎เข๎าสูํ
ประเทศเป็ น จ านวนมากและจั ด ได๎ วํา เป็ น รายได๎ที่ กระจายลงสูํ กลุํ ม เปู าหมายตํ า งๆได๎ อยํ างหลากหลายและ
หลากหลายและทั่วถึงจังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได๎เล็งเห็นลูํทางในการสร๎างรายได๎จากภาคการทํองเที่ยว
และบริการ
1.4 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น (2561 – 2565) ของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี มีความสัมพันธ๑
กับแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.4.1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร (2561 –
2564)
1) สํงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลํงน้าและโครงสร๎างพื้นฐานให๎ได๎มาตรฐาน
2) สํงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณี การค๎า และการทํองเที่ยว
3) การบริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และสถานศึกษา สูํความเป็นเลิศ
4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
2.1 วิสัยทัศน์ ( Vision )
“ตาบลกุดเชียงหมี นําอยูํเชิดชูวัฒนธรรม นาเกษตรกรรมอินทรีย๑สูํชุมชน”
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2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ประกอบด้วย 4 ด้าน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
แนวทางการพัฒนา
๑.1 การพัฒนาการคมนาคมและขนสํง
1.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๓ การสํงเสริมการลงทุน
1.4 การสํงเสริมการเกษตร
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน ได๎รับการพัฒนาทั้งทางรํางกายจิตใจ ความรู๎ ความสามารถทักษะใน
การประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการดารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย ดูแลผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ยากไร๎
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ยากจน สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ สํงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในท๎องถิ่น สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม การเสริมสร๎างสุขภาพ กีฬา นันทนาการ ทุกรูปแบบ การแก๎ไข
ปัญหาโรคติดตํอ โรคระบาดตํางๆ และกิจกรรมด๎านสาธารณสุข และสํงเสริม สนับสนุน การเสริมสร๎างจิตสานึก
และกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ๑และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รวมถึงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบการบาบัดน้าเสีย
แนวทางการพัฒนา
2.1 การพัฒนาการสํงเสริมอาชีพ
2.2 การพัฒนางานสวัสดิการสังคม
2.๓ การพัฒนาด๎านการศึกษา
2.๔ การพัฒนาด๎านสาธารณสุข
2.5 การพัฒนาด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และนโยบายที่
สาคัญของรัฐ
เป้าหมาย
เพื่อเป็นการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม ให๎เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ และ
เสริมสร๎างด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินให๎กับชุมชน สํงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาประชาธิปไตย
ภาคพลเมือง การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร๎อย และการแก๎ไขและปูองกันปัญหา
ยาเสพติดในท๎องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
3.1 การสํงเสริมประชาธิปไตย
3.2 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 การแก๎ไขและปูองกันปัญหายาเสพติด เป็น “วาระแหํงชาติ”
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การท่องเที่ยว
เป้าหมาย
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เพื่อสํงเสริมการจัดกิจกรรมและการอนุรักษ๑สืบทอดศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา การสํงเสริมปราชญ๑ชาวบ๎านเพื่ อเป็นแหลํงเรียนรู๎ รวมถึงการบูรณฟื้นฟู
โบราณสถานแหลํงประวัติศาสตร๑ที่สาคัญ สร๎างและพัฒนาเครือขํายการอนุรักษ๑ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยเชื่อมโยงระหวํางองค๑กรภาคประชาชน เอกชน หนํวยงานของรัฐ เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ๑สืบทอดวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
4.1 การสํงเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น
4.2 การสํงเสริมการอนุรักษ๑ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตลักษณ๑ของท๎องถิ่น
2.3 เป้าประสงค์
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสํง มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต๎องการประชาชนอยํางทั่วถึง
2. สํงเสริมพัฒนาอาชีพสร๎างงาน เพิ่มรายได๎ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนาการศึกษา
พั ฒ นาด๎ า นสาธารณสุ ข และดู แ ลผู๎ ด๎ อ ยโอกาสทางสั ง คมให๎ ไ ด๎ รั บ บริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารจากเทศบาลต าบล
กุดเชียงหมี อยํางทั่วถึง ประชาชนมีจิตสานึกและมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
เพิ่มมากขึ้น
3. ประชาชนมีความสามัคคี สามารถปูองกันและรับมือจากสาธารณภัยตํางๆได๎ ปัญหายาเสพ
ติดและความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินในชุมชนลดลง
4. ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในวันสาคัญทางศาสนา และรํวมอนุรักษ๑ฟื้นฟู รักษาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท๎องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
2.4 ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานในด๎านตํางๆที่เทศบาล จัดให๎มีขึ้นในแตํละปี
2. จานวนผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิ ทธิและลงทะเบียนกับเทศบาล เพื่อ
ขอรับสิทธิได๎รับบริการอยํางทั่วถึงทุกคน
3. จานวนกลุํมสํงเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น เพื่อให๎ประชาชนในท๎องถิ่น มีรายได๎เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเอง
ได๎ มากขึ้น
4. จานวนหมูํบ๎านที่มีการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการสิ่งแวดล๎อมที่ดี (12 หมูํบ๎าน)
5. ประชาชนผู๎ประสบสาธารณภัย มีความพึงพอใจในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน
6. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง
7. ประชาชนที่มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ปลอดจากโรค
8. ประชาชนที่มีความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
2.5 ค่าเป้าหมาย
1. ประชาชนได๎รับบริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ให๎มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. ประชาชนมีศักยภาพ มีรายได๎เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได๎
3. ประชาชนที่มีความเป็นอยูํที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย
4. มลภาวะและสิ่งแวดล๎อมไมํเป็นพิษทาให๎ชุมชนนําอยูํอยํางยั่งยืน
5. ประชาชนมีความรู๎ และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
6. ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง ร๎อยละ 5 ตํอปี
7. ประชาชนได๎รับบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล
2.6 กลยุทธ์
1. สนับสนุนโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
2. พัฒนาแหลํงน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทาการเกษตร
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3. พัฒนาด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4. สํงเสริมและสนับสนุนด๎านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา
5. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ยากไร๎ และผู๎ด๎อยโอกาส
6. สํงเสริมอาชีพให๎กับประชาชน
7. สํงเสริมและพัฒนากลุํมองค๑กรประชาชนให๎มีความเข๎มแข็ง
8. ปูองกัน บาบัด ฟื้นฟู ติดตามและชํวยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด
9. สนับสนุนด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน
10. สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น และสร๎างเครือขํายประชาธิปไตย
11. พัฒนาและสํงเสริมด๎านการเกษตร ด๎านการทํองเที่ยว
12. อนุรักษ๑ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
13. อนุรักษ๑ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
14. สํงเสริมให๎ประชาชนนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช๎ในการดาเนินชีวิต
15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด๎านตํางๆ เพื่อให๎บริการประชาชนได๎อยํางทั่วถึง
16. สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานในด๎านตํางๆของเทศบาลภายใต๎
หลักธรรมาภิบาล

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาชุ มชนให๎นํ าอยูํมีความปลอดภัย โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
ที่จาเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒. พั ฒ นาระบบการศึ ก ษา สํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมส าคั ญ ทางศาสนา อนุ รั ก ษ๑
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป
๓. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชน ในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. กาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น อยํางมีระบบและมีความยั่งยืน
๕. เทศบาล มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น (2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลกุ ด เชี ย งหมี มี ค วาม
เชื่อมโยง ของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม ดังนี้
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๑.
๒.

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น (2561 - 2565) ของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ได๎ใช๎การ
วิเคราะห๑ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ๑ การเปลี่ ย นแปลงที่มี ผ ลตํ อการพั ฒ นา อยํ า งน๎ อ ยต๎ อ งประกอบด๎ ว ย การวิเ คราะห๑ ศั ก ยภาพด๎ า น
เศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านทรัพย๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. จุดแข็ง (S : Strength)

36
 ประชาชน ผู๎นาชุมชน มีความพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท๎องถิ่นของตนเอง
 ชุมชนเข๎มแข็งได๎รับการบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานครบถ๎วน
 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น
 เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี มีเนื้อที่ประมาณ 112 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สํวนใหญํเป็นที่
นา เหมาะสาหรับการปลูกข๎าว ประชาชนมีอาชีพหลักทานา สามารถที่จะพัฒนาผลผลิต และคุณภาพให๎เป็นที่
ต๎องการของตลาดได๎
 การดาเนินงาน ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล มีประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม มีการสารวจ
ความต๎องการของประชาชน อาทิ การจัดประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาหมูํบ๎าน การจัดประชาคมรวมระดับ
ตาบลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
 มีการประสานความรํวมมือระหวํางเทศบาลกับสํวนราชการในพื้นที่
 การคมนาคมมีความสะดวกสบาย และมีทางหลวงชนบทเชื่อมตํอเขตอาเภอใกล๎เคียง
 มีการบริการด๎านงานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นระบบและรวดเร็ว
 มีสถาบันการเงิน กองทุนหมูํบ๎าน มีกลุํมอาชีพตํางๆ
๒. จุดอ่อน (W : Weakness)
 ประชาชนไมํสามารถรวมกลุํมกัน เพื่อดาเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุํม
อาชีพอยํางเข๎มแข็ง
 ขาดแหลํงเก็บกักน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
 ปัญหาแหลํงเพาะพันธุ๑ของยุง เนื่องจากน้าขังตามรํองระบายน้าทาให๎เกิดแหลํงเพาะพันธุ๑
ยุง
 ประชาชนมีรายได๎น๎อยไมํเพียงพอตํอการใช๎จํายกํอให๎เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือน
 ราคาผลผลิตตกต่า การเพาะปลูกโดยเฉพาะข๎าว เกษตรกรนิยมใช๎ปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิต
ซึ่งมีราคาแพง ทาให๎เกิดภาระการผลิตสูง และประกอบกับปัญหาของราคาที่คํอนข๎างต่าและไมํแนํนอน ผลกาไร
ที่เกิดจากการขายผลิตผลได๎ไมํมาก อีกทั้งสภาพปัญหาภัยธรรมชาติตํางๆ เชํน น้าทํวม และภัยแล๎ง และปัจจุบัน
เกษตรกรนิยมใช๎เทคโนโลยีทางการเกษตร ได๎แกํ รถไถนา รถเกี่ยวข๎าว ทาให๎ต๎นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น
๓.โอกาส (O : Opportunity)
 มีเส๎นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
 รัฐบาล มีนโยบายให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น ของตนเอง
 ตามยุทธศาสตร๑จังหวัดยโสธร มีนโยบายสํงเสริมการปลูกข๎าวหอมมะลิ อันเป็นแหลํงผลิต
ข๎าวหอมมะลิคุณภาพดี และมีชื่อเสียง เป็นที่รู๎จัก และต๎องการของตลาดทั้งภายในและตํางประเทศ ประชาชน
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี มีอาชีพหลักคือ ปลูกข๎าวอยูํแล๎ว จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาผลผลิตและคุณภาพให๎เป็น
ที่ต๎องการของตลาดได๎
 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให๎แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให๎องค๑ กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอานาจหน๎าที่มีการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน๑ของประชาชนในท๎องถิ่น โดยที่หนํวยงานของราชการสํวนกลาง และสํวนภูมิภาค สํงเสริมและสนับสนุน
การถํายโอนภารกิจให๎แกํเทศบาล
 รัฐบาลมีนโยบายและให๎ความสาคัญในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎ อมมากขึ้น
ได๎แกํ เมืองนําอยูํ อยูํดีมีสุข ฯลฯ
 รัฐบาลสนับสนุนให๎แตํละท๎องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ๑ ฟื้นฟู เผยแพรํ และถํายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่นมากขึ้น
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 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการอยูํดีมีสุข ให๎กับประชาชนดารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
 รัฐบาลสํงเสริมให๎ท๎องถิ่น มีการสนับสนุนและให๎ความรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมี
สํวนรํวมของประชาชน
๔. ข้อจากัด (T : Threat)
 ปัจจุบันเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี เป็นเทศบาลขนาดเล็กมีงบประมาณจากัด เมื่อเทียบกับ
ภารกิจหน๎าที่ตํางๆ ตามกฎหมายที่กาหนดให๎เป็นอานาจหน๎าที่ของเทศบาล ตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถํายโอน
ฯ ตามนโยบายท๎องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
 งบประมาณที่ได๎รับจากสํวนกลาง ไมํเพียงพอในการบริหารงาน
 กฎหมายและระเบียบตํางๆ ในการปฏิบัติงานทาให๎ขาดความคลํองตัวในการบริหารงาน
 ปั ญ หาภั ย ธรรมชาติ เป็ น ภาวะที่ คุ ก คาม สร๎ า งความเสี ย หายและความเดื อ ดร๎ อ นให๎ แ กํ
ประชาชน ซึ่งได๎แกํ ปัญหาน้าทํวม ปัญหาภัยแล๎ง อัคคีภัย วาตภัย
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น (2561 –2565) ของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี นั้นได๎ทาการประเมิน
สถานการณ๑สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ประชาชนต๎องการเส๎นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
1.2 ไฟฟูาสํองสวํางทางและที่สาธารณะ ยังไมํสามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได๎ทั้งหมด
1.3 รางระบายน้ายังไมํเพียงพอ เกิดการอุดตันทาให๎มีน้าขังเป็นบางจุด
1.4 แหลํงน้าในการเกษตรไมํพอเพียงในชํวงฤดูแล๎งและน้าประปาสาหรับอุปโภค-บริโภคและยังไมํได๎
มาตรฐาน
1.5 ประชาชนไมํสามารถรวมกลุํมกัน เพื่อดาเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชน ในรูปของกลุํมอาชีพ
อยํางเข๎มแข็งและขาดแหลํงเงินลงทุนในการทากิจการและประกอบอาชีพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไมํพอเพียง เด็กนักเรียนไมํได๎รับการศึกษาตํอในระดับที่สูงกวําขั้น
พื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน
2.2 เยาวชนและวัยรุํนติดเกม บุหรี่ เหล๎า ยาเสพติด และท๎องกํอนวัยอันสมควร
2.3 ประชาชนไมํคํอยให๎ความสาคัญกับการออกกาลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง
2.4 ประชาชนขาดจิตสานึกในการการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม
2.5 ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน
2.6 ประชาชนในพื้นที่ปุวยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน๎มที่เพิ่มขึ้น เชํน เบาหวาน ความดัน
2.7 เด็กและผู๎สูงอายุบางครอบครัว ผู๎สูงอายุอยูํตามลาพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก
3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และนโยบายที่สาคัญของ
รัฐ
3.1 การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทาให๎เกิดอุบัติเหตุขึ้นได๎
3.2 เกิดสาธารณภัยขึ้นบํอยครั้งทาให๎ทรัพย๑สินของประชาชนได๎รับความเสียหาย
3.3 มีการทาลายและลักขโมยทรัพย๑สินของประชาชนและราชการ รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน
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4. ยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาด้ า นศิลปะ วัฒนธรรม จารี ต ประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยว
4.1 ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตํางชาติ ทาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่
มีอยูํ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
4.2 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหมํคํอยๆเปลี่ยนแปลงไปและไมํคํอยมีผู๎สืบทอดภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์

1

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎าง ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
พื้นฐาน การลงทุนและ
พาณิชยกรรม
ด๎านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

กองชําง

ยุทธศาสตร๑การพัฒนา สํงเสริม
คุณภาพชีวิต การอนุรักษ๑
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม

ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษา
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห๑

สานักปลัดเทศบาล

ด๎านงบกลาง

แผนงานงบกลาง

สานักปลัดเทศบาล

ด๎านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

กองคลัง, สานัก
ปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

3

4

รวม

ยุทธศาสตร๑การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษาความ
สงบเรียบร๎อยและนโยบายที่
สาคัญของรัฐ
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
และการทํองเที่ยว
7 ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ด๎านบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

4 ด้าน

9 แผนงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

สานักปลัดเทศบาล

กองการศึกษา

กองการศึกษา

4 สานัก/กอง

เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี

2

ด้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

40
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

(แบบ ผ.07)

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
การลงทุนและพาณิชยกรรม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

46

11,812,700

80

157,638,400

176

252,161,000

45

78,110,000

35

64,210,000

46

11,812,700

80

157,638,400

176

252,161,000

45

78,110,000

35

64,210,000

2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

7

395,000

9

500,000

9

500,000

9

500,000

9

500,000

2.2 แผนงานการศึกษา

4

3,870,560

5

4,211,470

6

4,571,680

6

4,571,680

6

4,571,680

2.3 แผนงานสาธารณสุข

4

70,000

4

70,000

8

1,632,260

8

1,632,260

8

1,612,260

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห๑

-

-

รวม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม

2.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

3

1

30,000

40,000

2

35,000

2

35,000

2

35,000

6

315,000

8

465,000

7

435,000

7

435,000

2.6 แผนงานการเกษตร

-

-

2

35,000

5

173,000

2

35,000

1

10,000

2.7 แผนงานงบกลาง

3

13,242,000

3

13,653,600

3

14,262,800

3

14,242,800

3

14,242,800

19

17,607,560

32

18,825,070

41

21,619,740

21,451,740

21,451,740

36

21,406,760

รวม
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41
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพัมนาการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
นโยบายที่สาคัญของรัฐ
3.1 แผนงานงานรักษาความสงบภายใน

4

680,800

4

680,800

7

1,280,800

7

1,280,800

7

1,280,800

4

680,800

4

680,800

7

1,280,800

7

1,280,800

7

1,280,800

1

20,000

12

10,760,000

12

10,760,000

12

10,760,000

11

760,000

รวม

1

20,000

12

10,760,000

12

10,760,000

12

10,760,000

11

760,000

รวมทั้งสิ้น

70

30m121m060

128

187,904,270

236

285,821,540

101

112,602,540

89

87,657,540

รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานการศึกษา
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
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2.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ
ที่

วัตถุประสงค์

1. - เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน มี ถ นน โครงการกํอสร๎างถนน
ส าห รั บค มนา คม ได๎ อ ยํ า ง คสล. หมูํท่ี 1 - บ๎าน
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นาจาน ต.สามัคคี

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของ
(บาท) (บาท)
โครงการ)

- กํอสร๎าง
ถนน คสล.
กว๎าง 5 ม.
ยาว 1,000
ม.
หนาเฉลี่ย
0.15 ม.
2. - เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน มี ถ นน 2 โครงการํอสร๎างถนน - กํอสร๎าง
ส าห รั บค มนา คม ได๎ อ ยํ า ง คสล. หมูํที่ 1 - บ๎าน
ถนน คสล.
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย กุดมะฮง ต. กุดแหํ
กว๎าง 5 ม.
ยาว 1,000
ม.
หนาเฉลี่ย
0.15 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและอุบัติเหตุ
ลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชําง

-

-

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและอุบัติเหตุ
ลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชําง
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

3. โครงการกํอสร๎าง - เ พื่ อ ใ ห๎ ป ร ะ ช า ช น -กํอสร๎างทางน้าผําน
ทางน้าผําน คสล. สั ญ จรไปมา และให๎ น้ า หมูํ 1 นานายวาน
หมูํที่ 1
ล๎นผําน
ธรรมวิฐาน - นานาย
ละมิตร เจริญวงศ๑
กว๎าง 5 เมตร ยาว
18 หนา 0.15 เมตร
4. โครงการกํอสร๎าง - เพื่อให๎ประชาชน มีถนน - กํอสร๎างถนน คสล.
ถนน คสล. หมูํที่ ส าหรั บ คมนาคมได๎ อ ยํ า ง กว๎าง 5 ม.
1 ไปวัดปุาหนอง ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ ยาว 1,000 ม.
ปลอดภัย
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
จาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

279,000

สามารถขนสํง
สินค๎าทางการ
เกษตรได๎เพิ่มมาก
ขึ้น

-

-

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ถนนได๎รับการ

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และมีน้าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร

กองชําง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชําง
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5. โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให๎ประชาชนได๎มีไฟฟูา
จาก หมูที่ 1 ไปบ๎านนา ใช๎อยํางทัว่ ถึง

เซ (ทางเจ๎าเสด็จ)

6. โครงการขยายเขต

น้าประปา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ขยายเขตไฟฟูา
หมูํที่ 1
ระยะทาง
3,000 เมตร
จานวน 1
โครงการ

-

-

450,000 450,000 450,000 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า 1
โครงการ

เ พื่ อ ใ ห๎ ป ร ะ ช า ช น มี ดาเนินการวาง
น้าประปาใช๎ในการอุปโภค ทํอขยายเขต
บริโภคภายในหมูํบ๎าน
ประปา
หมูํที่ 1

-

-

300,000

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทัว่ ถึง

กองชําง,
การไฟฟูา
สํวนภูมิภาค

ประชาชนมีน้าประปา
ประชาชนใน
หมูํบ๎านมีคณ
ุ ภาพ สะอาดไว๎ใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค
ชีวิตที่ดีขึ้น

กองชําง
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

7. โครงการ

กํอสร๎างฝายน้า
ล๎น คสล.

8. โครงการ

กํอสร๎างถนน
คสล. หมูํที่ 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

- เ พื่ อ ชํ ว ย ช ะ ล อ น้ า แ ล ะ - กํ อ สร๎ า งฝายน้ าล๎ น
ปูองกันการเกิดน้าทํวม
คสล. นานายละมิ ต ร
เจริญวงศ๑
(แบบ มข 2527 ยาว
1 6 ม . สั น ฝ า ย สู ง
2.50 ม.)
- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน มี ถ นน - กํอสร๎างถนน คสล.
ส าห รั บ ค มนาคม ได๎ อ ยํ า ง กว๎าง 5 ม.
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 50 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
จากบ๎านนายประดิษฐ๑
บุตรกาล -บ๎านนางเพ็ญ
ศรี ปริชานนท๑
(เชื่อมถนนทางหลวง
ชนบทสายกุดแห)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

700,000

-

-

พื้นทีเ่ กษตรกรรมได๎รับ
ประโยชน๑เพิม่ ขึ้น

ประชาชนมีน้าไว๎ใช๎ใน
การเกษตรอยําง
พอเพียง

กองชําง

-

-

150,000

-

-

1.ถนนได๎รับการพัฒนา
ให๎ได๎มาตรฐาน
2.ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชําง
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
9

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการกํอสร๎างรางระบาย - เพื่ อ ระบายน้ าและ
น้า คสล. จากบ๎านนายแดง ปูองกันน้าทํวมขัง
ราชชิต – บ๎านนายประดิษฐ๑
บุตรกาล

10 โครงการกํอสร๎างทํอลอด

เหลี่ยม คสล. (Box Culvert)
หมูํที่ 1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กํอสร๎างรางระบาย
น้า คสล.พร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร

- เพื่ อ ใช๎ สั ญ จรไปมา -กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
แ ล ะ ขนสํ งผ ล ผ ลิ ต จานวน 2 ชํอง กว๎าง 7
ทางการเกษตร
ม. ตรงกุดหัวงัง (หนองคัน
ยอย)

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

160,000

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

มีการระบายน้าที่
ทํวมขัง

กองชําง

-

-

400,000

-

-

สามารถขนสํง
สินค๎าทางการ
เกษตรได๎เพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และมีรายได๎เพิ่มขึ้น

กองชําง
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

11 โครงการกํอสร๎าง

ถนน คสล. หมูํ 2

12 โครงการ

ถนนลาดยาง
จากบ๎านห๎วยเจริญ
ธรรม ไปถึงประปา
ตาบลกุดแหํ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให๎ประชาชน มีถนน
ส าหรั บ คมนาคมได๎ อ ยํ า ง
ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

- กํอสร๎างถนน
คสล.
กว๎าง 5 ม.
ยาว 500 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
บ๎านนายบุญโจม
ผาพรม - นานางสม
ถวิล ไชยชารี
- เพื่อให๎ประชาชน มีถนน - กํอสร๎าง
ส าหรั บ คมนาคมได๎ อ ยํ า ง ถนนลาดยาง
ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ กว๎าง 5 ม.
ปลอดภัย
ยาว 2,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

750,000

750,000

-

1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชําง

-

1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

4,500,000 4,500,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน -กํอสร๎างทางน้าผําน ลาห๎วย
ทางน้าผําน คสล. สัญจรไปมา และให๎น้า ยาง
หมูํที่ 2
ล๎นผําน
กว๎าง 5 เมตร ยาว 12 หนา
0.15 เมตร

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

13 โครงการกํอสร๎าง

-

-

178,000

-

-

สามารถขนสํง
สินค๎าทางการ
เกษตรได๎เพิ่มมาก
ขึ้น

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและมี
น้าไว๎ใช๎ในการเกษตร

กองชําง

14 โครงการกํอสร๎าง

-

-

279,000

-

-

สามารถขนสํง
สินค๎าทางการ
เกษตรได๎เพิ่มมาก
ขึ้น

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและมี
น้าไว๎ใช๎ในการเกษตร

กองชําง

- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน -กํอสร๎างทางน้าผําน ลาห๎วย
ทางน้าผําน คสล. สัญจรไปมา และให๎น้า ผีหลอกบรรจบห๎วยทับจิก
กว๎าง 5 เมตร ยาว 18 หนา
หมูํที่ 2
ล๎นผําน

0.15 เมตร(นานายสมเกียรติ
อรมาศ - นานายสวําง ละคร
ไชย)
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

โครงการ

15 โครงการกํอสร๎างถนนหิน

วัตถุประสงค์

- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน มี ถ นน
คลุก จากประปาหมูํบ๎าน - ส าหรั บ คมนาคมได๎ อ ยํ า ง
นาคาน๎อย
ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

- กํอสร๎างถนน
หินคลุก
กว๎าง 5 ม.
ยาว 500 ม.
หนาเฉลี่ย
0.15 ม.

-

-

450,0000

-

-

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีไฟฟูาใช๎ ขยายเขตไฟฟูา
หมูํที่ 2
จากบ๎านนางทองคา ไชย อยํางทัว่ ถึง
ระยะทาง
ปัญญา - นานายลอย ไชย
1,000 เมตร
ปัญญา
จานวน 1
โครงการ

-

-

450,000

-

-

16 โครงการขยายเขตไฟฟูา

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและอุบัตเิ หตุ
ลดลง
ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่า 1 โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทัว่ ถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กองชําง

กองชําง,
การไฟฟูา
สํวนภูมิภาค
เลิงนกทา
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

17 โครงการขยายเขตไฟฟูา จากบ๎าน

นายบุญโจม ผาพรม – นานางสม
ถวิล ไชยชารี

18 โครงการขยายเขตไฟฟูา จากบ๎าน

นางสมบัติ ทองพืช - นานายดารง
ไชยโคตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา
หมูํที่ 2 ระยะทาง
1,000 เมตร
จานวน 1
โครงการ

-

-

450,000

-

-

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า 1
โครงการ

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทัว่ ถึง

กองชําง,
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา
หมูํที่ 2 ระยะทาง
1,000 เมตร
จานวน 1
โครงการ

-

-

450,000

-

-

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า 1
โครงการ

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทัว่ ถึง

กองชําง,
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

19 โครงการขยายเขตไฟฟูา

วัตถุประสงค์

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
จากบ๎านนายสุทัศน๑ สุเววงค๑ ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง
- นานายนารี ไกยะวงศ๑

20 โครงการกํอสร๎างศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็กบ๎านห๎วยยาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขยายเขตไฟฟูา
หมูํที่ 2 ระยะทาง
1,000 เมตร
จานวน 1 โครงการ

เพื่อให๎เป็นสถานที่
กํอสร๎างศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เรียนรู๎และพัฒนาสมวัย เล็ก บริเวณโรงเรียน
ของเด็ก
บ๎านห๎วยยาง
สถ.(ศพด.2 ขนาด 50
– 81 คน)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-

-

450,000

-

-

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า 1
โครงการ

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทัว่ ถึง

กองชําง,
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค

-

-

2,500,000

-

-

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขี ึ้น

มีสถานทีเ่ รียนรู้
และพัฒนาสมวัย
ของเด็ก

กองชําง
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

21 โครงการกํอสร๎างถนน

หินคลุก จากบ๎านนาง
สมบัติ ทองพืช - นา
นายดารงค๑ ไชยโคตร

วัตถุประสงค์
- เพื่อให๎ประชาชน มีถนน
ส าหรั บ คมนาคมได๎ อ ยํ า ง
ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย

22 โครงการกํ อสร๎างถนน - เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี

คสล. จากบ๎านห๎วยยาง ถน นส า ห รั บ ใ ช๎ ใ นก า ร
- บ๎านมันปลา
ค ม น า ค ม แ ล ะ ข น สํ ง
ผลผลิตทางการเกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
(KPI)
2563
2564
2565
(ผลผลิต 2561 2562
ของ
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
- กํอสร๎าง
500,000
1.ถนนได๎รับการ
ถนนหินคลุก
พัฒนาให๎ได๎
กว๎าง 5 ม.
มาตรฐาน
ยาว 500
2.ร๎อยละของ
ม.
ประชาชนเดินทาง
หนาเฉลี่ย
สะดวกและ
0.15 ม.
อุบัติเหตุลดลง
- กํ อ ส ร๎ า ง
2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
ถนน คสล.
มาตรฐาน
ก ว๎ า ง 5
2.ร๎อยละของ
เมตร.
ประชาชนเดินทาง
ยาว 2,000
สะดวกและอุบัติเหตุ
เมตร
ลดลง
ห น า เ ฉ ลี่ ย
0.15 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชําง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

23 โครงการขยายเขต - เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี ขยายเขตไฟฟู า

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)
-

-

-

-

ไฟฟู า แรงต่ า จาก ถ น น ส า ห รั บ ใ ช๎ ใ น ก า ร แรงต่า ระยะทาง
บ๎านห๎วยยาง - บ๎าน คมนาคม และขนสํงผลผลิต 2,000 เมตร
มันปลา
ทางการเกษตร
24 โครงการกํ อ สร๎ า ง - เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี - กํ อ สร๎ า งถนน

ถนน คสล. จากบ๎าน ถ น น ส า ห รั บ ใ ช๎ ใ น ก า ร คสล.
ห๎ ว ย ย า ง - บ๎ า น คมนาคม และขนสํงผลผลิต กว๎าง 5 เมตร.
หนองแวงน๎อย
ทางการเกษตร
ยาว 3,000
เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

450,000

450,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ขยายเขตไฟฟูาแรง ประชาชนมีไฟฟูา
ต่า 1 โครงการ
ใช๎อยํางทั่วถึง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.ถนนได๎รับการ

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

25 โครงการขยายเขต

ไฟฟูา จากบ๎าน
ห๎วยยาง - บ๎าน
หนองแวงน๎อย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีไฟฟูาใช๎ ขยายเขตไฟฟูา
อยํางทัว่ ถึง
หมูํที่ 2 ระยะทาง
3,000 เมตร
จานวน 1 โครงการ

26 โครงการกํ อ สร๎ า ง - เพื่อให๎ประชาชน ได๎มีถนน - กํอสร๎างถนน คสล.

ถนน คสล. หมูํ 2

ส าหรั บ ใช๎ ใ นการคมนาคม กว๎าง 5 เมตร.
และขนสํ งผลผลิ ต ทางการ ยาว 1,000 เมตร
เกษตร
ห น า เ ฉ ลี่ ย 0 . 1 5
เมตร จากบ๎ า นห๎ ว ย
ยาง - สวนปุ า เฉลิ ม
พระเกียรติ

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กองชําง,
การไฟฟูา
สํวนภูมิภาค

-

-

450,000 450,000 450,000 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า 1
โครงการ

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทัว่ ถึง

-

-

750,000 750,000

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

-

1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

56

แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

27 โครงการซํอมแซมคลอง

- เพื่อให๎ประชาชน มี - ซํ อมแซมคลองระบายน้ า
ระบายน้า จากฝายน้าล๎นห๎วย น้าใช๎ในการเกษตร
จากฝายน้าล๎นห๎วยผีหลอก ผีหลอก - บ๎านนาโพธิ์
บ๎านนาโพธิ์

28 โครงการซํอมแซมประตูคลอง

ระบายน้า ฝายน้าล๎นห๎วย
ผีหลอกตอนบน

- เพื่อให๎ประชาชน มี - ซํอมแซมประตู ระบายน้ า
น้าใช๎ในการเกษตร
ฝ า ย น้ า ล๎ น ห๎ ว ย ผี ห ล อ ก
ตอนบน

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-

-

100,000

-

-

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

มีน้าไว๎ใช๎ใน
การเกษตรอยําง
ทั่วถึง

กองช่าง

-

-

100,000

-

-

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

มีน้าไว๎ใช๎ใน
การเกษตรอยําง
ทั่วถึง

กองช่าง
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

29 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า จากบ๎าน

นายเขียว มิตรพันธ๑ บ๎านนายต๐อง แดงอาจ

30 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า จากบ๎าน

นายสุทัศน๑ สุเววงศ๑ – บ๎านนายนารี ไก
ยวงศ๑

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- เพื่ อ ระบายน้ าและ - กํอสร๎างราง
ปูองกันน้าทํวมขัง
ระบาย
น้าพร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30
เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.30
เมตร

-

-

160,000

-

-

ไมํมีน้า
ทํวมขัง

มีการระบายน้าที่
ทํวมขัง

กองชําง

- เพื่ อ ระบายน้ าและ - กํอสร๎างราง
ปูองกันน้าทํวมขัง
ระบาย
น้าพร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30
เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.30
เมตร

-

-

160,000

-

-

ไมํมีน้า
ทํวมขัง

มีการระบายน้าที่
ทํวมขัง

กองชําง
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

31 โครงการกํ อสร๎า งถนน - เพื่ อให๎ป ระชาชน ได๎ มี - กํ อ สร๎ า งถนน

คสล.จากบ๎านโรงเรียน ถนนส าหรั บ ใช๎ ใ นการ
นาโปรํงประชาสรรค๑ - คม นา ค ม แ ล ะ ขนสํ ง
ถึงโรงเรียนบ๎ านกุดขุํ น ผลผลิตทางการเกษตร
สวาสดิ์

32 โครงการกํอสร๎างทาง

น้าผําน คสล. หมูํที่ 3

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)
-

-

-

-

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัติเหตุ
ลดลง

คสล.
กว๎าง 5 เมตร.
ยาว 2,000
เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15
เ ม ต ร พ ร๎ อ ม
ขยายเขตไฟฟู า
แรงต่า

- เพื่อให๎ประชาชนสัญจร -กํอสร๎างทางน้า
ไปมา และให๎น้าล๎นผําน ผําน ลาห๎วย
กอยตอนบน
กว๎าง 5 เมตร
ยาว 12 เมตร
หนา 0.15
เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

187,000

-

-

สามารถขนสํง
สินค๎าทางการ
เกษตรได๎เพิ่ม
มากขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
และมีน้าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร

กองชําง
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

33 โครงการ กํ อ สร๎ า ง - เพื่อให๎ประชาชน ได๎มีถนน - ส ร๎ า ง ถน น หิ น

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

น้าล๎น คสล.

น้าทํวม

ล๎น คสล. นานาย
สุนา ศรีอุบล
(แบบ มข 2527
ยาว 16 ม. สั น
ฝายสูง 2.50 ม.)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

900,000 900,000 900,000 1.ถนนได๎รับการ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

700,000

ประชาชนมีน้าไว๎
ใช๎ในการเกษตร
และไมํมีน้าทํวม

กองชําง

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและอุบัติเหตุ
ลดลง

ถนน หิ น คลุ ก จาก ส าหรั บ ใช๎ ใ นการคมนาคม คลุก
บ๎ า นสวาสดิ์ - บ๎ า น และขนสํ ง ผลผลิ ต ทางการ กว๎าง 5 เมตร.
หนองลาดวน
เกษตร
ยาว 3,000 เมตร

34 โครงการกํอสร๎างฝาย - เพื่ อ ชะลอน้ าและปู อ งกั น - กํ อ สร๎ า งฝายน้ า

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

มีน้าไว๎ใช๎เพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้น

60

แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

35 โครงการกํอสร๎าง - เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี - กํอสร๎างถนนดิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)
-

-

-

-

ถ น น ดิ น เ พื่ อ ถนน ส า ห รั บ ใช๎ ใน กา ร กว๎าง 4 เมตร.
การเกษตร หมูํ 3 ค ม น า ค ม แ ล ะ ข น สํ ง ยาว 800 เมตร
ผลผลิตทางการเกษตร
จากนานายวิชัย ศรี
อุ บ ล - ประปาบ๎ า น
แก๎งนาคา
36 โครงการกํอสร๎าง - เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี - กํอสร๎างถนน คสล.
ถนน คสล. หมูํ 4 ถ น น ส า ห รั บ ใช๎ ใน กา ร กว๎าง 5 เมตร.
ค ม น า ค ม แ ล ะ ข น สํ ง ยาว 1,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ผลผลิตทางการเกษตร
จากบ๎ า นกุ ด ขุํ น – ถึ ง
บ๎ า นหนองบั ว (เส๎ น
เลี่ยงหมูํบ๎าน)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

80,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ถนนได๎รับการ

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

61

แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

37 โครงการปรับปรุงระบบการ - เพื่อให๎ประชาชนมีน้า - ปรั บ ปรุ ง ระบบการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ขยายเขตไฟฟูา
หมูํที่ 4 ระยะทาง 500
เมตร
จากบ๎านกุดขุํน - ไป
ศูนย๑ผลิตสินค๎าเกษตร

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

-

-

150,000

-

-

ประชาชนมีน้าใช๎ใน
การอุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น

-

-

200,000

-

-

ขยายเขตไฟฟ้าแรง ประชาชนมี
ต่า 1 โครงการ
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

ผลิตน้าประปาและระบบการ ไ ว๎ ใ ช๎ ใ น ก า ร อุ ป โ ภ ค ผลิ ต ประปา หมูํ ที่ 4
จํายน้าประปา
บริโภค
บ๎านกุดขุํน
38 โครงการขยายเขตไฟฟูา หมูํ เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง
4

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมีน้าไว๎
ใช๎ในการเกษตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

กองชําง,
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค

62

แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

39 โครงการสร๎าง

ศูนย๑สํงเสริมและ
ถํายทอด
วัฒนธรรมภูไท
กุดแข๎ดํอน
40 โครงการกํอสร๎าง
เขื่อนปูองกันตลิ่ง
พัง (ลาเซบาย)
หมูํ 5

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ๑ แ ล ะ สื บ ส า น กํอสร๎างอาคารศูนย๑
ประเพณี อั น ดี ง ามให๎ ค งอยูํ สํงเสริมและ
ตํอไป
ถํายทอดวัฒนธรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2,500,000 2,500,000 2,500,000

2565
(บาท)
-

ภูไทกุดแข๎ดํอน
ป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน
อันเกิดจากทิศทางการไหล
ของแม่ น้ า ให้ ล ดน้ อ ยลง
หรื อ ไม่ เ กิ ด การกั ด เซาะใน
พืนที่ดังกล่าวอีกต่อไป

กํอสร๎างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งพัง (ลา
เซบาย) จุดนานาย
บุญกว๎าง รักบุญ –
สะพานลาเซบาย

-

-

100,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ได๎อนุรักษ๑และสืบ
อาคารศูนย๑
สานประเพณีอันดี
สํงเสริมและ
งามให๎คงอยูํสืบไป
ถํายทอด
วัฒนธรรมภูไทกุด
แข๎ดํอน 1 หลัง
การกัดเซาะหน๎าดิน ประชาชนในพืนที่
และการพังทลาย
เกิดความพึงพอใจ
ของหน๎าดินในพื้นที่ และเกิดประโยชน์
ดังกลําวลดน๎อยลง จากการเข้าใช้งาน
ในพืนที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กองชําง

กองชําง

แบบ ผ 02

63
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

41 โครงการลาน

เกษตรชุมชน

42 โครงการกํอสร๎าง

ฝายน้าล๎น คสล.
หมูํ 5

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- เ พื่ อ ใ ห๎ ป ร ะ ช า ช น มี - กํอสร๎างลานสินค๎า
สถานที่ แ ลกเปลี่ ย นสิ น ค๎ า เกษตร บริเวณปุาช๎า
ทางการเกษตร
บ๎านร๎าง
กว๎าง 30 ม. ยาว 50
ม. หนา 0.15 ม.

-

-

400,000

-

-

ประชาชนมีรายได๎เพิ่ม ประชาชนสถานที่
มากขึ้น
แลกเปลี่ยนสินค๎า
ทางการเกษตร

กองชําง

- เพื่ อ ชํ ว ยชะลอน้ าและ - กํ อ สร๎ า งฝายน้ าล๎ น
ปูองกันการเกิดน้าทํวม
คสล. จุดนานายไข รส
จันทร๑
(แบบ มข 2527 ยาว
1 6 ม . สั น ฝ า ย สู ง
2.50 ม.)

-

-

700,000

-

-

พื้นทีเ่ กษตรกรรม
ได๎รับประโยชน๑
เพิ่มขึ้น

กองชําง

ประชาชนมีน้าไว๎ใช๎ใน
การเกษตรอยําง
พอเพียง

แบบ ผ 02

64
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

43 โครงการ

กํอสร๎างสะพาน
ไม๎ หมูํ 5
44 โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให๎ประชาชน มี การ
คมนาคมได๎ อ ยํา งสะดวก
และเป็น การสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวท๎องถิ่น

- เพื่อให๎ประชาชน มีถนน
กํอสร๎างถนนดิน สาหรับคมนาคมได๎อ ยํา ง
เพื่อการเกษตร ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
หมูํ 5
ปลอดภัย

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

- กํอสร๎างสะพานไม๎ ยาว
1,500 เมตร
จากนา นายไข รสจันทร๑ –
ดอนปูุตา

-

-

450,000 450,000

-

ประชาชนมี
รายได๎จากการ
ทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และมีจานวน
นักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น

กองชําง

- กํอสร๎างถนนดินเพื่อ
การเกษตรจากบ๎านนายอุทัย
ชมพูเทพ – นานายไข รส
จันทร๑ จดลาเซบาย กว๎าง 4
เมตร ยาว 1,500 เมตร

-

-

150,000

-

1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัติเหตุ
ลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

กองช่าง

-

แบบ ผ 02

65
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

45 โครงการ
กํอสร๎างจุด
แลนด๑มาร๑ค

วัตถุประสงค์

เพื่ อ สร๎ า งอั ต ตลั ก ณ๑ แ ละ กํอสร๎างจุดแลนด๑
สํ ง เสริ ม การทํ อ งเที่ ย ว มาร๑ค (จระเข๎ )
ท๎ อ งถิ่ น ของบ๎ า นกุ ด แข๎ บริเวณปุาช๎าบ๎านร๎าง
ดํอน

46 โ ค ร ง ก า ร - เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี
กํอสร๎างถนน ถนนส าหรั บ ใช๎ ใ นการ
คสล. หมูํ 6 ค ม น า ค ม แ ล ะ ข น สํ ง
ผลผลิตทางการเกษตร

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

- กํอสร๎างถนน คสล.
กว๎าง 5 เมตร.
ยาว 1,500 เมตร
ห น า เ ฉ ลี่ ย 0 . 1 5
เม ตร จ ากบ๎ า นกุ ด
เชี ย งหมี หมูํ ที่ 6 –
บ๎านนาโพธิ์ (เส๎นเจ๎า
เสด็จ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

5,000,000 5,000,000

จุดแลนด๑มาร๑ค
(จระเข๎) 1 แหํง

-

-

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

มีจานวน
นักทํองเที่ยว
ท๎องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

กองชําง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชําง

แบบ ผ 02

66
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

47 โครงการขยายไหลํ
ทางจากบ๎ า นกุ ด เชี ย ง
หมี หมูํ ที่ 6 - บ๎ า น
ห๎วยยาง

- เพื่ อให๎ประชาชน ได๎มี ถนน
ส าหรั บ ใช๎ ใ นการคมนาคม
และขนสํ ง ผลผลิ ต ทางการ
เกษตร

- กํอสร๎างไหลํทางข๎าง
ละ 1 เมตร
ระยะทาง 3,000
เมตร

-

-

500,000

-

-

48 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่า หมูํ 6

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีไฟฟูาใช๎
อยํางทัว่ ถึง

ขยายเขตไฟฟูา
หมูํที่ 4 ระยะทาง
500 เมตร
จานวน 1 โครงการ
จากนานายเกษม
จูมเพชร - นานาย
สลัด ศรีอุบล

-

-

250,000

-

-

ที่

โครงการ

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและอุบัติเหตุ
ลดลง
ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่า 1 โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทัว่ ถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กองชําง

กองชําง,
การไฟฟูา
สํวนภูมิภาค

แบบ ผ 02

67
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

49 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่า
หมูํ 6

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี ขยายเขตไฟฟูา
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง หมูํที่ 4 ระยะทาง 500
เมตร
จานวน 1 โครงการ
จากบ๎านนายทวี แสง
ประจักษ๑ - นานายทอง
ซ๎อน สมประสงค๑

-

-

250,000

-

-

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า 1
โครงการ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองชําง,
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค

50 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า
คสล. จากบ๎านนายสุนทร ราช
ชิต - บ๎านนายวุฒิ โสภาเพียร

- เพื่อระบายน้าและ - กํอสร๎างรางระบาย
ปูองกันน้าทํวมขัง
น้า คสล. พร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร

-

-

200,000

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

มีการระบายน้าที่
ทํวมขัง

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

68
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด
2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

51 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า
คสล. จากบ๎านนางสาราญ อุณา
วรรณ - บ๎านนายอดใจ ยุติพันธ๑

- เพื่อระบายน้าและ - กํอสร๎างรางระบาย
ปูองกันน้าทํวมขัง
น้า คสล. พร๎อมฝาปิด กว๎าง
0.30 เมตร ยาว 100 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร

-

-

200,000

-

-

ไมํมีน้า
ทํวมขัง

มีการระบาย
น้าที่ทํวมขัง

กองชําง

52 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า
คสล. จากบ๎านนายศรีธาตุ สุวอ –
บ๎านนายบุญจันทร๑ ราชชิต

- เพื่อระบายน้าและ - กํอสร๎างรางระบาย
ปูองกันน้าทํวมขัง
น้า คสล.พร๎อมฝาปิด กว๎าง
0.30 เมตร ยาว 100 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร

-

-

200,000

-

-

ไมํมีน้า
ทํวมขัง

มีการระบาย
น้าที่ทํวมขัง

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

69
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้ม าตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

53 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด
2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- เพื่อระบายน้าและ - กํอสร๎างรางระบายน้า คสล. พร๎อม
ปูองกันน้าทํวมขัง ฝาปิด กว๎าง 0.30 เมตร ยาว
120 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

-

-

240,000

-

-

ไมํมีน้า
ทํวมขัง

มีการระบาย
น้าที่ทํวมขัง

กองชําง

- เพื่อระบายน้าและ - กํอสร๎างรางระบาย
คสล. จากบ๎านนางสงํา บุญแก๎ว - ปูองกันน้าทํวมขัง น้า คสล. พร๎อมฝาปิด กว๎าง 0.30
บ๎านนางดอกจันทร๑ ธนาคุณ
เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.30 เมตร

-

-

100,000

-

-

ไมํมีน้า
ทํวมขัง

มีการระบาย
น้าที่ทํวมขัง

กองชําง

คสล. จากบ๎านนายเฉลิม
สุวะเสน - บ๎านนายมาเรียน
สาระไชย
54 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

70
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

55 โครงการ
- เพื่ อ ใช๎ สั ญ จรไปมาและให๎
กํอสร๎างทางน้า น้าล๎นผําน
ผําน คสล. หมูํที่
6

-กํอสร๎างทางน้าผําน คสล.
กว๎าง 5 ม. ยาว 15 ม.
หนา 0.15 ม. (จุดนานาย
ไสว ผิวผํอง)

-

-

225,000

-

-

สามารถขนสํง
สินค๎าทางการ
เกษตรได๎เพิ่มมาก
ขึ้น

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
มีน้าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร

กองชําง

56 โครงการ
- เพื่อให๎ประชาชน ได๎มีถนน
กํอสร๎างถนนหิน ส าหรั บ ใช๎ ใ นการคมนาคม
คลุก หมูํ 7
และขนสํ ง ผลผลิ ต ทางการ
เกษตร

กํอสร๎างถนนหินคลุก
กว๎าง 4 เมตร
ยาว 550 เมตร
หนา 0.15 จากบ๎านนายวัน
ดี สุวะสิงห๑ - สนามบินเกํา

-

-

450,000

-

-

1.ถนนได๎รับการ
ประชาชนมีการ
พัฒนาให๎ได๎
คมนาคมสะดวก
มาตรฐาน
รวดเร็ว และปลอดภัย
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและอุบัติเหตุ
ลดลง

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

71
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ของ
โครงการ)
57 โครงการกํอสร๎างถนน
- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี กํอสร๎าง
ดินเพื่อการเกษตร จาก ถ น น ส า ห รั บ ใ ช๎ ใ น ก า ร ถนนดิน
นาโนนน้าเกลีย้ ง - โนนอิ ค ม น า ค ม แ ล ะ ข น สํ ง กว๎าง 4
หลอด
ผลผลิตทางการเกษตร
เมตร
ยาว
2,000
เมตร
58 โครงการกํ อ สร๎ า งถนน
คสล. จากนานาง โชคดี
เมื อ งพิ ล - ทางแยกไป
บ๎านแก๎งนาคา

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี
ถ น น ส า ห รั บ ใ ช๎ ใ น ก า ร
ค ม น า ค ม แ ล ะ ข น สํ ง
ผลผลิตทางการเกษตร

- กํ อ ส ร๎ า ง
ถนน คสล.
ก ว๎ า ง 5
เมตร
ยาว 2,000
เมตร
ห น า เ ฉ ลี่ ย
0.15 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)
-

-

-

-

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.ถนนได๎รับการ

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ 02

72
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

59 โครงการกํอสร๎างถนน
คสล. จากนานายสงบ
มู ล หลวง - ประปา
หมูํบ๎าน

- เพื่อให๎ประชาชน ได๎มีถนน
ส าหรั บ ใช๎ ใ นการคมนาคม
และขนสํ งผลผลิ ต ทางการ
เกษตร

60 โครงการกํอสร๎างถนน
คสล . จากบ๎ า นครู
ไมตรี จิ ต ร จั น ปุุ ม สนามบินเกํา

- เพื่อให๎ประชาชน ได๎มีถนน
ส าหรั บ ใช๎ ใ นการคมนาคม
และขนสํ งผลผลิ ต ทางการ
เกษตร

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของ
โครงการ)
- กํอสร๎าง
ถนน คสล.
กว๎าง 5
เมตร.
ยาว 150
เมตร
หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร
- กํอสร๎าง
ถนน คสล.
กว๎าง 5
เมตร.
ยาว
3,000
เมตร
หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)
-

-

-

-

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

500,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.ถนนได๎รับการ

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ 02

73
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

61 โครงการกํ อ สร๎ า ง
ถนน คสล. จากบ๎าน
หนองบั ว - บ๎ า นกุ ด
ขุํน

วัตถุประสงค์

- กํ อ สร๎ า งถนน
คสล.
กว๎าง 5 เมตร.
ยา ว 1 , 0 0 0
เมตร
หนาฉลี่ ย 0.15
เมตร
62 โครงการกํ อ สร๎ า ง - เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี - กํ อ สร๎ า งถนน
ถนน คสล . จากวัด ถนนส าหรั บ ใช๎ ใ นการ คสล.
ปุ า หนองบั ว - โนน ค ม นา ค ม แ ล ะ ขนสํ ง กว๎าง 5 เมตร.
ปุาทรวง
ผลผลิตทางการเกษตร
ยา ว 2 , 0 0 0
เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี
ถนนส าหรั บ ใช๎ ใ นการ
ค ม นา ค ม แ ล ะ ขนสํ ง
ผลผลิตทางการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

3,000,000

-

-

2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.ถนนได๎รับการ

1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและอุบัติเหตุ
ลดลง
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและอุบัติเหตุ
ลดลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ 02

74
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

63 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่า
จากบ๎านนายไพโรจน๑ มูลหลวง บ๎านนายฮู๎ รูปคา

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา
หมูํที่ 4
ระยะทาง
2,000 เมตร
จานวน 1
โครงการ

-

-

450,000 450,000

64 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่า
จากบ๎านนายทวี ศรีวะอุไร - นา
นายทองดี มูลหลวง

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา
หมูํที่ 4
ระยะทาง
1,000 เมตร
จานวน 1
โครงการ

-

-

450,000

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
จะได้รับ

-

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า 1
โครงการ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองชําง,
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค

-

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า 1
โครงการ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองชําง,
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค

แบบ ผ 02

75
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ขยายเขตไฟฟูา
หมูํที่ 7 ระยะทาง 2,000
เมตร
จานวน 1 โครงการ

-

-

450,000 450,000

-

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า 1
โครงการ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทัว่ ถึง

กองชําง,
การไฟฟูา
สํวนภูมิภาค

66 โครงการกํอสร๎างทางน้า - เพื่ อ ใช๎ สั ญ จรไป -กํอสร๎างทางน้าผําน คสล.
ผําน คสล. หมูํที่ 7
มาและให๎ น้ าล๎ น กว๎าง 5 ม. ยาว 15 ม.
ผําน
หนา 0.15 ม. (จุดลาห๎วย
กอยตอนบน)

-

-

225,000

-

สามารถขนสํง
สินค๎าทางการ
เกษตรได๎เพิ่มมาก
ขึ้น

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
มีน้าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร

กองชําง

65 โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให๎ประชาชนได๎
แรงต่า จากวัดปุาบ๎าน มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง
หนองบัว - แยกบ๎าน
แก๎งนาคา

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

-

แบบ ผ 02

76
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

67 โครงการกํอสร๎าง
ถนน คสล. จากบ๎าน
แก๎งนาคา – ตาด
โตน

- เพื่อให๎ประชาชน ได๎มีถนน
ส าหรั บ ใช๎ ใ นการคมนาคม
และขนสํ ง ผลผลิ ต ทางการ
เกษตร

68 โครงการกํอสร๎าง
ถนน คสล. จากบ๎าน
แก๎งนาคา – กุดแข๎
ดํอน

- เพื่อให๎ประชาชน ได๎มีถนน
ส าหรั บ ใช๎ ใ นการคมนาคม
และขนสํ ง ผลผลิ ต ทางการ
เกษตร

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
(KPI)
2563
2564
2565
(ผลผลิต 2561 2562
ของ
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
- กํ อ ส ร๎ า ง
3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
ถนน คสล.
มาตรฐาน
ก ว๎ า ง 5
2.ร๎อยละของ
เมตร.
ประชาชนเดินทาง
ย า ว
สะดวกและอุบัติเหตุ
3,000
ลดลง
เมตร
ห น า ฉ ลี่ ย
0.15 เมตร
- กํ อ ส ร๎ า ง
5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
ถนน คสล.
มาตรฐาน
ก ว๎ า ง 5
2.ร๎อยละของ
เมตร.
ประชาชนเดินทาง
ย า ว
สะดวกและอุบตั ิเหตุ
5,000
ลดลง
เมตร
ห น า ฉ ลี่ ย
0.15 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ 02

77
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

69 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง จากบ๎าน
แก๎งนาคา – กุดเชียง
หมี

70 โครงการกํอสร๎างถนน
คสล.จากบ๎านนาย
ณรงค๑ บุญวัง - หมูํ
10

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

วัตถุประสงค์
- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี
ถ น น ส า ห รั บ ใ ช๎ ใ น ก า ร
ค ม น า ค ม แ ล ะ ข น สํ ง
ผลผลิตทางการเกษตร

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของ
(บาท) (บาท)
โครงการ)

- กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง
กว๎าง 5 เมตร.
ยาว 3,000
เมตร
ห น า ฉ ลี่ ย
0.15 เมตร
- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี - กํอสร๎างถนน
ถ น น ส า ห รั บ ใ ช๎ ใ น ก า ร คสล.
ค ม น า ค ม แ ล ะ ข น สํ ง กว๎าง 5 เมตร.
ผลผลิตทางการเกษตร
ยาว 3,000
เมตร
ห น า ฉ ลี่ ย
0.15 เมตร

-

-

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,800,000 5,800,000 5,800,000 1.ถนนได๎รับการ

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

450,000

450,000

450,000

1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ 02

78
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

71 โครงการกํอสร๎างทางน้า
ผําน คสล.หมูํที่ 8

- เพื่อใช๎สัญจรไปมา -กํอสร๎างทางน้าผําน
และให๎น้าล๎นผําน
คสล. ลาห๎วยยาง
ตอนบน
กว๎าง 5 ม. ยาว 15
ม. หนา 0.15 ม.

-

-

225,000

72 โครงการกํอสร๎างขยายเขต
ไฟฟูา จากบ๎านแก๎งนาคา
- เขตตาบลโชคชัย

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี ขยายเขตไฟฟูา
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง หมูํที่ 8 ระยะทาง
3,000 เมตร
จานวน 1 โครงการ

-

-

450,000 450,000 450,000 ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่า 1 โครงการ

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

สามารถขนสํงสินค๎า ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ทางการเกษตรได๎
เพิม่ มากขึ้น

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองชําง

กองชําง,
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค

แบบ ผ 02

79
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า 1
โครงการ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองชําง,
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค

-

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า 1
โครงการ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองชําง,
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูา
หมูํที่ 8
ระยะทาง 1,000
เมตร
จานวน 1
โครงการ

-

-

450,000

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
74 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่า
จากสะพานบ๎านแก๎งนาคา - ฝาย ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง
ตาดโตน

ขยายเขตไฟฟูา
หมูํที่ 8
ระยะทาง 2,000
เมตร
จานวน 1
โครงการ

-

-

450,000 450,000

73 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่า
จากสามแยกบ๎านแก๎งนาคา - วัด
ห๎วยเจริญธรรม

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
จะได้รับ

แบบ ผ 02

80
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้ นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
หน่วยงานที่
ว่า
รับผิดชอบหลัก
จะได้รับ

75 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้า - เพื่ อ ระบายน้ าที่ - กํอสร๎างรางระบาย
คสล. จากศาลาประชาคม - ทํวมขัง
น้า คสล. พร๎อมฝาปิด กว๎าง
ข๎างวัดบ๎านแก๎งนาคา
0.30 เมตร ยาว 100
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

-

-

200,000

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

มีการระบายน้า
ที่ทํวมขัง

กองชําง

76 โครงการซํอมแซมคลองระบาย - เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน - ซํ อ มแซมคลองระบายน้ า
น้าชลประทานบ๎านแก๎งนาคา มีน้าใช๎ในการเกษตร ระยะทาง 5,000 เมตร

-

-

100,000

-

-

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

มีน้าไว๎ใช๎ใน
การเกษตรอยําง
ทั่วถึง

กองช่าง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

81
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

77 โครงการกํอ สร๎า งราง - เพื่ อ ระ บา ยน้ า แล ะ
ระบายน้า คสล. จาก ปูองกันน้าทํวมขัง
บ๎ า นนายแผน รส
จันทร๑ - บ๎านนางบุญมี
ห๎องแซง

- กํอสร๎างรางระบาย
น้า คสล. พร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 150 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร

-

-

78 โครงการกํอสร๎างถนน
คสล.จากนานายทันใจ
จารุเนตร - ร๎านถาวร
วัสดุ

- กํอสร๎างถนน คสล.
กว๎าง 5 เมตร.
ยาว 1,000 เมตร
หนาฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

- เพื่อให๎ประชาชน ได๎มี
ถนนส าหรั บ ใช๎ ใ นการ
คมนา คม และ ขนสํ ง
ผลผลิตทางการเกษตร

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

300,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ไมํมีน้าทํวมขัง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัติเหตุ
ลดลง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

มีการระบายน้าที่
ทํวมขัง

กองชําง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชําง

แบบ ผ 02

82
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

79 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. - เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี
หมูํ 9
ถ น น ส า ห รั บ ใ ช๎ ใ น ก า ร
คมนาคม และขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

- กํอสร๎างถนน คสล.
กว๎าง 5 เมตร.
ยาว 1,500 เมตร
หนาฉลี่ย 0.15 เมตร
จากสามแยกประปา
หมูํ 9 – บ๎านนายเกตุ
ศรีสุวะ
80 โครงการซํอมแซมถนนดิน - เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี - ซํอมแซมถนนดิน
เพื่อการเกษตร จากนานาย ถ น น ส า ห รั บ ใ ช๎ ใ น ก า ร กว๎าง 4 เมตร.
ดาวเรือง ศรีสุวะ - นานาย คมนาคม และขนสํงผลผลิต ยาว 1,000 เมตร
เคนศรี ไชยแสง
ทางการเกษตร
หนาฉลี่ย 0.15 เมตร

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

450,000

-

-

1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชําง

-

-

50,000

-

-

1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชําง

แบบ ผ 02

83
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

81 โครงการกํอสร๎างถนนดิน
เพื่อการเกษตร จากบ๎านนาย
ไพศาล ศุภมิตร - นายทอง
ร๎อย พรมธิราช

- เพื่อให๎ประชาชน ได๎มีถนน
ส าหรั บ ใช๎ ใ นการคมนาคม
และขนสํ ง ผลผลิ ต ทางการ
เกษตร

82 โครงการกํอสร๎างถนนหิน
คลุก จากบ๎านนางจริยา
ธรรมาปัญญา - บ๎านแก๎งนา
คา

- เพื่อให๎ประชาชน ได๎มีถนน
ส าหรั บ ใช๎ ใ นการคมนาคม
และขนสํ ง ผลผลิ ต ทางการ
เกษตร

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
(KPI)
2564
2565
(ผลผลิต 2561 2562 2563
ของ
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
1.ถนนได๎รับการ
- กํ อ ส ร๎ า ง
200,000
พัฒนาให๎ได๎
ถนนดิน
มาตรฐาน
ก ว๎ า ง 4
2.ร๎อยละของ
เมตร.
ประชาชนเดินทาง
ยาว 2,000
สะดวกและ
เมตร
อุบัติเหตุลดลง
ห น า ฉ ลี่ ย
0.15 เมตร
- กํ อ ส ร๎ า ง
700,000 700,000 700,000 1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
ถนนหินคลุก
มาตรฐาน
ก ว๎ า ง 4
2.ร๎อยละของ
เมตร.
ประชาชนเดินทาง
ยาว 3,000
สะดวกและ
เมตร
อุบัติเหตุลดลง
ห น า ฉ ลี่ ย
0.15 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ 02

84
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

83 โครงการกํอสร๎างถนน
คสล. จากบ๎านนายวา
นิช ราชชิต - บ๎านแก๎ง
นาคา

วัตถุประสงค์
- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี
ถ น น ส า ห รั บ ใ ช๎ ใ น ก า ร
ค ม น า ค ม แ ล ะ ข น สํ ง
ผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีไฟฟูา
84 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่า จากบ๎าน ใช๎อยํางทัว่ ถึง
นางจริยา ธรรมา
ปัญญา - บ๎านแก๎งนา
คา

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของ
(บาท) (บาท)
โครงการ)
- กํ อ ส ร๎ า ง ค
สล.
ก ว๎ า ง 5
เมตร.
ยาว 1,000
เมตร
ห น า ฉ ลี่ ย
0.15 เมตร
ขยายเขตไฟฟูา
หมูํที่ 10
ระยะทาง
3,000 เมตร
จานวน 1
โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ถนนได๎รับการ

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

-

-

450,000

450,000

450,000 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า 1
โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทัว่ ถึง

กองชําง,
การไฟฟูา
สํวนภูมิภาค

แบบ ผ 02

85
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีไฟฟูา
85 โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่า จากบ๎านนายวานิช ใช๎อยํางทัว่ ถึง
ราชชิต - บ๎านแก๎งนาคา

86 โครงการซํอมแซมฝายน้า
ล๎น หมูํ 11

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟูา
หมูํที่ 10 ระยะทาง
1,000 เมตร
จานวน 1 โครงการ

- เป็ น แหลํ ง น้ าเสริ ม การ -ซํอมแซมฝายน้าล๎น หมูํ
เกษตรกรรม และบรรเทา 11 นานายคงศักดิ์ เศิกศิริ
ปัญหาภัยแล๎ง
ถึงนานายไว ปุนปอง

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

450,000

-

-

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า 1
โครงการ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองชําง,
การไฟฟูา
สํวนภูมิภาค

-

-

100,000

-

-

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

มีแหลํงน้าทาง
การเกษตร

กองชําง

แบบ ผ 02

86
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

87 โครงการกํอสร๎างฝายน้าล๎น
คสล. ลาเซบายตอนบน ที่ 4
(นานางอุพิศ งันลาโสม –
สะพาน 11)

วัตถุประสงค์

- เป็นแหลํงน้าเสริมการ -กํอสร๎างฝายน้าล๎น คสล. ลา
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม แ ล ะ เซบายตอนบน ที่ 4 (นา
บรรเทาปัญหาภัยแล๎ง
นางอุพิศ งันลาโสม –
สะพาน 11)
(ฝาย มข 2527)

88 โครงการกํอสร๎างฝายน้าล๎น - เป็นแหลํงน้าเสริมการ
คสล.นานางพวงผกา วงค๑มณี เ ก ษ ต ร ก ร ร ม แ ล ะ
– นานายสารี สอนวงษ๑ (หมูํ บรรเทาปัญหาภัยแล๎ง
ที่ 11)

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-กํอสร๎างฝายน้าล๎น คสล. นา
นางพวงผกา วงค๑มณี – นา
นายสารี สอนวงษ๑ (หมูํที่
11)
(ฝาย มข 2527)

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

700,000

-

-

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

มีแหลํงน้า
ทาง
การเกษตร

กองชําง

-

-

700,000

-

-

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

มีแหลํงน้า
ทาง
การเกษตร

กองช่าง

แบบ ผ 02

87
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

89 โครงการกํอสร๎างถนน
คสล. จากนานายแสน
พันธ๑ รักบุญ - นานาย
สาคร วงค๑มณี

- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี
ถ น น ส า ห รั บ ใ ช๎ ใ น ก า ร
คมนาคม และขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

90 โครงการกํอสร๎างถนน
คสล. จากบ๎านนายบุญ
มี สีวะอุทัย - นานาง
กาญจนา ปุนปอง

- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน ได๎ มี
ถ น น ส า ห รั บ ใ ช๎ ใ น ก า ร
คมนาคม และขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
(KPI)
2563
2564
2565
(ผลผลิต 2561 2562
ของ
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
- กํ อ สร๎ า งค
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
สล.
มาตรฐาน
ก ว๎ า ง 5
2.ร๎อยละของ
เมตร.
ประชาชนเดินทาง
ยาว 1,000
สะดวกและ
เมตร
อุบัติเหตุลดลง
ห น า ฉ ลี่ ย
0.15 เมตร
1.ถนนได๎รับการ
- กํ อ สร๎ า งค
300,000 300,000
พัฒนาให๎ได๎
สล.
มาตรฐาน
ก ว๎ า ง 5
2.ร๎อยละของ
เมตร.
ประชาชนเดินทาง
ยาว 300
สะดวกและ
เมตร
อุบัติเหตุลดลง
ห น า ฉ ลี่ ย
0.15 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ 02

88
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

91 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง - เพื่อให๎ประชาชน ได๎มีถนน
นานางลาแก๎ว ไชยแสง ส าหรั บ ใช๎ ใ นการคมนาคม
นานายปรางค๑ทอง รักบุญ และขนสํ ง ผลผลิ ต ทางการ
เกษตร

- กํอสร๎างลูกรัง
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 500
เมตร
ห น า ฉ ลี่ ย
0.15 เมตร

-

-

350,000

92 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
หมูํ 11 จากบ๎ า นนายบุ ญ
ยัน ดอกจันทร๑ – บ๎านนาย
ชวนสุข ศรีสุวะ

- ถนน คสล.
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 300
เมตร
หนา 0.15
เมตร
(คสล.หมูํ 11
เชื่อม คสล. หมูํ
12)

-

-

300,000 300,000

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

- เพื่อให๎ประชาชน ได๎มีถนน
ส าหรั บ ใช๎ ใ นการคมนาคม
และขนสํ ง ผลผลิ ต ทางการ
เกษตร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและอุบัติเหตุ
ลดลง
1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและอุบัติเหตุ
ลดลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ 02

89
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

93 โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให๎ประชาชนได๎ ขยายเขตไฟฟูาบ๎านกุดแข๎
แรงต่า บ๎านกุดแข๎ดํอน – มีไฟฟูาใช๎อยําง
ดํอน – บ๎านโคกหินกอง
ทางไปโคกหินกอง
ทั่วถึง
ระยะทาง 3,000 ม.

-

-

450,000 450,000 450,000 ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมี
แรงต่า 1
ไฟฟ้าใช้อย่าง
โครงการ
ทั่วถึง

กองชําง/การ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค

94 โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให๎ประชาชนได๎ ขยายเขตไฟฟูาบ๎านกุดแข๎
แรงต่า บ๎านกุดแข๎ดํอน – มีไฟฟูาใช๎อยําง
ดํอน – บ๎านหนองนกเขียน
ทางไปหนองนกเขียน
ทั่วถึง
ระยะทาง 3,000 ม.

-

-

450,000 450,000 450,000 ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมี
แรงต่า 1
ไฟฟ้าใช้อย่าง
โครงการ
ทั่วถึง

กองชําง/การ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

90
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

95 โครงการกํอสร๎างถนนดิน
เพื่อการเกษตรจากไรํนาย
เคนศรี ไชยแสง – สวน
ยางพารานางสังคม สุวะ
ศรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน มี
ถนนสาหรับคมนาคมได๎
อยํ า งสะดวก รวดเร็ ว
และปลอดภัย

- กํอสร๎างถนนดิน
เพื่อการเกษตร กว๎าง
4 เมตร ยาว
2,000 เมตร

96 โครงการกํอสร๎างลานกีฬา เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่ กํอสร๎างลานกีฬา

ได๎ อ อกก าลั ง กายเพื่ อ บริเวณ รพ.สต.กุดแข๎
สุขภาพที่แข็งแรง
ดํอน กว๎าง 20 ม.
ยาว 40 ม. หนา
0.12 ม.

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

200,000

-

-

300,000 300,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง
ลานกีฬา 1
โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมี
สุขภาพรํางกายที่
ดี

กองช่าง

แบบ ผ 02

91
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

97 โครงการขุด - เพื่อเป็นการปูองกันและ ดาเนินการขุดลอกลาห๎วยลา
ลอกลาเซบาย แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและ เซบาย(ตอนบน ตอนกลาง
อุทกภัย
ตอนลําง) ยาว 1 กม.

-

-

360,000

-

-

สามารถกักเก็บน้า
ประชาชนที่ประสบ
สาหรับทาการเกษตร ปัญหาภัยแล๎ง ได๎รับการ
ได๎เพิ่มขึ้น
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง

กองชําง

98 โครงการขุด
ลอกลาห๎วย
ยาง

-

-

360,000

-

-

สามารถกักเก็บน้า
ประชาชนที่ประสบ
สาหรับทาการเกษตร ปัญหาภัยแล๎ง ได๎รับการ
ได๎เพิ่มขึ้น
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

- เพื่อเป็นการปูองกันและ ดาเนินการขุดลอกลาห๎วยยาง
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและ (ตอนบน ตอนกลาง
อุทกภัย
ตอนลําง)
ยาว 1 กม.

แบบ ผ 02

92
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

99 โครงการ
ขุดลอก
กุดดอน
กลาง
100 โครงการ

ขุดลอก
กุดฝั่งแดง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- เพื่อเป็นการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและ
อุทกภัย

ดาเนินการขุดลอก
กุดดอนกลาง
ยาว 1 กม.

-

-

360,000

-

-

สามารถกักเก็บน้า
สาหรับทาการเกษตรได๎
เพิ่มขึ้น

ประชาชนที่ประสบปัญหาภัย
แล๎ง ได๎รับการแก๎ไขปัญหา
ภัยแล๎ง

กองชําง

- เพื่อเป็นการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและ
อุทกภัย

ดาเนินการขุดลอก
กุดฝั่งแดง
ยาว 1 กม.

-

-

360,000

-

-

สามารถกักเก็บน้า
สาหรับทาการเกษตรได๎
เพิ่มขึ้น

ประชาชนที่ประสบปัญหาภัย
แล๎ง ได๎รับการแก๎ไขปัญหา
ภัยแล๎ง

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

93
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

101 โครงการขุด
ลอกกุดลาด

- เพื่อเป็นการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและ
อุทกภัย

ดาเนินการขุด
ลอกกุดลาด
ยาว 1 กม.

-

-

360,000

-

-

สามารถกักเก็บน้า
สาหรับทาการเกษตรได๎
เพิ่มขึ้น

ประชาชนที่ประสบปัญหาภัย
แล๎ง ได๎รับการแก๎ไขปัญหา
ภัยแล๎ง

กองชําง

102 โครงการขุด
ลอกกุดเถียง

- เพื่อเป็นการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและ
อุทกภัย

ดาเนินการขุด
ลอกกุดเถียง
ยาว 1 กม.

-

-

360,000

-

-

สามารถกักเก็บน้า
สาหรับทาการเกษตรได๎
เพิ่มขึ้น

ประชาชนที่ประสบปัญหาภัย
แล๎ง ได๎รับการแก๎ไขปัญหา
ภัยแล๎ง

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

94
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

103 โครงการขุด
ลอกห๎วย
ผีหลอก

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและ
อุทกภัย

104 โครงการขุด
- เพื่อเป็นการปูองกันและ
ลอกห๎วยทับจิก แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและ
อุทกภัย

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ดาเนินการขุด
ลอกห๎วยผีหลอก
ยาว 1 กม.

-

-

360,000

-

-

สามารถกักเก็บน้า
ประชาชนที่ประสบปัญหา
สาหรับทาการเกษตรได๎ ภัยแล๎ง ได๎รบั การแก๎ไข
เพิ่มขึ้น
ปัญหาภัยแล๎ง

กองชําง

ดาเนินการขุด
ลอกห๎วยทับจิก
ยาว 1 กม.

-

-

360,000

-

-

สามารถกักเก็บน้า
ประชาชนที่ประสบปัญหา
สาหรับทาการเกษตรได๎ ภัยแล๎ง ได๎รบั การแก๎ไข
เพิ่มขึ้น
ปัญหาภัยแล๎ง

กองชําง

แบบ ผ 02

95
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

105 โครงการขุด
ลอกหนองปุา
แซง

- เพื่อเป็นการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและ
อุทกภัย

ดาเนินการขุด
ลอกหนองปุาแซง
ยาว 1 กม.

-

-

360,000

-

-

สามารถกักเก็บน้า
ประชาชนที่ประสบปัญหา
สาหรับทาการเกษตรได๎ ภัยแล๎ง ได๎รบั การแก๎ไข
เพิ่มขึ้น
ปัญหาภัยแล๎ง

กองชําง

106 โครงการขุด
ลอกหนองไชย
จักร

- เพื่อเป็นการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและ
อุทกภัย

ดาเนินการขุด
ลอกหนองไชย
จักร
ยาว 1 กม.

-

-

360,000

-

-

สามารถกักเก็บน้า
ประชาชนที่ประสบปัญหา
สาหรับทาการเกษตรได๎ ภัยแล๎ง ได๎รบั การแก๎ไข
เพิ่มขึ้น
ปัญหาภัยแล๎ง

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

96
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ดาเนินการขุดลอกกุด
กลาง พื้นที่ 4 ไรํ
ยาว 1 กม.

-

-

360,000

-

-

สามารถกักเก็บน้า
ประชาชนที่ประสบ
สาหรับทาการเกษตร ปัญหาภัยแล๎ง ได๎รับ
ได๎เพิ่มขึ้น
การแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง

กองชําง

กุดกลาง

- เพื่อเป็นการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง
และอุทกภัย

108 โครงการขุดลอก
สระสาธารณะ
หนองบัว

- เพื่อเป็นการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง
และอุทกภัย

ดาเนินการขุดลอกสระ
สาธารณะหนองบัว
พื้นที่ 6 ไรํ

-

-

1,000,000

-

-

สามารถกักเก็บน้า
ประชาชนที่ประสบ
สาหรับทาการเกษตร ปัญหาภัยแล๎ง ได๎รับ
ได๎เพิ่มขึ้น
การแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง

กองชําง

ที่

โครงการ

107 โครงการขุดลอก

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผ 02

97
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ดาเนินการขุดลอก
สระห๎วยโคก พื้นที่
6 ไรํ

-

-

1,000,000

-

-

สามารถกักเก็บน้า
ประชาชนที่ประสบปัญหาภัย
สาหรับทาการเกษตร แล๎ง ได๎รับการแก๎ไขปัญหา
ได๎เพิ่มขึ้น
ภัยแล๎ง

กองชําง

ลอกสระห๎วย
โคก

- เพื่อเป็นการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและ
อุทกภัย

110 โครงการ
กํอสร๎างฝาย
ชะลอน้า

เพื่อเป็นแหลํงน้าเสริมการ
เกษตรกรรม และบรรเทา
ปัญหาภัยแล๎ง

ดาเนินการกํอสร๎าง
ฝายชะลอน้าลาห๎วย
กอย

-

-

50,000

-

-

สามารถกักเก็บน้า
เป็นแหลํงน้าเพื่อเสริม
สาหรับทาการเกษตร การเกษตร และบรรเทา
ได๎เพิ่มขึ้น
ปัญหาภัยแล๎งในพื้นที่
ดาเนินการ

กองชําง

ที่

โครงการ

109 โครงการขุด

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ 02

98
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ไ ด้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของ
โครงการ)
111 โครงการ เพื่อเป็นแหลํงน้า ดาเนินการ
กํอสร๎าง
กํอสร๎าง เสริมการ
ฝายชะลอ
ฝายชะลอ เกษตรกรรม
และบรรเทา
น้า
น้า
ปัญหาภัยแล๎ง
ลาห๎วยยาง
112 โครงการ
กํอสร๎าง
ฝายชะลอ
น้า

เพื่อเป็นแหลํงน้า
เสริมการ
เกษตรกรรม
และบรรเทา
ปัญหาภัยแล๎ง

ดาเนินการ
กํอสร๎าง
ฝายชะลอ
น้า
ลาเซบาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

50,000

-

-

สามารถกัก เป็นแหลํงน้าเพื่อเสริมการเกษตร และบรรเทาปัญหาภัยแล๎งในพื้นที่
เก็บน้า
ดาเนินการ
สาหรับทา
การเกษตรได๎
เพิ่มขึ้น

กองชําง

-

-

50,000

-

-

สามารถกัก เป็นแหลํงน้าเพื่อเสริมการเกษตร และบรรเทาปัญหาภัยแล๎งในพื้นที่
เก็บน้า
ดาเนินการ
สาหรับทา
การเกษตรได๎
เพิ่มขึ้น

กองชําง

99
แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

113 โครงการกํอสร๎าง
ทางน้าผําน คสล.

เพื่ อ ใช๎ สั ญ จรไปมา -กํอสร๎างทางน้า
และให๎น้าล๎นผําน
ผําน ลาห๎วยยาง

-

-

300,000

-

-

สามารถขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตรได๎เพิม่
มากขึ้น

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและมีนาไว๎
้ ใช๎ใน
การเกษตร

กองชําง

114 โครงการกํอสร๎าง
ทางน้าผําน คสล.

เพื่ อ ใช๎ สั ญ จรไปมา -กํอสร๎างทางน้า
และให๎น้าล๎นผําน
ผําน ลาเซบาย
กว๎าง 5 ม. ยาว
15 ม.

-

-

300,000

-

-

สามารถขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตรได๎เพิม่
มากขึ้น

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและมีนาไว๎
้ ใช๎ใน
การเกษตร

กองชําง

100
แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

115 โครงการกํอสร๎างทางน้า
ผําน คสล.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่ อ ใช๎ สั ญ จรไปมา -กํอสร๎างทางน้าผําน
และให๎น้าล๎นผําน
ลาห๎วยกอย
กว๎าง 5 ม. ยาว 15
ม.

116 โครงการปรับปรุงระบบ - เพื่ อ ให๎ ป ระชาชนมี - ปรับ ปรุ งระบบการ
การผลิ ต น้ าประปาและ น้าไว๎ใช๎ในการอุปโภค ผลิ ต ประปา หมูํ ที่ 1
ระบบการจํายน้าประปา บริโภค
บ๎านกุดเชียงหมี

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

300,000

-

-

สามารถขนสํง
สินค๎าทางการ
เกษตรได๎เพิ่มมาก
ขึ้น

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและมี
น้าไว๎ใช๎ในการเกษตร

กองชําง

-

-

150,000

-

-

ประชาชนมีน้าใช๎ใน
การอุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร

กองช่าง

101
แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

117 โครงการกํอสร๎าง -เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ถนนดินซีเมนต๑โพลิ สาหรับคมนาคมได๎อยําง
สะดวกรวดเร็ว
เมอร๑ผิวลาดยาง

จากบ๎านกุดเชียง
หมี หมูํ 10 - บ๎าน
แก๎งนาคา
ขนาดกว๎าง 6
เมตร ยาว
3,000 เมตร

-

-

118 โครงการขุดลอก

ดาเนินการขุดลอก
ลาห๎วยแดง หมูํที่
11

-

-

ลาห๎วยแดง

- เพื่อเป็นการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง
และอุทกภัย

2563
(บาท)

2564
(บาท)

5,500,000 5,500,000

360,000

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

กองชําง

-

สามารถกักเก็บน้า
สาหรับทา
การเกษตรได๎
เพิ่มขึ้น

ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล๎ง ได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาภัย
แล๎ง

กองชําง

102
แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

119 โครงการกํอสร๎าง -เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ถนนดินซีเมนต๑โพลิ สาหรับคมนาคมได๎อยําง
สะดวกรวดเร็ว
เมอร๑ผิวลาดยาง

จากบ๎านกุดเชียง
หมี หมูํ 6 - บ๎าน
ห๎วยยาง
ขนาดกว๎าง 6
เมตร ยาว
2,000 เมตร

-

-

2,400,000 2,400,000 2,400,000 ถนนได๎รับการ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองชําง

120 โครงการกํอสร๎าง - เพื่อเพื่อให๎ประชาชนมี
ถนนดินซีเมนต๑โพลิ ถนนสาหรับคมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็ว
เมอร๑ผิวลาดยาง

จากบ๎านสวาสดิ์ บ๎านหนองลาดวน
ขนาดกว๎าง 6
เมตร ยาว
3,000 เมตร

-

-

3,700,000 3,700,000 3,700,000 ถนนได๎รับการ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองชําง

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

103

แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

121 โครงการกํอสร๎าง - เพื่อเพื่อให๎ประชาชนมี
ถนนดินซีเมนต๑โพลิ ถนนสาหรับคมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็ว
เมอร๑ผิวลาดยาง

จากบ๎านห๎วยยาง
- บ๎านมันปลา
ขนาดกว๎าง 6
เมตร ยาว
2,000 เมตร

-

-

2,400,000 2,400,000 2,400,000 ถนนได๎รับการ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองชําง

122 โครงการกํอสร๎าง - เพื่อเพื่อให๎ประชาชนมี
ถนนดินซีเมนต๑โพลิ ถนนสาหรับคมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็ว
เมอร๑ผิวลาดยาง

จากบ๎านบ๎านแก๎ง
นาคา – อํางเก็บ
น้าห๎วยยาง
ขนาดกว๎าง 6
เมตร ยาว
2,000 เมตร

-

-

2,400,000 2,400,000 2,400,000 ถนนได๎รับการ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองชําง

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

104

แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้ นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

123 โครงการกํอสร๎าง
ถนนดินซีเมนต๑โพลิ
เมอร๑ผิวลาดยาง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

- เพื่อเพื่อให๎ประชาชนมี สายนาหนองปุา
ถนนสาหรับคมนาคมได๎ แซง หมูํที่ 12
อยํางสะดวกรวดเร็ว
ขนาดกว๎าง 6
เมตร ยาว
1,500 เมตร

124 โครงการกํอสร๎าง
- เพื่อเพื่อให๎ประชาชนมี กํอสร๎างถนน ขนาด
ถนน คสล. บ๎านแดน ถนนสาหรับคมนาคมได๎ กว๎าง 5 เมตร
อยํางสะดวกรวดเร็ว
ยาว 3,000 เมตร
สวรรค๑ - เขตบ๎าน
โนนแดง

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
2,300,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

2,300,000

2,300,000 ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองชําง

-

-

2,400,000 2,400,000 2,400,000 ถนนได๎รับการ

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองชําง

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

105

แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

125 โครงการปรับปรุงซํอม
สร๎างผิวถนน คสล. จาก
บ๎านนายเร็วไว จารุเนตร
– ถึงสามแยกไปบ๎าน
หนองนกเขียน

- เพื่อเพื่อให๎ประชาชน ทาการปรับปรุงซํอม
มีถนนสาหรับคมนาคม สร๎างผิวถนน
ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ขนาดกว๎าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

-

-

450,000

-

-

ถนนได๎รับการพัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองชําง

126 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านกุดแข๎ดํอน

- เพื่อปรับปรุง
ซํอมแซมอาคารให๎มี
ความมั่นคง แข็งแรง
ปลอดภัย

-

-

500,000

-

-

ร๎อยละ 100 ของอาคาร
สถานที่ได๎รับการดูแล
รักษา ให๎มีสภาพการใช๎
งานได๎และมีคุณภาพตารม
มาตรฐาน

สภาพอาคารของ
ศพด. มีความ
มั่นคง ปลอดภัย

กองชําง

ดาเนินการปรับปรุง
ซํอมแซม ตํอเติม
อาคาร ของ ศพด.วัด
ศรีบุญเรือง
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แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

127 โครงการปรับปรุง - เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ภู มิ
ภูมิทัศน๑เทศบาล ทั ศ น๑ ร อ บ บ ริ เ ว ณ
ตาบลกุดเชียงหมี ภ า ย ในส า นั ก งา น
เทศบาลต าบลกุ ด
เชียงหมี

ดาเนินการ
ปรับปรุง พัฒนา
ภูมิทัศน๑รอบ
บริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบลกุด
เชียงหมี

-

-

500,000

500,000

-

128 โครงการกํอสร๎าง
ถนน คสล. จาก
บ๎านนางวร อํอน
พุทธา - นานาย
ทองดา จันทะ
มาลา

ทาการปรับปรุง
ซํอมสร๎างผิวถนน
ขนาดกว๎าง 5
เมตร ยาว 500
เมตร

-

-

100,000

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพื่อให๎
ประชาชนมีถนน
สาหรับคมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

มีสภาพภูมิ
ทัศน๑ที่ดีขึ้น

เทศบาลตาบล
กุดเชียงหมี มี
ระบบภูมิทัศน๑ที่
สวยงาม

กองชําง

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองชําง

107

แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

129 โครงการกํอสร๎าง - เพื่อ ให๎ประชาชนมี ดาเนินการกํอสร๎าง
ลานกีฬาเทศบาล สถานที่ อ อกก าลั ง ลานออกกาลังกาย
บริเวณภายใน
ตาบลกุดเชียงหมี กาย
สานักงานเทศบาล
ตาบลกุดเชียงหมี

-

-

500,000

500,000

-

130 โครงการปรับปรุง
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลกุด
เชียงหมี

-

-

500,000

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร๎าง
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล๎อมใน
สถานที่ทางานให๎ดี
ขึ้น

ดาเนินการ
ปรับปรุงซํอมแซม
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลกุด
เชียงหมี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

มีสถานที่ออก
กาลังกายที่มี
คุณภาพ

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

กองชําง

อาคาร
สานักงานมี
สภาพที่ดีขึ้น

บรรยากาศและ
สิ่งแวดล๎อมใน
สถานที่ทางานดี
ขึ้นและ
สถานที่ทางาน
สะอาด และเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย

กองชําง

108
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

131 โครงการกํอสร๎าง
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก
บ๎านกุดเชียงหมี

เพื่อศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯให๎ได๎มาตรฐาน
เหมาะสมกับวัยมาก
ขึ้น

กํอสร๎างศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
บริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบลกุด
เชียงหมี
ขนาด 50 – 80
คน

-

-

2,500,000

-

-

เด็กที่เรียนใน
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น

เด็กปฐมวัยมี
สถานที่เรียนรู๎
ที่ถูก
สุขลักษณะ

กองชําง

132 โครงการกํอสร๎าง
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก
บ๎านสวาสดิ์

เพื่อศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯให๎ได๎มาตรฐาน
เหมาะสมกับวัยมาก
ขึ้น

กํอสร๎างศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
บริเวณโรงเรียนนา
โปรํงประชาสรรค๑
ขนาด 50 – 80
คน

-

-

2,500,000

-

-

เด็กที่เรียนใน
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น

เด็กปฐมวัยมี
สถานที่เรียนรู๎
ที่ถูก
สุขลักษณะ

กองชําง

109
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด แบบ
02 ่
หน่วผยงานที
รับผิดชอบ
ว่า
หลัก
จะได้รับ

133 โครงการกํอสร๎าง ป้ อ งกั น การกั ด เซาะ
เขื่อนปูองกันตลิ่ง หน้ า ดิ น อั น เกิ ด จาก
พัง
ทิ ศ ทางการไหลของ
แม่ น้ า ให้ ล ดน้ อ ยลง
หรื อ ไม่ เ กิ ด การกั ด
เซาะในพืนที่ดังกล่าว
อีกต่อไป

กํอสร๎างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งพัง (ลา
เซบาย) ทางไป
บ๎านนาเซ
ระยะทาง 500
เมตร

-

-

100,000

-

-

การกัดเซาะ
หน๎าดิน และ
การพังทลาย
ของหน๎าดินใน
พื้นที่ดังกลําว
ลดน๎อยลง

ประชาชนใน
พืนที่เกิดความ
พึงพอใจ และ
เกิดประโยชน์
จากการเข้าใช้
งานในพืนที่

กองชําง

134 โครงการกํอสร๎าง ปู อ งกั น การกั ด เซาะ
เขื่อนปูองกันตลิ่ง หน๎ า ดิ น อั น เกิ ด จาก
พัง
ทิ ศ ทางการไหลของ
แมํ น้ าให๎ ล ดน๎ อ ยลง
หรื อ ไมํ เ กิ ด การกั ด
เซาะในพื้นที่ดังกลําว
อีกตํอไป

กํอสร๎างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งพัง (ลา
เซบาย) หมูํ 5
(ดอนปูุตา)
ระยะทาง 500
เมตร

-

-

100,000

-

-

การกัดเซาะ
หน๎าดิน และ
การพังทลาย
ของหน๎าดิน
ในพื้นที่
ดังกลําวลด
น๎อยลง

ประชาชนใน
พืน้ ที่เกิดความ
พึงพอใจ และ
เกิดประโยชน๑
จากการเข๎าใช๎
งานในพื้นที่

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

110
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2561 2562
(บาท) (บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท)

135 โครงการ ปูองกันการกัดเซาะหน๎าดินอันเกิดจากทิศทางการไหลของแมํน้าให๎
กํอสร๎าง ลดน๎อยลง หรือไมํเกิดการกัดเซาะในพื้นที่ดังกลําวอีกตํอไป
เขื่อน
ปูองกัน
ตลิ่งพัง

กํอสร๎างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งพัง
(ลาเซบาย)
หมูํ 11
ระยะทาง
500 เมตร

-

-

100,000

-

-

136 โครงการ ปูองกันการกัดเซาะหน๎าดินอันเกิดจากทิศทางการไหลของแมํน้าให๎
กํอสร๎าง ลดน๎อยลง หรือไมํเกิดการกัดเซาะในพื้นที่ดังกลําวอีกตํอไป
เขื่อน
ปูองกัน
ตลิ่งพัง

กํอสร๎างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งพัง
(ลาเซบาย) นา
โปรํง
ระยะทาง
500 เมตร

-

-

100,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
ที่
คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก

การกัด
เซาะหน๎า
ดิน และ
การ
พังทลาย
ของหน๎า
ดินใน
พื้นที่
ดังกลําว
ลด
น๎อยลง
การกัด
เซาะหน๎า
ดิน และ
การ
พังทลาย
ของหน๎า
ดินใน
พื้นที่
ดังกลําว
ลด
น๎อยลง

ประชาชน
ในพื้นที่
เกิดความ
พึงพอใจ
และเกิด
ประโยชน๑
จากการ
เข๎าใช๎งาน
ในพื้นที่

กองชําง

ประชาชน
ในพื้นที่
เกิดความ
พึงพอใจ
และเกิด
ประโยชน๑
จากการ
เข๎าใช๎งาน
ในพื้นที่

กองชําง

111
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนใน
พื้นที่เกิดความ
พึงพอใจ และ
เกิดประโยชน๑
จากการเข๎าใช๎
งานในพื้นที่

กองชําง

ปัญหาน้าทํวม ชํวยเพิ่มระดับ
ขังและปัญหา น้าใต๎ดินน้า
พื้นที่แห๎งแล๎ง บาดาล
ลดลง

กองชําง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

100,000

-

-

การกัดเซาะ
หน๎าดิน และ
การพังทลาย
ของหน๎าดิน
ในพื้นที่
ดังกลําวลด
น๎อยลง

-

137 โครงการกํอสร๎าง ปู อ งกั น การกั ด เซาะ
เขื่อนปูองกันตลิ่ง หน๎ า ดิ น อั น เกิ ด จาก
พัง
ทิศ ทางการไหลของ
แมํ น้ าให๎ ล ดน๎ อ ยลง
หรื อ ไมํ เ กิ ด การกั ด
เซาะในพื้นที่ดังกลําว
อีกตํอไป

กํอสร๎างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งพัง ลา
ห๎วยยาง (ติดถนน
กรมทางหลวง
ชนบท) ระยะทาง
500 เมตร

-

138 โครงการกํอสร๎าง -เพื่อแก๎ไขปัญหาและ
และพัฒนาระบบ พัฒนาด๎านการ
ธนาคารน้าใต๎ดิน บริหารจัดการน้า
ภายในตาบลกุดเชียง
หมี

กํอสร๎างระบบ
ธนาคารน้าใต๎ดิน
โดยการขุดบํอ/
ฝายกักเก็บน้า/
รํองระบายน้าให๎
ลึกถึงชั้นน้าใต๎ดิน

700,000

700,000 1,000,000 1,000,000

112
แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้น ฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

139 โครงการกํอสร๎าง - เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน
คสล.
ได๎มีถนนสาหรับใช๎ใน
ทางเข๎าออก รพ การคมนาคม
สต.กุดแข๎ดํอน

- กํอสร๎างถนน
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 100 เมตร
หนาฉลี่ ย 0.15
เมตร

-

-

150,000

-

-

140 โครงการกํอสร๎าง -เพื่อให๎มีสถานที่
สวนสุขภาพ
พักผํอนและออก
กาลังกาย

กํอสร๎างสวน
สุขภาพวัดปุา
สระแก๎ว

-

-

100,000

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

1.ถนนได๎รับ
การพัฒนาให๎
ได๎มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัติเหตุ
ลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น

มีสถานที่
พักผํอนและ
ออกกาลังกาย

กองชําง
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

141 โครงการกํอสร๎าง
ถนนดิน เพื่อ
การเกษตร จาก
สานักสงฆ๑บ๎าน
แก๎งนาคา - นา
นางแหลม ศรีสุข

- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน
ได๎มีถนนสาหรับใช๎ใน
การคมนาคม และ
ขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตร

- กํอสร๎างถนน
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 500 เมตร
หนาฉลี่ ย 0.15
เมตร

-

-

150,000

-

-

142 โครงการกํอสร๎าง
ถนนดินเพื่อ
การเกษตร จาก
นานายวิเศษ ชุม
ศรี - นานายวิ
สันต๑ โมคาพันธ๑

- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน
ได๎มีถนนสาหรับใช๎ใน
การคมนาคม และ
ขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตร

- กํอสร๎างถนน
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 1,000 เมตร
หนาฉลี่ ย 0.15
เมตร

-

-

300,000

-

-

ที่

โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.ถนนได๎รับ
การพัฒนาให๎
ได๎มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัติเหตุ
ลดลง
1.ถนนได๎รับ
การพัฒนาให๎
ได๎มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัติเหตุ
ลดลง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

114
แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

143 โครงการกํอสร๎าง เพื่อให๎ประชาชนมีน้า
ระบบประปา
ใช๎อปุ โภค บริโภค
หมูํบ๎าน แบบ
อยํางทั่วถึง
บาดาล หมูํที่ 6

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน
แบบบาดาล หมูํที่
6

-

-

4,500,000

-

-

มีน้าประปาที่ ประชาชนมีน้า
ได้มาตรฐาน ใช้อุปโภค
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองชําง

144 โครงการกํอสร๎าง

- กํอสร๎างถนน
คสล.
กว๎าง 4 ม.
ยาว 1,500 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

810,000

-

-

-

-

ถนนได๎ รั บ การ ประชาชนมีการ
พั ฒ น า ใ ห๎ ไ ด๎ คมนาคมสะดวก
มาตรฐาน
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชําง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน มี
ถนน คสล.หมูํที่ 1 ถนนส าหรั บ คมนาคม
ข๎างโรงเรียนบ๎าน ไ ด๎ อ ยํ า ง ส ะ ด ว ก
กุดเชียงหมี ถึงบ๎าน รวดเร็วและปลอดภัย
นางรัตนา ลาใย

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

115
แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

145

โครงการกํอสร๎างถนน
คสล.หมูํที่ 1 เส๎นบ๎าน
นายสุเมศ สุดาบุตร
(ถนนเชื่อมที่พักสงฆ๑
ชานุกะ)

- เพื่อให๎ประชาชน
มี ถ น น ส า ห รั บ
คมนาคมได๎ อ ยํ า ง
สะดวก รวดเร็ ว
และปลอดภัย

- กํอสร๎างถนน คสล.
กว๎าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร

220,000

-

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชําง

146

โครงการกํอสร๎างถนน
ดินเพื่อการเกษตร หมูํที่
1 จากบ๎านนายสมศักดิ์
ศรี ถึง นานางสม หาริ
คุณ

- เพื่อให๎ประชาชน
มี ถ น น ส า ห รั บ
คมนาคมได๎ อ ยํ า ง
สะดวก รวดเร็ ว
และปลอดภัย

- กํอสร๎างถนนดินเพื่อ
การเกษตร
กว๎าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20
เมตร

-

40,000

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชําง

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพั ฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผํานมา
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

147 โครงการกํอสร๎างถนน

- กํอสร๎างถนนดิน
เพื่อการเกษตร
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 3,000 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.15
เมตร

-

170,000

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชําง

148 โครงการกํอสร๎างราง

- กํ อ ส ร๎ า ง ร า ง
ร ะ บ า ย น้ า ค ส ล .
พร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 200 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.50
เมตร

-

340,000

-

-

-

น้าไมํทํวมขัง

- น้ าไมํ ทํ ว มขั ง
พื้นที่และมีการ
ร ะ บ า ย น้ า
สะดวกขึ้น

กองชําง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

- เ พื่ อ ใ ห๎
ดินเพื่อการเกษตร หมูํที่ ประชาชน มีถนน
1 จากบ๎านนายกอง
ส าหรั บ คมนาคม
ราชชิต ถึง นา
ได๎ อ ยํ า งสะดวก
นายอภิเทพ ศรีแจํม
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย
- เ พื่ อ ใ ห๎
ระบายน้า คสล.พร๎อม ประชาชน มีถนน
ฝาปิด จากบ๎านนาย
ส าหรั บ คมนาคม
หงส๑ทอง รักสะอาด ถึง ได๎ อ ยํ า งสะดวก
บ๎านนายอนุชา สุดาบุตร ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย

2565
(บาท)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

117
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

- กํอสร๎างรางระบาย
น้ า คสล.พร๎ อ มฝา
ปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 200 เมตร
ลึ ก เ ฉ ลี่ ย 0 . 5 0
เมตร

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

149

โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้า คสล.พร๎อม
ฝาปิด จากบ๎านนาย
คานึง ศรีแจํม ถึง บ๎าน
นายโกษา เดชโคบุตร

- เพื่ อ เพิ่ ม ความ
ลึ ก -กว๎ า ง และ
กักเก็บน้าไว๎ใช๎ใน
การประปา
หมูํบ๎าน

150

โครงการกํอสร๎างฝาย
น้าล๎น คสล. ลาน้าลา
เซบาย หมูํที่ 1

- เพื่อกักเก็บน้าไว๎ -กํอสร๎างฝายน้าล๎น 800,000
ใช๎ในการเกษตร หมูํ 1 จากนานาย
ทึง ศรีอุบล – นา
นางลันดอล ทอง
เฟื่อง ตามแบบ
แปลนปริมาณงาน
ตาม ทต.กุดเชียงหมี
กาหนด

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

340,000

-

-

-

น้าไมํทํวมขัง

- น้ าไมํ ทํ ว มขั ง
พื้นที่และมีการ
ร ะ บ า ย น้ า
สะดวกขึ้น

กองชําง

-

-

-

-

มีน้าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี กองชําง
น้าไว๎ใช๎ในการ
เกษตร
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

151 โครงการกํอสร๎างราง

2561
(บาท)

- เพื่อระบายน้าที่ - กํอสร๎างรางระบาย 136,000
ระบายน้า คสล. หมูํที่ 2 ทํวมขังในฤดูฝน น้าพร๎อมฝาปิด
จากบ๎านนางต๐อมถึง
กว๎าง 0.50 เมตร
บ๎านนายวิเชียร
ยาว 80 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.30
เมตร
152 โครงการกํอสร๎างราง
- เพื่อระบายน้าที่ - กํอสร๎างรางระบาย 170,000
ระบายน้า คสล. หมูํที่ 2 ทํวมขังในฤดูฝน น้าพร๎อมฝาปิด
จากบ๎านนายขุนทอง –
กว๎าง 0.50 เมตร
แทํนประปาหน๎าวัด
ยาว 100 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.30
เมตร
153 โครงการกํอสร๎างฝายน้า - เพื่อกักเก็บน้าไว๎ - กํอสร๎างฝายน้าล๎น
800,000
ล๎น คสล. หมูํที่ 2
ใช๎ในการเกษตร คสล. นานายคาเพชร
ยุติพันธ๑
ตามแบบแปลน
ปริมาณงานตาม ทต.
กุดเชียงหมี กาหนด

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

น้าไมํทวมขัง

-มีการระบาย
น้าที่ทํวมขังใน
ฤดูฝนได๎ดี

กองชําง

-

-

-

-

-น้าไมํทํวมขัง

-มีการระบาย
น้าที่ทํวมขังใน
ฤดูฝนได๎ดี

กองชําง

-

-

-

-

-มีน้าไว๎ใชใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

-ประชาชนมีน้า
ไว๎ใช๎ในการ
เกษตร

กองชําง
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

154

โครงการซํอมแซมถนน
ค ส ล . ห มูํ ที่ 2 แ ล ะ
ขยายไหลํทางจากบ๎าน
ห๎วยยาง - บ๎านกุดเชียง
หมี

- เ พื่ อ ใ ห๎
ประชาชน มีถนน
ส าหรั บ คมนาคม
ได๎ อ ยํ า งสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย

155

โครงการกํอสร๎างถนน
ดินเพื่อการเกษตร หมูํ
ที่ 2

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

- ดาเนินการ
500,000
ซํอมแซมถนน คสล.
และขยายไหลํทาง
กว๎าง 1 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร
- เ พื่ อ ใ ห๎ - กํอสร๎างถนนดินเพื่อ 140,000
ประชาชน มีถนน การเกษตรพร๎อมทํอ
ส าหรั บ คมนาคม ลอดเหลี่ยม คสล.
ได๎ อ ยํ า งสะดวก ข๎ามห๎วยผีหลอก จาก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ นานายสาคร ธรรมวิ
ฐาน – นานายทอง
ปลอดภัย
เลื่อน สุเววงค๑
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 500 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ป ร ะ ช า ช น มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

-

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ป ร ะ ช า ช น มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

156 โครงการกํอสร๎าง คสล.

หมูํที่ 3 จากบ๎านนาย
ยุทธนา วรโยธา-บ๎าน
กมลทิพย๑

157 โครงการกํอร๎าง ถนน

วัตถุประสงค๑

- เ พื่ อ ใ ห๎
ประชาชน มีถนน
ส าหรั บ คมนาคม
ได๎ อ ยํ า งสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย

- เ พื่ อ ใ ห๎
ลูกรัง หมูํที่ 3 บ๎านนาง ประชาชน มีถนน
ส าหรั บ คมนาคม
นงลักษณ๑ รัตนวัน ถึง
ได๎ อ ยํ า งสะดวก
บ๎านนายประวัติ นัยจิตร
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

- กํอสร๎างถนน
คสล.
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 100 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร

220,000

-

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ป ร ะ ช า ช น มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

- กํอสร๎างถนนลูกรัง
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 1,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.07
เมตร

60,000

-

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ป ร ะ ช า ช น มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

121

แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

158

โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนดินลูกรัง
หมูํที่ 3 จากนานาย
ทองดี รัตนวัน ถึงห๎วย
ก๎อย

- เ พื่ อ ใ ห๎
ประชาชน มีถนน
ส าหรั บ คมนาคม
ได๎ อ ยํ า งสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย

- ดาเนินการ
ปรับปรุงซํอมแซม
ถนนดินลูกรัง
กว๎าง 4 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.07 ม.

159 โครงการกํอสร๎างราง - เพื่อระบายน้าที่
ระบายน้า คสล. หมูํที่ ทํวมขังในฤดูฝน
3 จากบ๎านนางอํอนสา
พรมธิราช ถึงบ๎านนาง
จอมมณี ใจใส

งบประมาณและที่ผํานมา
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

55,000

-

-

-

-

-ถนนได๎ รั บ การ -ป ร ะ ชา ช น มี
พั ฒ น า ใ ห๎ ไ ด๎ การคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

- กํอสร๎างรางระบาย 170,000
น้า คสล.พร๎อมฝา
ปิด
กว๎าง 0.50 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.30
เมตร

-

-

-

-

-ไมํมีน้าทํวมขัง

กองชําง

-มีการระบาย
น้าที่ทํวมขังใน
ฤดูฝนได๎ดี

122
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโครงการพัฒนาท๎องถิ่น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

160 โครงการกํอสร๎างฝายน้า - เพื่อกักเก็บน้าไว๎ - กํอสร๎างฝายน้าล๎น

ล๎นลาเซบาย หมูํที่ 3

ใช๎ในการเกษตร

161 โครงการกํอสร๎างฝายน้า - เพื่อกักเก็บน้าไว๎

ล๎น คสล. ลาห๎วยกอย
หมูํที่ 3

ใช๎ในการเกษตร

162 โครงการกํ อ สร๎ า งถนน - เ พื่ อ ใ ห๎

คสล. จากบ๎านนางมะลิ ประชาชน ได๎ มี
ทองเหลา ถึ ง บ๎ านนาง ถนนสาหรับใช๎ใน
วร อํอนพุทธา
การคมนาคม
และขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

นานายสมศรี ศรี
อุบล ตามแบบ
แปลนปริมาณงาน
ตาม ทต.กุดเชียงหมี
กาหนด
- กํอสร๎างฝายน้าล๎น
นานางสีดา ศรีอุบล
ตามแบบแปลน
ปริมาณงานตาม
ทต.กุดเชียงหมี
กาหนด
- กํ อ ส ร๎ า ง ถ น น
คสล.
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 200 เมตร
หนาเฉลี่ ย 0.15
เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

800,000

-

-

-

-

-ผ ล ผ ลิ ต ท า ง -ประชาชนมีน้าไว๎
การเกษตรเพิ่มขึ้น ใช๎ในการ
เกษตร

กองชําง

-

100,000

-

-

-

-ผ ล ผ ลิ ต ท า ง -ประชาชนมีน้าไว๎
การเกษตรเพิ่มขึ้น ใช๎ในการเกษตร

กองชําง

-

440,000

-

-

-

ถ น น ไ ด๎ รั บ ก า ร - ประชาชนได๎รับ
พั ฒ น า ใ ห๎ ไ ด๎ ค ว า ม ส ะ ด ว ก
มาตรฐาน
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภั ย ในการ
สั ญ จรและขนสํ ง
ผลผลิ ต ทางการ
เกษตร

กองชําง

123
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

163 โครงการกํอสร๎างถนนดินเพื่อ - เพื่อให๎ประชาชน ได๎มีถนนสาหรับ
การเกษตร นานายสุ ริ น ทร๑ ใช๎ในการคมนาคม และขนสํงผลผลิต
ผึ้งโสภา ถึง นานายเพ พรมธิ ทางการเกษตร
ราช
164 โครงการกํอสร๎างถนนดินเพื่อ - เพื่อให๎ประชาชน ได๎มีถนนสาหรับ
การเกษตร จากนานางโสม ใช๎ในการคมนาคม และขนสํงผลผลิต
มนัส ถึ ง นานายสารอง ชุ ม ทางการเกษตร
ศรี
165 โครงการกํอสร๎างบล็อกคอน -เพื่อให๎การระบายน้าในฤดูฝนและ
้
นไปอยํางรวดเร็วและ
เวิร๑ส จากนานางโสม มนัส – ฤดูนาหลากเป็
ปู
อ
งกั
น
ปั
ญ
หาน้
าทํวมขังพื้นที่เกษตร
นานายสารอง ชุมศรี

งบประมาณและที่ผํานมา
2562 2563 2564 2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

- กํ อ ส ร๎ า ง ถ น น ดิ น เ พื่ อ
การเกษตร
กว๎าง 4 เมตร
ยาว 1,500 เมตร สูงเฉลี่ย
0.20 เมตร
- กํ อ ส ร๎ า ง ถ น น ดิ น เ พื่ อ
การเกษตร
กว๎าง 4 เมตร
ยาว 700 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร
-กํ อ สร๎ า งทํ อ ลอดเหลี่ ย ม
คสล. ตามแบบแปลน
ปริ ม าณงานตาม ทต.กุ ด
เชียงหมี กาหนด

-

120,000

-

-

-

ถนนได๎ รั บ การ -ประชาชนได๎รับความสะดวก
พั ฒ น า ใ ห๎ ไ ด๎ รวดเร็ว และปลอดภัย ในการ
มาตรฐาน
สั ญ จ ร แ ล ะ ข น สํ ง ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร

กองชําง

-

56,000

-

-

-

ถนนได๎ รั บ การ -ประชาชนได๎รับความสะดวก
พั ฒ น า ใ ห๎ ไ ด๎ รวดเร็ ว และปลอดภัย ในการ
มาตรฐาน
สั ญ จ ร แ ล ะ ข น สํ ง ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร

กองชําง

-

300,000

-

-

-

-ใช๎สัญ จรไปมา - น้าไมํทํวมขังพื้นที่การเกษตร
ได๎ดีขึ้น
และมีการระบายน้าสะดวกขึ้น

กองชําง

แบบ ผ 02
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี

124
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

166 โครงการกํ อ สร๎ า งถนนดิ น
เพื่อการเกษตร จากนานาง
โสม มนัส ถึง นานายสารอง
ชุมศรี

- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน
ได๎ มี ถ นนส าหรั บ ใช๎
ในการคมนาคม และ
ข น สํ ง ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร

- กํ อ สร๎า งถนนดิ น เพื่ อ
การเกษตร
กว๎าง 4 เมตร
ยาว 700 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร

-

56,000

-

-

167 โครงการกํอสร๎างถนนหิน
คลุก จากหลังโรงเรียนบ๎าน
กุดขุํนสวาสดิ์ ถึง กุดงิ้ว
(จากประชาคมระดับตาบล)

- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน
ได๎ มี ถ นนส าหรั บ ใช๎
ในการคมนาคม และ
ข น สํ ง ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร

- กํอสร๎างถนนหินคลุก
กว๎าง 3 เมตร.
ยาว 500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร

22,500

-

-

-

-

168 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง - เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน
จากนานายทองมา เมืองวั ง ได๎ มี ถ นนส าหรั บ ใช๎
ถึง ห๎วยกุดขุํน
ในการคมนาคม และ
ข น สํ ง ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร

- กํอสร๎างถนนลูกรัง
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 200 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร

16,000

-

-

-

-

ที่

โครงการ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

ถ น น ไ ด๎ รั บ ก า ร - ประชาชนได๎รับ
พั ฒ น า ใ ห๎ ไ ด๎ ค ว า ม ส ะ ด ว ก
มาตรฐาน
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภั ย ในการ
สั ญ จรและขนสํ ง
ผลผลิ ต ทางการ
เกษตร
ถ น น ไ ด๎ รั บ ก า ร - ประชาชนได๎รับ
พั ฒ น า ใ ห๎ ไ ด๎ ค ว า ม ส ะ ด ว ก
มาตรฐาน
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภั ย ในการ
สั ญ จรและขนสํ ง
ผลผลิ ต ทางการ
เกษตร
ถ น น ไ ด๎ รั บ ก า ร - ประชาชนได๎รับ
พั ฒ น า ใ ห๎ ไ ด๎ ค ว า ม ส ะ ด ว ก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
มาตรฐาน

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

กองชําง

กองชําง

ปลอ ดภั ย ใน ก า ร
สั ญ จรและขนสํ ง
ผล ผ ลิ ต ท าง ก า ร
เกษตร

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี

แบบ ผ 02

125
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

-เ พื่ อ ใ ห๎ ก า ร
ระบายน้ าในฤดู
ฝ น แ ล ะ ฤ ดู น้ า
หลากเป็นไปอยําง
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปูองกัน ปัญหาน้ า
ทํ ว ม ขั ง พื้ น ที่
เกษตร
170 โครงการกํอสร๎างถนน - เ พื่ อ ใ ห๎
คสล. หมูํที่ 4 จากหน๎า ประชาชน มีถนน
วัดศรีมงคล- บ๎านนาย ส าหรั บ คมนาคม
ได๎ อ ยํ า งสะดวก
เพ็ชรบูรณ๑ -ดวงคา
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย
169

โครงการกํ อ สร๎ า งทํ อ
ลอดเหลี่ยม คสล. จาก
นานางวาสนา รัตนวร
รณ - นานายสมศั ก ดิ์
นัยจิตร

วัตถุประสงค๑

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

- กํ อ สร๎ า งทํ อ ลอด
เหลี่ ย ม คสล. นา
นางวาสนา รั ต นวร
รณ - นานาย
สมศักดิ์ นัยจิตร

-

300,000

-

-

-

-สามารถใช๎
สัญจรไปมาได๎

- น้ าไมํ ทํ ว มขั ง
พื้ น ที่
การเกษตรและ
มีการระบายน้า
สะดวกขึ้น

กองชําง

- กํอสร๎างถนน
คสล.
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 100 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร

-

220,000

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ป ร ะ ช า ช น มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี

2565
(บาท)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ 02

126
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

171 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้า คสล.พร๎ อ มฝาปิ ด จาก
บ๎านนางดาวเทียม ชุมศรี ถึง
บ๎านนายฮู๎ ลูกคา

-เพื่อปู องกันน้าทํว ม
ขั ง ในหมูํ บ๎ า นและ
ระบายน้ าเสี ย ออก
จากหมูํบ๎าน

-กํอสร๎างรางระบายน้า
คสล.พร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30 เมตร ยาว
80.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร

-

136,000

-

-

172 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้า คสล.พร๎ อ มฝาปิ ด จาก
บ๎ า นายบั ล ลั ง ศรี อุ บ ล ถึ ง
บ๎านนายสมบูรณ๑ ดวงคา

-เพื่ อ เพื่อ ปู อ งกัน น้ า
ทํ ว มขั ง ในหมูํ บ๎ า น
และระบายน้ าเสี ย
ออกจากหมูํบ๎าน

-กํอสร๎างรางระบายน้า
คสล.พร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30 เมตร ยาว
180.๐๐ เมตร ลึ ก
เฉลี่ย 0.50 เมตร

-

306,000

-

173 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้า คสล.พร๎ อ มฝาปิ ด จาก
บ๎ า นนายค าพูน รัตนวรรณ
ถึง บ๎านนางโสภา ชายทวีป

-เพื่อปู องกันน้าทํว ม
ขั ง ในหมูํ บ๎ า นและ
ระบายน้ าเสี ย ออก
จากหมูํบ๎าน

-กํอสร๎างรางระบายน้า
คสล.พร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30 เมตร ยาว
50.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร

-

85,000

-

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้ า ไ มํ ทํ ว ม ขั ง
พื้ น ที่ แ ละมี ก าร
ระบายน้าสะดวก
ขึ้น

กองชําง

-

มํมีน้าทํวมขัง

- น้ า ไ มํ ทํ ว ม ขั ง
พื้ น ที่ แ ละมี ก าร
ระบายน้าสะดวก
ขึ้น

กองชําง

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้ า ไ มํ ทํ ว ม ขั ง
พื้ น ที่ แ ละมี ก าร
ระบายน้าสะดวก
ขึ้น

กองชําง

แบบ ผ 02

127
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

174 โครงการกํ อ สร๎ า งฝาย -เพื่อกั กเก็บน้าไว๎ -กํ อ สร๎ า งฝายแม๎ ว

แม๎ว

ใช๎ในการเกษตร

ดีของประชาชน

-กํอสร๎างห๎องน้า
สาธารณะ หมูํ 4
บ๎านกุดขุํน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

20,000

-

-

-

-มี น้ า ไ ว๎ ใ ช๎ ใ น - ประชาชนมี
ก า ร เ ก ษ ต ร น้าไว๎ใช๎ในการ
เพิ่มขึ้น
เกษตร

กองชําง

-

100,000

-

-

-

-มี น้ า ไ ว๎ ใ ช๎ ใ น - ประชาชนมี
ก า ร เ ก ษ ต ร น้าไว๎ใช๎ในการ
เพิ่มขึ้น
เกษตร

กองชําง

50,000

-

-

-

-

-ห๎องน้า
สาธารณะ
จานวน 1 ห๎อง

ฝ า ย น้ า ล๎ น บริ เ วณล าห๎ ว ยกุ ด
สามารถกั ก เก็ บ ขุํน
น้ า ไ ว๎ ใ ช๎ ใ น
การเกษตร

176 โครงการกํอสร๎างห๎องน้า -เพื่อสุขอนามัยที่

สาธารณะประโยชน๑ที่
ศาลาประชาคมหมูํบ๎าน
หมูํที่ 4

2565
(บาท)

บริเวณลาเซบาย

175 โครงการซํ อ มแซมฝาย -เพื่ อ ซํ อ มแซมให๎ -ซํอมแซมฝายน้าล๎น

น้าล๎น

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี

ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดี

กองชําง

แบบ ผ 02

128
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

- เพื่อให๎ประชาชน มี
ถ น น ส า ห รั บ
คมนาคมได๎ อ ยํ า ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

- กํอสร๎างถนน คสล.
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 70 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

154,000

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ประชาชนมี ก าร
คมนาคมสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย

กองชําง

โครงการกํอสร๎างถนน
คสล.หมูํที่ 5 ข๎างวัดศรีบุญ
เรือง ฝั่งทิศตะวันตก

- เพื่อให๎ประชาชน มี
ถ น น ส า ห รั บ
คมนาคมได๎ อ ยํ า ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

- กํอสร๎างถนน คสล.
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 20 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

44,000

-

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ประชาชนมี ก าร
คมนาคมสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย

กองชําง

โครงการกํอสร๎างถนน
คสล.ข๎างบ๎านนายศรีประ
ทุม สุวะศรี หมูํที่ 5

- เพื่อให๎ประชาชน มี
ถ น น ส า ห รั บ
คมนาคมได๎ อ ยํ า ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

- กํอสร๎างถนน คสล.
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 10 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

22,000

-

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ประชาชนมี ก าร
คมนาคมสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย

กองชําง

โครงการ

วัตถุประสงค๑

177

โครงการกํอสร๎างถนน
คสล.หมูํที่ 5 หลังบ๎าน
นายประเวช ถ้าสูงเนิน ถึง
บ๎านาย
คาบัว สุวะศรี

178

179

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี

2565
(บาท)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

แบบ ผ 02

129
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

180

โครงการกํอสร๎างถนน
ดินเพื่อการเกษตร
รอบแนวเขตปุาช๎าบ๎าน
ร๎าง

- เ พื่ อ ใ ห๎
ประชาชน ได๎ มี
ถนนสาหรับใช๎ใน
การคมนาคม
และขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

- กํ อ สร๎ า งถนนดิ น
เพื่อการเกษตร
กว๎าง 4 เมตร
ยาว 400 เมตร
สู ง เ ฉ ลี่ ย 0 . 2 0
เมตร

-

32,000

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

-ป ร ะ ช า ช น
ไ ด๎ รั บ ค ว า ม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภั ย
ในการสั ญ จร
แ ล ะ ข น สํ ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร

กองชําง

181

โครงการกํอสร๎างถนน
คสล. หมูํ 5 จากบ๎าน
นายพัน สุวะศรี – นา
นายไข
รสจันทร๑

- เ พื่ อ ใ ห๎
ประชาชน มีถนน
ส าหรั บ คมนาคม
ได๎ อ ยํ า งสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย

- กํอสร๎างถนน
คสล. หมูํ 5
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 120 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร

259,200

-

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ป ร ะ ช า ช น มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

2565
(บาท)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

แบบ ผ 02
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี

130
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

182 โครงการกํอสร๎างราง

ระบายน้า คสล.พร๎อม
ฝาปิด จากบ๎านางเกษี
ศรีสุวะ ถึงบ๎านนายศรี
ประทุม สุวะศรี

183 โครงการกํอสร๎างราง

ระบายน้า คสล.พร๎อม
ฝาปิด จาก บ๎านนาย
ราพัน คันฑภัณฑ๑ ถึง
บ๎านนายอุดม ดอก
จันทร๑

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

- เพื่อระบายน้าที่ -กํอสร๎างรางระบาย
ทํวมขังในฤดูฝน น้ า คสล.พร๎ อ มฝา
ปิด
กว๎ า ง 0.30 เมตร
ยาว 13๐ เมตร
ลึ ก เ ฉ ลี่ ย 0 . 5 0
เมตร

-

221,000

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้ าไมํ ทํ ว มขั ง
พื้นที่และมีการ
ร ะ บ า ย น้ า
สะดวกขึ้น

กองชําง

- เพื่อระบายน้าที่ กํอ สร๎ า งรางระบาย
ทํวมขังในฤดูฝน น้ า คสล.พร๎ อ มฝา
ปิด
กว๎ า ง 0.30 เมตร
ยาว 12๐ เมตร
ลึ ก เ ฉ ลี่ ย 0 . 5 0
เมตร

-

221,000

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้ าไมํ ทํ ว มขั ง
พื้นที่และมีการ
ร ะ บ า ย น้ า
สะดวกขึ้น

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

แบบ ผ 02

131
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

184 โครงการกํอสร๎างบล็อกคอน
เวิร๑ส นาห๎วยกอย

-เพื่อให๎การระบาย
น้าในฤดูฝนและฤดู
น้าหลากเป็นไปอยําง
รวดเร็วและปูองกัน
ปัญหาน้าทํวมขัง
พื้นที่เกษตร
185 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. - เพื่อให๎ประชาชน มี
จากสามแยกบ๎านนางสันติ
ถ น น ส า ห รั บ
วงค๑ ดวงคาจันทร๑ ถึงบ๎านาย คมนา คมได๎ อ ยํ า ง
ทวี แสงประจักษ๑
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย
186 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
จากบ๎านนายเกษม จูมเพชร
ถึงบ๎านนางเหมือนใจ สาระ
ไชย

- เพื่อให๎ประชาชน มี
ถ น น ส า ห รั บ
คมนา คมได๎ อ ยํ า ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

- กํอสร๎างบล็อคคอน
เวิรส๑ จุดนานายสมใจ
สมประสงค๑
ตามแบบแปลนปริมาณ
งานตาม ทต.กุดเชียง
หมี กาหนด
- กํอสร๎างถนน คสล.
หมูํที่ 6
กว๎าง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร
- กํอสร๎างถนน คสล.
หมูํที่ 6
กว๎าง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

100,000

-

-

-

-

สามารถใช๎สัญจรได๎ - น้ า ไ มํ ทํ ว ม ขั ง
ดีขึ้น
พื้ น ที่ ก ารเกษตร
และมีการระบาย
น้าสะดวกขึ้น

กองชําง

660,000

-

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ประชาชนมี ก าร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ ว และ
ปลอดภัย

กองชําง

-

2,200,000

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ประชาชนมี ก าร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ ว และ
ปลอดภัย

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

2565
(บาท)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ 02

132
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

187 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้าจากบ๎านนายคณิต โสภา
เพียร ถึง บ๎านนายผัน แสน
บน
(จากประชาคมระดับตาบล)

- เพื่อระบายน้าที่
ทํวมขังในฤดูฝน

-กํอสร๎างรางระบายน้า
คสล.พร๎อมฝาปิด กว๎าง
0.30 เมตร ยาว 10๐
เมตร ลึ ก เฉลี่ ย 0.50
เมตร

170,000

-

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้ า ไ มํ ทํ ว ม ขั ง
พื้ น ที่ แ ละมี ก าร
ระบายน้าสะดวก
ขึ้น

กองชําง

188 โครงการกํอสร๎างบล็อกคอน
เวิร๑ส หมูํที่ 6
(จากประชาคมระดับตาบล)

-เพื่อให๎การระบาย
น้าในฤดูฝนและฤดู
น้าหลากเป็นไปอยําง
รวดเร็วและปูองกัน
ปัญหาน้าทํวมขัง
พื้นที่เกษตร

- กํอสร๎างบล็อคคอน
เวิร๑ส จุดนานายสมใจ
สมประสงค๑
ตามแบบแปลนปริมาณ
งานตาม ทต.กุดเชียง
หมี กาหนด

100,000

-

-

-

-

ใช๎สั ญ จรไปมาได๎ ดี - น้ า ไ มํ ทํ ว ม ขั ง
ขึ้น
พื้ น ที่ ก ารเกษตร
และมีก ารระบาย
น้าสะดวกขึ้น

กองชําง

189 โครงการติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย หมูํที่ 6

- เพื่อชํวย
ประชาสัมพันธ๑
ขําวสารของทาง
ราชการ

-ดาเนินการติดตั้งระบบ
เ สี ย ง ต า ม ส า ย ต า ม
รายละเอี ย ดและแบบ
แปลนของเทศบาล
ตาบลกุดเชียงหมี

-

100,000

-

-

-

ติ ด ตั้ ง ระบบเสี ย ง -ประชาชนได๎รับรู๎
ตาม ได๎มาตรฐาน ขํ า วสารของทาง
ราชการเพิ่ ม มาก
ขึ้น

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม

แบบ ผ 02
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

190 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้า หมูที่ 6

- เพื่อระบายน้าที่
ทํวมขังในฤดูฝน

191 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้า หมูที่ 6

- เพื่อระบายน้าที่
ทํวมขังในฤดูฝน

192 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้า หมูที่ 6

- เพื่อระบายน้าที่
ทํวมขังในฤดูฝน

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

-กํ อ สร๎ า งรางระบายน้ า 170,000
คสล.พร๎ อ มฝาปิ ด จาก
บ๎านนายบรรเรีย น สาระ
ไชย – บ๎ า นนาง นง
คราญ บุ ญ แก๎ ว กว๎ า ง
0.30 เมตร ยาว 10๐
เมตร ลึ ก เฉลี่ ย 0.50
เมตร
-กํ อ สร๎ า งรางระบายน้ า
คสล.พร๎ อ มฝาปิ ด จาก
บ๎า นนายประมวล ศรีห า
วงค๑ – บ๎านนางอรชร สม
ประสงค๑ กว๎าง 0.30 ม.
ยาว 10๐ ม. ลึ ก เฉลี่ ย
0.50 เมตร
-กํ อ สร๎ า งรางระบายน้ า
คสล.พร๎ อ มฝาปิ ด จาก
บ๎ า นนายสมบั ติ ลุ สุ ข –
บ๎า นนายมา สมประสงค๑
กว๎ า ง 0.30 เมตร ยาว
1 0 ๐ เมต ร ลึ ก เฉ ลี่ ย
0.50 เมตร

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้ า ไ มํ ทํ ว ม ขั ง
พื้ น ที่ แ ละมี ก าร
ระบายน้าสะดวก
ขึ้น

กองชําง

170,000

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้ า ไ มํ ทํ ว ม ขั ง
พื้ น ที่ แ ละมี ก าร
ระบายน้าสะดวก
ขึ้น

กองชําง

170,000

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้ า ไ มํ ทํ ว ม ขั ง
พื้ น ที่ แ ละมี ก าร
ระบายน้าสะดวก
ขึ้น

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม

แบบ ผ 02
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

-กํอสร๎างรางระบายน้า
คสล.พร๎อ มฝาปิ ด จาก
บ๎านนางบัวลี บุญยืน –
บ๎านนายนายแสวง เนิน
ทร า ย ก ว๎ า ง 0 . 3 0
เมตร ยาว 10๐ เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

-

170,000

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้ า ไ มํ ทํ ว ม ขั ง
พื้ น ที่ แ ละมี ก าร
ระบายน้าสะดวก
ขึ้น

กองชําง

216,000

-

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

- ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ ว และ
ปลอดภัย

กองชําง

193 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้า หมูที่ 6

- เพื่อระบายน้าที่
ทํวมขังในฤดูฝน

194 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
จากบ๎ า นนายพั น ทุ ม เสนแยกหน๎ า โรงเรีย นบ๎ า นแก๎ ง
นาคา

- เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน - ถนน คสล.
ได๎ มี ถ นนส าหรั บ ใช๎ กว๎าง 4 เมตร.
ในการคมนาคม และ ยาว 100 เมตร
ข น สํ ง ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร

2565
(บาท)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม

135
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

195 โครงการกํอสร๎างถนน

คสล. จากบ๎านนายสัง
ทอง ไกรยรัตน๑ – บ๎าน
นายวีระ ชวตน
(จากประชาคม ม.8)

วัตถุประสงค๑

- เ พื่ อ ใ ห๎
ประชาชน ได๎ มี
ถนนสาหรับใช๎ใน
การคมนาคม

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ถนน คสล.
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

196 โครงการกํ อ สร๎ า งถนน - เ พื่ อ ใ ห๎ - กํ อ ส ร๎ า ง ถ น น

คสล. บ๎ า นนายวั น เพ็ ญ ประชาชน ได๎ มี
คนกลํอง - บ๎านนายคา ถนนสาหรับใช๎ใน
หลอม อรเพชร
การคมนาคม
(จากประชาคม ม.8)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

220,000

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ป ร ะ ช า ช น มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

-

440,000

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ป ร ะ ช า ช น มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

คสล.
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม

แบบ ผ 02

136
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

- เ พื่ อ ใ ห๎
ประชาชน ได๎ มี
ถนนสาหรับใช๎ใน
การคมนาคม

- กํ อ สร๎ า งถนนดิ น
เพื่อการเกษตร
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร

-

80,000

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ป ร ะ ช า ช น มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

- เ พื่ อ ใ ห๎
ประชาชน ได๎ มี
ถนนสาหรับใช๎ใน
การคมนาคม

- กํ อ สร๎ า งถนนดิ น
เพื่อการเกษตร
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร

-

80,000

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ป ร ะ ช า ช น มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

โครงการ

วัตถุประสงค๑

197

โครงการกํอสร๎างถนน
ดินเพือ่ การเกษตร จาก
บ๎ า นนายภาณี ช านิ
สาร – บ๎านนายวิชัย
แพงมี

198

โครงการกํอสร๎างถนน
ดินเพื่อการเกษตร จาก
นานายชัยยัน ทุมเสน
– นานายสมบัติ ลุสุข

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม

2565
(บาท)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

แบบ ผ 02

137
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

199 โครงการกํ อ สร๎ า งถนน - เ พื่ อ ใ ห๎ - ถ น น ดิ น เ พื่ อ

2561
(บาท)

-

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หิ น คลุ ก หมูํ ที่ 8 จาก
บ๎านนายณรงค๑ บุญวั ง
ถึ ง นา นาย วา นิ ช
ราชชิต

ประชาชน ได๎ มี
ถนนสาหรับใช๎ใน
การคมนาคม
และขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

-

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ป ร ะ ช า ช น มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

-

-

-

-

ถนนได๎ รั บ การ - ประชาชนมี
พั ฒ น า ใ ห๎ ไ ด๎ การคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

384,000

-

-

-

ถนนได๎ รั บ การ - ประชาชนมี
พั ฒ น า ใ ห๎ ไ ด๎ การคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

คลุก
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 800 เมตร
หนา 0.07 เมตร

201 โครงการกํ อ สร๎ า งถนน - เ พื่ อ ใ ห๎ - ถนนหินคลุก

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

80,000

ดินเพื่อการเกษตร จาก ประชาชน ได๎ มี การเกษตร
นานายหอม สายบัว – ถนนสาหรับใช๎ใน กว๎าง 4 เมตร
นานายศักดิ์ ทุมเสน
การคมนาคม
ยาว 1,000 เมตร
200 โครงการกํ อ สร๎ า งถนน - เ พื่ อ ใ ห๎ - กํ อ สร๎ า งถนนหิ น 384,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หิ น คลุ ก หน๎ า โรงเรี ย น ประชาชน ได๎ มี กว๎าง 4 เมตร.
บ๎ า นแก๎ ง นาค า – บ๎ า น ถนนสาหรับใช๎ใน ยาว 800 เมตร
ก า ร ค ม น า ค ม หนา 0.07 เมตร
กุดแข๎ดํอน
และขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม

แบบ ผ 02
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

- กํ อ สร๎ า งถนนหิ น
คลุก
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 800 เมตร
หนา 0.07 เมตร

-

384,000

-

-

-

ถนนได๎ รั บ การ - ประชาชนมี
พั ฒ น า ใ ห๎ ไ ด๎ การคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

800,000

-

-

-

-

-มี น้ า ไ ว๎ ใ ช๎ ใ น - ประชาชนมี น้ า
การเกษตรเพิ่มมาก ไ ว๎ ใ ช๎ ใ น ก า ร
ขึ้น
เกษตร

กองชําง

-

800,000

-

-

-

มี น้ า ไ ว๎ ใ ช๎ ใ น - ประชาชนมี น้ า
การเกษตรเพิ่มมาก ไ ว๎ ใ ช๎ ใ น ก า ร
ขึ้น
เกษตร

กองชําง

วัตถุประสงค๑

202

โครงการกํอสร๎างถนน
หินคลุกหน๎าโรงเรียน
บ๎านแก๎งนาคา–อําง
ห๎วยยาง

- เ พื่ อ ใ ห๎
ประชาชน ได๎ มี
ถนนสาหรับใช๎ใน
การคมนาคม
และขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

203

โครงการกํ อ สร๎ า งฝายน้ า - เพื่อกักเก็บน้าไว๎ใช๎ -กํ อ สร๎ า งฝา ย น้ า ล๎ น
ล๎น คสล. หมูํที่ 8
ในการเกษตร
คสล. หมูํ 8 บริ เ วณ
นานายวิลัย สมประสงค๑
ตามแบบแปลนปริมาณ
งานที่ ทต.กุ ด ชึ ย งหมี
กาหนด
โครงการกํ อ สร๎ า งฝายน้ า - เพื่อกักเก็บน้าไว๎ใช๎ -ฝายน้ าล๎ น บริ เ วณ
ล๎น คสล. หมูํที่ 8
ในการเกษตร
นานายสั น ติ สุ ข สุ ข
เสริม
ตามแบบแปลนปริมาณ
งานที่ ทต.กุ ด ชึ ย งหมี
กาหนด

2565
(บาท)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

ที่

204

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02

139

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

205 โครงการกั้นฝายน้าล๎นลา
เซบาย หมูํที่ 9

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาด
วํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

- เพื่ อ กั ก เก็ บ น้ าไว๎ -กํอสร๎างผนังกั้นฝาย
ใช๎ในการ
น้าล๎น หมูํ 9 นานาง
เกษตร
สมจิตร ไชยแสง- นา
นายสุวรรณ สารมาศ
ตามแบบแปลนของ
ทต.กุดเชียงหมี
206 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง - เพื่อให๎ประชาชน - กํอสร๎างถนนลูกรัง
หมูํที่ 9 จากนานายถา รส ได๎มีถนนสาหรับใช๎ กว๎าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร
จันทร๑ ถึง นานายสมบูรณ๑ ในการคมนาคม
วงศ๑ไชยา (จากประชาคม และขนสํงผลผลิต หนา 0.07 เมตร
ทางการเกษตร
ระดับตาบล)

100,000

-

-

-

-

มีน้าไว๎ใช๎ในการเกษตรเพิ่มมาก
ขึ้น

- ประชาชนมีน้า กองชําง
ไว๎ใช๎ในการ
เกษตร

40,000

-

-

-

-

-ถนนได๎รับการพัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

- ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจรและ
ขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

กองชําง

207

150,000

-

-

-

-

ถนนได๎รับการพัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

- ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตร

กองชําง

โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
จากนานายสงบ ปุนปอง ถึง
นานายหนูกร ไชยแสง
(จากประชาคม ม.9)

- เพื่อให๎ประชาชน
ได๎มีถนนสาหรับใช๎ใน
การคมนาคม และ
ขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตร

- กํอสร๎างถนนลูกรัง
กว๎าง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร
หนา 0.07 เมตร

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02

140

ที่

โครงการ

208 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
หมูํที่ 9 จากบ๎านนาย
บาเพ็ญ จารุเนตร – บ๎าน
นางทองทิพย๑ พุทธศรีเมือง
209 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
จากนานายวันดี เนตรวงศ๑
– นานายรถ เสียงเย็น

210 โครงการกํอสร๎างถนนดิน
เพื่อการเกษตร จากนานาย
เกินคา ไชยแสง – นานาง
สังวร ไชยจักร

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2561
(บาท)

- เพื่อให๎ประชาชน มี
ถ น น ส า ห รั บ
คมนา ค มได๎ อ ยํ า ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย
- เพื่อให๎ประชาชน
ได๎มีถนนสาหรับใช๎
ในการคมนาคม และ
ขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

- กํอสร๎างถนน คสล.
กว๎าง 4 เมตร. ยาว
1,000 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

2,200,000

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

ประชาชนมี ก าร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ ว และ
ปลอดภัย

กองชําง

- กํอสร๎างถนนลูกรัง
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 500 เมตร
หนา 0.07 เมตร

-

2,200,000

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

กองชําง

- เพื่อให๎ประชาชน
ได๎มีถนนสาหรับใช๎
ในการคมนาคม และ
ขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

- กํอสร๎างถนนดินเพื่อ
การเกษตร
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 500 เมตร
หนา 0.20 ม.

-

40,000

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

- ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตร
- ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตร

วัตถุประสงค๑

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2565
(บาท)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กองชําง

แบบ ผ 02

141
งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

-เพื่อปู องกันน้าทํว ม
ขั ง ในหมูํ บ๎ า นและ
ระบายน้ าเสี ย ออก
จากหมูํบ๎าน

-กํอสร๎างรางระบายน้า
คสล.พร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

85,000

-

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้ า ไ มํ ทํ ว ม ขั ง
พื้ น ที่ แ ละมี ก าร
ระบายน้าสะดวก
ขึ้น

กองชําง

212 โครงการกํอสร๎างบล็อกคอน -เพื่ อ ให๎ ก ารระบาย
เวิร๑ส หมูํที่ 9
น้ าในฤดู ฝ นและฤดู
น้าหลากเป็นไปอยําง
รวดเร็ว และปู อ งกั น
ปั ญ ห า น้ า ทํ ว ม ขั ง
พื้นที่เกษตร
213 โครงการกํอสร๎างบล็อกคอน -เพื่ อ ให๎ ก ารระบาย
เวิร๑ส
น้ าในฤดู ฝ นและฤดู
น้าหลากเป็นไปอยําง
รวดเร็ว และปู อ งกั น
ปั ญ ห า น้ า ทํ ว ม ขั ง
พื้นที่เกษตร

-กํ อ สร๎ า งบล็ อ คคอน
เวิร๑ส จุดนานายสมเดช
ดอกจันทร๑
ตามแ บบแป ลนขอ ง
ทต.กุดเชียงหมี

300,000

-

-

-

-

ใช๎สั ญ จรไปมาได๎ ดี - สํ ง เ ส ริ ม
ขึ้น
การเกษตร และ
บรรเทาปัญหาภัย
แ ล๎ ง ใ น พื้ น ที่
ดาเนินการ

กองชําง

-กํ อ สร๎ า งบล็ อ คคอน
เ วิ ร๑ ส จุ ด น า น า ย
สมบูรณ๑ วงษ๑ไชยา (หมูํ
9)
ตามแ บบแป ลนขอ ง
ทต.กุดเชียงหมี

-

300,000

-

-

-

ใช๎สั ญ จรไปมาได๎ ดี - น้ า ไ มํ ทํ ว ม ขั ง
ขึ้น
พื้ น ที่ ก ารเกษตร
และมีการระบาย
น้าสะดวกขึ้น

กองชําง

ที่

โครงการ

211 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้า คสล.พร๎ อ มฝาปิ ด จาก
บ๎ า นนางหนู จี น ไชยแสง บ๎านนายสีทอง จันแจํม

วัตถุประสงค๑

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2565
(บาท)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ 02

142

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

214 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้า คสล.พร๎อมฝาปิด จาก
บ๎านนางหนูรักษ๑ ไชยะแสง
– บ๎านนายหนูกร ไชยแสง

-เพื่อปูองกันน้าทํวม
ขังในหมูํบ๎านและ
ระบายน้าเสียออก
จากหมูบํ ๎าน

-กํอสร๎างรางระบายน้า
คสล.พร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

170,000

-

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้าไมํทํวมขัง
พื้นที่และมีการ
ระบายน้าสะดวก
ขึ้น

กองชําง

215 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้า คสล.พร๎อมฝาปิด หมูํที่
9 จากบ๎านนายแผน รส
จันทร๑ – บ๎านนายประจักษ๑
ชํวยวงค๑ญาติ

-เพื่อปูองกันน้าทํวม
ขังในหมูํบ๎านและ
ระบายน้าเสียออก
จากหมูบํ ๎าน

-กํอสร๎างรางระบายน้า
คสล.พร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 150 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

255,000

-

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้าไมํทํวมขัง
พื้นที่และมีการ
ระบายน้าสะดวก
ขึ้น

กองชําง

216 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้า คสล.พร๎อมฝาปิด จาก
บ๎านนายธานี ชํวยวงศ๑ญาติ
– บ๎านนายประจักษ๑ ชํวย
วงศ๑ญาติ

-เพื่อเพื่อปูองกันน้า
ทํวมขังในหมูํบ๎าน
และระบายน้าเสีย
ออกจากหมูบํ ๎าน

-กํอสร๎างรางระบายน้า
คสล.พร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

-

170,000

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้าไมํทํวมขัง
พื้นที่และมีการ
ระบายน้าสะดวก
ขึ้น

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02

143

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

217 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้า คสล.พร๎อมฝาปิด จาก
บ๎านนายทองคา มูลหลวง
- บ๎านนายมนตรี รสจันทร๑

-เพื่อปูองกันน้าทํวม
ขังในหมูํบ๎านและ
ระบายน้าเสียออก
จากหมูบํ ๎าน

-กํอสร๎างรางระบายน้า
คสล.พร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

-

170,000

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้าไมํทํวมขัง
พื้นที่และมีการ
ระบายน้าสะดวก
ขึ้น

กองชําง

218 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้า คสล.พร๎อมฝาปิด จาก
บ๎านนางหนูจีน ไชยแสง –
บ๎านนายไพโรจน๑ สุวะเสน

-เพื่อปูองกันน้าทํวม
ขังในหมูํบ๎านและ
ระบายน้าเสียออก
จากหมูบํ ๎าน

-กํอสร๎างรางระบายน้า
คสล.พร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 53 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

-

90,100

-

-

-

-ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้าไมํทํวมขัง
พื้นที่และมีการ
ระบายน้าสะดวก
ขึ้น

กองชําง

219 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้า คสล.พร๎อมฝาปิด จาก
บ๎านนางมณีจันทร๑ ปุนปอง
– บ๎านนางใบ ศรีสุวะ

-เพื่อปูองกันน้าทํวม
ขังในหมูํบ๎านและ
ระบายน้าเสียออก
จากหมูบํ ๎าน

-กํอสร๎างรางระบายน้า
คสล.พร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

-

85,000

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้าไมํทํวมขัง
พื้นที่และมีการ
ระบายน้าสะดวก
ขึ้น

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02

144

ที่

โครงการ

220 โครงการกํอสร๎างราง

ระบายน้า คสล.พร๎อมฝา
ปิด จากบ๎านนายคาภีร๑
ไชยปัญญา ถึงบ๎านนาย
แดง การฟุูง
221 โครงการกํอสร๎างราง

ระบายน้า คสล.พร๎อม
ฝาปิด จากบ๎านนาย
คาภีร๑ ไชยปัญญา ถึง
บ๎านนายวานิช ราชชิต

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-เพื่อปูองกันน้า
ทํวมขังในหมูํบ๎าน
และระบายน้าเสีย
ออกจากหมูํบ๎าน

-กํ อ สร๎ า งรางระบาย 192,000
น้า คสล.พร๎อมฝาปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 400 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

-

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้าไมํทํวมขัง
พื้นที่และมีการ
ระบายน้า
สะดวกขึ้น

-เพื่อปูองกันน้า
ทํวมขังในหมูํบ๎าน
และระบายน้าเสีย
ออกจากหมูํบ๎าน

-กํอสร๎างรางระบาย
น้ า คสล.พร๎ อ มฝา
ปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 200 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

-

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้าไมํทํวมขัง กองชําง
พื้นที่และมีการ
ระบายน้า
สะดวกขึ้น

-

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กองชําง

แบบ ผ 02

145

ที่

โครงการ

222 โครงการกํอสร๎างถนนหิน

คลุก จากวัดปุาสระแก๎วนานายสุนทร ราชชิต

223 โครงการกํอสร๎างถนนดิน

เพื่อการเกษตร หมูํ 10

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

- เพื่อให๎ประชาชน
ได๎มีถนนสาหรับใช๎
ในก าร คมนาคม
และขนสํ ง ผลผลิ ต
ทางการเกษตร

- กํ อ สร๎ าง ถ นนหิ น 480,000
คลุก
กว๎าง 4 เมตร.
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.07 เมตร

-

-

-

-

ถ น น ไ ด๎ รั บ ก า ร - ป ร ะ ช า ช น มี
พั ฒ น า ใ ห๎ ไ ด๎ ก า ร ค ม น า ค ม
มาตรฐาน
สะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย

- เพื่อให๎ประชาชน
ได๎มีถนนสาหรับใช๎
ในการคมนาคม
และขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

- กํอสร๎างถนนดิน
กว๎าง 4 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
จากนานายกอง ราช
ชิต – นานายพรม คน
เพียร

-

300,000

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

-

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

- ประชาชน
กองชําง
ได๎รับความ
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจรและ
ขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

แบบ ผ 02

146

ที่

โครงการ

224 โครงการกํอสร๎างถนน

ลูกรัง หมูํที่ 11 จากนา
นายณพ ห๎องแซง ถึงทาง
แยกเขตบ๎านโนนแดง ต.
ห๎องแซง อ.เลิงนกทา จ.
ยโสธร
225 โครงการกํอสร๎างฝายน้า

ล๎นนานายคงศักดิ์ เศิกศิริ
ถึงนานายไว ปุนปอง
226 โครงการกํอสร๎างราง

ระบายน้า คสล.บ๎านนาง
สวย เพชรไพร ถึงบ๎าน
นางแหวน รักบุญ

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

- เพื่อให๎ประชาชน
ได๎มีถนนสาหรับใช๎
ในการคมนาคม
และขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

- กํอสร๎างถนนลูกรัง
กว๎าง 4 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.07 เมตร

64,000

-

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

- เพื่อให๎ประชาชน
ได๎มีถนนสาหรับใช๎
ในก าร คมนาคม
และขนสํ ง ผลผลิ ต
ทางการเกษตร
- เพื่อให๎ประชาชน
ได๎มีถนนสาหรับใช๎
ในการคมนาคม
และขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

- กํอสร๎างฝายน้าล๎น
นานายคงศักดิ์ เศิกศิริ
ถึงนานายไว ปุนปอง

100,000

-

-

-

-

- มี น้ า ไ ว๎ ใ ช ใ น - ประชาชนมีการ
การเกษตรเพิ่มขึ้น คมนาคมสะดวก

- กํอสร๎างรางระบาย
น้า
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 40 เมตร

170,000

วัตถุประสงค๑

2565
(บาท)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ
- ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตร

รวดเร็ ว
ปลอดภัย

-

-

-

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

น้าไมํทํวมขัง

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองชําง

กองชําง

และ

- ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตร

กองชําง

แบบ ผ 02

147

ที่

โครงการ

227 โครงการกํอสร๎างศาลา

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

-เพื่อเป็นสถานที่ -ดาเนินการกํอสร๎าง 300,000
จัดกิจกรรม
ศาลาประชาคม
รํวมกันของคนใน จานวน 1 หลัง
ชุมชน

-

-

-

-

-ศาลาประชาคม
จานวน 1 หลัง
ด าเนิ น การแล๎ ว
เสร็จ

ประชาชนมี
สถานที่ที่จัด
กิจกรรม
สาธารณะ
รํวมกัน

228 โครงการกํ อ สร๎ า งราง -เพื่ อ เพื่ อ ปู อ งกั น -กํอสร๎างรางระบาย 136,000

-

-

-

-

ไมํมีน้าทํวมขัง

- น้ าไมํ ทํ ว มขั ง
พื้นที่และมีการ
ร ะ บ า ย น้ า
สะดวกขึ้น

ประชาคม หมูํที่ 12

ระบายน้า จากบ๎านนาง น้ า ทํ ว ม ขั ง ใ น
วิลัยลักษณ๑ ปุนปอง ถึง ห มูํ บ๎ า น แ ล ะ
บ๎านนายเยื้อน ไชยแสง ร ะ บ า ย น้ า เ สี ย
ออกจากหมูํบ๎าน

น้ า คสล.พร๎ อ มฝา
ปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 40.00 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กองชําง

กองชําง

แบบ ผ 02

148

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

229 โครงการกํ อ สร๎ า งราง -เพื่ อ เพื่ อ ปู อ งกั น -กํอสร๎างรางระบาย

ระบายน้า จากบ๎านนาย
หวด วงศ๑ไชยา คสล. ถึง
บ๎ า นนายปรางทอง รั ก
บุ ญ ร ะ ย ะ ท า ง 4 0
เมตร

น้ า ทํ ว ม ขั ง ใ น
ห มูํ บ๎ า น แ ล ะ
ร ะ บ า ย น้ า เ สี ย
ออกจากหมูํบ๎าน

น้ า คสล.พร๎ อ มฝา
ปิด
กว๎าง 0.30 เมตร
ยาว 40.00 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

เพื่อซํอมแซมถนน
ซํอมแซมผิวจราจรถนน ที่ใช๎ลาเลียงพืชผล
ลูกรังสายทาง
ทางการเกษตร
การเกษตร
และสะดวกใน
การสัญจรไปมา
231 โครงการปรับปรุงภูมิ
เพื่อให๎เป็น
ทัศน๑ภายใน
สถานที่เรียนรู๎
สถานศึกษา/ศูนย๑พัฒนา และการพัฒนา
เด็กเล็ก
สมวัยของเด็ก
ปฐมวัย

-ดาเนินการปรับปรุง
ซํอมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 35,000
ตารางเมตร
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศรีบุญเรือง

230 โครงการปรับปรุง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

136,000

-

-

-

-น้าไมํทํวมขัง - น้าไมํทํวมขัง กองชําง
พื้นที่และมีการ
ระบายน้า
สะดวกขึ้น

400,000

-

-

-

-

ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน

เกษตรกรมีการ กองชําง
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

100,000

-

-

-

-

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก
จานวน 1
แหํง

มีสถานที่เรียนรู๎ กองชําง
และพัฒนาการ
สมวัยของเด็ก
ปฐมวัย

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02

149

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค๑

232 โครงการติ ด ตั้ ง ไฟฟู า เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวําง หมูํที่ 11

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ทาการติดตั้งไฟฟูา
แสงสวํางกับผู๎ใช๎ สํองสวําง จากแยก
เส๎นทางคมนาคม สะพานไปบ๎านห๎อง
ในเวลากลางคืน แซง – สวนนาย
อุดร เมืองพิล

2561
(บาท)

80,000

งบประมาณและที่ผํานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมี
ป ร ะ ช า ช น ผู๎ ใ ช๎ กองชําง
คุณภาพชีวิตที่ดี เส๎ น ทางคมนาคม
ขึ้น
ส า ย ตํ า ง ๆ ใ น
พื้ น ที่ ได๎ รั บ ความ
ส ะ ด ว ก ใน เ ว ล า
กลางคื น มี ค วาม
ปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพย๑สิน การ
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ล ด
น๎อยลง

แบบ ผ 02

150

วัตถุประสงค์

โครงการกํอสร๎างศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กขนาด
กลางบ๎านห๎วยยาง หมูํที่
2

เพื่อให๎เป็นสถานที่
เรียนรู๎และพัฒนา
สมวัยของเด็ก
ปฐมวัย

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 1 แหํง ตาม
แบบมาตรฐาน ทต.
กาหนด

-

2,500,000

2,500,000

-

โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบา๎ น แบบ
บาดาลขนาดใหญํ แบบ
อัตโนมัติ หมูํที่ 3
โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบา๎ น แบบ
บาดาลขนาดใหญํ แบบ
อัตโนมัติ หมูํที่ 5

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้าใช๎อุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง

ระบบประปาหมูํบ๎าน
แบบบาดาล หมูํที่ 3

-

4,500,000

4,500,000

-

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้าใช๎อุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง

ระบบประปาหมูํบ๎าน
แบบบาดาล หมูํที่ 5

-

4,500,000

4,500,000

-

ที่

โครงการ

233

234

235

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกุดขุ่น
สวาสดิ์ ที่ได้รับ
การก่อสร้าง แล้ว
เสร็จจานวน 1
แห่ง
มีน้าประปา
หมู่บ้าน ได้
มาตรฐาน

มีสถานที่เรียนรู้
และพัฒนาการ
สมวัยของเด็ก
ปฐมวัย

กองชําง

ประชาชนมีน้าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

มีน้าประปา
หมู่บ้าน ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองชําง

แบบ ผ 02

151
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

236

โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบา๎ น แบบ
บาดาลขนาดใหญํ แบบ
อัตโนมัติ หมูํที่ 9
โครงการกํอสร๎างถนน
คสล.จากบ๎านแก๎งนาคา
หมูํที่ 8 – บ๎านกุดแข๎ดํอน
หมูํที่ 12

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้าใช๎อุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง

ระบบประปาหมูํบ๎าน
แบบบาดาล หมูํที่ 9

-

4,500,000

4,500,000

-

มีน้าประปา
หมู่บ้าน ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองชําง

เพื่อให๎ประชาชน มี
ถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กํอสร๎างถนน คสล.
กว๎าง 6 เมตร. ยาว
6,600 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

20,000,000 20,000,000

-

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองชําง

โครงการกํอสร๎างถนน
คสล. บ๎านห๎วยยาง หมูํที่
2 – ตํอเขตบ๎านมันปลา

เพื่อให๎ประชาชน มี
ถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กํอสร๎างถนน คสล. (จด
เขตบ๎านมันปลา)กว๎าง
6 เมตร. ยาว 1,500
เมตร หนา 0.15 เมตร

-

5,625,000

-

1. ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดล
1. ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

- ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองชําง

237

238

5,625,000

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

152
2561
(บาท)
239 โครงการกํอสร๎างถนน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อให๎ประชาชน
มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กํอสร๎างถนน คสล.
กว๎าง 4 เมตร. ยาว
6,000 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

20,000,000 20,000,000

-

-

240 โครงการซํอมสร๎าง

เพื่อให๎ประชาชน
ถนน คสล. ด๎วย
มีถนนสาหรับ
ถนนลาดยางแอสฟัลท๑ คมนาคมได๎อยําง
ติก
สะดวก รวดเร็ว
สายบ๎านห๎วยยาง –
และปลอดภัย
บ๎าน กุดเชียงหมี

ซํอมสร๎าง คสล.
ด๎วยถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติก กว๎าง
4 เมตร. ยาว
2,000 เมตร หนา
0.04 เมตร

-

6,664,000

6,664,000

-

-

241 โครงการกํอสร๎าง

กํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติก กว๎าง 5
เมตร. ยาว 4,000
เมตร หนา 0.04
เมตร

-

16,660,000 16,660,000

-

-

คสล. บ๎านกุดเชียงหมี
– ตํอเขตบ๎านนาโพธิ์
(ถนนเจ๎าเสด็จ)

เพื่อให๎ประชาชน
ถนนลาดยางแอสฟัลท๑ มีถนนสาหรับ
ติก
คมนาคมได๎อยําง
สายบ๎านแก๎งนาคา – สะดวก รวดเร็ว
อํางเก็บน้าห๎วยยาง
และปลอดภัย

1. ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง
1. ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

1. ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

153

242 โครงการกํอสร๎าง

เตาเผาขยะ

243 โครงการกํอสร๎างถนน

ไร๎ฝุน

244 โ ค ร ง ก า ร กํ อ ส ร๎ า ง

ถนนลาดยางแอลฟัลท๑
ติกคอนกรีต สายบ๎าน
แก๎งนาคา – บ๎านกุด
แข๎ดํอน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2,000,000

-

เพื่อเป็นการ
บริหารจัดการ
ขยะอยํางมี
ประสิทธิภาพ

กํอสร๎างเตาเผาขยะ
หมูํที่ 8 บ๎านแก๎งนา
คา

-

2,000,000

เพื่อให๎ประชาชน
มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชน
มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กํอสร๎าง/ปรับปรุง
ผิวถนนที่เป็นลูงรัง
ให๎เป็นถนนลาดยาง
จากบ๎านกุดแข๎ดํอน
- บ๎านแก๎งนาคา
กํอสร๎าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติก ระยะทาง
4,000 เมตร

-

-

-

2565
(บาท)
-ปริมาณขยะใน
พื้นที่ มีจานวนที่
ลดลง

เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น
การลดปริ ม าณ
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย
แ ล ะ ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการ
กาจัดขยะมูลฝอย

สานักปลัด

4,600,000 4,600,000 4,600,000 ถนนได้รับการ
พัฒนาให้ได้
มาตรฐาน

- ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และลอดภัย

กองชําง

ถนนได้รับการ
พัฒนาให้ได้
มาตรฐาน

- ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และลอดภัย

กองชําง

14,000,000 14,000,000

-

-

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

154
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

กํอสร๎างถนน คสล.
ยาว 200 เมตร
กว๎าง 4 เมตร

-

500,000

500,000

-

1. ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

เพื่อให๎ประชาชน ระบบประปา
ระบบประหมูํบ๎าน
มีน้าใช๎อุปโภค
หมูํบ๎านแบบบาดาล
แบบบาดาลขนาดใหญํ บริโภคอยํางทั่วถึง หมูํที่ 11
แบบอัตโนมัติ หมูํที่

-

4,500,000

4,500,000

-

ประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาล
ขนาดใหญ่
แบบอัตโนมัติ
หมู่ที่ 9 ที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ

ประชาชนมีน้า
ใช้อุปโภค
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองชําง

245 โ ค ร ง ก า ร กํ อ ส ร๎ า ง เพื่อให๎ประชาชน

ถนนคสล. หมูํ ที่ 11
จากนานายแสนพั น ธ๑
รักบุญ – บ๎านนางพวง
ผกา วงค๑มณี

มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

246 โครงการกํอสร๎าง

11

2565
(บาท)

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

155

247 โครงการกํอสร๎าง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อให๎ประชาชน
มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กํอสร๎างถนน คสล.
ยาว 200 เมตร
กว๎าง 4 เมตร

-

300,000

300,000

-

-

1. ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัติเหตุ
ลดลง

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองชําง

248 โครงการขุดลอกลาเซบาย

เพื่อกักเก็บน้าไว๎ใช๎
ในการเกษตร

ขุดลอกฝายน้าล๎น หมูํที่
4

-

500,000

500,000

-

-

ประชาชนมีน้าไว๎
ใช๎ในการเกษตร

กองชําง

249 โครงการกํอสร๎างถนน

เพื่อให๎ประชาชน มี
ถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กํอสร๎างถนน คสล.
กว๎าง 4 เมตร. ยาว
2,900 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

7,540,000

7,540,000

-

-

ขุดลอกฝายน้าล้น
หมู่ที่ 4
ดาเนินการแล้ว
เสร็จ
1. ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองชําง

ถนนคสล. หมูํที่ 11
จากบ๎านนายบุญมี สี
วะอุทัย – นานายไว
ปุนปปอง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
แก๎งนาคา หมูํที่ 8 – บ๎าน
กุดเชียงหมี หมูํที่ 10

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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250 โครงการซํอมแซมฝาย

น้าล๎นลาเซบาย บ๎าน
สวาสดิ์ หมูํที่ 3
251 โครงการกํอสร๎างราง

ระบาย น้า หมูํที่ 10
จากบ๎านนางอุษา
อาษาศรี – บ๎านนาย
ยุบล รักสะอาด
252 โครงการกํอสร๎างฝาย
น้าล๎นลาห๎วยยาง
ตอนบน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

200,000

-

-

-

ผลผลิตทางการ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้า
ไว๎ใช๎ใน
การเกษตร

กองชําง

เพื่อกักเก็บน้าไว๎
ใช๎ในการเกษตร

ฝายน้าล๎นลาเซบาย
บ๎านสวาสดิ์ หมูํที่ 3

เพื่อให๎ประชาชน
มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
เพื่อกักเก็บน้าไว๎
ใช๎ในการเกษตร

รางระบายน้า กว๎าง
0.30 ม.x 0.50 ม.
ลึก 0.30 ม.

100,000

-

-

-

ไม่มีน้าท่วมขัง

มีการ
ระบายน้าที่
ท่วมขังใน
ฤดูฝนได้ดี

กองชําง

กํอสร๎างฝายน้าล๎น
สันบริเวณลาห๎วย
ยางตอนบน

800,000

-

-

-

ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้า
ไว๎ใช๎ใน
การเกษตร

กองชําง

แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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253 โครงการซํอมแซมถนน เพื่อให๎ประชาชน

คสล.ด๎วยแอสฟัลท๑ติก

มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

254 โครงการซํอมแซมถนน เพื่อให๎ประชาชน

คสล.ด๎วยแอสฟัลท๑ติก

มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ซํอมแซมถนน คสล.
ด๎วยแอสฟัลท๑ติก
ระยะทาง 310 x 4
ม.
-หมูํที่ 1 จากบ๎าน
นายไพโรจน๑ แสง
ประจักษ๑ - ไปบ๎าน
นาเซ

-

499,500

499,500

-

-

ซํอมแซมถนน คสล.
ด๎วยแอสฟัลท๑ติก
ระยะทาง 310 x 4
ม.
-หมูํที่ 2 จากหน๎า
โรงเรียนบ๎านห๎วย
ยาง - บ๎านกุดเชียง
หมี

-

499,500

499,500

-

1. ถนนได๎รับการ ประชาชนมี

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัตเิ หตุ
ลดลง
-

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

1. ถนนได๎รับการ ประชาชนมี

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัตเิ หตุ
ลดลง

กองชําง

กองชําง

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

158

255 โครงการซํอมแซมถนน เพื่อให๎ประชาชน

คสล.ด๎วยแอสฟัลท๑ติก

มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

256 โครงการซํอมแซมถนน เพื่อให๎ประชาชน

คสล.ด๎วยแอสฟัลท๑ติก

มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ซํอมแซมถนน คสล.
ด๎วยแอสฟัลท๑ติก
ระยะทาง 310 x 4
ม.
-หมูํที่ 3 จากแยก
ทางหลวงชนบท โรงเรียนนาโปรํง
ประชาสรรค๑

-

499,500

499,500

-

-

ซํอมแซมถนน คสล.
ด๎วยแอสฟัลท๑ติก
ระยะทาง 310 x 4
ม.
-หมูํที่ 4 จากบ๎าน
นายสารวย แก๎ว
หาญ - บ๎านนาย
อุดร พิมพ๑อินทร๑

-

499,500

499,500

-

1. ถนนได๎รับการ ประชาชนมี

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัตเิ หตุ
ลดลง
-

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

1. ถนนได๎รับการ ประชาชนมี

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัตเิ หตุ
ลดลง

กองชําง

กองชําง

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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257 โครงการซํอมแซมถนน เพื่อให๎ประชาชน

คสล.ด๎วยแอสฟัลท๑ติก

มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

258 โครงการซํอมแซมถนน เพื่อให๎ประชาชน

คสล.ด๎วยแอสฟัลท๑ติก

มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ซํอมแซมถนน คสล.
ด๎วยแอสฟัลท๑ติก
ระยะทาง 310 x 4
ม.
-หมูํที่ 5 จากแยก
หน๎าโรงเรียนบ๎าน
กุดแข๎ดํอนหนองบัว
- บ๎านนายแผน รส
จันทร๑
ซํอมแซมถนน คสล.
ด๎วยแอสฟัลท๑ติก
ระยะทาง 310 x 4
ม.
-หมูํที่ 6 จากหน๎า
วัดทํามงคล - บ๎าน
ห๎วยยาง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

499,500

499,500

-

-

-

499,500

499,500

-

1. ถนนได๎รับการ ประชาชนมี

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัตเิ หตุ
ลดลง
-

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

1. ถนนได๎รับการ ประชาชนมี

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัตเิ หตุ
ลดลง

กองชําง

กองชําง

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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259 โครงการซํอมแซมถนน เพื่อให๎ประชาชน

คสล.ด๎วยแอสฟัลท๑ติก

มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

260 โครงการซํอมแซมถนน เพื่อให๎ประชาชน

คสล.ด๎วยแอสฟัลท๑ติก

มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ซํอมแซมถนน คสล.
ด๎วยแอสฟัลท๑ติก
ระยะทาง 310 x 4
ม.
-หมูํที่ 7 จากศาลา
กลางบ๎าน - ทาง
ออกไปบ๎านกุดแข๎
ดํอน

-

499,500

499,500

-

-

ซํอมแซมถนน คสล.
ด๎วยแอสฟัลท๑ติก
ระยะทาง 310 x 4
ม.
-หมูํที่ 8 จากหน๎า
โรงเรียนบ๎านแก๎งนา
คา - ศาลา
กลางบ๎าน

-

499,500

499,500

-

1. ถนนได๎รับการ ประชาชนมี

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัตเิ หตุ
ลดลง
-

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

1. ถนนได๎รับการ ประชาชนมี

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัตเิ หตุ
ลดลง

กองชําง

กองชําง

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
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261 โครงการซํอมแซมถนน เพื่อให๎ประชาชน

คสล.ด๎วยแอสฟัลท๑ติก

มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

262 โครงการซํอมแซมถนน เพื่อให๎ประชาชน

คสล.ด๎วยแอสฟัลท๑ติก

มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ซํอมแซมถนน คสล.
ด๎วยแอสฟัลท๑ติก
ระยะทาง 310 x 4
ม.
-หมูํที่ 9 จากบ๎าน
นายแผน รสจันทร๑ ทางไปบ๎านแก๎งนา
คา

-

499,500

499,500

-

-

ซํอมแซมถนน คสล.
ด๎วยแอสฟัลท๑ติก
ระยะทาง 310 x 4
ม.
-หมูํที่ 10 จาก รพ
สต.กุดเชียงหมี บ๎านแก๎งนาคา

-

499,500

499,500

-

1. ถนนได๎รับการ ประชาชนมี

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัตเิ หตุ
ลดลง
-

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

1. ถนนได๎รับการ ประชาชนมี

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัตเิ หตุ
ลดลง

กองชําง

กองชําง

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
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263 โครงการซํอมแซมถนน เพื่อให๎ประชาชน

คสล.ด๎วยแอสฟัลท๑ติก

มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

264 โครงการซํอมแซมถนน เพื่อให๎ประชาชน

คสล.ด๎วยแอสฟัลท๑ติก

มีถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ซํอมแซมถนน คสล.
ด๎วยแอสฟัลท๑ติก
ระยะทาง 310 x 4
ม.
-หมูํที่ 11 จากบ๎าน
นายสุพรรณ
บุญพัฒน๑ - ศาลา
ประชาคม หมูํ 11

-

499,500

499,500

-

-

ซํอมแซมถนน คสล.
ด๎วยแอสฟัลท๑ติก
ระยะทาง 310 x 4
ม.
-หมูํที่ 12 จากบ๎าน
นายเร็วไว จารุเนตร
- บ๎านหนองนก
เขียน

-

499,500

499,500

-

1. ถนนได๎รับการ ประชาชนมี

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัตเิ หตุ
ลดลง
-

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

1. ถนนได๎รับการ ประชาชนมี

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และอุบัตเิ หตุ
ลดลง

กองชําง

กองชําง

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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265 โครงการกํอสร๎างถนนดิน

ซีเมนต๑ผสมโพลิเมอร๑ ผิว
ลาดยาง Cape Seal ถนน
สายกุดแหํ – โคกหินกอง
(ชํวงระหวํางบ๎านกุดแข๎
ดํอน – บ๎านโคกหินกอง)
หมูํที่ 12 บ๎านกุดแข๎ดํอน
ตาบลกุดเชียงหมี อาเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
266 โครงการกํอสร๎างถนนดิน
ซีเมนต๑ผสมโพลิเมอร๑ ผิว
ลาดยาง Cape Seal ถนน
สายบ๎านกุดแข๎ดํอน –
บ๎านแก๎งนาคา (ชํวง
ระหวํางบ๎านกุดแข๎ดํอน
หมูํที่ 9 – บ๎านแก๎งนาคา)
ตาบลกุดเชียงหมี อาเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร

เพื่อให๎ประชาชน มี
ถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

เพื่อให๎ประชาชน มี
ถนนสาหรับ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกว๎าง 6 เมตร
ยาว 1,260 เมตร ไหลํ
ทางข๎างละ 1.50 เมตร
หรือพื้นที่ลาดยางไมํ
น๎อยกวํา 11,340 ตร.
ม. พร๎อมปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย
รายละเอียดตามแบบ
ทต.กุดเชียงหมี กาหนด
ขนาดกว๎าง 6 เมตร
ยาว 1,900 เมตร ไหลํ
ทางข๎างละ 1.50 เมตร
หรือพื้นที่ลาดยางไมํ
น๎อยกวํา 11,440 ตร.
ม. พร๎อมปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย
รายละเอียดตามแบบ
ทต.กุดเชียงหมี กาหนด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

2,470,000

2,470,000

2,470,000 2,470,000 1. ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองชําง

-

2,490,000

2,490,000

2,490,000 2,490,000 1. ถนนได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองชําง

แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วย
รับผิดชอ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

9,998,500

-

-

-

-

-

โครงการกํอสร๎างถนนดิน
ซีเมนต๑ผสมโพลิเมอร๑ ผิว
ลาดยาง Cape Seal ถนน
สายบ๎านห๎วยยาง– บ๎านนา
โพธิ์ (ชํวงบ๎านห๎วยยาง หมูํ
ที่ 2) ตาบลกุดเชียงหมี
อาเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร

เพื่อให๎ประชาชน มี
ถนนสาหรับคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกว๎าง 6 เมตร
ยาว 1,430 เมตร ไหลํ
ทางข๎างละ 1.00 เมตร
หรือพื้นที่ลาดยางไมํ
น๎อยกวํา 11,440 ตร.ม.
พร๎อมปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย

-

โครงการกํอสร๎างถนนดิน
ซีเมนต๑ผสมโพลิเมอร๑ ผิวลาด
ยาง Cape Seal ถนนสาย
กุดแหํ – โคกหินกอง (ชํวง
ระหวํางบ๎านกุดแข๎ดํอน หมูํ
ที่ 11 – หมูํที่ 12) ตาบลกุด
เชียงหมี อาเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร

เพื่อให๎ประชาชน มี
ถนนสาหรับคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกว๎าง 6 เมตร
ยาว 700 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 4,200
ตร.ม. พร๎อมปูาย
โครงการ จานวน 1
ปูาย

-

3,670,800

-

1. ถนนได๎รับการ

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง
1. ถนนได๎รับการ

พัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน
2.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช

แบบ ผ 02

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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269 โครงการกํอสร๎างฝาย

ชะลอน้า ตาม
แนวทางพระราชดาริ
หมูํที่ 1

เพื่อบรรเทา
ปัญหาน้าทํวมใน
ฤดูฝน และเพิ่ม
ปริมาณน้าสารอง
สาหรับ
การเกษตรในชํวง
ฤดูแล๎ง

กํอสร๎างฝายชะลอ
น้าฝาย(ฝายแก๎มลิง)
ตามแนวทาง
พระราชดาริ
หมูํที่ 1 จุดนานาย
ประหยัด สาระไชย

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

100,000

-

2565
(บาท)

ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น
จากผลผลิตทาง
การเกษตร

-บรรเทาความ
เสียหายจากน้า
ทํวมในฤดูฝน
และเพิ่ม
ปริมาณน้า
สารอง เพื่อใช๎
การเกษตรใน
หน๎าแล๎ง

กองชําง
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2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

167
ที่
๑

โครงการ
โครงการฝึกอบรม
สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู๎และ
ประสบการณ๑ของ
ผู๎บริหารสมาชิก
สภา พนักงาน
ลูกจ๎าง ของ
เทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดสํงผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงานและ
พนักงานจ๎างเข๎ารับ
การฝึกอบรมตาม
โครงการ

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

256๕
(บาท)
100,000 จานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
สามารถ
เพิ่มพูน
ทักษะใน
การ
ปฏิบัติงาน
ร๎อยละ
80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงานและ
พนักงานจ๎าง
ได๎รับความรู๎
และ
ประสบการณ๑
มาพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

168
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

โครงการ

2

โครงการเทศบาลตาบล
กุดเชียงหมี สัญจร

3

โครงการศึ ก ษาอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน
ข อ ง ค ณ ะ ผู๎ บ ริ ห า ร
สมาชิ ก สภาเทศบาล
พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล
พนักงานจ๎าง ฯลฯ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เ พื่ อ ใ ห๎ บ ริ ก า ร ประชาชนในตาบล
ประชาชนในพื้นที่
กุดเชียงหมี

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ
พัฒนาศักยภาพใน
การทางานของคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ๎าง ฯลฯ

ผู๎บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ๎าง ฯลฯ
ของเทศบาลตาบล
กุดเชียงหมี

2561
(บาท)
10,000

300,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

300,000

300,000

2564
(บาท)
10,000

256๕
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ได๎รับ
บริการ
จาก
ภาครัฐ
เพิ่มมาก
ขึ้น

ประชาชน
ไ ด๎ รั บ ไ ด๎ รั บ
บริ กา ร อยํ า ง
ทั่วถึง

300,000 300,000 ดาเนิน
การศึกษา
ดูงาน
จานวน 1
ครั้ง/ปี

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

สานัก
ปลัด

น าความรู๎ ที่ ไ ด๎ สานักปลัด
จากการศึ ก ษา
ดู ง านมาใช๎ ใ ห๎
เกิ ด ประโยชน๑
ในการพั ฒ นา
ท๎องถิ่น ตํอไป
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการปกปูองสถาบัน
สาคัญของชาติ

เพื่อเป็นการ
ปกปูองสถาบัน
พระมหากษัตริย๑
และเสริมสร๎าง
ความปรองดอง
ของคนใน
ท๎องถิ่น

5

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค๑
วันตํอต๎านยาเสพติดโลก

เพื่อให๎ทุกภาคสํวน
ได๎รํวมกิจกรรม
รณรงค๑วันตํอต๎าน
ยาเสพติดโลก

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรมที่ให๎
ความรู๎และที่
เกี่ยวกับการ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย๑

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอเลิง
นกทา

2561
(บาท)
15,000

2562
(บาท)
15,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
15,000

5,000

5,000

5,000

2564
(บาท)
15,000

256๕
(บาท)
15,000

5,000

5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชน
มีสํวนรํวม
ในการ
ปกปูอง
สถาบัน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความจงรักภักดี
และเกิดความ
ปรองดอง
สมานฉันท๑ของ
คนในท๎องถิ่น

สานัก
ปลัด

จานวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม
รณรงค๑วัน
ตํอต๎านยา
เสพติโลก
เพิ่มขึ้น

ทุกภาคสํวนได๎รํวม
กิจกรรมวันตํอต๎าน
ยาเสพติดโลก

เทศบาล/
อาเภอเลิง
นกทา
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

6

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู๎
ประสานพลังแผํนดิน
(25 ตาสับปะรด)

เพื่อ
ประสานงาน
ด๎านพลังแผํนดิน
(25ตา
สับปะรด)
จานวน 145
หมูํบ๎านๆละ5
คน รวม 725
คน

7

โครงการขับเคลื่อนการน๎อม
นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูํการ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

1. ชุดครูฝึกระดับ อุดหนุนที่ทาการ
อาเภอ/ตาบล
ปกครองอาเภอเลิง
2. ฝึกสอนและ
นกทา
ถํายทอดความรู๎
ขับเคลื่อนการน๎อม
นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูํการปฏิบัติจน
เป็นวิถีชีวิต ทั้ง 10
ตาบล 145
หมูํบ๎าน

อุดหนุนที่ทา
การปกครอง
อาเภอเลิงนก
ทา

2561
(บาท)
10,000

2562
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
10,000

-

5,000

5,000

2564
(บาท)
10,000

256๕
(บาท)
10,000

5,000

5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จัดเวรยาม
เฝูาระวัง
ปัญหายา
เสพติด
อยําง
ตํอเนื่อง

สามารถลด
ระดับความ
รุนแรงของยา
เสพติด

เทศบาล/
อาเภอเลิง
นกทา

ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม
ร๎อย 50 มี
ความรู๎ความ
เข๎าใจถึง
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชน
สามารถนาเอา
หลักการน๎อมนา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํการ
ปฏิบัติจนเป็นวิถี
ชีวิต ไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎

เทศบาล/
อาเภอเลิง
นกทา
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

โครงการออกให๎บริการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริการจัดเก็บ
ภาษี

9

โครงการจัดเก็บแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สิน

เพื่อจัดทาแผนที่
และทะเบียน
ทรัพย๑สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนใน
ตาบลกุดเชียงหมี

2561
(บาท)
5,000

ตาบลกุดเชียงหมี

50,000

2562
(บาท)
5,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
5,000

2564
(บาท)
5,000

256๕
(บาท)
5,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ดาเนินการ
ออกจัดเก็บ
ภาษี จานวน
1 ครั้ง/ปี

ผู๎มีหน๎าที่เสีย
ภาษีได๎รับ
ทราบและ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
การเสียภาษี
ตํางๆ

กองคลัง

จัดทาแผนที่ การจัดเก็บภาษี
ภาษีแล๎วเสร็จ ได๎เพิ่มขึ้น

กองคลัง

172

2.3 แผนงานสาธารณสุข

173
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาศักยภาพ/
ศึกษาดูงานบุคลากรด๎านกู๎
ชีพ-กู๎ภัยและระบบ
การแพทย๑ฉุกเฉิน
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
อาเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร
ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓

- เพื่อเสริมสร๎าง
ศักยภาพของบุคลากร
ในระบบการแพทย๑
ฉุกเฉินให๎มีความ
เข๎มแข็งและยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาระบบ
ปฏิบัติ การแพทย๑
ฉุกเฉินให๎ครอบคลุม
ทั่วถึงโดยให๎ผู๎เจ็บปุวย
ฉุกเฉินได๎รับการบริการ
ที่ได๎มาตรฐาน ทันทํวงที

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- อาสาสมัคร
สาธารณสุข
และบุคลากร
หนํวยกู๎ชีพ
เทศบาลตาบล
กุดเชียงหมี
รวมทั้งสิ้น 30
คน

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

256๕
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
สามารถ
เข๎าถึง
บริการทาง
บริการ
การแพทย๑
ฉุกเฉิน
เพิ่มขึ้น

-บุคลากรและ
อาสาสมัครกู๎ชีพ
มีความพร๎อมใน
ทุกด๎าน ในการ
ปฏิบัติหนาที่เมื่อ
เกิดเหตุเจ็บปุวย
ฉุกเฉินอยํางมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
-ผู๎เจ็บปุวย
ฉุกเฉินได๎รับการ
ดูแลอยํางถูกต๎อง
รวดเร็วทันทํวงที
ลดอันตรายที่เกิด
จากการบาดเจ็บ
ทั้งทางรํางกาย
และจิตใจ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

174
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่
2

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการควบคุม ปูองกัน
โรคไข๎เลือดออก
พื้นที่ ตาบลกุดเชียงหมี
อาเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร ปีงบประมาณ
2563

- เพื่อสํงเสริมการ
ควบคุม และปูองกัน
โรคไข๎เลือดออก โดย
อาศัยกลุํมบุคลากรใน
ชุมชน เชํน ประชาชน
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมูํบ๎าน ตัวแทน
สถานศึกษา ตัวแทน
ภาคประชาชน ตัวแทน
ระดับหมูํบ๎าน
- เพื่อกระตุ๎นให๎
ประชาชนในพื้นที่ได๎
ตระหนักถึงปัญหา
สาเหตุ และรํวม
ดาเนินการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาโรค
ไข๎เลือดออกอยํางจริงจัง
และตํอเนื่อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- หมูํบ๎านใน
เขตรับผิดชอบ
ทั้งหมด 12
หมูํบ๎าน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,100

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
256๕
(บาท)
(บาท)
100,100 100,100 -ไมํมผี ู๎ปุวย มีการทาลาย
ด๎วยโรค
แหลํงเพาะพันธ๑
ไข๎เลือดออก ลูกน้ายุงลาย มี
กิจกรรมรณรงค๑
ควบคุมและ
ปูองกันโรคทุก
รูปแบบอยําง
ตํอเนื่อง ทั้งใน
ระดับ
สถานศึกษา
และหมูํบา๎ น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

175
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่
3

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการปรับปรุงสถานที่ - เพื่อปรับปรุงรูปแบบ - สถานที่
เทกองขยะมูลฝอยให๎เป็น การเทกองขยะมูลฝอย ( กาจัดขยะมูล
สถานที่เทกองขยะมูลฝอย Open Dump ) ให๎เป็น
ฝอยแบบเท
ควบคุม เทศบาลตาบล
สถานที่เทกองขยะมูล กองของ
กุดเชียงหมี อาเภอเลิงนก ฝอยตามแบบควบคุม
เทศบาลตาบล
ทา จังหวัดยโสธร
(Controlled Dump )
กุดเชียงหมี
ประจาปีงบประมาณ
- เพื่อลดปัญหา
บ๎านแก๎งนาคา
๒๕๖๓
ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ตาบลกุดเชียง
และสุขภาพอนามัยที่
หมี อาเภอเลิง
อาจเกิดขึ้นจากการ
นกทา จังหวัด
ดาเนินการเทกองขยะ ยโสธร จานวน
มูลฝอย
๑ แหํง
- เพื่อยืดระยะเวลาใช๎
งานพื้นที่เพื่อกาจัดขยะ
มูลฝอยในบริเวณ
ดังกลําว

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
256๕
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 เทศบาล
ตาบลกุด
เชียงหมี
สามารถยืด
อายุการใช๎
งานสถานที่
กาจัดขยะ
มูลฝอย
ออกไปได๎อีก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.เชิงปริมาณ
-สถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตาบลกุด
เชียงหมี มี
สมรรถนะในการ
ดาเนินงาน
เป็นไปตาม
ข๎อกาหนดของ
กรมควบคุม
มลพิษ
๒.เชิงคุณภาพ
-สถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตาบลกุด
เชียงหมีมี
สมรรถนะ ใน
การดาเนินงาน
อยํางมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่
4

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริด๎าน
สาธารณสุข
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ประจาปีงบประมาณ
2563

1. เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับการดูแลด๎าน
สาธารณสุขอยํางทั่วถึง
2.เพื่อให๎ชุมชนมีสํวน
รํวมในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและของคน
ในชุมชน
3.เพื่อเกิดความรักและ
สามัคคี
4.เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรคในพื้นที่ของ
ตนเอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
หมูํบ๎านในเขต 240,000
รับผิดชอบ
12 หมูํบ๎าน

2562
(บาท)
240,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
240,000 240,000

256๕
(บาท)
240,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชน
สามารถ
เข๎าถึง
บริการ
ทางด๎าน
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
1. ประชาชนใน สานักปลัด
ชุมชนได๎รับการ
บริการด๎าน
สาธารณสุข
อยํางทั่วถึง
2.ประชาชนใน
ชุมชนมีความ
เข๎มแข็งด๎าน
การควบคุมและ
ปูองกันโรค
3.เกิดความ
สามัคคี
ปรองดอง
ชํวยเหลือ
แบํงปัน
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

177
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่
5

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่ง ๑.เพื่อสร๎างและจัดการ 1. บุคลากร
390,000
ทีม กู๎ชีพ-กู๎ภัย
ความรู๎รวมถึงพัฒนา
หนํวยกู๎ชีพ
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ระบบข๎อมูลสารสนเทศ เทศบาลตาบล
อาเภอเลิงนกทา จังหวัด เพื่อรองรับการตัดสินใจ กุดเชียงหมี
ยโสธร
เชิงนโยบายการบริหาร จานวน 5 คน
ประจาปีงบประมาณ
จัดการและการ
2. พัฒนา
๒๕๖๓
ปฏิบัติการทีเ่ หมาะสม ระดับหนํวย
๒.เพื่อพัฒนาระบบ
เคลื่อนที่เร็ว
ปฏิบัติการแพทย๑ฉุกเฉิน จากระดับ FR.
ให๎ครอบคลุมทั่วถึงโดย เป็นระดับ BLF
ให๎ผู๎เจ็บปุวยฉุกเฉิน
ได๎รับการบริการที่ได๎
มาตรฐาน ทันทํวงที
๓.เพื่อเสริมสร๎าง
ศักยภาพของบุคลากร
ในระบบการแพทย๑
ฉุกเฉินให๎มีความ
เข๎มแข็งและยั่งยืน

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
390,000 900,000 900,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

256๕
(บาท)
900,000 ประชาชนใน
เขตพื้นที่
ได๎รับบริการ
อยํางมี
ประสิทธิภาพ
ตลอด 24
ชั่วโมง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
๑.มีระบบ
โครงสร๎าง และ
บทบาทหน๎าที่ที่
ชัดเจนในการ
บริการการแพทย๑
ฉุกเฉิน
๒.บุคลากรและ
อาสาสมัครกู๎ชีพมี
ความพร๎อมในทุก
ด๎าน ในการปฏิบัติ
หนาที่เมื่อเกิดเหตุ
เจ็บปุวยฉุกเฉิน
อยํางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๓.ผู๎เจ็บปุวย
ฉุกเฉินได๎รับการ
ดูแลอยํางถูกต๎อง
รวดเร็วทันทํวงที
ลดอันตรายที่เกิด
จากการบาดเจ็บ
ทั้งทางรํางกาย
และจิตใจ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่
6

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสัตว๑ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า ประจาปี ๒๕๖๓
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
อาเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร

1. เพื่อสารวจจานวน
สัตว๑ที่เป็นพาหะได๎แกํ
สุนัขและแมว
2. เพื่อทาให๎สุนัข-แมว
ได๎รับการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า
จากองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในเขต
รับผิดชอบและมีการ
ดาเนินการอยําง
ตํอเนื่องทุกๆปี
3. เพื่อประชาสัมพันธ๑
ให๎ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ๎าและการดูแล
สัตว๑เลี้ยงอยํางถูกต๎อง
และรับผิดชอบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- สุนัขและ
แมวในเขต
รับผิดชอบ
- จานวน
อาสาสมัครปศุ
สัตว๑ จานวน
60 คน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
72,160

2564
(บาท)
72,160

256๕
(บาท)
72,160

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สามารถลด
ปัญหาการ
เพิ่มจานวน
ของสุนัขจร
จัดตามที่
สาธารณะ

๑.สุนัขและแมว
ได๎รับการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ๎าได๎ครอบคลุมทุก
พื้นทีร่ ๎อยละ ๘๐ ใน
เขตรับผิดชอบ
๒.เกิดความรํวมมือ
จากทุกหนํวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่
๓.ประชาชนใน
ชุมชน ให๎
ความสาคัญในการ
เลี้ยงและดูแลสัตว๑
เลี้ยงอยํางถูกวิธี
และให๎ความสาคัญ
ในการนาสัตว๑เลี้ยง
ไปฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนขั บ๎า และ
ไมํปลํอยสัตว๑เลี้ยงให๎
เป็นสัตว๑จรจัด

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

179
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่
7

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการตรวจสารเสพติด เพื่อลดปัญหาการแพรํ จัดซื้อชุดตรวจ
ระบาดของยาเสพติดใน สารเสพติด
พื้นที่ตาบลกุดเชียงหมี

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2564
(บาท)
20,000

256๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การแพรํ
ระบาดของ
ยาเสพติด
ลดลง

ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายา
เสพติดได๎อยําง
ยั่งยืน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่
8

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการขุดลอกรางระบาย -เพื่อลดแหลํงรังโรงที่มา -คลองระบาย
น้าเพือ่ สุขอนามัยของ
กับคลองระบายน้าที่อุด น้าในเขตพื้นที่
ชุมชน
ดัน
รับผิดชอบ 12
-เพื่อให๎เกิดความสะอาด หมูํบ๎านที่อุด
และครองไมํอุดตัน
ตันและเป็น
ปัญหาของ
หมูํบ๎าน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
256๕
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 -คลอง
ระบายน้าที่
อุดตันได๎รับ
การลอกให๎
สะอาดและ
ไมํเป็นแหลํง
รังโรค ร๎อย
ละ 40

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-ไมํมีแหลํงรัง
โรคในชุมชน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
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2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

182
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และนโยบายที่สาคัญของรัฐ
2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน
(อปพร.)

เพื่อให๎สมาชิก อป
พร. มีความรู๎ความ
เ ข๎ า ใ จ ทั ก ษ ะ
ความสามารถใน
เรื่ อ งการปู อ งกั น
แ ล ะ บ ร ร เ ทา ส า
ธ า ร ณ ภั ย
ป ร ะ เ ภ ท ตํ า ง ๆ
ถู ก ต๎ อ งตามหลั ก
วิชาการ

2

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
และบริการประชาชน
ชํวงเทศกาล ปีใหมํ

เพื่อรณรงค๑ปูองกัน
และลดอุ บั ติ เ หตุ
ทางถนนในชํ ว ง
เทศกาลปีใหมํ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
การฝึกอบรมอาสา
สมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อป
พร.) ทต.กุดเชียง
หมี

ตั้งจุดตรวจอานวย
ความสะดวกและ
บริการประชาชน
ในการเดินทาง
ทํองเที่ยวตลอด
ชํวงเทศกาลปีใหมํ

2561
(บาท)
50,000

40,400

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

40,400

40,400

2564
(บาท)
50,000

256๕
(บาท)
50,000

40,400

40,400

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สมาชิก
อปพร. มี
ประสบการณ๑
ด๎านการฝึก
ภาค สนาม
ในงาน
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
เพิ่มขึ้น

สมาชิกอปพร.
มีทักษะ
ความสามารถ
ในเรื่องการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
ประเภทตําง ๆ
ถูกต๎องตาม
หลักวิชาการ

เกิดความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
สานักปลัด
ความปลอดภัย
ในการใช๎รถใช๎
ถนน
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และนโยบายที่สาคัญของรัฐ
2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
และบริการประชาชน
ชํวงเทศกาลสงกรานต๑

เพื่อรณรงค๑ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาล
สงกรานต๑

4

โครงการฝึกอบรม
เพื่อสํงเสริม
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา สนับสนุนให๎ผู๎เข๎ารับ
การฝึกอบรมสร๎าง
แนวรํวมและเป็น
แกนนาในการแก๎ไข
ปัญหาไฟปุาใน
ท๎องที่

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตั้งจุดตรวจอานวย
ความสะดวกและ
บริการประชาชน
ในการเดินทาง
ทํองเที่ยวตลอด
ชํวงเทศกาล
สงกรานต๑
อบรมการแก๎ไข
ปัญหาไฟปุา การ
เผาในที่โลํง และ
มลพิษ หมอกควัน

2561
(บาท)
40,400

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

40,400

40,400

40,400

40,400

เกิดความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใช๎รถใช๎
ถนน

สานัก
ปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

การบริหาร
จัดการไฟปุา
มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรม
รํวมกันแก๎ไข
ปัญหาไฟปุา
และหัน
มารํวมมือ
กันควบคุม
ไฟปุา

สานักปลัด

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

184
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และนโยบายที่สาคัญของรัฐ
2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการจัดตั้งศูนย๑
ปูองกันภัยภายใน
หมูํบ๎าน

เพื่อปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาด๎าน
อัคคีภัยภายใน
หมูํบ๎าน

6

โครงการติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจร

เพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-อบรมให๎ความรู๎
-จัดซื้ออุปกรณ๑
ดับเพลิงภายใน
หมูํบ๎าน

ติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจร บริเวณจุด
เสี่ยงภายในตาบล
กุดเชียงหมี

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

256๕
(บาท)
300,000 การบริหาร ประชาชนมี
จัดการด๎าน คุณภาพชีวิต
งานปูองกัน ที่ดีขึ้น
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

อุบัติเหตุ
ลดลง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

สานัก
ปลัด

ประชาชนมี ส า นั ก
คุณภาพชีวิต ปลัด
ที่ดีขึ้น

185
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และนโยบายที่สาคัญของรัฐ
2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่
7

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดซื้อพร๎อม
เพื่อปูองกันและ
ติดตั้งกล๎องวงจรปิด cctv แก๎ไขปัญหาด๎าน
ความปลอดภัย
ภายในหมูํบ๎าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ติดตั้งกล๎องวงจร
ปิด บริเวณจุด
เสี่ยง ภายในตาบล
กุดเชียงหมี

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

256๕
(บาท)
500,000 การบริหาร ประชาชนมี
จัดการด๎าน คุณภาพชีวิต
งานปูองกัน ที่ดีขึ้น
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

สานัก
ปลัด

186

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

187
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการออกตรวจเยี่ยม เพื่อดูแลสํงเสริม
บ๎านผู๎พิการ,ผู๎สูงอายุ
ผู๎สงู อายุ

2

โครงการปู อ งกั น และ
แก๎ไขปัญหาความรุนแรง
ตํ อ เ ด็ ก แ ล ะ ส ต รี
ครอบครั ว ในต าบลกุ ด
เชี ย งหมี ศู น ย๑ พั ฒ นา
ครอบครั ว ในต าบลกุ ด
เชียงหมี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู๎พิการ,ผู๎สูงอายุ ใน
ตาบลกุดเชียงหมี

เพื่อปูองกันและ
เด็ ก และสตรี ใน
แก๎ไขปัญหาความ ตาบลกุดเชียงหมี
รุนแรงตํอเด็กและ
สตรี ครอบครัว
ในตาบลกุดเชียง
หมี ศูนย๑พัฒนา
ครอบครัวในตาบล
กุดเชียงหมี

-

2562
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
15,000

15,000

256๕
(บาท)
15,000

-

20,000

20,000

20,000

20,000

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู๎พิการ
,สูงอายุ มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
เพิ่มขึ้น

ผู๎พิการ/
ผู๎สูงอายุ ได๎รับ
การดูแลอยําง
ทั่วถึง

-เด็ ก และ เด็กและสตรี
ส ต รี ใ น ได๎รับการดูแล
ต าบลกุ ด อยํางทั่วถึง
เ ชี ย ง ห มี
ได๎ รั บ การ
ดู แ ล
เ พิ่ ม ขึ้ น
ร๎ อ ย ล ะ
60

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

188
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่
3

โครงการ
โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาความรู๎ผสู๎ ูงอายุ

วัตถุประสงค์
-เพื่อสุขภาพจิตและ
สุขภาพรํางกายทีด่ ี
-เพื่อให๎ความรู๎เรื่อง
สุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู๎สูงอายุ ตาบลกุด
เชียงหมี

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู๎สูงอายุ ผู๎สูงอายุ ได๎รับ
มีคุณภาพ การดูแลอยําง
ชีวิตที่ดี
ทัว่ ถึง
ขึ้น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

สานัก
ปลัด

189

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

190
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

๑

โครงการอบรมกลุมํ
อาชีพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ
และผูด๎ ๎อยโอกาส

2

โครงการจัดทาแผน
ชุมชน

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให๎ประชาชนมี อบรมกลุมํ อาชีพ
ความรู๎และมีอาชีพ จานวน 50 คน
เสริมและสามารถ
เพิ่มรายได๎ให๎กับ
ตนเองและ
ครอบครัว
เพื่อให๎ชุมชนมี
จัดเวทีประชาคม
แผนงานหรือ
ระดับหมูํบ๎านและ
กิจกรรมทางเลือก ระดับตาบล
ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาและการ
แก๎ไขปัญหาของคน
ในชุมชน

2561
(บาท)
-

-

2562
(บาท)
30,000

5,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)

5,000

5,000

256๕
(บาท)

5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จัดอบรม
กลุํม
อาชีพ ปี
ละ 1
ครั้ง

ประชาชนมี
ความรู๎และมี
อาชีพเสริมและ
สามารถเพิ่ม
รายได๎ให๎กับ
ตนเองและ
ครอบครัว

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

สานักปลัด

ประชาชน ประชาชนมี
สานักปลัด
มีสํวนรํวม สํวนรํวมในการ
ในการ
พัฒนาตาบล
พัฒนา
ท๎องถิ่น
เพิ่มขึ้น

191
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรมศึกษาดู
งาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการศึกษาดูงานตาม
รอยพํอ ด๎วยวิถีความ
พอเพียงเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อศึกษาดูงาน
ตามรอยพํอ ด๎วย
วิถีความพอเพียง
เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

4

โครงการเข๎าคํายพัฒนา
ปัญญาและสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันด๎านจิตใจใน
สังคมให๎กับเด็กและ
เยาวชนไปกับพี่เทศบาล
ตาบลกุดเชียงหมี

เพื่อจัดกิจกรรมเข๎า เด็กและเยาวชน
คํายพัฒนาปัญญา
ตาบลกุดเชียงหมี
และสร๎างภูมิคุ๎มกัน
ด๎านจิตใจในสังคม
ให๎กับเด็กและ
เยาวชนไปกับพี่
เทศบาลตาบลกุด
เชียงหมี ให๎ชุมชนมี
แผนงานหรือ
กิจกรรมทางเลือกที่
เกี่ยวกับการพัฒนา
และการแก๎ไขปัญหา
ของคนในชุมชน

ที่

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000

150,000

256๕
(บาท)
150,000 จานวน

50,000

50,000

50,000

50,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
สามารถ
เพิ่มพูน
ทักษะใน
การ
ปฏิบัติงาน
ร๎อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได๎รับ
ความรู๎ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และนา
ประสบการณ๑มา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

ประชาชน ประชาชนมี
สานักปลัด
มีสํวนรํวม สํวนรํวมในการ
ในการ
พัฒนาตาบล
พัฒนา
ท๎องถิ่น
เพิ่มขึ้น

192
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู๎สูงอายุ
ตาบลกุดเชียงหมี

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการโรงเรียน
ผู๎สูงอายุเทศบาลตาบล
กุดเชียงหมี

เพื่อสํงเสริม
กิจกรรมกลุํมของ
ผู๎สูงอายุ ในการทา
กิจกรรมรํวมกัน
และให๎ผสู๎ ูงอายุ
ได๎รับความรู๎อยําง
ตํอเนื่องในการดูแล
สุขภาพกายและใจ

6

โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาและ
จัดกิจกรรม
และความเข๎มแข็งของ เสริมสร๎างคุณภาพ สนับสนุนให๎กับ
ชุมชน
ชีวิตแกํชุมชน
ชุมชนทัง้ 12
หมูํบ๎าน

ที่

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

-

50,000

2564
(บาท)
50,000

256๕
(บาท)
50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การ
ขับเคลื่อน
การ
ดาเนินงาน
โรงเรียน
ผู๎สูงอายุให๎มี
ประสิทธิภาพ
ร๎อยละ 80

เปิดโอกาสให๎
ผู๎สูงอายุมสี ํวน
รํวมในการทา
ประโยชน๑ตํอ
ชุมชนและ
สังคม รวมทั้ง
อาจเป็น
แรงผลักดันให๎
เข๎ารํวมเป็น
อาสาสมัครใน
ชุมชน
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ประชาชนมี
รายได๎
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่
7

โครงการ
โครงการจัดประชุม
ประชาคมท๎องถิ่น

วัตถุประสงค์
เพื่อใช๎เป็น
เครื่องมือในการ
พัฒนาตามปัญหา
ความต๎องการของ
ประชาชนในตาบล
กุดเชียงหมี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- จัดเวทีประชาคม
ให๎ประชาชนมีสํวน
รํวม ในการพัฒนา
ท๎องถิ่น

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

2564
(บาท)
30,000

256๕
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
การจัดทา
และ
ประกาศใช๎
แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น
เป็นไปตาม
ระเบียบการ
จัดทา
แผนพัฒนาฯ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
ใช๎แผนพัฒนา สานักปลัด
ท๎องถิ่นกรอบ
และแนวทาง
ในการจัดทา
งบประมาณ
ของเทศบาล
ตาบลกุดเชียง
หมี เพื่อให๎
บรรลุวตั ถุ
วัตถุประสงค๑
ที่กาหนดไว๎
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่
8

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการอนุรักษ๑
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

เพื่อให๎ประชาชน
เข๎าใจและเห็น
ความสาคัญของ
พันธุกรรมพืช

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อนุรักษ๑และ
พัฒนา
ทรัพยากร
พันธุกรรมพืช
ตาบลกุดเชียง
หมี

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
256๕
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 จานวน
พันธุกรรมพืช
ที่อนุรักษ๑
เพิ่มขึ้นร๎อยละ
10

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เป็นแหลํง
ศึกษาข๎อมูล
ทรัพยากร
พันธุกรรมพืช
ที่เป็น
ประโยชน๑ตํอ
ลูกหลาน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

195

2.7 แผนงานการเกษตร
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.7 แผนงานการเกษตร

ที่
1

2

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการปลูกผักออแก เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนตาบล
นิคแบบปลอดภัยจาก ประชาชนในพื้นที่ กุดเชียงหมี
สารพิษ เพื่อการบริโภค ปลูกผักกินเอง
และจาหนําย
ประหยัดพื้นที่
ประหยัดน้า โดย
ใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑
ปลอดสารพิษ ที่
จะกํอให๎เกิดโทษ
แกํรํางกาย
โครงการ “รักน้า รัก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประชาชนตาบล
พระบาทสมเด็จพระ กุดเชียงหมี
ปุา รักษาแผํนดิน”
เจ๎ า อยูํ หั ว เสด็ จ เถลิ ง
รํวมกันอนุรักษ๑
ถวัลยราชสมบัติครบ
70 ปี และสมเด็ จ ทรัพยากร
พ ร ะ น า ง เ จ๎ า ฯ ธรรมชาติ ใน
พระบรมราชิ นี น าถ ตาบลกุดเชียงหมี
ทรงพระเจริ ญ พระ
ชนมพรรษา7 รอบ
84 พรรษา

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000

10,000

10,000

2564
(บาท)
25,000

10,000

256๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
ดาเนินการแล๎ว
เสร็จ 1 ครั้ง/ปี

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น

10,000 ทรัพยากรธรรมชาติ
ในตาบลกุดเชียงหมี
ได๎รับการดูแล
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานัก
ปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติ สานัก
ใน ตาบลกุดเชียง ปลัด
หมี มีความอุดม
สมบูรณ๑
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.7 แผนงานการเกษตร
โครงการ

วัตถุประสงค์

3

คําใช๎จํายของ
ศูนย๑บริการและถํายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร
ประจาตาบลกุดเชียงหมี

4

โครงการจัดตั้งศูนย๑
เรียนรู๎ทางการเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่ อ ให๎ ก ารด าเนิ น
กิจกรรมตํางๆของ
ศู น ย๑ บ ริ ก ารและ
ถํายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ า
ต าบลกุ ด เชี ย งหมี
เ ป็ น ไ ป อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน๑สูงสุดกับ
เกษตรกร
เพื่อจัดตั้งศูนย๑
เรียนรู๎ทางด๎าน
เกษตร โดยมี
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นพื้นฐานการ
เรียนรู๎

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรม
ดาเนินการของ
ศูนย๑ฯ เชํน การ
ประชุมคณะ
กรรมการศูนย๑ฯ
จัดอบรมให๎ความรู๎
แกํเกษตรกร

จัดตั้งศูนย๑เรียนรู๎
ทางการเกษตร
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจาตาบลกุด
เชียงหมี

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
18,000
-

-

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

-

-

จัดกิจกรรม
ดาเนินการ
ของศูนย๑ฯ
จานวน 1
ศูนย๑

เกษตรกรมี
ความรู๎และ
พัฒนาทา
การเกษตรให๎
ถูกต๎องเข๎าสูํ
มาตรฐานทาง
การเกษตร

-

-

จัดตั้งศูนย๑
เรียนรูเ๎ กษตร
1 แหํง

มีศูนย๑เรียนรู๎
และ
แลกเปลี่ยน
ความรู๎ด๎าน
เกษตร โดยมี
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
พื้นฐานการ
เรียนรู๎

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

198
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.7 แผนงานการเกษตร

ที่
5

โครงการ
โครงการอนุรักษ๑ฟื้นฟู
สภาพปุาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ปุาชุมชน
ดอนขี้หมาจอก

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่ออนุรักษ๑สภาพ ฟื้นฟูสภาพปุาที่
ปุาและระบบนิเวศ ถูกทาลายจน
ของ
เสื่อมโทรมให๎คืน
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปุาที่
อยํางยั่งยืนโดย
สมบูรณ๑ดังเดิม
ชุมชนเพื่อชุมชน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
-

256๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนปุาไม๎ ให๎ปุาเป็น
เพิ่มขึน้ ร๎อยละ แหลํงรวบรวม
10
และผลิต
อาหารให๎แกํ
ชุมชน ทาให๎
ชุมชนอยูํอยําง
มีความสุข
โดยไมํต๎อง
ทาลายปุา แตํ
ชํวย
บารุงรักษาปุา

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

199

2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

\

200
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่
๑

2

โครงการ
โครงการประเพณีเลี้ยง
ปูุตา ตาบลกุดเชียงหมี

โครงการบุญข๎าวจี่ ตาบล
กุดเชียงหมี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่ออนุรักษ๑และสืบ อุดหนุนบ๎านห๎วยยาง
สานประเพณีอันดี หมูทํ ี่ 2
งามให๎คงอยูํสืบไป

เพื่ออนุรักษ๑และสืบ อุดหนุนบ๎านกุดขุํน
สานประเพณีอันดี หมูทํ ี่ 4
งามให๎คงอยูํสืบไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

-

10,000

15,000

15,000

15,000

-

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
สํวนรํวม
ในการ
อนุรักษ๑
ประเพณี
อันดีงาม
ของไทย
ร๎อยละ
80

ได๎อนุรักษ๑และ
สืบสาน
ประเพณีอันดี
งามให๎คงอยูํ
สืบไป

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
สํวนรํวม
ในการ
อนุรักษ๑
ประเพณี
อันดีงาม
ของไทย
ร๎อยละ
80

ประเพณีบุญ
ข๎าวจี่ ดารงอยูํคูํ
กับสภาพสังคม
ในปัจจุบัน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

201
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ

ที่
3

โครงการตุ๎มโฮมวัน
ผู๎สูงอายุ

หมูํที่ 3

วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนิน
กิจกรรมตาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนหมูํที่ 3
บ๎านสวาสดิ์

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000

2564
(บาท)
60,000

150,000

150,000 150,000 ผู๎เข๎ารํวม

โครงการตุ๎มโฮมวัน
ผู๎สูงอายุ

หมูํที่ 3

4

โครงการงานประเพณี
บุญบั้งไฟตาบลกุดเชียง
หมี

เพื่ออนุรักษ๑และสืบ แขํงขันขบวนเซิ้งบั้ง
สานประเพณีอันดี ไฟโบราณ ขบวนแหํ
งามให๎คงอยูํสืบไป ขบวนรีวิว งาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

-

150,000

256๕
(บาท)
60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
สํวนรํวม
ในการ
อนุรักษ๑
ประเพณี
อันดีงาม
ของไทย
ร๎อยละ
80

ได๎อนุรักษ๑และ
สืบสาน
ประเพณีอันดี
งามให๎คงอยูํ
สืบไป

ได๎อนุรักษ๑และ
โครงการมี สืบสาน
สํวนรํวม ประเพณีอันดี
ในการ
งามให๎คงอยูํ
อนุรักษ๑
สืบไป
ประเพณี
อันดีงาม
ของไทย
ร๎อยละ
80

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

202
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่
5

โครงการ
โครงการประเพณีเส็ง
กลองตุ๎มตาบลกุดเชียง
หมี

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่ออนุรักษ๑และสืบ จัดกิจกรรมแขํงขัน
สานประเพณีอันดี คณะกลองตุ๎ม
งามของชนเผําภูไท ขบวนแหํ ขบวน
ให๎คงอยูํสืบไป
รีวิว งานบุญเส็ง
กลองตุ๎ม

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
256๕
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 ผู๎เข๎ารํวม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ได๎อนุรักษ๑และ
โครงการมี สืบสาน
สํวนรํวมใน ประเพณีอันดี
การ
งามของชนเผํา
อนุรักษ๑
ภูไท ให๎คงอยูํ
ประเพณี สืบไป

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา

อันดีงาม
ของไทย
ร๎อยละ
80

6

โครงการจัดงานประเพณี เพื่ออนุรักษ๑และสืบ เป็นการจัดกิจกรรม
บุญคูณลาน ตาบลกุด
สานประเพณีอันดี ประกวดประเพณี
เชียงหมี
งามให๎คงอยูํสืบไป บุญคูณลาน

-

20,000

20,000

20,000

20,000

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
สํวนรํวมใน
การ
อนุรักษ๑
ประเพณี
อันดีงาม
ของไทย
ร๎อยละ
80

ได๎อนุรักษ๑และ
สืบสาน
ประเพณีอันดี
งามให๎คงอยูํ
สืบไป

กอง
การศึกษา

203
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่
7

โครงการ
โครงการหลํอเทียน
เข๎าพรรษา

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่ออนุรักษ๑และ จัดกิจกรรม
สืบสานประเพณี ประกวดขบวน
อันดีงามให๎คงอยูํ แหํเทียนพรรษา
สืบไป
หมูํ 8 บ๎านแก๎ง
นาคา

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
40,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,000

2564
(บาท)
40,000

256๕
(บาท)
40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
สํวนรํวม
ในการ
อนุรักษ๑
ประเพณี
อันดีงาม
ของไทย
ร๎อยละ
80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ได๎อนุรักษ๑และสืบ
กอง
สานประเพณีอัน การศึกษา
ดีงามให๎คงอยูํ
สืบไป

204
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่
8

9

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการกํอสร๎างศูนย๑ เพื่ออนุรักษ๑และ กํอสร๎างอาคาร
วัฒนธรรมภูไท บ๎านกุด สืบสานประเพณี ศูนย๑วัฒนธรรม
แข๎ดํอน
อันดีงามให๎คงอยูํ ภูไท บ๎านกุดแข๎
สืบไป
ดํอน
โครงการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวท๎องถิ่น

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวของ
ตาบลกุดเชียง
หมี

จัดกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวให๎กับ
ชุมชน เชํน การ
ทํองเที่ยวโฮมส
เตย๑ การ
ทํองเที่ยววิถี
วัฒนธรรม

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000 10,000,000 10,000,000

100,000

100,000

100,000

256๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
อาคาร
ศูนย๑
วัฒนธรรม
ภูไท 1
หลัง

100,000 ประชาชน
มีรายได๎
จากการ
ทํองเที่ยว
ท๎องถิ่น
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ได๎อนุรักษ๑และ
กอง
สืบสานประเพณี การศึกษา
อันดีงามให๎คงอยูํ
สืบไป
ชุมชนมีการ
บริหารจัดการ
ทํองเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษา

205
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่
10

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานสืบทอดประเพณี
บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร

เพื่ออนุรักษ๑และ
สืบสานประเพณี
อันดีงามให๎คงอยูํ
สืบไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนอาเภอ
เลิงนกทา

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

256๕
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
สํวนรํวม
ในการ
อนุรักษ๑
ประเพณี
อันดีงาม
ของไทย
ร๎อยละ
80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ได๎อนุรักษ๑และสืบ
กอง
สานประเพณีอัน การศึกษา
ดีงามให๎คงอยูํ
สืบไป
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
2.8 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่
11

12

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการแขํงขันกีฬา
เพื่อสํงเสริม
ชุมชนสัมพันธ๑ต๎านภัยยา สร๎างสัมพันธ๑
เสพติดระดับตาบล
ความปรองดอง
อันดี ระหวําง
ประชาชนทุก
เพศทุกวัยใน
พืน้ ที่ตาบลกุด
เชียงหมี
โครงการจัดสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมแขํงขันเพื่อ
พัฒนาทักษะทางกีฬา

เพื่อพัฒนา
ทักษะทางกีฬา
เชํน คําชุดกีฬา
คําถุงเท๎า คํา
สมัครเข๎ารํวม
แขํงขัน
คําอาหาร คํา
น้าแข็ง น้าดื่ม
ฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็ก เยาวชน
สมาชิกสภา
เทศบาล กานัน
ผู๎ใหญํบ๎าน
ประชาชนใน
พื้นที่ตาบลกุด
เชียงหมี
เด็ก เยาวชน
ประชาชนใน
พื้นที่ตาบลกุด
เชียงหมี

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000

2564
(บาท)
150,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

256๕
(บาท)
150,000 ผู๎เข๎ารํวม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีความ
กอง
โครงการมี สนใจเลํนกีฬา
การศึกษา
สํวนรํวม และกิจกรรม
ในการ
กลางแจ๎ง
แขํงขัน
กีฬา ร๎อย
ละ 80

-

30,000

30,000

30,000

30,000

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
สํวนรํวม
ในการ
แขํงขัน
กีฬา ร๎อย
ละ 80

ประชาชนมีความ
กอง
สนใจเลํนกีฬา
การศึกษา
และกิจกรรม
กลางแจ๎ง
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.9 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการสํงเสริมกีฬา
ให๎แกํเยาวชน ในชํวง
วันหยุดหรือหลังเวลา
เลิกเรียน

เพื่อเป็นการ
สํงเสริมกิจกรรม
การกีฬาและ
ออกกาลังกาย
ของนักเรียนและ
เยาวชน

2

โครงการสํงเสริมทักษะ
และพัฒนาการเด็กและ
เยาวชนตาบลกุดเชียง
หมี

เพื่อให๎เด็กกล๎า
แสดงออกใน
กิจกรรมที่จดั ขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรมเข๎า
คํายฝึกสอนด๎าน
กีฬาให๎กับ
เยาวชนในพื้นที่
ตาบลกุดเชียง
หมี
เชํน เข๎าคํายฝึก
ทักษะฟุตบอล ,
วอลเลํย๑บอล
เด็ก เยาวชน
ประชาชนใน
พื้นที่ตาบลกุด
เชียงหมี

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

-

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000

256๕
(บาท)
100,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
มีสํวน
รํวมใน
การ
แขํงขัน
กีฬา ร๎อย
ละ 80

20,000

20,000

เด็กมี
ทักษะ
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เป็นการเตรียมจัด
กอง
กิจกรรมกีฬา
การศึกษา
พื้นฐาน และกีฬา
สูํความเป็นเลิศ
อยํางยั่งยืน

เด็กกล๎า
กอง
แสดงออกใน
การศึกษา
กิจกรรมที่จดั ได๎ดี
ขึ้น
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.9 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

3

โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา

4

คําอาหารเสริม(นม)

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
เพื่อสร๎างโอกาส
1.เพื่อจํายเป็น
924,000 1,090,830
และขยายโอกาส คําอาหารกลางวัน
ทางการศึกษาแกํ ให๎แกํ ศพด.
เด็ก เยาวชน
2.คําจัดการเรียน
การสอนของ
ศพด.
3.คําหนังสือเรียน
ของ ศพด.
4.คําอุปกรณ๑การ
เรียนของ ศพด.
5.คําเครื่องแบบ
นักเรียนของ ศพด.
6.คํากิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนของ
ศพด.
เพื่อให๎เด็กสุขภาพ ศพด. และ
1,158,560 1,212,640
แข็งแรง
โรงเรียนในตาบล
กุดเชียงหมี

งบประมาณ
2563
(บาท)
937,200

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็กมี
ทักษะ
ทางด๎าน
กีฬาดีขึ้น

เด็กมีความสนใจ
เลํนกีฬาและ
กิจกรรม
กลางแจ๎ง

กอง
การศึกษา

1,218,880 1,218,880 1,218,880 เด็กได๎รับ

เด็กมีสุขภาพที่ดี

กอง
การศึกษา

2564
(บาท)
937,200

256๕
(บาท)
937,200

อาหาร
ขึ้น
เสริม (นม)
ครบทุก
คน
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โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.9 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
1.เพื่อจํายเป็น
1,668,000 1,768,000
คําอาหารกลางวัน
ให๎แกํโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.
จานวน 5 แหํง

5

โครงการอุดหนุน
อาการกลางวัน
โรงเรียน

เพื่อสร๎างโอกาส
และขยายโอกาส
ทางการศึกษาแกํ
เด็ก เยาวชน

6

โครงการเงินอุดหนุน
โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตาบลกุดเชียงหมี

เพื่อสนับสนุนงบ -อุดหนุน
ป ร ะ ม า ณ ด๎ า น งบประมาณ
การศึกษา
โรงเรียนในเขต
เทศบาลตาบลกุด
เชียงหมี จานวน 6
แหํง

120,000

120,000

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2563
2564
256๕
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,175,600 2,175,600 2,175,600 เด็กมีทักษะ

120,000

120,000

120,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็กมีความ
ทางด๎านกีฬา สนใจเลํนกีฬา
ดีขึ้น
และกิจกรรม
กลางแจ๎ง

กอง
การศึกษา

โรงเรียน
ได๎รับ
งบประมาณ
ด๎าน
การศึกษา
ร๎อยละ
100

โรงเรียน
กอง
สามารถดาเนิน การศึกษา
กิจกรรมด๎าน
การศึกษาของ
โรงเรียน ได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ

210

2.10 แผนงานงบกลาง

211
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.10 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

66,000

84,000

84,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู๎ปุวยเอดส๑

เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎สูงอายุ

ผู๎ปุวยเอดส๑
ในตาบลกุด
เชียงหมี

2

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ

เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎สูงอายุ

ผู๎สูงอายุใน
ตาบลกุดเชียง
หมี

10,094,400 10,382,400 11,038,800 11,038,800 11,038,800 ผู๎สูงอายุ

3

โครงการเบี้ยยังชีพผู๎ เพื่อชํวยเหลือผู๎
พิการ
พิการ

ผู๎พิการในตาบล
กุดเชียงหมี

3,081,600

ที่

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

84,000

84,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ผู๎ปุวยเอดส๑ ประชาชนมี สานักปลัด
ได๎รับเบี้ย ความเป็นอยูํ
ยังชีพ ร๎อย ที่ดี
ละ 100
ประชาชนมี สานักปลัด
ได๎รับเบี้ย ความเป็นอยูํ
ยังชีพ ร๎อย ที่ดี
ละ 100

3,187,200

3,120,000

3,120,000

3,120,000

ผู๎พิการ
ประชาชนมี สานักปลัด
ได๎รับเบี้ย ความเป็นอยูํ
ยังชีพ ร๎อย ที่ดี
ละ 100
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