แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สำนักงำนปลัด อบต.ห้วยม้ำ
งำนนโยบำยและแผน
โทรศัพท์ 0 5463 7034 ต่อ 11
โทรสำร 0 5463 7034 ต่อ 18

นา
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยม้ำ ได้จดั ทำแผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยม้ำ โดยถือปฏิบัตติ ำข้อ 17 แห่งมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวง มหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.3 / ว2931 ลงวันที่
15 พฤษภำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ใช้ข้อมูลจำกแผนพัฒนำท้องถิน่ ฉบับปัจจุบันมำทบทวนและปรับใช้
ในกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้มคี วำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำ
จังหวัด แผนพัฒนำกลุม่ จังหวัด แผนพัฒนำภำคแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยในระยะเริม่ แรกของกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ให้จัดทำประชำคมระดับตำบลสำหรับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและเทศบำลตำบล
ฯลฯ ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 15 มิถนุ ำยน 2562 นั้น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยม้ำ ได้จดั ทำแผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยม้ำ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยม้ำ สมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ำยน 2562 เรียบร้อยแล้ว นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลห้วยม้ำอนุมัติ และประกำศใช้แผนพัฒนำพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลงวันที่ 14
มิถุนำยน 2562 เพื่อใช้เป็นคู่มือและเป็นกรอบในกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ
รำยจ่ำยเพิ่มเติม และงบประมำณจำกเงินสะสมในกำรพัฒนำท้องถิน่ ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า

1
ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
1. ด้านกายภาพสภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตัง้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปี 2540 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ทาให้สภาตาบล (นิติบคุ คล) ได้ประกาศขึน้ เป็น
องค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538
ได้ยกฐานะจากสภาตาบลห้วยม้า เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540
จนถึงปัจจุบนั รวมเป็นระยะเวลา 20 ปี (ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ประกาศทั่วไป
เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2551 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดเล็ก
เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สานักงานตั้งอยู่ หมู่ท่ี 11
ตาบลห้วยม้า อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยอยูห่ ่างจากอาเภอเมืองแพร่ไปทางทิศเหนือประมาณ
17 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1134 ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 590 กิโลเมตร
หมู่บ้านทั้งหมด จานวน 14 หมูบ่ ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับพืน้ ที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตาบลตาหนักธรรม
ติดต่อกับตาบลน้าชา
ติดต่อกับตาบลบ้านเวียง
ติดต่อกับตาบลแม่หล่าย

ลักษณะหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

อาเภอหนองม่วงไข่
อาเภอเมืองแพร่
อาเภอร้องกวาง
อาเภอเมืองแพร่
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ตาบลห้วยม้า มีลาห้วยไหลผ่านกลางหมู่บ้าน และมีแม่น้าลาน้าแม่หล่าย ซึง่ เป็นแหล่งน้าขนาด
ใหญ่ระบายน้าจากป่าไม้ตน้ น้าภูเขาและอ่างเก็บน้าแม่ถาง ตาบลบ้านเวียง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
มีพนื้ ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุม่ เหมาะกับการทาการเกษตร พื้นทีน่ าส่วนใหญ่ประชาชนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมปลูกข้าวเหนียวหรือข้าวจ้าว รองลงมาปลูกข้าวโพด ถั่วเหลือง ถัว่ เขียว พื้นที่ดอนใช้ทาสวน
ปลูกพืชไร่และพืชสวน เช่น ข้าวโพด ถั่วแขก ผักสวนครัวต่างๆ และประชาชนทีไ่ ม่มีพื้นที่ทากินในพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ส่วนหนึ่งทาไร่ขนภูเขาในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลบ้านเวียง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่ทาไร่ขา้ วโพด รองลงมาทาไร่ถวั่ เหลือง
ถั่วเขียวผิวมัน โดยเฉพาะประชาชนบ้านปง หมู่ 4, หมู่ 8, หมู่ 10, หมู่ 12 และ บ้านห้วยหอย หมู่ 7
ตาบลห้วยม้า ซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของประชาชนประมาณ 714 ครัวเรือน
เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 45.27 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 28,294 ไร่
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า เป็นที่ราบลุ่ม สาหรับทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
มีลักษณะเป็นภูเขาสูง พื้นใช้ในการเกษตรกรรม เช่น ทานา ปลูกพืชไร่ ประชาชนส่วนใหญ่จะตั้งหลักแหล่งที่
อยู่อาศัยในพื้นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้าที่สาคัญคือ ลาน้าห้วยม้า และลาน้าแม่หล่าย
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
อากาศเย็น (ฤดูหนาว)
อากาศร้อน (ฤดูร้อน)
ฝนตก (ฤดูฝน)

ช่วงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม
ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
ช่วงเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม

1.3 ลักษณะของดิน
ที่นาดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง
ถั่วเขียว
ที่ดอน ดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินเหนียวแต่ขาดน้า เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่และ
พืชสวน
1.4 ลักษณะของแหล่งน้้า
มีแหล่งน้าขนาดใหญ่ คือ ลาน้าแม่หล่ายไหลผ่านและเป็นแหล่งน้าที่สาคัญในการใช้น้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งน้าขนาดใหญ่ระบายน้าจากป่าไม้ต้นน้าภูเขา และอ่างเก็บน้าแม่ถาง
ตาบลบ้านเวียง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีอ่างเก็บน้าห้วยหอย ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยหอย หมู่ 7
และอ่างเก็บน้าห้วยหิน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งล้อม หมู่ 9 ตาบลห้วยม้า
1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้
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3
ตาบลห้วยม้า มีไม้สักที่ประชาชนนิยมนามาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและมีป่าไม้ชุมชนแต่
ต้นไม้นานาพันธุ์ แต่ไม่มีป่าไม้ใหญ่ ประชาชนปลูกป่าไม้สักเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว

2. การเมือง/การปกครอง
ประชาชนยึดหลักการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย (Democracy) หรือรูปการ
ปกครองที่ยึดถืออานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายหลักหรือเป็นกติกาที่
กาหนดแนวทางสาหรับการที่รัฐจะใช้อานาจปกครอง เช่น การเลือกตั้งผู้แทนระดับประเทศ มีการเลือกตั้ง
ผู้นาท้องถิ่น และการเลือกตั้งฝ่ายปกครอง และยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลหรือ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.1 เขตการปกครอง
ตาบลห้วยม้า มีผู้นาการปกครองท้องที่ โดยกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน มีจานวนหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยม้า มี 14 หมู่บ้าน ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน
หัวหน้าฝ่ายปกครองท้องที่
บ้านวังเย็น
หมู่ที่ 1
มีนายบรรเล็ง ม้าห้วย
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านห้วยฮุง
หมู่ที่ 2
มีนายไกรวิทย์ มานะเจริญจิรชนม์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 3
มีนายมนัส จันดี
เป็น ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านปง
หมู่ที่ 4
มีนายบัณฑิต เสมานุสรณ์
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านศรีสิทธิ์ หมู่ที่ 5
มีนายยิ่งยงค์ กันทะหมื่น
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 6
มีนายสาคร โลกคาลือ
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 7
มีนายนรินทร์ ปาโผ
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านปง
หมู่ที่ 8
มีนายยุรนันท์ ฝายถิ่น
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9
มีนายมนู มะหิงษา
เป็นกานันตาบลห้วยม้า
บ้านปง
หมู่ที่ 10
มีนายอัศวิน ชนสยอง
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 11
มีนางภัทราวรรณ ชัยสุรัตน์
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านปง
หมู่ที่ 12
มีนายธนัส สุขมี
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 13
มีนายผดุง ฤทธิบุญ
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านห้วยม้าพัฒนา หมู่ที่ 14 มีนายพลากร ทรงกูล
เป็นผู้ใหญ่บ้าน

2. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากร

ชาย
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หญิง

รวม

บ้านปกติ

4
หมู่ที่ 1 บ้านวังเย็น
266
286
552
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฮุง
222
238
460
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม้า
314
302
616
หมู่ที่ 4 บ้านปง
266
269
535
หมู่ที่ 5 บ้านศรีสิทธิ์
372
365
737
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อม
188
222
410
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหอย
189
167
356
หมู่ที่ 8 บ้านปง
387
372
759
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งล้อม
163
218
381
หมู่ที่ 10 บ้านปง
146
156
302
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยม้า
167
166
333
หมู่ที่ 12 บ้านปง
125
127
252
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยม้า
207
240
447
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยม้าพัฒนา
184
205
389
รวม
3,196
3,333
6,529
มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 145 คน/ตารางกิโลเมตร
หมายเหตุ : จานวนประชากร ที่มีอยู่จริงตามข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
จากสานักงานทะเบียนอาเภอเมืองแพร่

168
156
233
177
231
185
121
235
152
97
147
84
134
133
2,253

3.1 ช่วงอายุและจานวนประชากร
จานวนเยาวชน
จานวนประชากร
จานวนผู้สูงอายุ
รวม

ชาย
425
2,258
491
3,174

หญิง
362
2,265
728
3,355

รวม
787
4,523
1,219
6,529

หมายเหตุ
อายุต่ากว่า 18 ปี
อายุ 18-60 ปี
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา สาเหตุที่ทาให้เด็กในพื้นที่ได้รับการศึกษาไม่เท่าเทียมกันเกิดจากฐานะของครอบครัว
ครอบครัวที่มีฐานะดีกว่าจะส่งบุตรหลานไปศึกษาในโรงเรียนที่ได้มาตรฐานในเมือง ส่วนเด็กจากครอบครัว
ยากจน ยังศึกษาในหมู่บ้านหรือชุมชน ทาให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน นโยบายเรียน
ฟรี 12 ปี ไม่ได้เรียนฟรีจริงและไม่ได้ช่วยคนจนได้จริง เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณไว้ไม่พอเพียง
โรงเรียนขนาดใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนในเมืองที่มีชื่อเสียงเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งการส่งลูกหลาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

5
ไปเรียนยังมีค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากค่าเล่าเรียน ทั้งค่าเดินทาง ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ รวมทั้ง
ค่าอาหาร ค่าที่พัก (สาหรับบางคน) ค่าเสื้อผ้า ค่าเสียโอกาสในการทางาน ทาให้คนจนต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
การศึกษาสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของครอบครัว และคนจนไม่สามารถลงทุนทางการศึกษาแข่งขันกับคนชั้น
กลางและคนรวยได้อย่างเท่าเทียม ทั้งคนจนที่ต้องอพยพโยกย้ายที่ทางานบ่อย เช่น แรงงานก่อสร้าง ก็มักจะ
ทาให้ลูกไม่ค่อยได้เรียนอย่างต่อเนื่อง สาเหตุต่อมา คือ การจัดสรรงบประมาณและการกระจายครูอาจารย์สู่
สถานศึกษาต่างๆ ของรัฐบาลมีความไม่เป็นธรรม เอื้อต่อโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
ในหมู่บ้านหรือชนบท ทาให้โรงเรียนมีคุณภาพแตกต่างกัน ทั้งการจัดสรรงบประมาณก็เอื้อต่อการศึกษา
ระดับสูง (มัธยมปลายและอุดมศึกษา) ซึ่งคนรวยและคนชั้นกลาง มีโอกาสสอบแข่งขันไปเรียนต่อระดับสูงได้
มากกว่าคนจน
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า มีสถานศึกษาและโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส)
2. โรงเรียนบ้านบ้านปง (ป้อมประชานุกูล)
3. โรงเรียนวัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์)
4. โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์ (ใจมาอนุเคราะห์) ปัจจุบันปิดการเรียนการสอน ให้เด็กย้ายไป
ศึกษารวมกับโรงเรียนวัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์)
5. โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
6. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจาตาบลห้วยม้า สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
อาเภอเมืองแพร่
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ที่ได้ยุบรวมมาจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่งล้อม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยม้า
โรงเรียนระดับประถมศึกษา มี 4 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม้า
โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส)
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

ชาย
1
4
9
6
7
4
7
7

จานวนนักเรียน
หญิง
5
3
6
1
0
4
4
4

รวม
6
7
7
7
7
8
11
11

6
รวม

53

32

85

2. โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านปง
โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล)
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

ชาย
9
5
3
6
9
3
8
4
46

จานวนนักเรียน
หญิง
1
3
1
4
9
9
3
3
27

รวม
9
8
4
10
12
12
11
7
73

3. โรงเรียนวัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อม
โรงเรียนวัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์)
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
4
3
1
2
1
4
1
4
6
2
6
4
2
7
6
26
27

รวม
4
4
3
5
10
8
6
13
53

4. โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์ (ใจมาอนุเคราะห์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านศรีสิทธิ์
โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์ (ใจมาอนุเคราะห์)
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

ชาย
2
1
2

จานวนนักเรียน
หญิง
2
1
1
-

รวม
4
1
1
1
2

7
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

4

3

7

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยม้า
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 1
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 2
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 3
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 4
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 5
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 6
รวม

ชาย
10
17
18
9
9
9
72

จานวนนักเรียน
หญิง
19
9
19
9
14
13
83

รวม
29
26
37
18
23
22
155

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1
แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ตั้งอยู่ พื้นที่ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก อายุ 2 - 3 ขวบ
เด็กเล็ก อายุ 3 - 4 ขวบ
เด็กเล็ก อายุ 4 - 5 ขวบ
รวม

จานวนเด็กเล็ก
ชาย
หญิง
10
19
9
10
9
9
28
38

ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2562

4.2 สาธารณสุข
 โรงพยาบาล 2 แห่ง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยม้า (บ้านศรีสิทธิ์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านศรีสิทธิ์ ตาบลห้วยม้า
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยฮุง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

รวมจานวนเด็กเล็ก
29
19
18
66

8
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฮุง ตาบลห้วยม้า
 อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้าร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน มีจานวน 209 คน ดังนี้
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14

อสม. (คน)
15
13
15
23
26
10
13
28
11
9
10
11
10
15

4.3 อาชญากรรม
อาชญากรรม คือ การกระทาความผิดทางอาญา ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมอย่างหนึ่งที่มผี ลกระทบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการกระทาผิดทางอาญานัน้ ได้กระทาขึ้นโดย “อาชญากร” เช่น คดีฆ่า
ผู้อื่น ทาร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทาชาเรา ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ เป็นต้น
การป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ชุมชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยม้านัน้ จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งไม่ได้ ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือ
พึ่งพากัน โดยแต่ละหมู่บา้ นจะตัง้ กฎ ข้อบังคับของหมู่บ้านขึ้นเอง เข้ามาเป็นตัวช่วยในการขจัดปัญหาอาชญากรรม
มีเจ้าหน้าที่ตารวจจากสถานีตารวจภูธรห้วยม้า แม้จะมีเพียงน้อยนิดปฏิบัติหน้าที่ได้ครอบคลุมทั่วถึง ประกอบกับ
ประชาชนในหมู่บ้านยังมีงานและรายได้ไม่มีความรุนแรงที่จะก่อเหตุอาชญากรรม ส่งผลทาให้ในพื้นที่พบปัญหา
อาชญากรรมน้อยมาก

หน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 สถานีตารวจ
1
แห่ง
- สถานีตารวจภูธรห้วยม้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตาบลน้าชา อาเภอเมือง จังหวัดแพร่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

9
โดยมีเจ้าหน้าที่ตารวจ จานวน 52 นาย ผู้บังคับบัญชาสูงสุด พ.ต.อ.ทศพร เพียรปรุ ตาแหน่ง ผู้กากับการ
สถานีตารวจภูธรห้วยม้า และมีจุดให้บริการประชาชน ดังนี้
จุดที 1 ที่ทาการตารวจตาบลห้วยม้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านปง ตาบลห้วยม้า
จุดที่ 2 ที่ทาการตารวจตาบลน้าชา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านน้าชา ตาบลน้าชา
จุดที่ 3 ที่ทาการตารวจตาบลวังเย็น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านวังเย็น ตาบลห้วยม้า
จุดที่ 4 ที่ทาการตารวจตาบลบ้านถิ่น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านถิ่น ตาบลบ้านถิ่น

4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญระดับประเทศ ในพื้นที่พบว่า ยังมีประชาชนทีล่ ักลอบค้า/เสพ
ยาเสพติด ส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนที่ยงั มีการลักลอบเสพยาเสพติดและประชาชนวัยแรงงาน ทาให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพืน้ ทีไ่ ม่รุนแรง และยังต้องมีการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ประชาชนในพื้นที่
(คน)
(คน)
1. ผู้เสพยาเสพติด
6
8
2. ผู้สมัครใจเข้าร่วมการบาบัด/ฟื้นฟู/เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.1 โครงการ “ค่ายคนดีศรีเมืองแพร่ สู่สังคมและครอบครัว อ.เมืองแพร่
6
จ.แพร่ ปี 2559 จัดโดย ศป.สอ.เมืองแพร่ ณ โรงเรียนบ้านศรีสทิ ธิ์ฯ
2.2 โครงการ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุน่ ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
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จัดโดย กองพันทหารม้า ที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์

4.5 การสังคมสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ มีจานวน 1,219 คน ดังนี้
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7

อายุ 60-69 ปี อายุ 70-79 ปี อายุ 80-89 ปี อายุ 90 ปีขึ้นไป
54
26
12
56
26
11
1
46
44
16
40
42
17
1
66
43
18
2
36
30
6
3
26
3
2
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

รวม
92
94
106
100
129
75
31

10
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14

83
31
34
33
35
56
34

72
25
30
19
18
20
26

27
7
8
7
6
10
2

ผู้พิการ มีจานวน 246 คน ดังนี้
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14

จานวน (คน)
11
22
23
28
19
14
12
47
7
9
14
9
20
11

ผู้ป่วยเอดส์ มีจานวน 9 คน ดังนี้
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

จานวน (คน)
1
1
1
1

3
1
1
1
2

185
64
72
60
60
87
64

11
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14

1
1
1
1
1
-

หมายเหตุ : ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
5.1.1 ถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกทางหลวงหมายเลข 1134 (แม่หล่ายร้องเข็ม) เชื่อมต่อเขตจากตาบลน้าชา อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ผ่านตาบลห้วยม้า อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
สิ้นสุดเขตเชื่อมต่อตาบลบ้านเวียง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
5.1.2 ถนนคอนกรีต
จานวน 94 เส้น
5.1.3 ถนนลูกรัง
จานวน 40 เส้น
5.1.4 ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก จานวน 13 เส้น
5.1.5 สะพานคอนกรีต
จานวน 28 แห่ง
5.1.6 สะพานสลิง
จานวน 1 แห่ง
5.2 ไฟฟ้า
5.2.1 ไฟฟ้าภายในครัวเรือน - หน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอร้องกวาง ยกเว้นบางครัวเรือนที่ปลูกสร้างที่พักอาศัยใหม่ครัวเรือนตั้งห่างไกลจากชุมชนยังไม่มีไฟฟ้า
ใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
5.2.2 ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) การติดตั้งดาเนินการไปแล้ว ยังไม่ทั่งถึง ครอบคลุมทุก
พื้นที่ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูง

5.3 การประปา
5.3.1 ประปาหมู่บ้าน
จานวน 12 แห่ง
5.3.2 ประปาผิวดินขนาดใหญ่ จานวน 2 แห่ง
5.3.2.1 ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 11 (สูบน้าจากบ่อบาดาล)
5.3.2.2 ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 1 (สูบน้าจากลาน้าแม่หล่าย)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า
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5.4 โทรศัพท์
5.4.1 โทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท จานวน - แห่ง
5.4.2 เสาส่งสัญญานโทรศัพท์
จานวน 2 แห่ง
5.4.3 การใช้โทรศัพท์ระบบไร้สาย/มือถือกันอย่างแพร่หลาย
5.5.3 มีการใช้ศัพท์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์
5.5.1 ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
5.5.2 เสาส่งสัญญานโทรศัพท์
5.5.3 มีรถบรรทุกขยะ
5.5.4 มีรถบรรทุกน้า

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
3
1
1

แห่ง
แห่ง
คัน
คัน

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
พื้นที่ทาการเกษตรกรรม มีพื้นที่ทั้งหมด 12,423 ไร่ ผลผลิตการเกษตรที่สาคัญและมีชื่อเสียง
ของตาบลห้วยม้า เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนมากที่สุด
6.3 การบริการ
การปรับปรุงการบริการในการลดขั้นตอนลดรอบระยะเวลาในการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ได้ประกาศกาหนดระยะเวลางานบริการของหน่วยงาน ประกาศ
ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้
งานบริการ
กองคลัง
1. การจัดเก็บภาษี
บารุงท้องที่

งานบริการ
2. การจัดเก็บภาษี

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(เดิม)
1. เจ้าของที่ดินแบบแสดงรายการ
ที่ดินเป็นรายแปลง
ตามแบบ ภ.บ.ท.5 ต่อ
เจ้าพนักงานประเมิน
ณ อบต.ห้วยม้า
2. เจ้าพนักงานตรวจสอบความ
ถูกต้อง แนบพิมพ์ ภ.บ.ท.5
3. เจ้าพนักงานประเมินภาษีบารุง
ท้องที่ ชาระภาษีบารุงท้องที่รอรับ
ใบเสร็จ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(เดิม)
1. เจ้าของทรัพย์สิน/โรงเรือน ยื่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(ใหม่)
1. เจ้าของที่ดินแบบแสดงรายการ
ที่ดินเป็นรายแปลง
ตามแบบ ภ.บ.ท.5 ต่อ
เจ้าพนักงานประเมิน
ณ อบต.ห้วยม้า
2. เจ้าพนักงานตรวจสอบความ
ถูกต้อง แนบพิมพ์ ภ.บ.ท.5
3. เจ้าพนักงานประเมินภาษีบารุง
ท้องที่ ชาระภาษีบารุงท้องที่รอรับ
ใบเสร็จ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(ใหม่)
1. เจ้าของทรัพย์สิน/โรงเรือน ยื่น

ระยะเวลาที่
ให้บริการเดิม
5 นาที/ราย

ระยะเวลาที่
ให้บริการใหม่
3 นาที/ราย

ระยะเวลาที่
ให้บริการเดิม
5 นาที/ราย

ระยะเวลาที่
ให้บริการใหม่
3 นาที/ราย
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โรงเรือนและที่ดิน

แบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สิน
(แบบ ภ.ร.ด.2) ต่อเจ้าหน้าที่
(ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี)
2. เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจ
แบบภ.ร.ด.2
3. เจ้าหน้าที่กาหนดประเภทของ
ทรัพย์สิน/ค่ารายปี/ค่าภาษีที่ต้อง
ชาระ
4. เมื่อได้รับประเมินแล้วจะชาระ
ภาษีโดยรอรับใบเสร็จรับเงิน

แบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สิน
(แบบ ภ.ร.ด.2) ต่อเจ้าหน้าที่
(ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี)
2. เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจ
แบบภ.ร.ด.2 และกาหนดประเภท
ของทรัพย์สิน/ค่า
รายปี/ค่าภาษีที่ต้องชาระ
3. เมื่อได้รับประเมินแล้วจะชาระ
ภาษีโดยรอรับใบเสร็จรับเงิน

3. การจัดเก็บภาษีป้าย

1. รับแบบแสดงรายการภาษีป้าย
(แบบ ภ.ป.1) โดยผู้เป็นเจ้าขอป้าย
ยื่นแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่
ณ อบต.ห้วยม้า
2. เจ้าของป้ายกรอกแบบพิมพ์
(ภ.ป.1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบพิมพ์
3. เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย
4. การชาระภาษีป้าย ผู้ชาระภาษี
ป้าย รอรับใบเสร็จ

1. รับแบบแสดงรายการภาษีป้าย
(แบบ ภ.ป.1) โดยผู้เป็นเจ้าขอป้าย
ยื่นแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ ณ
อบต.ห้วยม้า
2. เจ้าของป้ายกรอกแบบพิมพ์
(ภ.ป.1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบพิมพ์
3. เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย
4. การชาระภาษีป้าย ผู้ชาระภาษี
ป้าย รอรับใบเสร็จ

5 นาที/ราย

5 นาที/ราย

กองช่าง
4. ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร
- การออกหนังสือรับรอง
(พื้นที่ไม่อยู่เขตควบคุม
อาคาร)

1. รับยื่นแบบคาขอตามแบบ
พร้อมเอกสารแนบแปลน, สาเนา
บัตรประชาชน, สาเนาทะเบียน
บ้าน, สาเนาเอกสารสิทธิ์
2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารแนบ
แปลนที่ยื่นตามกาหนดว่าครบถ้วน
หรือไม่
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
ออกแบบด้านวิศวกรรมความ
แข็งแรง
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
ออกหนังสือรับรอง ให้
ผู้ขอรับการอนุญาต ภายใน 1 วัน
นับแต่วันที่ได้รับคาขอ

1. รับยื่นแบบคาขอตามแบบ
พร้อมเอกสารแนบแปลน, สาเนา
บัตรประชาชน, สาเนาทะเบียน
บ้าน, สาเนาเอกสารสิทธิ์
2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารแนบ
แปลนที่ยื่นตามกาหนดว่าครบถ้วน
หรือไม่
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
ออกแบบด้านวิศวกรรมความ
แข็งแรง
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
ออกหนังสือรับรอง ให้
ผู้ขอรับการอนุญาต ภายใน 1 วัน
นับแต่วันที่ได้รับคาขอ

1 วัน

10 นาที/ราย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า
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ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(เดิม)
5. การขออนุญาตรื้อถอน 1. รับยื่นแบบคาขอตามแบบ
อาคาร
พร้อมเอกสารแบบแปลน, สาเนา
- การออกหนังสือรับรอง บัตรประชาชน,สาเนาทะเบียน
(พื้นที่ไม่อยู่เขตควบคุม
บ้าน, สาเนาเอกสารสิทธิ์
อาคาร)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารแบบ
แปลนที่ยื่นตามกาหนดว่าครบถ้วน
หรือไม่
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอนุญาตเดิม
และตรวจสอบสถานที่รื้อถอนตาม
วันเวลานัดโดยทาบันทึกรายงาน
และรวมเรื่องส่งให้ผู้พิจารณาแบบ
และออกหนังสือรับรองการรื้อถอน
ให้ผู้ขอรับการอนุญาต ภายใน
1 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
6. สนับสนุนน้าเพื่อการ 1. รับเรื่องขอรับบริการฯ จาก
อุปโภคบริโภค
ประชาชน
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/สอบถาม
ความต้องการ แจ้ง นายก อบต.
ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการ
3. ออกให้ความช่วยเหลือน้า
อุปโภค-บริโภค
สานักงานปลัด
7. ขอรับช่วยเหลือ
1. รับเรื่องแจ้งเหตุจากประชาชน
สาธารณภัย
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/สอบถาม
ให้เจ้าหน้าที่ออกให้ความช่วย
เหลือทันทีที่เกิดเหตุหรือ
สาธารณภัย
3. แจ้ง นายก อบต.ทราบทันที
8. รับแจ้งเรื่องราวร้อง
1. ผู้แจ้งเรื่องยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่
ทุกข์
ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
4. แจ้งเรื่องให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
พร้อมทั้งเหตุผลและสรุปเรื่อง
ร้องทุกข์
งานบริการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(ใหม่)
1. รับยื่นแบบคาขอตามแบบ
พร้อมเอกสารแบบแปลน, สาเนา
บัตรประชาชน,สาเนาทะเบียน
บ้าน, สาเนาเอกสารสิทธิ์
2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารแบบ
แปลนที่ยื่นตามกาหนดว่าครบถ้วน
หรือไม่ และตรวจสอบใบอนุญาต
เดิมและตรวจสอบสถานที่รื้อถอน
ตามวันเวลานัดโดยทาบันทึก
รายงานและรวมเรื่องส่งให้ผู้
พิจารณาแบบ และ
ออกหนังสือรับรองการรื้อถอน ใ
ห้ผู้ขอรับการอนุญาต ภายใน
1 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
1. รับเรื่องขอรับบริการฯ จาก
ประชาชน
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/สอบถาม
ความต้องการ แจ้ง นายก อบต.
ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการ
3. ออกให้ความช่วยเหลือน้า
อุปโภค-บริโภค

ระยะเวลาที่
ให้บริการเดิม
1 วัน

ระยะเวลาที่
ให้บริการใหม่
10 นาที/ราย

1 วัน

ในทันที

1. รับเรื่องแจ้งเหตุจากประชาชน
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/สอบถาม
ให้เจ้าหน้าที่ออกให้ความช่วย
เหลือทันทีที่เกิดเหตุหรือ
สาธารณภัย
3. แจ้ง นายก อบต.ทราบทันที
1. ผู้แจ้งเรื่องยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
4. แจ้งเรื่องให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
พร้อมทั้งเหตุผลและสรุปเรื่องร้อง
ทุกข์

ในทันที

ในทันที

ภายใน 7 วัน
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9. การขอใช้สถานที่

งานบริการ
10. การขออนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

11. การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

12. ขออนุญาตจัดตั้ง
ตลาด

13. การจดทะเบียน
พาณิชย์

1. ผู้แจ้งเรื่องยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
3. เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับผู้มาขอ
ใช้บริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(เดิม)
1. ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. นัดตรวจสถานที่
- การควบคุมป้องกันมลพิษ
จากขบวนการผลิตกิจการนั้น
- ความปลอดภัยในการทางาน
4. เจ้าหน้าที่นัดวันมารับ
ใบอนุญาต
5. เมื่อมารับใบอนุญาตจะต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมพร้อมรับ
ใบอนุญาต
3. เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับผู้มาขอ
ใช้บริการ

1. ผู้แจ้งเรื่องยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
3. เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับผู้มาขอ
ใช้บริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(ใหม่)
1. ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. นัดตรวจสถานที่
- การควบคุมป้องกันมลพิษ
จากขบวนการผลิตกิจการนั้น
- ความปลอดภัยในการทางาน
4. เจ้าหน้าที่นัดวันมารับ
ใบอนุญาต
5. เมื่อมารับใบอนุญาตจะต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมพร้อมรับ
ใบอนุญาต
3. เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับผู้มาขอ
ใช้บริการ

ระยะเวลาที่
ให้บริการเดิม

ระยะเวลาที่
ให้บริการใหม่
ภายใน 3 วัน

1. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2. เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อฯ
รายงานอาเภอ จังหวัด ตาม
ระเบียบฯ ขั้นตอน
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ ก่อนวันที่ 10
ของทุกเดือน
1. ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจสอบเอกสาร
3. นัดตรวจสถานที่
4. ออกใบอนุญาต พร้อมชาระ
ค่าธรรมเนียม
- ไม่มี

1. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
ภายในวันที่
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 10 ของเดือน
2. เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อฯ
รายงานอาเภอ จังหวัด ตาม
ระเบียบฯ ขั้นตอน
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ ก่อนวันที่ 10
ของทุกเดือน
1. ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจสอบเอกสาร
3. นัดตรวจสถานที่
4. ออกใบอนุญาต พร้อมชาระ
ค่าธรรมเนียม
1. ผู้ประกอบการยื่นขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
มาตรา 11 พร้อมเอการหลักฐาน
(ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่ม
กิจการ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ภายในวันที่ 10
ของเดือน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

ภายใน 3 วัน

ภายใน 5 วัน

ภายใน 30
นาที
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และซักถามข้อมูลที่จาเป็น
(ระยะเวลา 10 นาที)
3. จัดพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์และ
เสนอนายทะเบียนพิจารณาลงนาม
(ระยะเวลา 10 นาที)
4. ออกใบเสร็จรับเงินค่า
ธรรมเนียม (ระยะเวลา 10 นาที)

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(เดิม)
- ไม่มี

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(ใหม่)
1. ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานใบรับอนุญาต
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. นัดตรวจสถานที่
4. ออกใบอนุญาต พร้อมชาระ
ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาที่
ระยะเวลาที่
ให้บริการเดิม ให้บริการใหม่
ไม่เกิน 7 วัน

15. การจ่ายเบี้ยยังชีพ
คนพิการ

1. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนภายใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2. เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อฯ
รายงานอาเภอ จังหวัด ตาม
ระเบียบฯ ขั้นตอน
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ ก่อนวันที่ 10
ของทุกเดือน

1. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
ทุกวันในเวลาราชการ
2. เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อฯ
รายงานอาเภอ จังหวัด ตาม
ระเบียบฯ ขั้นตอน
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ใน
เดือนถัดไป ก่อนวันที่ 10
ของทุกเดือน

ภายในวันที่
10 ของเดือน

ภายในวันที่ 10
ของเดือน

16. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส์

1. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ภายใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2. เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อฯ
รายงานอาเภอ จังหวัด ตาม
ระเบียบฯ ขั้นตอน
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ ก่อนวันที่ 10
ของทุกเดือน

1. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
ทุกวันในเวลาราชการ
2. เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อฯ
รายงานผู้บริหาร และอาเภอ
จังหวัด ตามระเบียบฯ ขั้นตอน
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพในปีถัดไป
ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน

ภายในวันที่
10 ของเดือน

ภายในวันที่ 10
ของเดือน

งานบริการ
14. การออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทา
การเก็บ ขน หรือกาจัด
สิ่งปฏิกูล

งบรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า
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หมวดรายรับ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น
รายการรายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น

ประมาณการ
154,700.00
359,500.00
394,000.00
38,000.00
40,500.00
0.00
15,994,300.00
22,954,000.00

รับจริง
160,340.00
361,504.90
321,126.46
55,375.00
3,887.00
3,070.00
18,563,152.73
20,574,586.00

39,935,000.00

40,043,042.09

ประมาณการ
14,245,120.00
13,220,920.00
6,810,960.00
4,194,000.00
46,000.00
1,418,000.00
39,935,000.00

จ่ายจริง
14,152,932.00
12,805,724.00
6,339,258.58
4,188,800.00
43,880.00
1,631,720.00
39,162,314.58

6.4 การท่องเที่ยว
- มีวนอุทยานม่อนแก้วม่อนเด็ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหอย ตาบลห้วยม้า อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จานวน 1 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานป่าไม้พื้นที่ 39
จังหวัดแพร่
6.5 อุตสาหกรรม
- ไม่มี
6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
1. กลุ่มเกษตรกรพืชไร่และทานา หมู่ 1
3. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าหม้อห้อม หมู่ 2
5. กลุ่มธนาคารข้าว หมู่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

2. กลุ่มพืชไร่ หมู่ 2
4. กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของชาร่วย หมู่ 2
6. กลุ่มเย็บผ้า หมู่ 3
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7. กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ 3
8. กลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 3
9. กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ 4
10. กลุ่มทานาข้าว หมู่ 5
11. กลุ่มเกษตรทานาข้าว-ถั่วเหลือง หมู่ 6
12. กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ 6
13. กลุ่มปลูกถั่วเหลือง หมู่ 7
14. กลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าว หมู่ 8
15. กลุ่มปลูกถั่วเหลือง หมู่ 8
16. กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ 9
17. กลุ่มปุ๋ยเพื่อการเกษตร หมู่ 9
17. กลุ่มเกษตรกรพืชไร่และทานา หมู่ 11
18. กลุ่มกลุ่มตัวเย็บเสื้อผ้า หมู่ 11
19. กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ 11
20. กลุ่มเลี้ยงผึ้งพันธุ์ หมู่ 11
21. กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ 12
22. กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ 14
23. กลุ่มเย็บผ้า หมู่ 15
24. กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 13
6.7 แรงงาน
ประชาชนส่วน.ใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทานา ทาไร่ การใช้แรงงานของประชาชน จึงเป็นการใช้
แรงงานจากงานรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
เกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชน ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักโดยยึดอาชีพเกษตรกรรม ทานา ปลูกข้าวเหนียว
เป็นส่วนใหญ่ มีต้นทุนการผลิตราคาสูงกว่าราคาผลิตที่ออกจาหน่วยในท้องตลาด เกษตรกรสามารถดารง
ชีวิตประจาวันได้อยู่ในระดับยังชีพได้ดี
น้าเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน มีเพียงพอในการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรได้ทั่วถึง ในขณะเดียวกันเกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้าอย่างทั่วถึง
โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้าได้รับประโยชน์มากกว่าประชาชนที่ในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้า ทาให้ยัง
ต้องมีการพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้าเพิ่มขึ้น
น้าอุปโภคบริโภค (น้ากินน้าใช้) สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีน้ากินน้า
ใช้เพียงพอและทั่วถึง แต่ยังประสบปัญหาบ้างในฤดูแล้งของทุกปี จึงต้องจัดเตรียมรถบรรทุกเพื่อขนน้าไป
แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน/ชุมชน
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่ปลูก
ข้าวนาปี
(ไร่)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

พื้นที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ (ไร่)

พื้นที่ปลูก
ถั่วเหลือง
(ไร่)

พื้นที่ปลูก
ไม้ผล
(ไร่)

พื้นที่ปลูก
ไม้ยืนต้น
(ไร่)

19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

วังเย็น
ห้วยฮุง
ห้วยม้า
ปง
ศรีสิทธิ
ทุ่งล้อม
ห้วยหอย
ปง
ทุ่งล้อม
ปง
ห้วยม้า
ปง
ห้วยม้า
ห้วยม้าพัฒนา
รวม

749
504
290
250
200
573
200
654
600
260
100
200
276
250
5,106

380
320
200
130
20
200
70
340
100
180
40
80
130
125
2,315

251
50
80
100
170
360
50
80
250
50
50
100
40
80
1,711

1
1
35
60
51
60
7
17
2
25
37
18
314

ที่มา : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลห้วยม้า

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
 สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งล้อม ตาบลห้วยม้า
(โครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี)
 อ่างเก็บน้าห้วยหอย หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยม้า
 อ่างเก็บน้าห้วยหิน หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า
 อ่างเก็บน้าห้วยม้า (โป่งปี้) หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า
(โครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี)
 สระน้า รพช. ห้วยกระถี่ หมู่ที่ 13
7.5 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
1. ประปาหมู่บ้าน
จานวน 12 แห่ง
2. ประปาผิวดินขนาดใหญ่
จานวน 2 แห่ง
2.1 ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 11 (สูบน้าจากบ่อบาดาล)
2.2 ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 1 (สูบน้าจากลาน้าแม่หล่าย)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

32
190
13
80
28
11
57
30
5
34
40
67
587
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.25 และมีส่วนน้อยนับถือศาสนาคริสต์
ร้อยละ 0.75
 วัด

5

แห่ง
วัด

วัดสุนทรนิวาส ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
วัดพงชัย ตัง้ อยู่ หมู่ที่ 4
วัดทุ่งล้อม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
วัดศรีสิทธิ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
วัดวังเย็น
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
รวม

จานวนพระภิกษุ สามเณร (รูป)
รวม (รูป)
พระภิกษุ
สามเณร
4
8
12
2
2
2
2
1
1
3
3
12
9
21

 โบสถ์ 1 แห่ง
- คริสตจักรร่มพระคุณ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านศรีสิทธิ์ ตาบลห้วยม้า

 ฌาปนสถาน
5
แห่ง
1. ฌาปนสถานบ้านวังเย็น
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
2. ฌาปนสถานบ้านห้วยม้า
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
3. ฌาปนสถานบ้านศรีสิทธิ์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
4. ฌาปนสถานบ้านปง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
5. ฌาปนสถานบ้านห้วยหอย
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
1. งานประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 13 - 15 เมษายนของทุกปี
2. งานประเพณีวันลอยกระทง ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
3. งานประเพณีตานก๋วยสลาก
4. งานประเพณีวันสาคัญทางพุทธศาสนา ช่วงเวลาจัดตามวันสาคัญทางพุทธศาสนา
หรือตามปีปฏิทิน
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ประชาชนพูดภาษาถิ่น ที่เรียกว่า “ภาษาเหนือ” ด้วยสาเนียงที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
และประชาชนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรุงอาหาร เช่น การผลิตน้าปูไว้กินและ
จาหน่าย เช่น การประกอบอาหารตามวิถีของคนท้องถิ่น เช่น แกงฮักแล , แกงแค, แกงคั่ว, น้าพริกน้าปู
8.4 สินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า
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สาหรับสิ้นค้าพื้นเมืองที่เป็นของที่ระลึก ประชาชนไม่นิยมหรือประดิษฐ์ จะมีแต่ของฝากที่
เป็นอาหาร เช่น น้าปู หน่อไม้ดอง ผลไม้ตามฤดูกาล และอาหารที่ประกอบจากสัตว์และสัตว์ป่า และพืช
พรรณสมุนไพรตามธรรมชาติเป็นต้น

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
ทรัพยากรน้า อบต.ห้วยม้า มีสายน้าที่สาคัญจากลาน้าแม่หล่าย ที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้าแม่ถาง
เขตพื้นที่ตาบลบ้านเวียง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม
9.2 ป่าไม้
ป่าไม้เป็นป่าไม้สักที่เป็นพืชเศรษฐกิจและนามาปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และไม้นานาพันธุ์มี
สภาพเป็นป่าชุมชนเป็นส่วนใหญ่
9.3 ภูเขา
ภูเขาลูกเล็ก มีต้นไม้นานาพันธุ์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ติดต่อตาบลบ้านเวียง
อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตาบลบ้านถิ่น และตาบลน้าชา อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดิน เป็นดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืช ซึ่งประชาชนใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และพืชสวน

10. อื่นๆ
กีฬาและนันทนาการ
1. สนามกีฬาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
2. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยม้า
3. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปง
4. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์
5. สนามกีฬาโรงเรียนวัดทุ่งล้อม
6. สนามกีฬาตาบลห้วยม้า

อยู่ในพื้นที่ หมู่ 11 บ้านห้วยม้า
อยู่ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านห้วยม้า
อยู่ในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านปง
อยู่ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านศรีสิทธิ์
อยู่ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านทุ่งล้อม
อยู่ในพื้นที่ หมู่ 9 บ้านทุ่งล้อม

ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า
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1) ความเป็นมา
1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
1.2 การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยนานโยบายรัฐบาล 11 ข้อ
ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 36
กิจกรรมมาใช้เป็นกรอบในการจัดทาและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบการดาเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ต่อไป
1.3 พร้ อ มนี้ ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล่ า วได้ เ ห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท า
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ ง มี เ ลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานมี เ ลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี แ ละเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการทาหน้าที่ในการจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีที่ต้องเชื่อมโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง 11 ด้านตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี
2) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2.1 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”
ความมั่นคง
 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคล
 ความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมือง
 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
 ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความ
เข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่น
 ความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้าประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิตมีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า
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 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
 เศรษฐกิ จ มีค วามสามารถในการแข่งขัน สู ง สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและ
ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ง
การคมนาคมขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการทาธุรกิจมีบทบาทสาคัญในระดับภูมิ ภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
 การผลิต และการบริ โ ภคเป็ น มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้ องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอื้ออาทรเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่ ว นในสั ง คมยึ ด ถื อ และปฏิบั ติ ต ามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงเพื่ อ การพั ฒ นาในระดั บอย่ า งสมดุ ล มี
เสถียรภาพและยั่งยืน
อนาคตประเทศไทยปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่


เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติ

ดารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคมมีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขในทุกพื้นที่และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูงประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในภูมิภาคและโลก


ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่าง

มีคุณภาพมีเสถียรภาพแข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและมีฐานการผลิตบริการและลงทุนที่เชื่อมโยงใน
อาเซียนเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดย


ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต

bio-bases ที่สาคัญและผลิตภาพการผลิตสูง


ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิมพัฒ นาอุตสาหกรรม

อนาคตให้ เป็น ฐานรายได้ใหม่โ ดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคและ
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ภูมิภาคอาเซียนเช่นศูนย์การผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วน ศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของเอเชีย
ศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียนศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอลเป็นต้น


ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิมและส่งเสริมธุรกิจบริการ

อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียนเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน
ศูนย์บริการทางการเงินการศึกษานานาชาติและบริการด้านโลจิสติกส์เป็นต้น


วิสาหกิจและการดาเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเข้มแข็งเป็นฐานการ

ผลิตและบริการที่สาคัญของประเทศ


คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่ว มกันพัฒ นาประเทศสามารถปรับตัวรองรับ

บริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญา มีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงมีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงามรู้คุณ ค่าความเป็นไทย และมีความ
รับผิดชอบเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคมรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์


สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้าน้อย อัตราความยากจนต่ามีการ

กระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรม
อย่างทั่วถึงโดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอยู่ดีมีสุขไม่คอรัปชั่น


เศรษฐกิ จ และสัง คมพัฒ นาอย่ า งเป็ น มิ ต รกับ สิ่ งแวดล้อ ม เป็ น ประเทศที่ มีร ะบบ

เศรษฐกิจสีเขียวระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ามีพื้นที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


การบริหารภาครัฐโปร่งใสมีประสิทธิภาพรับผิดชอบตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ

ประชาชนมีส่วนร่วมมีการกระจายอานาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและ
ท้องถิ่น
2.2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและ
สร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า
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กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

กรอบแนวทางที่สาคัญ
(1) การเสริม สร้า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั กของชาติ แ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(5) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ
(7) การพั ฒ นาระบบการเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ รั ก ษาความมั่ น คง ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้า
(8) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนและพัฒนาประเทศสู่ความ
เป็นชาติการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค
เพิ่มขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตรได้แก่เสริมสร้างฐานการผลิต
การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพได้แก่
พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูงสร้างความเข้มแข็งให้กั บผู้ประกอบการ
ไทยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคตเป็นต้นและภาคบริการพัฒนา
ยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วผลั ก ดั น ประเทศไทยสู่ การเป็ น ศูน ย์ กลางการ
ให้บริการสุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนได้แก่พัฒนาทักษะและองค์ความรู้
ของผู้ ป ระกอบการไทยพั ฒ นาและยกระดั บ ผลิ ต ภาพแรงงานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
สากลยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกล
สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
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ยุทธศาสตร์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรอบแนวทางที่สาคัญ
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองโดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญของประเทศและพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการ
ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ
(5) การลงทุ นพัฒ นาโครงสร้า งพื้นฐานในด้ า นการขนส่ ง ความมั่ น คงและ
พลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็ นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและนานาประเทศส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ฐานของการประกอบธุรกิจส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติใน
การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอาหารสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการภัย
พิบัติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้าง
ความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอานาจทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพิม่ บทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการ
ผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคสนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและ
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย
(1) การพัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่ วงชี วิต ให้สนั บสนุน การเจริญ เติ บโตของ
ประเทศโดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทั่วถึง
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทัง้ 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

กรอบแนวทางที่ส้าคัญ
(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มี
ศักยภาพ

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามที่สานักงานฯ เสนอและให้
สานักงานฯ รับความเห็นของสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไปทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12
มีความครบถ้ว นสมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการปฏิรูปประเทศให้ส านักงานฯ
พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใน 4 ประเด็นหลักดังนี้
1) ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็น
แผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปีโดยระบุแผนปฏิบัติการและกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จที่ เป็นรูปธรรมรวมทั้งให้
มีการประเมินผลของการดาเนินงานทุกรอบ 1 ปีและ 5 ปีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการ
ดาเนินงานของรัฐบาลต่อไป
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2) ปรับปรุงเนื้อหาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้สอดคล้องและสะท้อนถึงการดาเนินงานตาม
นโยบายสาคัญของรัฐบาลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา
3) ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ
กลไกทางกฎหมายและกลไกประชารัฐที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ทั้งนี้ให้สานักงานฯ เสนอกลไกดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาก่อนนาเสนอ
คณะรัฐมนตรี
4) ในขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้สานักงานฯประสานงานกับคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติอย่างใกล้ชิดและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและ
ประชาสังคมเพื่อให้แนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงนาวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และนายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
แนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในลักษณะของการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี โดยกาหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนา
ที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นสาคัญ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
1) ความเป็นมา
1.1 ในปี 2558 สานักงานฯได้นาผลที่ได้จากการประชุมระดมความเห็นการจัดทาแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ระดับภาคการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จากภาคีการพัฒนาการ
ประชุมประจาปี 2558 ของ สศช. และการร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทยของสภาปฏิรูป
แห่งชาติมาพิจารณาปรับปรุงและยกร่างเป็นทิศทางการพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2558 เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอ กก.สศช. พิจารณาต่อไป
1.2 ที่ประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบทิศทาง
และกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้ง 10
ยุทธศาสตร์และ (ร่าง) องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์เฉพาะด้านของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ทั้ง 9 คณะตามที่สานักงานฯเสนอพร้อมทั้งมอบหมายให้สานักงานฯนาทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
1.3 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่สานักงานฯเสนอและให้
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สานักงานฯ รับความเห็นของสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการปฏิรูปประเทศให้สานักงาน
ฯ พิจารณาปรับปรุงรู ปแบบและแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5ปี โดยระบุ
แผนปฏิบัติการและกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จที่เป็นรูปธรรมรวม ทั้งให้มีการประเมินผลของการดาเนินงาน
ทุกรอบ 1 ปีและ 5 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานของรัฐบาลต่อไป
2) รูปแบบเค้าโครงเบื้องต้นและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
รูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่
ส่วนที่ 1 กรอบหลักการของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ประกอบด้วย
- หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
- สาระสาคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ส่วนที่ 2 การประเมินสถานะ - สถานะของประเทศด้านต่างๆ (ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ของประเทศ
สิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ)
- บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งภายในและภายนอก
- การวิเคราะห์สถานะของประเทศ (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความท้าทาย)
ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และ - วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม
เป้าหมายในภาพรวม
- สรุปย่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ การ
-เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จรายยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองเป้าหมายของ
พัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และที่สามารถแปลงไปสู่แนวทางดาเนินการที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรมได้
-กาหนดแนวทางดาเนินการที่มีความสาคัญสูงที่ต้องผลักดันสู่การปฏิบัติเพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
3) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒ นาคนทุก ช่ว งวั ย เพื่อ ให้ ค นไทยเป็นคนดีคนเก่งมี ระเบียบวิ นัยและมีคุณ ภาพชี วิตที่ ดี
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสมการฟื้นฟู
และดูแลสุขภาพ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
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มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้
ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังรวมถึงการปฏิรูป
ภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่
คุณค่าในภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการการลงทุนการพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่ นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ให้ความสาคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ มี ค วามโปร่ ง ใสมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศปราศจากคอร์รัปชั่นมีการกระจายอานาจและแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่าย
โทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่
เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
ให้ ความส าคั ญ กับ การขับ เคลื่ อนการพัฒ นาวิ ทยาศาสตร์เ ทคโนโลยีวิ จัย และนวั ต กรรม
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
พั ฒ นาภาคเมื อ งและพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ส าคั ญ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ
ศักยภาพโอกาสและข้อจากัดของพื้นที่รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสร้า งฐานเศรษฐกิจ
ใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์โดย
มุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่ างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องใน
ฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค
ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0)
1) ความเป็นมา
ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 หลายประเทศได้ดาเนินการ
ปฏิรูปขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือกั บชุดของโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่ ทาการรื้อ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื้นฐาน ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการดารงชีวิต การ
ทางาน และการเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง
ฉะนั้นเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่งภายในปี
2575
การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ
1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน
2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
3. มีสังคมที่มีคุณภาพ
4. มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
6. การมีบทบาทสาคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก
กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศ
ไทย 1.0” ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
และ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามลาดับ ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้อง
เปลี่ยนผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็น
ประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจาก
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม”
โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth Engine) 3 กลไกสาคัญ
คือ
1. กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)
2. กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine)
และ
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3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine)

ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จาเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จาก
เดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน ” เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ซึ่งประกอบด้วย 5
กลุ่มหลักๆ คือ
1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ
2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ
4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ
5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความได้เปรียบ
เชิง “วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี
มิเพียงเท่านั้น ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ที่กาลัง
ค่อยๆ เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมที่เน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมที่เน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต”
มากขึ้น
ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญโดยขาดการพัฒนาในมิติ
อื่นให้มีความสอดคล้องกันโมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความ
สมดุลในความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญา
มนุษย์ โดยการพัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หลักการสาคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน”

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

33
ในระดับจุลภาคการ “รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะทาให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม และการ
สร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมา ในระดับมหภาค “การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน ” จะทาให้
ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็น
การส่งเสริมให้เกิดการผนึกกาลังของทุกภาคส่วน การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน จึงเป็น “ระบบคุณค่าใหม่” ที่
จะสามารถนาพาประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน มีดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ า ง การบริ ห ารงานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน2557 โดยคาแถลงนโยบายมีทั้งสิ้น 11 ด้านสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลัก
ของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่
ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย
- การบริหารจัดการชายแดน
- การสร้างความมั่นคงทางทะเล
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ
เพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์ เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
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2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการ
รั ก ษาอธิ ป ไตย และผลประโยชน์ ข องชาติ ปลอดพ้ น จากการคุ ก คามทุ ก รู ป แบบ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้
2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็ น
ส่ ว นประกอบส าคั ญ ของนโยบายองค์ ร วมทั้ ง หมดในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ไม่ ว่ า ในด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้ า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีร ายได้ที่ มั่นคงแก่ ผู้ ที่เข้า สู่
ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับ
อย่างมีมาตรฐาน
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้ าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ ผู้ ย ากไร้ อัตภาพ พั ฒ นาศักยภาพ คุ้มครองและพิทั กษ์สิ ทธิจัด สวัส ดิการช่ว ยเหลื อ และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก
3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพัก ฟื้น
และโรงพยาบาล ที่เป็น ความร่ว มมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบ
การเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
ได้ประกาศไว้แล้ว
3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของ
ผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ที่ ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและ
แนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน
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4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า และพั ฒ นาก าลั ง คนให้ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ ทั้ ง ในด้ า นการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ใ นการเรียนการ
สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4.5 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคั ญในการปลู ก ฝั ง คุณ ธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต สร้า งสั น ติสุ ขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่าง
มีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้าง
กลไกจั ดการสุขภาพในระดับ เขตแทนการกระจุกตัว อยู่ที่ส่ว นกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
5.3 ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัด
ให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันที ระยะ
ต่อไปที่ต้องแก้ไขปั ญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
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6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กาหนดภายในสิ้นปีนี้
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดทา
ไว้ โดยนาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความสาคัญ
ในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการดาเนินงานร่วมนาแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณา
ด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจาเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนาโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี
6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดทุนการผลิต การช่วยเหลือใน
เรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง
6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิ ธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น
6.6 ชักจู งให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้
6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดยระดม
ความคิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่ง
ดาเนินการสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทาได้ในเวลาประมาณ 1 ปี
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการดาเนิ นการให้มีการสารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดาเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษี
เงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและ
ขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษี จากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
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6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจานวนสูงมากกว่า 700,000
ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทาให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนา
ประเทศน้ อยลง โดยประมวลหนี้ เหล่ านี้ให้ ครบถ้ว น หาแหล่ งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาชาระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และ
รถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้ง ฐานให้รัฐบาล
ต่อไปทาได้ทันที
- ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภ าค เพื่อให้ ส ามารถรองรั บปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ด้านการคมนาคมทางน้า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลาน้าชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุน
ระบบโลจิ ส ติก ส์ ข องประเทศ เริ่ มจากการพัฒ นาท่ าเรือ แหลมฉบัง ท่า เรื อชายฝั่ งอ่ าวไทยและอั นดามั น
ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลาน้าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
และเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้าลึก
6.13 ปรับ โครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแล
ระบบราง เพื่อทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็น
ธรรม การลงทุน การบ ารุ งรักษาและการบริห ารจัดการ ซึ่งจะช่ว ยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้ เป็น
โครงข่ายหลักของประเทศ
6.14 พัฒนาและปรับ ปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐ วิส าหกิจให้มีประสิ ทธิภ าพ กาหนด
เป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจาเป็นในการคงบทบาทการ
เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดาเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ
6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒ นาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่ งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสู ง
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
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7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
- เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อน
ตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน
- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดนที่
สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ากว่า
1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน
8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยาน
ยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตาม
ความเหมาะสม ในกรณีที่จาเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่
เอกชน เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ
9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การกาหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน
9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
จัดให้มีแผนบริหารน้าของประเทศ เพื่อให้การจัดทาแผนงานไม่เกิดความซ้าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ
9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่
ใดที่ ส ามารถจั ด การขยะมู ล ฝอยด้ ว ยการแปรรู ป เป็ น พลั ง งานก็ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ด าเนิ น การ ส่ ว นขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมี
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มาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของ
ภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้ส ามารถ
ดาเนินการได้
10.2 ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว
ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการ
ทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน
ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ
10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ปรับระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่ งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร
(2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแส
ตลาด เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อ
สนับสนุนการค้า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
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(3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงใน
ระดับนานาชาติ
(4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ
(5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนา
ที่นาไปสู่การพึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(6) บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ
2. ทิศ ทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้มีค วามเชื่อมโยงกับแผนการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 และแผนพัฒนาฉบับที่ 11 รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง และ
แม่ฮ่อ งสอน มีทิ ศ ทางการพัฒ นาด้ านการฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒ นาบริการพื้นฐานของเมือ งและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐานของความรู้
และวัฒนธรรมภูมิปัญญา
(2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่า น
มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและ
การท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
(3) กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ประกอบด้ ว ย สุ โ ขทั ย ตาก เพชรบู ร ณ์
อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก เน้น การสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้า สร้าง
มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่ง
และการกระจายสินค้า
(4) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร
และอุทัยธานี เน้นพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนจากผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความโดดเด่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2557 – 2560) (เชียงราย พะเยาแพร่ น่าน)
1. วิสัย ทัศ น์ “ประตู ก ารค้า สู่ สากล โดดเด่น วัฒนธรรมล้ า นนา ดิน น้า ป่ า สมบูร ณ์
ประชาชนอยู่ดีมีสุข”
2. พันธกิจ
1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่
สากล ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
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2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
3. พัฒนาและส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒ นธรรม อารยธรรมแห่ งล้ านนา
ตะวันออก ดารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ
4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมบูรณ์ ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. จุ ด ยืนทางยุทธศาสตร์ “ประตูการค้าสู่ ส ากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์”

4. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์
เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและเตรียมความพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย
พัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอื่นภายในประเทศและเพื่อนบ้าน
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ
SMEs
3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS
โดย จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับและจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้น
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก
ปรับปรุงคุณภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมและ
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
3. สร้างความเข้มแข็งต่อ เกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
โดย การสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้ าเกษตร โดยการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการ แข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจาหน่ายเฉพาะกลุ่ม
(Niche Product)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม และสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัว
และชุมชนในการป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร้อมใน
การปรับตัวสู่สังคมผู้อาวุโส ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ โดยปรับปรุ งแหล่งท่องเที่ย วเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่ ง
ท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม และส่งเสริมความร่ วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยวกับประเทศใน
กลุ่ม GMS
3. พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ตลอดจนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดทา
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม
ทรัพยากรชีวภาพ
2. รั ก ษาฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศน์ โดยการ
แก้ปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้าและป่าชุมชน
การจัดทา Food Bank การจัดทาฝายต้นน้าแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวรการป้องกันไฟป่ารวมทั้งการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชนในพื้ นที่ป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้
เทคโนโลยี GIS ในการจัดทาฐานข้อมูลและนาไปใช้
4. สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการปลูกจิตสานึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียให้
น้อยลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่
วิสัยทัศน์จงั หวัดแพร่ “เมืองเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจ ผลิตเกษตรคุณภาพสูง
ศูนย์กลางระบบราง เสริมสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง
สู่ประชาคมอาเซียน”
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแพร่
เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติทสี่ มบูรณ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ (พ.ศ. 2561-2565)

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่

แผนงาน
แผนงานที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และระบบ Logistics
แผนงานที่ 2 ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย/
อินทรีย์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2
พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึง โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อยกระดับด้านการ
ท่องเที่ยว

แผนงานที่ 1 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึง
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อยกระดับด้าน
การท่องเที่ยว
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
และบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของคนทุกช่วงวัย
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี
แผนงานที่ 3 พัฒนา ส่งเสริมและคุ้มครองด้านการประกอบ
อาชีพ
แผนงานที่ 4 เพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็น
สังคมผูส้ ูงอายุคณ
ุ ภาพ
แผนงานที่ 5 สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของ
ประชาชนผู้มรี ายได้น้อยและผูด้ ้อยโอกาส
แผนงานที่ 6 พัฒนาสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การเสริมสร้างความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และลดความเหลื่อมล้า

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

แผนงาน
แผนงานที่ 1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการ
แผนงานที่ 2 โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
แบบบูรณาการ
แผนงานที่ 3 เสริมสร้างวินัยให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยเฉพาะความปลอดภัยทางถนน
แผนงานที่ 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากร
แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2560 - 2564
วิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเลิศ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ/จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่
1.1 อาเภอร้องกวางและอาเภอหนองม่วงไข่
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
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- เกษตรคุณภาพสูง
1.2 อาเภอสูงเม่นและอาเภอเด่นชัย
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านไม้สัก
1.3 อาเภอลองและอาเภอวังชิ้น
- ไม้เศรษฐกิจ
1.4 อาเภอเมืองแพร่และอาเภอสอง
- การท่องเที่ยว
2. จาเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้า ถนน สะพาน

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.3 พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
1.4 จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทาง
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว
2.1 จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้า
2.2 พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้าเพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง
2.3 พัฒนาระบบน้าประปาและระบบน้าบาดาลให้มีคณ
ุ ภาพ
และเพียงพอ
2.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในการขนส่งทั้งทางบกและทาง
น้า
2.5 ดาเนินการจัดทาผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
3.1 ศึกษา สารวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและรณรงค์เพื่อลดและ
ป้องกันการเกิดภัยพิบตั ิต่าง ๆ
3.2 พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม น้าแล้ง
หมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัตติ ่าง ๆ
3.3 จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ตารวจบ้าน/
ชรบ.
4.1 สร้างจิตสานึก รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใน
การป้องกันปราบปราม บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและ
พัฒนาอาชีพ

2. ยุทธศาสตร์ที่เลือกทา เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

1.1 จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี
คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
1.2 จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก
เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
1.4 จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคณ
ุ ภาพ มี
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1.5 ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
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2. การพัฒนาด้านการศึกษา

3. การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

4. พัฒนาด้านการกีฬา

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และ
มีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6. การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ให้มเี พียงพอ และทันสมัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

1.6 ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
1.7 ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในพื้นที่ขาดแคลน
1.8 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1.9 จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน
2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพขีวิตการศึกษา
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
2.2 สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่
สาหรับการศึกษา
3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัตติ นตามคาสั่งสอนของ
ศาสนา
3.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมคาสั่งสอนและนาไปเผยแพร่อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
3.4 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
3.5 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบารุงรักษา ศาสนสถานและ
โบราณสถาน
4.1 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อมวลชนและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ
4.2 จัดสร้างและบารุงรักษาอาคาร สถานที่ สนามกีฬา วัสดุ
อุปกรณ์ สาหรับการออกกาลังกายและการกีฬา
4.1 พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น ให้มีความรูค้ วามสามารถ และมี
คุณธรรม
5.2 พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัตหิ น้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

แนวทางการพัฒนา
6.1 พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความ
สะอาดสวยงาม
6.2 จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครือ่ งใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
และทันสมัย
6.3 จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (GIS)
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7. เศรษฐกิจพอเพียง

8. พัฒนากระบวนการเรียนรูด้ ้านการจัดทาแผนชุมชน

7.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7.2 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสานึก
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7.3 ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
8.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการจัดทาแผน
ชุมชนแก่ผู้นาทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป
8.2 สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
"ชุมชนสามัคคี ประชาชนมีสุข อาชีพมั่นคง
ดารงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน”

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ แก่ประชาชนให้เข้มแข็งและได้มาตรฐาน
1.2 แนวทางการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ
2.1 แนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสารของ อบต. และหน่วยงานอื่น ๆ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและสวัสดิการสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยของประชาชน
3.3 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้เข็มแข็ง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4.2 แนวทางการพัฒนาการบาบัดและกาจัดขยะ การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้
สารเคมี และการควบคุมมลภาวะเป็นพิษ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา
และนันทนาการ
5.1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย
5.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แนวทางการพัฒนาถนน สะพาน และรางระบายน้า
6.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้า และระบบการจัดการน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
6.3 แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า และนาพลังงานทดแทนมาใช้ ตลอดจนการบริการ
สาธารณะอื่น ๆ

2.3 เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทั่วถึง
3. ดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง
4. จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมี
ความเข้มแข็ง ทางด้านความคิด ความรู้เทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
6. ชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งที่มีการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. จัดระบบบริหารการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการบริหารและการพัฒนาจากทุกภาคส่วน
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2.4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กีฬาและนันทนาการ
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ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการ/กิจกรรม
2. ร้อยละของงบประมาณที่ดาเนินการ/ได้รับจัดสรร
3. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
1. ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
2. ร้อยละของความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร
3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ
4. ร้อยละของงบประมาณที่ดาเนินการ/ได้รับจัดสรร
3. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการ
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
1. จานวนโครงการ/กิจกรรม
2. ร้อยละของงบประมาณที่ดาเนินการ/ได้รับจัดสรร
3. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
5. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม
1. จานวนโครงการ/กิจกรรม
2. ร้อยละของงบประมาณที่ดาเนินการ/ได้รับจัดสรร
3. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
5. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม
6. ร้อยละของป่าไม้/ป่าชุมชนที่ได้รับการดูแล/อนุรักษ์/
รักษาฟื้นฟู
1. จานวนโครงการ/กิจกรรม
2. ร้อยละของงบประมาณที่ดาเนินการ/ได้รับจัดสรร
3. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
5. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม
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6. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. จานวนโครงการ/กิจกรรม
2. ร้อยละของงบประมาณที่ดาเนินการ/ได้รับจัดสรร
3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
4. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม

2.5 ค่าเป้าหมาย
1. จานวนและค่าร้อยละ ของโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการได้จริง
2. จานวนและค่าร้อยละ ของงบประมาณที่ดาเนินการ/ได้รับการจัดสรร
3. จานวนและค่าร้อยละ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
4. จานวนและค่าร้อยละ ของผู้ได้รับประโยชน์
5. จานวนและค่าร้อยละ ของพื้นที่ที่ดาเนินการ
6 ระดับความพึงพอใจ แบ่งระดับและเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้
ระดับ ความพึงพอใจ
มากที่สุด
5
คะแนน
ระดับ ความพึงพอใจ
มาก
4
คะแนน
ระดับ ความพึงพอใจ
ปานกลาง
3
คะแนน
ระดับ ความพึงพอใจ
น้อย
2
คะแนน
ระดับ ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
1
คะแนน
การสรุ ป ผลการประเมิ น เมื่ อ ได้ ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนแต่ ล ะข้ อ แล้ ว น ามาเที ย บกั บ เกณฑ์ ก าร
ประเมินผล ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49
มีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
2.6 กลยุทธ์
1. มีการวางแผนในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด
2. สารวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้มากที่สุด
2. จัดทาโครงการ/กิจกรรม โดยคานึงงบประมาณหรือสถานการณ์คลังที่มีอยู่ของหน่วยงาน
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3. จัดทาโครงการที่เกินศักยภาพของหน่วยงาน เพื่อประสานขอรับการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานอื่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ให้มีความถูกต้อง ชัดเจนให้มากที่สุด
และมีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณดาเนินการให้จากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ให้มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากร ได้รับการอบรม
เพิ่มความรู้ พัฒนาศักยภาพ ให้
เกิดความชานาญเชียวชาญใน
งานให้เพิ่มมากขึ้น
มีภูมิประเทศและอากาศ
รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะ
แก่การทาการเกษตรกรรม
มีนโยบายของรัฐบาล และ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้การส่งเสริม สนับสนุน ใน
การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

2.7 จุดยืนทาง

(Positioning) ของ

วิสยั ทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพหลัก คือ ทานาปลูกข้าว

“ชุมชนสามัคคี ประชาชนมีสขุ
อาชีพมั่นคง ดารงวิถเี ศรษฐกิจ
พอเพียง เคียงคู่วฒ
ั นธรรม
ประเพณีพนื ้ บ้าน

กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน
และประชาชน ให้ความร่วมมือ
และมีความสามัคคีกัน
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ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากร
ธรรมชาติและแหล่งน้า พร้อมปัจจัยอื่นที่เอื้อต่างๆ จึงเหมาะแก่การทาการเกษตรกรรม และประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือทาการเกษตรทานา เป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวของประชาชน
ส่วนใหญ่ ส่งผลให้เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของตาบลห้วยม้า
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้บริหาร ทีมบริหาร
พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง มีความรู้
ความชานาญในหน้าที่
รับผิดชอบ พร้อมให้บริการ
ประชาชน
จุดแข็ง
ด้านเศรษฐกิจ
1. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักและให้
ความสาคัญต่ออาชีพเกษตรกรรม ที่สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนมาแต่ดั่งเดิม
2. ประชาชนนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง
ด้านสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

จุดอ่อน
ด้านเศรษฐกิจ
1.รายได้ของแต่ละครัวเรือน ยังไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
ที่เพิ่มขึ้น
2. ไม่มีงานที่สร้างรายได้ให้เหมาะสมกับการศึกษา
และความรู้ความชานาญสาหรับผู้ที่มีการศึกษาใน
ระดับที่สูง
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2. กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน และประชาชน ให้
ความร่วมมือและมีความสามัคคีกัน
3. ผู้บริหาร ทีมบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง บุคลากรหน่วยงานภาคร
รัฐ ในพื้นทีม่ ีความรู้ ความชานาญในหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมให้บริการประชาชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์
มีแหล่งน้าและน้าเพียงพอในการทาอาชีพ
เกษตรกรรม ที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน
2. สภาพป่าชุมชนและแหล่งน้า เป็นแหล่งอาหารทั้ง
พืชและสัตว์ตามธรรมชาติ ให้ประชาชนนามาเป็น
อาหารในการดารงชีวิต

โอกาส
1. มีนโยบายของรัฐ ให้การสนับสนุนมากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

ด้านสังคม
1. ประชาชนที่มีความรู้ การศึกษาสูง ออกไปทางาน
นอกพื้นที่เป็นจานวนมาก ไม่ได้นาความรู้มาพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง
2. ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน เป็น
บุคคลที่มีการศึกษาไม่สูงมากนัก จึงอยู่บ้านและ
ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นส่วนใหญ่
3. ประชาชนไม่ให้ความสาคัญของความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมกับ อบต.ห้วยม้า เพราะให้ความสาคัญ
กับการไปทางานของตนเอง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สภาพภูมิอากาศปัจจุบันมีความแห้งแล้ง เกิดเหตุ
อุทกภัย เหตุวาตภัย ในพื้นที่ทุกปี ทาให้ประชาชน
ได้รับความเสียหาย
2. ยังขาดแหล่งน้าขนาดใหญ่กักเก็บน้า ทาให้น้าไม่
เพียงพอต่อการทาการเกษตรกรรม
3. ประชาชนนิยมสร้างบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
ด้วยไม้ ทาให้มีการตัดไม้ทาลายป่ามากขึ้น

อุปสรรค
ด้านการบริหารจัดการ
1. การดาเนินงาน บางส่วนยังไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
2. อบต.ห้วยม้า มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชน
3. อบต.ห้วยม้า มีบุคลากรในการรับผิดชอบในงานยัง
ไม่เพียงพอ
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4. บุคลากรยังขาดทักษะความคิดริเริ่มในการเรียนรู้
วิธีการ นาเทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้
5. ขาดการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ประชาชนให้
ความสาคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น
6. ประชาชน ยังมีค่านิยม หรือต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐให้การช่วยเหลือมากกว่าการพึ่งตนเองและ
ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
3.2.1 การปฏิวัติดิจิตอล (Digital revolution) ทาให้เกิดยุคอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet
of things) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
3.2.2 การเข้าสู่สังคมสูงวัยของทั่วโลก สัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นทุกปี
3.2.3 แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมากในขณะที่แรงงานทักษะตำ
จะตกงาน
3.2.4 กระแสวัฒนธรรมโลกที่เลื่อนไหลรวดเร็วขึ้น ในยุคดิจิตอล ความมั่นคงภายในและระหว่าง
ประเทศ
3.2.5 การเปิดประชาคมอาเซียนทาให้การเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศง่ายขึ้น แรงงานต่าง ด้าว
ซึ่งมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานถูกว่าจะมาแทนที่แรงงานในประเทศ
3.2.6 สถานการณ์ความมั่นคงกับประเทศรอบบ้าน โดยเฉพาะแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
3.2.7 การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และสิทธิเสรีภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
อบต.ห้วยม้า

หน่วยงาน
สนับสนุน
เกษตรอาเภอเมืองแพร่
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เมืองแพร่
ท้องถิ่นอาเภอเมืองแพร่
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
กกต.จ.แพร่
ปปช.จ.แพร่
สนง.พมจ.แพร่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.แพร่
รพ.สต.ห้วยม้า, รพ.สต.ห้วยฮุง
สนง.ตารวจแห่งชาติ
สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จ.แพร่
กรมชลประทาน
สนง.พัฒนาที่ดิน จ.แพร่

1 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
2. แผนงานการเกษตร

2 การเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการ

1. แผนงานบริหารทั่วไป
2. แผนงานสร้างความเข้มเข็ง
3. แผนงานบริหารงานคลัง
4. แผนงานงบกลาง
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน

อบต.ห้วยม้า

1.แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

อบต.ห้วยม้า

1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
3. แผนงานงบกลาง

อบต.ห้วยม้า

สนง.เขตการศึกษา

1. แผนงานเคหะและชุมชน
2. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

อบต.ห้วยม้า

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรน้า
กรมทางหลวงชนบท

3 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม

4 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น กีฬาและ
นันทนาการ
6 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า
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อบจ.แพร่
จังหวัดแพร่
อาเภอเมืองแพร่

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561) เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อ งถิ่น ดาเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน

2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

4.2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้าใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สาคัญ คือ
การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้แบบสาหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS))
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving
Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือ
เป็นแบบผสมก็ได้
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)
เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต (เช่น จะทา สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย
1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)
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สังคม
(Social)
การเมือง
(Political)
เศรษฐกิจ
(Economic)

องค์การ

พัฒนา เติบโต อยูร่ อด

(Organization)
วิทยาการ
(Technology)

จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่
กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้
1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ
ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออก
ได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น
ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ
ยั งมี อิท ธิพ ลต่ อการเมือ งในระดั บ ท้ องถิ่น อยู่ห ลายประการ เช่น การเลื อกตั้ง ในระดั บท้ องถิ่น ต้อ งอาศั ย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็น
ต้น
ในอนาคต อานาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรั ฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวม
อานาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที
จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจาเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหาร
จัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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ในส่ว นของปั จจั ยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกาหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ
อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้อง
เป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริ บทแวดล้อม
ของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง
2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทาให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของ
ปัญหาอื่นๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เสื้ อกันหนาวฟรี และของฟรี อื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมาย และการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่ นดิน ที่พยายามจากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร
อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลา
ไปทางานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไป
โดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการ
พึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น
ดั ง นั้ น การสร้ า งกระบวนทั ศ น์ (Paradigm) ทางความคิ ด ให้ แ ก่ ป ระชาชนตามหลั ก
“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสาคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้
ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้
3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่
ละพื้นที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ
บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้ นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็น
สังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น
สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกาหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
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โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจาเป็ นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่ อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน
และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สาคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้ง
ที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร
4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจา เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทาเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับ ปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการ
สารบรรณอิเลกทรอนิ คส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสื อสั่ งการของกรม
ส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจา ก็จะนามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบี ยบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสาคัญของข้อมูลเพื่อนาไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ
โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทาให้มีผลประโยชน์
อานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2558 ณ วันนั้นจะทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทาง
ที่จะให้ AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้าได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จานวน 6
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทางาน
หรื อ การอื่ น ใด การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ เช่ น ถนน ป้ า ยจราจรที่ มี ภ าษาอั ง กฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่จาเป็น เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลห้ ว ยม้า ต้อ งให้ ค วามส าคัญ กับ การจัด ระเบี ยบชุ มชนสั งคม
เศรษฐกิจและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้
กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้า
มาทางานในไทยมากขึ้น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่
เกิดจากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทาให้ที่ทากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขาย
ที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้า
มาทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทาน
เหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญอื่นๆ มลพิษจากข้ อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน และการ
แพร่ระบาดโรคต่างๆ ที่อาจเข้ามาพร้อมกับชาวต่างชาติ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ปั ญ หาด้า นสาธารณสุ ข ที่ ส าคั ญ คงหนี ไ ม่ พ้น โรคติ ด ต่ อที่ ส าคั ญ ไม่ ว่า จะเป็น โรคเอดส์
ไข้เลือดออก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ห้วยม้า

65
SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการ
ท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
ปัญหาสั งคมจะรุ นแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจานวนมากมากขึ้น
ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทางานกับคนต่างชาติที่ด้ อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัม
เกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่อ
อาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมวัฒนธรรม และชุมชน
ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆใน
อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมทางด้าน
ภาษา
ศาสนา
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่ เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น
เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริส ต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่
แตกต่างกัน
วัฒนธรรม
การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่าง
ในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม
การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดองค์กร
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้ว ยกันเอง
รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลาพัง
การบริ ห ารภาครั ฐ ต้องเร่งรัดพัฒ นาให้ตอบสนองการให้ บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้ น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ที่ต้องการทานิ ติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบารุงท้องที่ การเสี ยภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจาต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
1.2 แผนงานเกษตร
รวม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการ
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
2.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
2.3 แผนงานบริหารงานคลัง
รวม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
3.1 งบกลาง
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
3.3 แผนงานสาธารณสุข
3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รวม

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

3
7
10

220,000
295,000
515,000

3
7
10

220,000
295,000
515,000

5
6
11

190,000
205,000
395,000

5
6
11

190,000
205,000
395,000

5
6
11

190,000
205,000
395,000

21
32
53

630,000
795,000
1,425,000

2
6
4
12

55,000
130,000
200,000
385,000

2
6
4
12

55,000
135,000
200,000
390,000

2
6
4
12

46,000
110,000
200,000
356,000

2
6
4
12

46,000
11,000
200,000
257,000

2
6
4
12

46,000
110,000
200,000
356,000

10
30
20
60

156,000
375,000
600,000
1,131,000

4
3
9
7
23

13,710,000
200,000
1,272,690
220,000
15,402,690

4
3
9
7
23

13,710,000
200,000
1,139,960
199,500
15,249,460

4
3
9
7
23

15,422,000
100,000
1,277,690
114,500
16,914,190

4
3
9
7
23

15,422,000
100,000
1,277,690
114,500
16,914,190

4
3
9
7
23

15,422,000
100,000
1,277,690
114,500
16,914,190

20
15
36
35
106

42,842,000
500,000
3,690,340
534,000
47,566,340

ปี 2561
ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากi
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานอนุรักษ์แหล่งนา้ และป่าไม้

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท)
โครงการ

7

รวม
7
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปะ วัฒธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กีฬาและนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา
40
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
27
และนันทนาการ
รวม
67
6. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
7
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
11
รวม
18
รวมทั้งสิ้น
137

งบประมาณ
(บาท)

390,000

7

420,000

7

385,000

7

385,000

7

385,000

35

1,195,000

390,000

7

420,000

7

385,000

7

385,000

7

385,000

35

1,195,000

3,332,160
1,271,000

40
26

3,872,660
1,181,000

42
27

3,540,160
986,000

42
30

3,974,660
1,046,000

42
31

342,160
971,000

206
141

7,546,980
3,423,000

4,603,160

66

5,053,660

69

4,526,160

72

5,020,660

73

1,313,160

347

2,390,000

1,236,000
2,465,000
3,701,000
24,996,850

14
11
25
143

2,451,000
2,432,700
4,883,700
26,511,820

10
10
20
142

5,212,000
2,703,000
7,915,000
30,491,350

2
0
0
125

1,100,000 2
0
1,100,000 0
24,071,850 126

1,100,000
2,000,000
21,363,350

35
32
67
668

9,999,002
7,600,700
18,499,700
72,872,020

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้แก่ประชาชนตาบลห้วยม้า
การเรียนรูข้ องประชาชน
และนาความรูไ้ ปประกอบ
อาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง
และครอบครัว
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนดาเนินตาม
แนวทางพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรมรมอาชีพต่างๆ
ให้แก่ประชาชนตาบลห้วยม้า

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
50,000 30,000 30,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
30,000 จานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชนที่ อบต.ห้วยม้า
ร่วมโครงการ
ได้รับความรู้
ไปถ่ายทอด
ไปประกอบ
อาชีพเพิ่ม
รายได้ให้
ตนเองและ
ครอบครัวได้

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ด้านการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการฯ

ที่

โครงการ

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทาขนมไทย
หมู่ที่ 1, 2, 6, 9
ตาบลห้วยม้า

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2561
(บาท)

วัตถุประสงค์

140,000 140,000 -

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทาขนมไทย
หมู่ที่ 1, 2, 6, 9
ตาบลห้วยม้า

-

-

40,000

2565
(บาท)
-

40,000

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
จานวนคน สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
ผู้เข้าร่วม นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
โครงการ ไปประกอบ
อาชีพได้

40,000 จานวนคน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
ไปประกอบ
อาชีพได้

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

4 โครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ผ้ามัดย้อม
หมู่ที่ 3, 7, 11, 13, 14
ตาบลห้วยม้า

5 โครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทากระเป๋าผ้าด้นมือ
หมู่ที่ 4, 5, 8, 10, 12
ตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ผ้ามัดย้อม
หมู่ที่ 3, 7, 11, 13, 14
ตาบลห้วยม้า

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

50,000

50,000

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
50,000 จานวนคน สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
ผู้เข้าร่วม นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
โครงการ ไปประกอบ
อาชีพได้

-

50,000

50,000

50,000 จานวนคน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทากระเป๋าผ้าด้นมือ
หมู่ที่ 4, 5, 8, 10, 12
ตาบลห้วยม้า

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
ไปประกอบ
อาชีพได้

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

6 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตาบล
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ในพื้นที่ให้ดีขนึ้
ตามโครงการฯ
วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
30,000 20,000 20,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
20,000 จานวน
ผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้สูงอายุ
100 คน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขนึ้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด
นักพัฒนาชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้แก่ประชาชนตาบลห้วยม้า
การเรียนรูข้ องประชาชน
และนาความรูไ้ ปประกอบ
อาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง
และครอบครัว
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนดาเนินตาม
แนวทางพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรมรมอาชีพต่างๆ
ให้แก่ประชาชนตาบลห้วยม้า

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
50,000 30,000 30,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
30,000 จานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชนที่ อบต.ห้วยม้า
ร่วมโครงการ
ได้รับความรู้
ไปถ่ายทอด
ไปประกอบ
อาชีพเพิ่ม
รายได้ให้
ตนเองและ
ครอบครัวได้

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ด้านการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการฯ

ที่

โครงการ

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทาขนมไทย
หมู่ที่ 1, 2, 6, 9
ตาบลห้วยม้า

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2561
(บาท)

วัตถุประสงค์

140,000 140,000 -

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทาขนมไทย
หมู่ที่ 1, 2, 6, 9
ตาบลห้วยม้า

-

-

40,000

2565
(บาท)
-

40,000

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
จานวนคน สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
ผู้เข้าร่วม นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
โครงการ ไปประกอบ
อาชีพได้

40,000 จานวนคน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
ไปประกอบ
อาชีพได้

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

4 โครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ผ้ามัดย้อม
หมู่ที่ 3, 7, 11, 13, 14
ตาบลห้วยม้า

5 โครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทากระเป๋าผ้าด้นมือ
หมู่ที่ 4, 5, 8, 10, 12
ตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ผ้ามัดย้อม
หมู่ที่ 3, 7, 11, 13, 14
ตาบลห้วยม้า

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

50,000

50,000

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
50,000 จานวนคน สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
ผู้เข้าร่วม นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
โครงการ ไปประกอบ
อาชีพได้

-

50,000

50,000

50,000 จานวนคน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทากระเป๋าผ้าด้นมือ
หมู่ที่ 4, 5, 8, 10, 12
ตาบลห้วยม้า

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
ไปประกอบ
อาชีพได้

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

6 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตาบล
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ในพื้นที่ให้ดีขนึ้
ตามโครงการฯ
วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
30,000 20,000 20,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
20,000 จานวน
ผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้สูงอายุ
100 คน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขนึ้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด
นักพัฒนาชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้แก่ประชาชนตาบลห้วยม้า
การเรียนรูข้ องประชาชน
และนาความรูไ้ ปประกอบ
อาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง
และครอบครัว
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนดาเนินตาม
แนวทางพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรมรมอาชีพต่างๆ
ให้แก่ประชาชนตาบลห้วยม้า

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
50,000 30,000 30,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
30,000 จานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชนที่ อบต.ห้วยม้า
ร่วมโครงการ
ได้รับความรู้
ไปถ่ายทอด
ไปประกอบ
อาชีพเพิ่ม
รายได้ให้
ตนเองและ
ครอบครัวได้

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ด้านการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการฯ

ที่

โครงการ

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทาขนมไทย
หมู่ที่ 1, 2, 6, 9
ตาบลห้วยม้า

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2561
(บาท)

วัตถุประสงค์

140,000 140,000 -

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทาขนมไทย
หมู่ที่ 1, 2, 6, 9
ตาบลห้วยม้า

-

-

40,000

2565
(บาท)
-

40,000

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
จานวนคน สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
ผู้เข้าร่วม นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
โครงการ ไปประกอบ
อาชีพได้

40,000 จานวนคน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
ไปประกอบ
อาชีพได้

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

4 โครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ผ้ามัดย้อม
หมู่ที่ 3, 7, 11, 13, 14
ตาบลห้วยม้า

5 โครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทากระเป๋าผ้าด้นมือ
หมู่ที่ 4, 5, 8, 10, 12
ตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ผ้ามัดย้อม
หมู่ที่ 3, 7, 11, 13, 14
ตาบลห้วยม้า

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

50,000

50,000

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
50,000 จานวนคน สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
ผู้เข้าร่วม นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
โครงการ ไปประกอบ
อาชีพได้

-

50,000

50,000

50,000 จานวนคน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทากระเป๋าผ้าด้นมือ
หมู่ที่ 4, 5, 8, 10, 12
ตาบลห้วยม้า

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
ไปประกอบ
อาชีพได้

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

6 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตาบล
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ในพื้นที่ให้ดีขนึ้
ตามโครงการฯ
วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
30,000 20,000 20,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
20,000 จานวน
ผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้สูงอายุ
100 คน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขนึ้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด
นักพัฒนาชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้แก่ประชาชนตาบลห้วยม้า
การเรียนรูข้ องประชาชน
และนาความรูไ้ ปประกอบ
อาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง
และครอบครัว
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนดาเนินตาม
แนวทางพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรมรมอาชีพต่างๆ
ให้แก่ประชาชนตาบลห้วยม้า

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
50,000 30,000 30,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
30,000 จานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชนที่ อบต.ห้วยม้า
ร่วมโครงการ
ได้รับความรู้
ไปถ่ายทอด
ไปประกอบ
อาชีพเพิ่ม
รายได้ให้
ตนเองและ
ครอบครัวได้

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ด้านการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการฯ

ที่

โครงการ

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทาขนมไทย
หมู่ที่ 1, 2, 6, 9
ตาบลห้วยม้า

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2561
(บาท)

วัตถุประสงค์

140,000 140,000 -

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทาขนมไทย
หมู่ที่ 1, 2, 6, 9
ตาบลห้วยม้า

-

-

40,000

2565
(บาท)
-

40,000

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
จานวนคน สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
ผู้เข้าร่วม นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
โครงการ ไปประกอบ
อาชีพได้

40,000 จานวนคน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
ไปประกอบ
อาชีพได้

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

4 โครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ผ้ามัดย้อม
หมู่ที่ 3, 7, 11, 13, 14
ตาบลห้วยม้า

5 โครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทากระเป๋าผ้าด้นมือ
หมู่ที่ 4, 5, 8, 10, 12
ตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ผ้ามัดย้อม
หมู่ที่ 3, 7, 11, 13, 14
ตาบลห้วยม้า

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

50,000

50,000

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
50,000 จานวนคน สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
ผู้เข้าร่วม นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
โครงการ ไปประกอบ
อาชีพได้

-

50,000

50,000

50,000 จานวนคน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ให้มีความเข้มแข็ง และยัง่ ยืน ตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ
ทากระเป๋าผ้าด้นมือ
หมู่ที่ 4, 5, 8, 10, 12
ตาบลห้วยม้า

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สตรีแม่บ้าน สานักงานปลัด
นาความรู้
นักพัฒนาชุมชน
ไปประกอบ
อาชีพได้

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

6 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตาบล
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ห้วยม้า เป็นค่าใช้จา่ ย
ในพื้นที่ให้ดีขนึ้
ตามโครงการฯ
วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
30,000 20,000 20,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
20,000 จานวน
ผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้สูงอายุ
100 คน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขนึ้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด
นักพัฒนาชุมชน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
1 โครงการ/กิจกรรมดาเนินตาม เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุน เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ ฯ เช่น 50,000
แนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจ ให้ประชาชนมีการดาเนินชีวิต ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
พอเพียง
ตามแนวทางพระราชดาริ
อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุ
เศรษฐกิจพอเพียง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการระบุ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน
การเกษตร
และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
ให้แก่เกษตรกรตาบลห้วยม้า
ให้มีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน

- ค่าใช้จา่ ยตามโครงการส่งเสริม
อาชีพการเกษตร อบต.ห้วยม้า
จัดทาเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
ค่าวิทยากร ค่าลงทะเบียนในการ
อบรม ตลอดจนรายจ่ายต่างๆ
ที่กาหนดไว้ในรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม

60,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
50,000 50,000 50,000

60,000

60,000

60,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
50,000 จานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

60,000 จานวน
เกษตรกร
ที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนที่
ร่วมโครงการ
ได้รับความรู้
ไปถ่ายทอด
ไปประกอบ
อาชีพเพิ่ม
รายได้ให้
ตนเองและ
ครอบครัว
เกษตรกรที่
ร่วมโครงการ
ได้รับความรู้
ไปถ่ายทอด
ไปประกอบ
อาชีพเพิ่ม
รายได้ให้
ตนเองและ
ครอบครัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า

อบต.ห้วยม้า

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

3 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ - จัดซื้อวัสดุการเกษตร
เกษตรกรรมของประชาชน ซื้อน้ายาเคมีภัณฑ์ ฯลฯ สาหรับ
ในตาบลห้วยม้า
ป้องกันและกาจัดโรคศัตรูพืชต่างๆ
วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชดาริ สมเด็จ จัดกิจกรรมเองหรือดาเนินการ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เป็นการแสดงความจงรักษ์ภักดี หน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครงการฯ
ของปวงชนคนไทย

งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
##### 100,000 50,000 50,000

20,000

20,000

10,000

10,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
50,000 จานวน
เกษตร
ที่รับน้ายา
เคมีภัณฑ์
ฯลฯ

10,000 จานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
เกษตรกร
อบต.ห้วยม้า
ได้รับการ
แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จา่ ย
ในการทา
การเกษตร

ผู้เข้าร่วม
อบต.ห้วยม้า
กิจกรรม
ได้ศึกษาวิจยั
และอนุรักษ์
พันธุพ์ ืช
ต่างๆ มากขึน้

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
5 โครงการส่งเสริมเกษตร
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
- ค่าใช้จา่ ยตามโครงการฯ
15,000
กาจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธีชีววิธี ลดการใช้สารเคมีในการ
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยา
ประกอบอาชีพการเกษตร
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
วัสดุอุปกรณ์อบรม ตามที่
กาหนดไว้ในรายละเอียด
6 โครงการประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ตามโครงการฯ 20,000
การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ในการเสนอปัญหาและความ การประชุมชี้แจงเกีย่ วกับกระบวนการ
พอเพียงท้องถิน่ (ด้านการเกษตร ต้องการในการพัฒนาท้องถิน่ จัดทาแผนชุมชน หรือการจัดทา
และแหล่งน้า)
ด้านการเกษตรและแหล่งน้า แผนพัฒนาท้องถิน่ การจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ อุดหนุนกลุ่มศูนย์ขา้ วชุมชน
ศักยภาพศูนย์ขา้ วชุมชน
และสร้างความเข้มแข็งให้กบั บ้านวังเย็น หมู่ที่
บ้านวังเย็น หมู่ที่ 1
เกษตรกรหมู่ที่ 1 ของศูนย์ขา้ ว เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการฯ
ชุมชนบ้านวังเย็น

30,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
15,000 15,000 15,000

20,000

20,000

20,000

30,000

-

-

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
15,000 จานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ
20,000 จานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

-

จานวนคน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
นาความรู้
ไปใช้ช่วย
ลดปัญหา
ศัตรูพืชได้
ประชาชนมี อบต.ห้วยม้า
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิน่

สมาชกกลุ๋ม อบต.ห้วยม้า
นาความรู้
ไปใช้ในการ
ดาเนินการ

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
##### 295,000 ##### 205,000 205,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ยม้า

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มเี พียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพือ่ การบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานบริหารทั่วไป
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 การจัดทารายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ระบบการติดตามประเมินผล เป็นค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมา
ประจาปี
การปฏิบัติงานในการพัฒนาตาบล จัดทาเอกสารและเข้าเล่ม
ห้วยม้า ได้นาไปประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ประชาชนรับทราบ
ประจาปี ของ อบต.ห้วยม้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 การประเมินความพึงพอใจ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ของผู้รับบริการจาก อบต.ห้วยม้า ประชาชนในการรับบริการงาน
ให้บริการตามภารกิจของ อบต.
ห้วยม้า

2561
(บาท)
35,000

เป็นค่าใช้จา่ ยจัดจ้างหน่วยงาน 20,000
วิชาการ ประเมินผล ติดตามผล
การให้บริการของ อบต.ห้วยม้า

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท)
35,000 30,000 30,000

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
30,000 จานวนเล่ม ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ที่ดาเนินการ ได้รับทราบ
ผลงาน อบต.
ห้วยม้าที่ได้
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

20,000

16,000 ความพึงพอ อบต.ห้วยม้า อบต.ห้วยม้า
ใจของ
นาผลการ
ประชาชน ประเมิน
มาปรับปรุง
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน
ให้ดีขนึ้

16,000 16,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
55,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท)
55,000 46,000 46,000

2565
(บาท)
46,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มัย และทันสมัยเพือ่ การบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มเี พียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพือ่ การบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
งบประมาณ
2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)
50,000 50,000 ##### ##### ##### จานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชนร่วม อบต.ห้วยม้า
แสดงความ
จงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และเกิดความ
สามัคคีมากขึน้

จัดอบรมให้ความรูแ้ ละพัฒนา
10,000 10,000 ##### ##### ##### จานวนคน
ทักษะให้แก่บุคลากรของ
เข้าร่วม
อบต.ห้วยม้า และประชาชน
โครงการ
ตาบลห้วยม้าเกีย่ วกับพ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

บุคลากร,
อบต.ห้วยม้า
ประชาชนมี
ความรูเ้ กีย่ วกับ
พ.ร.บ.ข้อมูล ฯ
มากขึน้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ ฯ
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละ ที่ อบต.ห้วยม้า จัดทาเอง หรือ
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ตลอดจน
ของคนในชาติ
รายจ่ายต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการเสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ช่องทางในการรับรูข้ า่ วสารของ
พ.ศ. 2540
อบต.และหน่วยงานอื่นๆ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มเี พียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพือ่ การบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการสร้างเสริมการป้องกัน
เพื่อสร้างเสริมการป้องกัน
การทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ

4 โครงการประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนา
ในการเสนอปัญหาและความ
ท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ต้องการในการพัฒนาท้องถิน่
และการส่งเสริมกระบวนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน

งบประมาณ
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)
จะได้รับ
หลัก
-จัดอบรมให้ความรูต้ ามโครงการฯ 10,000 15,000 ##### ##### ##### จานวนคน ทาให้ผู้เข้า อบต.ห้วยม้า
และจัดทาป้ายรณรงค์ฯ
เข้าร่วม ร่วมโครงการ
โครงการ ได้รับความรู้
เกีย่ วกับการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
การทุจริต
เป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ตามโครงการฯ 30,000 30,000
การประชุมชี้แจงเกีย่ วกับกระบวน
การจัดทาแผนชุมชน หรือการจัด
ทาแผนพัฒนาท้องถิน่ การจัด
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

-

-

-

จานวนคน ประชาชนมี
เข้าร่วม ส่วนร่วมใน
โครงการ การพัฒนา
ท้องถิน่

อบต.ห้วยม้า

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มเี พียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพือ่ การบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

5 โครงการประชาคมตาบล
การจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
และการส่งเสริมกระบวนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับตาบล

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาท้องถิน่

ผลลัพธ์
2565 ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
(บาท) (KPI)
จะได้รับ
- จานวนคน ประชาชนมี
เข้าร่วม ส่วนร่วมใน
โครงการ การพัฒนา
ท้องถิน่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า

6 โครงการประชุมเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่

เพื่อให้ความรูแ้ ก่ประชาชนและ
เป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ตามโครงการฯ 10,000 10,000 ##### ##### ##### จานวนคน ประชาชนมี
และเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตย การประชุมชี้แจงเกีย่ วกับความรู้
เข้าร่วม ความรูใ้ น
ในชุมชน
ต่างๆ เกีย่ วกับการเลือกตั้งท้องถิน่
โครงการ บทบาท
หน้าที่ของ
ตนเองใน
การเลือก
ท้องถิน่

อบต.ห้วยม้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
เป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ตามโครงการฯ 20,000 20,000
การประชุมชี้แจงเกีย่ วกับกระบวน
การจัดทาแผนชุมชน หรือการจัด
ทาแผนพัฒนาท้องถิน่ การจัด
ประชุมประชาคมหมู่ตาบล

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มเี พียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพือ่ การบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดทา/การทบทวน
ในการเสนอปัญหาและความ
แผนพัฒนาท้องถิน่
ต้องการในการพัฒนาท้องถิน่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการตามโครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน การจัดทา/
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่
มีค่าใช้จา่ ยตามโครงการระบุ
เช่น ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
การดาเนินโครงการ ฯลฯ
รายละเอียดตามโครงการระบุ

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
ผลลัพธ์
2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)
จะได้รับ
##### ##### ##### จานวนคน ประชาชนมี
เข้าร่วม ส่วนร่วมใน
โครงการ การพัฒนา
ท้องถิน่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มเี พียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพือ่ การบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

8 โครงการประชุมประชาคมตาบล
ในการจัดทา/การทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิน่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาท้องถิน่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการตามโครงการประชุม
ประชาคมตาบล การจัดทา/
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่
มีค่าใช้จา่ ยตามโครงการระบุ
เช่น ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่า
และเครือ่งดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการดาเนินโครงการ ฯลฯ
รายละเอียดตามโครงการระบุ

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
ผลลัพธ์
2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)
จะได้รับ
##### ##### ##### จานวนคน ประชาชนมี
เข้าร่วม ส่วนร่วมใน
โครงการ การพัฒนา
ท้องถิน่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มเี พียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพือ่ การบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

130,000

135,000

110,000

110,000

110,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มเี พียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพือ่ การบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มเี พียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพือ่ การบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มเี พียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพือ่ การบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มเี พียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพือ่ การบริการประชาชน
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รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
แบบ ผ.02
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1 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ เพื่อจัดทาแผนที่ภาษีและ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
150,000 150,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ใช้เป็นคู่มือ อบต.ห้วยม้า
ทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มเติม
ทะเบียนทรัพย์สินให้เกิด
ออกสารวจ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ข้อมูลที่ได้ ในทางาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ
รายละเอียดตามโครงการระบุไว้
2 โครงการเตรียมความพร้อมของ เพื่อเพิ่มความรูใ้ ห้กบั พนักงาน ดาเนินการตามโครงการฯ
อปท. ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เจ้าหน้าที่ และประชาชนตาบล และมีค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าอาหาร
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ห้วยม้า
กลางวัน อาหารว่างและ
เครือ่ มดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการดาเนินโครงการฯ
รายละเอียดตามโครงการระบุไว้

20,000

20,000

-

-

-

จานวนคน ได้รับความรู้ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ในการจัดซื้อ
โครงการ จัดจ้างและ
การบริหาร
พัสดุได้
ถูกต้อง
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จะได้รับ
หลัก
3 โครงการบริการประชาชน
เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงระบบ ดาเนินการตามโครงการฯ
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จานวนคน ประชาชนได้ อบต.ห้วยม้า
เพื่อการจัดเก็บภาษี
การจัดเก็บรายได้ต่างๆ
ให้ความรูแ้ ละบริการประชาชน
ที่เข้าร่วม รับบริการ
เพื่อจัดเก็บภาษีต่างๆ
โครงการ ที่รวดเร็ว
ในแต่ละหมู่บ้านทั้งในตาบล
และตาบลใกล้เคียง
4 โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี

เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีต่าง ๆ ของ อบต.ห้วยม้า

เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดหา
10,000
วัสดุอุปกรณ์เกีย่ วกับ
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีของ อบต.ห้วยม้า และ
การให้บริการรับชาระภาษีเชิงรุก
ทั้งเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ

10,000

10,000

10,000

10,000 จานวนคน ผู้เสียภาษีได้ อบต.ห้วยม้า
เข้าร่วม
รับรูข้ อ้ มูล
โครงการ เรือ่ งภาษี
ที่ถกู ต้อง
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ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมล้า

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มีเพียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานบริหารงานคลัง
งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมล้า

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มีเพียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานบริหารงานคลัง
งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมล้า

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มีเพียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานบริหารงานคลัง
งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมล้า

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มีเพียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานบริหารงานคลัง
งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมล้า

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มีเพียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานบริหารงานคลัง
งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมล้า

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มีเพียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานบริหารงานคลัง
งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมล้า

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มีเพียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานบริหารงานคลัง
งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมล้า

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มีเพียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานบริหารงานคลัง
งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมล้า

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มีเพียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานบริหารงานคลัง
งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมล้า

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มีเพียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานบริหารงานคลัง
งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมล้า

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้มีเพียงพอ และทันสมัย และทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการ
แผนงานบริหารงานคลัง
งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสร้างหลักประกันสร้าง เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ จ่ายเบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุ
10,500,000 10,500,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
ให้แก่ผู้สูงอายุ และส่งเสริม ภายในตาบลห้วยม้า
ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขนึ้

2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ จ่ายเบี้ยยังชีพให้คนพิการ
สวัสดิการทางสังคมให้แก่
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้ทุพลภาพภายในตาบล
คนพิการหรือทุพพลภาพ
และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ ห้วยม้า

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ จ่ายเบี้ยยังชีพสาหรับผู้ป่วยเอดส์
ให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ และ
ภายในตาบลห้วยม้า
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)
คนที่ได้
รับเบี้ย
ยังชีพ

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ผู้สูงอายุได้รับ อบต.ห้วยม้า
การช่วยเหลือ
และพัฒนา
ศักยภาพให้
มีความเป็น
อยูท่ ี่ดี

3,000,000 3,000,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 คนที่ได้ ผู้พิการได้รับ อบต.ห้วยม้า

60,000

60,000

72,000

72,000

รับเบี้ย การช่วยเหลือ
ยังชีพ และพัฒนา
ศักยภาพให้มี
ความเป็นอยู่
ที่ดี
72,000 คนที่ได้ ผู้ติดเชื้อเอดส์ อบต.ห้วยม้า
รับเบี้ย ได้รับการช่วย
ยังชีพ เหลือและพัฒนา
ศักยภาพให้มี
ความเป็นอยู่
ที่ดี

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อดาเนินงานและบริหาร จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
150,000 150,000 120,000 120,000 120,000
สุขภาพองค์การบริหารส่วน
จัดการกองทุนหลักประกัน หลักประกันสุขภาพ
ตาบลห้วยม้า
สุขภาพองค์การกองทุนหลัก องค์การบริหารส่วนตาบล
ประกันสุขภาพองค์การบริหาร ห้วยม้า (ตามนัยประกาศ
ส่วนตาบลห้วยม้า
คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรือ่ งการ
กาหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับ
สนุนให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือเทศบาลดาเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 ก.พ.2558
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดกลางกาหนดเงินสมทบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
คน
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
เข้าร่วม ได้รับการ
โครงการ ดูแลสุขภาพ
อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13,710,000

13,710,000

15,392,000

15,392,000

15,392,000

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

1 โครงการ/กิจกรรมเกีย่ วกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

วัตถุประสงค์
เพื่อการส่งเสริมขับเคลื่อน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรมเกีย่ วกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่ อบต.ห้วยม้าดาเนินการเอง หรือ
ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น
ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ ฯ
รายละเอียดตามโครงการระบุไว้

แบบ ผ.02

งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2561
2562 2563 2564
2565 ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 จานวนคน ทาให้ปัญหา อบต.ห้วยม้า
เข้าร่วม ยาเสพติด
โครงการ ลดลง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
งบประมาณ
เป้าหมาย
2561
2562 2563 2564
2565
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการ/กิจกรรมรัฐพิธี
เพื่อขับเคลื่อนการทาปฏิบัติงาน จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ/กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
นิทรรศการและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามที่รัฐบาล จังหวัด รัฐพิธี นิทรรศการและจัดกิจกรรมต่างๆ
อาเภอและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ตามที่รัฐบาล จังหวัด อาเภอ และ
กาหนดให้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกาหนดให้จดั
กิจกรรม
3 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน
ให้การสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณ 140,000 140,000 50,000 50,000 50,000
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลห้วยม้า
ตาบลห้วยม้า
ห้วยม้าให้มีความเข้มแข็ง

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
จานวนคน ทาให้
อบต.ห้วยม้า
เข้าร่วม ประชาชน
โครงการ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
และรัฐพิธี
จานวนคน ทาให้คน อบต.ห้วยม้า
ที่เป็น
ในชุมชน
สมาชิก มีความ
สามัคคี
ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ให้ความรูเ้ ชิงปฏิบัติการแก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย อปพร. และฝึกอบรมในการ
พลเรือนตาบลห้วยม้า
เผชิญเหตุเสมือนจริง

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
50,000 30,000 30,000

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ปฏิบัติหน้าที่ประจาจุดตรวจ
การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร
และอานวยความสะดวกแก่
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามมาตรการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว
สภ.ห้วยม้า
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

30,000

30,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5,000

5,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
30,000 จานวนคน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
อปพร.
อบต.ห้วยม้า
มีความรู้
ในการป้อง
กันและ
เฝ้าระวังภัย
ต่างๆได้

5,000 จานวนคน ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ได้รับบริการ
โครงการ เฝ้าระวัง
อุบัติเหตุ
ทางถนน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ปฏิบัติหน้าที่ประจาจุดตรวจ
การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร
และอานวยความสะดวกแก่
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามมาตรการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว
สภ.ห้วยม้า
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่งเทศกาลสงกรานต์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
30,000 5,000 5,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
5,000 จานวนคน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ได้รับบริการ
เฝ้าระวัง
อุบัติเหตุ
ทางถนน

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

4 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ตาบลห้วยม้า

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยแล้งในตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ให้มีการประชาสัมพันธ์และ
บรรเทา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในเบื้องต้น

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
20,000 20,000 20,000

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
20,000 จานวน ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ครัวเรือน ได้รับการ
ที่ประสบภัย ช่วยเหลือ

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการดับเพลิง เพื่อการป้องกันภัยและระงับภัย เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจารถบรรทุกน้า
ที่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงประจา
ได้ทันที
รถบรรทุกน้า

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
30,000 30,000 30,000

6 โครงการป้องกันไฟป่าและลดหมอก เพื่อการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า จัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่
ควันในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่
และหมอกควัน
อาสาสมัครในการควบคุมไฟป่า
การเกษตรตาบลห้วยม้า
และหมอกควันในพื้นที่ป่าชุมชน
และพื้นที่การเกษตรในตาบล
ห้วยม้า

30,000

30,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15,000

15,000

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
30,000 จานวนรถ ดับเพลิง อบต.ห้วยม้า
ที่จดั ซื้อ
ได้อย่าง
มีประสิทธิ
ภาพ

15,000 จานวนคน ปัญหาไฟป่า อบต.ห้วยม้า
ที่ร่วม
และหมอก
โครงการ ควันไม่ให้
เกิดขึน้ และ
ลดลง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

7 โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยม้า

8 โครงการศูนย์ปฏิบตั ริ ่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอเมืองแพร่

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
เพื่อใช้เก็บของ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บของ
30,000
ของงานป้องกันและบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยม้า
สาธารณภัย อบต.ห้วยม้า
ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยม้า
กาหนด
วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ของศูนย์ปฏิบตั กิ ารร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุน อบต.เหมืองหม้อ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินโครงการศูนย์ปฏิบตั ิ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอเมืองแพร่

-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

9,500

9,500

9,500

2565
(บาท)
-

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละ เก็บรักษา อบต.ห้วยม้า
ของความ วัสดุอุปกรณ์
สาเร็จ
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

9,500 ร้อยละของ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ในพื้นที่
อาเภอเมือง
แพร่

ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ได้รับการ สนง.ปลัด
ช่วยเหลือ
ได้ทนั ต่อ
สถานการณ์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ และลดความเหลื่อมลา้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
220,000 199,500 ##### 114,500 114,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ/กิจกรรมเกีย่ วกับการควบคุม เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนและ - เป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ เช่น
และป้องกันโรคต่างๆ และส่งเสริม
พัฒนา ตลอดจนดูแลสุขภาพ ค่าอาหาร เครือ่ งดื่ม ค่าจัด
สุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน
อนามัยของประชาชน
เตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ
เกีย่ วกับการควบคุมและ
ป้องกันโรคต่างๆ และเป็น
ค่าซื้อวัสดุที่จาเป็น
จัดซื้ออุปกรณ์การคัดกรอง
โรคต่างๆ ตลอดจนกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนและ จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
พัฒนางานด้านสาธารณสุข หรือการแพทย์ ตลอดจนวัสดุ
รายการต่างๆ ที่กาหนดให้
เป็นรายจ่ายประเภทนี้

แบบ ผ.02

งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2561
2562
2563
2564
2565
ตัวชี้วัด ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 งบประมาณ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ดาเนินการ มีสุขภาพ
อนามัยดีขนึ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 งบประมาณ ประชาชนได้ อบต.ห้วยม้า
ดาเนินการ รับบริการ
สาธารณสุข
ดีขนึ้

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

3 โครงการตามพระราชดาริ
ด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันให้ประชาชนไม่เป็น
โรคขาดสารไอโอดีนและ
ร่วมขับเคลื่อนโครงการตาม
พระราชดาริดา้ นการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

1.จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการฯ 50,000
2.จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
3.จัดงานรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ
4.จัดทาป้ายหรือคัทเอาท์ขนาดใหญ่
"วันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน"

4 โครงการ/กิจกรรมของเงินกองทุนหลัก เพื่อให้การดาเนินงานของ
บริหารจัดการเงินกองทุน
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในระดับท้องถิน่ เป็นไปอย่าง (สปสช.)
ถูกต้อง

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000

50,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

50,000 ร้อยละของ ประชาชน
อบต.ห้วยม้า
การดาเนิน ได้รับประโยชน์
การได้จริง 2,200 ครัวเรือน

264,690 264,690 264,690 264,690 264,690 จานวนคน ประชาชน อบต.ห้วยม้า
อุดหนุนเฉพาะกิจ
เข้าร่วม ได้รับการ
สนง.หลักประกันฯ
โครงการ ดูแล
สุขภาพ
อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5 โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน
จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
และคนพิการ
พัฒนา ดูแลรักษาสุขภาพ
การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย
ของผู้ป่วยเอดส์และคนพิการ ของผู้ป่วยเอดส์และคนพิการ
ในตาบลห้วยม้า

ที่

โครงการ

6 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาว
สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ที่มีภาวะพึ่งพิง

วัตถุประสงค์

เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนและ 1. จัดตั้งศูนย์ฯ
ดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ 2. ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
และคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง และคนพิการ

2561
(บาท)
15,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000 15,000 15,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
15,000 จานวนคน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ได้รับการ
ดูแล
สุขภาพ
อย่างทั่วถึง

445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 จานวนคน ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ที่รับการ ได้รับการ
ดูแล
ดูแล
สุขภาพ
อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

7 โครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพื่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัย อุดหนุนงบประมาณให้แก่
280,000
ของประชาชนให้มากขึ้น
คณะกรรมการหมู่บา้ น
ทั้ง 14 หมู่บา้ น โดยให้แต่ละ
หมู่บา้ นคัดเลือกจัดทาโครงการ
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข
อย่างน้อย 3 โครงการ และ
เสนอต่อ อบต.ห้วยม้า โดยจัดสรร
ให้หมู่บา้ นละ 20,000 บาท

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

280,000 280,000 280,000 280,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
มีสุขภาพ
ดีขึ้น

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ได้รับการ
สนง.ปลัด
ดูแลสุขภาพ หมู่ 1-14
จากภาครัฐ
มากขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธาน
ของประชาชนให้มากขึ้น
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัคราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน
วรขัตติยราชนารี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าสารวจจานวนสุนัข/แมว
ขึน้ ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
2. เป็นไประเบียบ มท. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ของ อปท. พ.ศ. 2562
3. ตามหนังสือ สถ.ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว4052
ลว. 14 ธ.ค. 2561
4. ตามหนังสือ สถ.ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว827
ลว. 1 มี.ค. 2562

2561
(บาท)
3,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000

3,000

3,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

3,000 ร้อยละของ 1.ประชาน อบต.ห้วยม้า
จานวนสุนขั / ปลอดโรค
สนง.ปลัด
แมว
2.สุนชั /แมว
ได้รับวัคซีน
ทุกตัว

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธาน
ของประชาชนให้มากขึ้น
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัคราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน
วรขัตติยราชนารี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ดาเนินการจัดซื้อวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีด ตัวละ 30 บาท
โดยจัดสรรตามจานวน สุนขั /แมว
ทั้งที่มเี จ้าของและไม่มเี จ้าของ
จากการสารวจของ อปท.
2. เป็นไประเบียบ มท. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ของ อปท. พ.ศ. 2562
3. ตามหนังสือ สถ.ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว4052
ลว. 14 ธ.ค. 2561
4. ตามหนังสือ สถ.ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว827
ลว. 1 มี.ค. 2562

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

15,000

15,000

20,000

20,000

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20,000 ร้อยละของ ได้ข้อมูล
จานวนสุนขั / สุนชั /แมว
แมว
ที่จะทาการ
ฉีดวัคซีน

อบต.ห้วยม้า
สนง.ปลัด

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1,272,690

1,272,690

1,277,690 1,277,690

2565
(บาท)
1,277,690

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานอนุรกั ษ์แหล่งนาและป่าไม้
งบประมาณ
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1-14

วัตถุประสงค์

หน่วยงาน

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด

ที่คาดว่า

รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

หลัก

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

70,000 70,000 70,000 70,000

70,000 พื้นที่

ประชาชน อบต.ห้วยม้า

ประชาชนในการดูแลรักษา

ในเขตตาบลห้วยม้า เป็นค่าใช้

สิ่งแวดล้อม

จ่ายตามโครงการฯ

การรักษา

ท้ง 14 หมู่บ้าน ๆละ 5,000 บาท

สิ่งแวดล้อม

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อปลูกจิตสานึกของประชาชน จัดกิจกรรมตามโครงการปลูก
และวันสาคัญต่างๆ

ผลลัพธ์

ดาเนินการ มีส่วนร่วมใน

20,000 20,000 20,000 20,000

20,000 จานวนคน ประชาชน อบต.ห้วยม้า

ให้ตระหนักถึงความสาคัญของ ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ เช่น

ที่เข้าร่วม มีส่วนร่วมใน

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

วันเฉลิมพระเกียรติพระบาท

กิจกรรม

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ

การรักษา
ทรัพยากร

การมีส่วนร่วมของชุมชน

และสิ่งแวดล้อม

ในการดูแลรักษาทรัพยากร

ในหมู่บ้าน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานอนุรกั ษ์แหล่งนาและป่าไม้
งบประมาณ
ที่

โครงการ

3 โครงการกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์

หน่วยงาน

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด

ที่คาดว่า

รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

หลัก

เพื่อการบริหารจัดการขยะ ดูแล จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยเชื้อเพลิง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จานวนขยะ ทาให้ปัญหา อบต.ห้วยม้า

รักษา กาจัดขยะมูลฝอยและ

และหล่อลื่น ตลอดจนวัสดุ

ที่ลดลง

ขยะมูลฝอย

สิ่งปฏิกลู ในพื้นที่

รายการต่างๆ ที่กาหนดไว้เป็น

และสิ่ง

รายจ่ายประเภทนี้ สาหรับใช้

ปฏิกลู ลดลง

งานรถบรรทุกขยะเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของ
อบต.ห้วยม้า
4 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสานึกของประชาชน เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ
และสิ่งแวดล้อม

60,000 60,000 60,000 60,000

60,000 จานวนคน ประชาชน

ให้ตระหนักถึงความสาคัญของ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ที่เข้าร่วม มีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

โครงการ

และสิ่งแวดล้อม

ลดขยะ

อบต.ห้วยม้า

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานอนุรกั ษ์แหล่งนาและป่าไม้
งบประมาณ
ที่

โครงการ

5 โครงการ "เมืองสวย น้าใส
เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์

หน่วยงาน

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด

ที่คาดว่า

รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

หลัก

เพื่อปลูกจิตสานึกของประชาชน จัดกิจกรรมตามโครงการ ฯ

10,000 10,000 10,000 10,000

10,000 จานวนคน ประชาชน

ให้ตระหนักถึงความสาคัญของ ให้สอดคล้องกับโครงการ

ที่เข้าร่วม มีส่วนร่วมใน

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

เมืองสวย น้าใส เมืองสะอาด

โครงการ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม

คนในชาติมีสุข" เพื่อสร้างวินัย

การมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวคิดในการรักษาความสะอาด

ในการดูแลรักษาทรัพยากร

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสร้างให้คนในชุมชนรักษา

อบต.ห้วยม้า

การรักษา
ทรัพยากร

ความสะอาด
6 โครงการกาจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ในแหล่งน้าสาธารณะ

จัดกิจกรรมกาจัดผักตบชวา

30,000 30,000 20,000 20,000

20,000 ประชาชน ทาให้นาไหล
้
อบต.ห้วยม้า

การเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง

และวัชพืชในแหล่งน้าในพื้นที่

ที่เข้าร่วม เร็ว ลดปัญหา

ในพื้นที่

ตาบลห้วยม้า

โครงการ

อุทกภัยและ
ภัยแล้ง

7 โครงการแผ้วถางลาเหมืองสาธารณะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ในตาบลห้วยม้า

การพัฒนาปรับปรุงลาเหมือง

เป็นค่าใช้จา่ ยจ้างเหมาบริการ
การแผ้วถางลาเหมืองสาธารณะ

50,000 80,000 55,000 55,000

55,000 ประชาชน เกษตรกร

อบต.ห้วยม้า

ที่เข้าร่วม 200 ครัวเรือน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานอนุรกั ษ์แหล่งนาและป่าไม้
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
สาธารณะให้มีสภาพดี

ผลลัพธ์

หน่วยงาน

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด

ที่คาดว่า

รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

จะได้รับ

หลัก

ในพื้นที่ตาบลห้วยม้า

โครงการ

น้าไหลได้เร็ว
##### ##### ##### ##### #####

ได้รับประโยชน์

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

2 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียนและคณะกรรมการ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
ของเด็กให้เป็นไปอย่างเต็มตาม และมอบของขวัญให้แก่เด็ก
ศักยภาพ
เป้าหมาย
- เพื่อให้เด็กตระหนักในบทบาท เด็ก ศพด.อบต.ห้วยม้า
และหน้าที่ของตนเอง
เด็กโรงเรียน 4 แห่ง
ผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ ผู้ปกครองนักเรียน
และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
คณะกรรมการฯ
การบริหารจัดการและการจัด ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
การศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นระหว่างกัน
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างศูนย์ฯ และผู้ปกครอง

2561
(บาท)
100,000

3,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
50,000

3,000

3,000

2564
(บาท)
50,000

3,000

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
50,000 จานวนคน เด็กกล้าแสดง
ที่เข้าร่วม ออกในเชิง
โครงการ สร้างสรรค์
สุนกสนาน
มีพฒ
ั นาการ
สมวัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า
กองการศึกษาฯ

3,000 จานวนคน ผู้ปกครองเข้าใจ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม การจัดการศึกษา ศพด.อบต.ห้วยม้า
โครงการ ของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กและ
เพิ่มศักยภาพ
การบริหาร
จัดการศูนย์ฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพือให้เด็กเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ เด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ครู
ของเด็กเล็กและผู้ปกครองเด็ก สัมผัสสถานที่จริงและของจริง ผู้ดแู ลเด็ก, ผู้ปกครอง

2561
(บาท)
30,000

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

4 โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน

20,000

20,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ เด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ครู
ผลงานของเด็กและครู ผดด.
ผู้ดแู ลเด็ก
อบต.ห้วยม้า ทางด้านวิชาการ
ให้ผู้ปกครองได้ความรู้และ
การจัดการศึกษาด้านวิชาการ
ของศูนย์ฯ

20,000

2564
(บาท)
30,000

20,000

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
30,000 จานวนคน เด็กศูนย์พฒ
ั นา อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม เด็กเล็กเข้าถึง ศพด.อบต.ห้วยม้า
โครงการ แหล่งเรียนรู้และ
สัมผัสของจริง
20,000 จานวนคน เด็กได้รับการ
อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ส่งเสริมและ
ศพด.อบต.ห้วยม้า
โครงการ พัฒนาการเรียน
รู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
เด็กได้แสดง
ออกถึงผลงาน
ที่ได้ทากิจกรรม
ในห้องเรียน
ครูผู้ดแู ลเด็ก
ได้แสดงผลงาน
แก่ผู้ปกครอง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ จัดอบรม/ส่งบุคลากรของศูนย์
บุคลากรทางการศึกษาและ
ความสามารถสอดคล้องกับงาน เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ
คณะกรรมการบริหาร
ที่ปฏิบตั ิ
ที่ตรงกับหน้าที่ของผู้ปฏิบตั ิ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2.เพือเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ งาน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ที่ดใี นการทางาน
-ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน

ที่

โครงการ

6 โครงการเยี่ยมบ้าน

วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการเลี้ยงดูของเด็กและ
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน

เด็กเล็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
ผู้ปกครองนักเรียน

2561
(บาท)
20,000

1,000

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

1,000

1,000

2564
(บาท)
20,000

1,000

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
20,000 บุคลากร บุคลากรมี
อบต.ห้วยม้า
มีความรู้ ความรู้ความ
ศพด.อบต.ห้วยม้า
ความสามารถสามารถสูง
กว่าเดิมและ
มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
นาความรู้ตา่ งๆ
ในการอบรมมา
ประยุกต์ใช้กบั
หน่วยงานของตน
1,000 จานวนคน ครูผู้ดแู ลเด็กได้ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม แลกเปลี่ยน
ศพด.อบต.ห้วยม้า
โครงการ ความคิดเห็นกับ
ผู้ปกครองใน
การเลี้ยงดูเด็ก

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

7 โครงการหนูนอ้ ยฟันสวยยิ้มใส
ก่อนวัยเรียน

8 โครงการวันแม่แห่งชาติ

9 โครงการปรับปรุงบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อสร้างพฤติกรรมทันตสุขภาพ ส่งเสริมการตรวจสุขภาพ
ที่เหมาะสมในช่วงปฐมวัย
ช่องปากเด็กเล็กของศูนย์ฯ
-สนับสนุนแปรงสีฟนั
ยาสีฟนั วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2561
(บาท)
15,000

เพื่อให้เด็กได้ระลึกถึงพระคุณแม่ ครู, ผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็ก
และได้ทากิจกรรมเกี่ยวกับวันแม่ ผู้ปกครองเด็ก ของ
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม ศพด.อบต.ห้วยม้า
กับครอบครัวและเผยแพร่ผลงาน
ของเด็ก
เพื่อให้มคี วามพร้อมด้านสถานที่ ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ
ที่ดมี คี วามปลอดภัยสาหรับเด็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.
ให้มากขึ้น
ห้วยม้าให้ปลอดภัย สวยงาม
เด็กเล็ก ศพด.อบต.ห้วยม้า

10,000

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000

10,000

10,000

2564
(บาท)
15,000

10,000

200,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
15,000 จานวนคน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

10,000 จานวนคน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กเล็กได้รับ
การบริหารตรวจ
สุขภาวะช่องปาก
ได้รับการรักษา
ที่ถูกต้อง
เด็กได้แสดง
ออกซึ่งความรัก
ที่มตี อ่ แม่ของ
ตนเอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า
ศพด.อบต.ห้วยม้า

อบต.ห้วยม้า
ศพด.อบต.ห้วยม้า

ร้อยละ
เด็กเล็ก ศพด. อบต.ห้วยม้า
ของพื้นที่ อบต.ห้วยม้า
ศพด.อบต.ห้วยม้า
ดาเนินการ ได้ใช้สถานที่
และ
ที่ปลอดภัยมาก
งบประมาณขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา
ในการพัฒนาครูผู้ดแู ลเด็กเล็ก/
ผู้ดแู ลเด็กของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
รายการค่าจัดการเรียนการสอน
สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้บคุ ลากรของศูนย์พฒ
ั นา จัดอบรม/ส่งบุคลากรของศูนย์
เด็กเล็กมีความรู้ความสามารถ เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่
ในการจัดการเรียนการสอนได้ ตรงกับหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
เพื่อให้โอกาสให้บคุ ลากรได้
ประสิทธิภาพในการทางาน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
และนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์

2561
(บาท)
15,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000

เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนให้เด็กได้มพี ฒ
ั นาที่ดขี ึ้น

200,000

200,000

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายการ
จัดการเรียนการสอนสาหรับ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบต.ห้วยม้า

200,000

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
บุคลากรและ
อบต.ห้วยม้า
คณะกรรมการ กองการศึกษาฯ
ศูนย์ฯ ได้รับ
ความรู้และข้อมูล
เพิ่มเติมที่จะนาไป
ใช้ในการปฏิบตั ิ
งาน

2564
(บาท)
15,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
15,000 จานวนคน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

200,000

200,000 จานวนคน เด็กได้รับการ
อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม การพัฒนา
กองการศึกษาฯ
โครงการ และส่งเสริม
ความรู้เพื่อก้าวสู่
การศึกษาที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

12 โครงการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบต.ห้วยม้า

13 โครงการอาหารเสริม (นม)
สาหรับนักเรียนในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า

แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส่งเสริมการศึกษาสาหรับเด็ก เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับ
สนุนการบริหารสถานศึกษา
ศพด. อบต.ห้วยม้า

2561
(บาท)
65,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
65,000
65,000

เพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็กเล็ก

201,600

201,600

201,600

201,600

201,600 จานวนเด็ก เด็กมีโภชนาการ อบต.ห้วยม้า
ที่รับอาหาร ที่ดเี หมาะสม กองการศึกษาฯ
เสริม (นม) กับวัย

จัดหาอาหารเสริม (นม)
160,160
สาหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่
โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส)
จานวน 260 วัน

160,160

160,160

160,160

160,160 จานวนเด็ก เด็กมีโภชนาการ อบต.ห้วยม้า
ที่รับอาหาร ที่ดเี หมาะสม กองการศึกษาฯ
เสริม (นม) กับวัย

วัตถุประสงค์

14 โครงการอาหารเสริม (นม)
เพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดี
สาหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็ก
โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) นักเรียนในพื้นที่

จัดหาอาหารเสริม (นม)
สาหรับนักเรียนในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า

2564
(บาท)
65,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
65,000 จานวนคน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
เด็กเล็ก ศพด. อบต.ห้วยม้า
อบต.ห้วยม้า
กองการศึกษาฯ
ได้รับการพัฒนา
การดีขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 โครงการอาหารเสริม (นม)
เพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดี
สาหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็ก
โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกลู ) นักเรียนในพื้นที่

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
153,920 153,920

2564
(บาท)
153,920

112,320

112,320

112,320

112,320

112,320 จานวนเด็ก เด็กมีโภชนาการ อบต.ห้วยม้า
ที่รับอาหาร ที่ดเี หมาะสม กองการศึกษาฯ
เสริม (นม) กับวัย

14,560

14,560

14,560

14,560

14,560 จานวนเด็ก เด็กมีโภชนาการ อบต.ห้วยม้า
ที่รับอาหาร ที่ดเี หมาะสม กองการศึกษาฯ
เสริม (นม) กับวัย

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
จัดหาอาหารเสริม (นม)
153,920
สาหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่
โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกลู )
จานวน 260 วัน

16 โครงการอาหารเสริม (นม)
เพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดี
สาหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็ก
โรงเรียนวัดทุ่งล้อม (ทองประชา นักเรียนในพื้นที่
นุเคราะห์)

จัดหาอาหารเสริม (นม)
สาหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่
โรงเรียนวัดทุ่งล้อม (ทองประชา
นุเคราะห์) จานวน 260 วัน

17 โครงการอาหารเสริม (นม)
เพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดี
สาหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็ก
โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์
นักเรียนในพื้นที่
(ใจมาอนุเคราะห์)

จัดหาอาหารเสริม (นม)
สาหรับนักเรียนโรงเรียนใน
พื้นที่โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์
(ใจมาอนุเคราะห์)
จานวน 260 วัน

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
153,920 จานวนเด็ก เด็กมีโภชนาการ อบต.ห้วยม้า
ที่รับอาหาร ที่ดเี หมาะสม กองการศึกษาฯ
เสริม (นม) กับวัย

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนงบประมาณอาหาร
กลางวัน สาหรับนักเรียนใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า
คนละ 20 จานวน 200 วัน

2561
(บาท)
504,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
504,000 504,000

19 โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดี
สาหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็ก
โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) นักเรียนในพื้นที่

อุดหนุนงบประมาณอาหาร
กลางวัน สาหรับนักเรียน
โรงเรียนในพื้นที่ (โรงเรียน
บ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส)
คนละ 20 จานวน 200 วัน

308,000

308,000

308,000

308,000

308,000 จานวนเด็ก เด็กมีโภชนาการ อบต.ห้วยม้า
ที่รับอาหาร ที่ดเี หมาะสม กองการศึกษาฯ
กลางวัน กับวัย

20 โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดี
สาหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็ก
โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกลู ) นักเรียนในพื้นที่

อุดหนุนงบประมาณอาหาร
กลางวัน สาหรับนักเรียน
โรงเรียนในพื้นที่ (โรงเรียน
บ้านปง (ป้อมประชานุกลู )
คนละ 20 จานวน 200 วัน

296,000

296,000

296,000

296,000

296,000 จานวนเด็ก เด็กมีโภชนาการ อบต.ห้วยม้า
ที่รับอาหาร ที่ดเี หมาะสม กองการศึกษาฯ
กลางวัน กับวัย

ที่

โครงการ

18 โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็กเล็ก

2564
(บาท)
504,000

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
504,000 จานวนเด็ก เด็กมีโภชนาการ อบต.ห้วยม้า
ที่รับอาหาร ที่ดเี หมาะสม กองการศึกษาฯ
กลางวัน กับวัย

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21 โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดี
สาหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็ก
โรงเรียนวัดทุ่งล้อม (ทองประชา นักเรียนในพื้นที่
นุเคราะห์)

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
อุดหนุนงบประมาณอาหาร
216,000
กลางวัน สาหรับนักเรียน
โรงเรียนในพื้นที่ (โรงเรียน
วัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์)
คนละ 20 จานวน 200 วัน

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
216,000 216,000

2564
(บาท)
216,000

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
216,000 จานวนเด็ก เด็กมีโภชนาการ อบต.ห้วยม้า
ที่รับอาหาร ที่ดเี หมาะสม กองการศึกษาฯ
กลางวัน กับวัย

22 โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดี
สาหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็ก
โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์ (ใจมา
นักเรียนในพื้นที่
อนุเคราะห์)

อุดหนุนงบประมาณอาหาร
กลางวัน สาหรับนักเรียน
โรงเรียนในพื้นที่ (โรงเรียน
บ้านศรีสิทธิ์ (ใจมาอนุเคราะห์)
คนละ 20 จานวน 200 วัน

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000 จานวนเด็ก เด็กมีโภชนาการ อบต.ห้วยม้า
ที่รับอาหาร ที่ดเี หมาะสม กองการศึกษาฯ
กลางวัน กับวัย

23 โครงการบริการรถรับ - ส่ง
นักเรียนยากจนบ้านห้วยหอย
หมู่ที่ 7

จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง
ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยม้า
(สุนทรนิวาส) คนละ 10 บาท

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000 จานวนเด็ก เด็กนักเรียน
อบต.ห้วยม้า
ที่ขึ้นรถ ได้รับความ
กองการศึกษาฯ
รับ-ส่ง
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ไปเรียนหนังสือ

เพื่อบริการรถรับ - ส่งนักเรียน
บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 7
ในวันเรียนทุกคน

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

24 โครงการบริการรถรับ - ส่ง
นักเรียนยากจนบ้านศรีสิทธิ์
หมู่ที่ 5

เพื่อบริการรถรับ - ส่งนักเรียน
บ้านศรีสิทธิ์ หมู่ที่ 5
ในวันเรียนทุกคน

25 โครงการบริการรถรับ - ส่ง
นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบต.ห้วยม้า

เพื่อบริการรถรับ - ส่งนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านปง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง
ให้แก่โรงเรียนวัดทุ่งล้อม
(ทองประชานุเคราะห์)

2561
(บาท)
70,000

จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง
ให้แก่ ศพด.อบต.ห้วยม้า
บ้านปง หมู่ที่ 8, บ้านศรีสิทธิ์
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 7
บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 6, 9
บ้านวังเย็น หมู่ที่ 1 และ
บ้านห้วยฮุง หมู่ที 2

173,600

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000

173,600

173,600

2564
(บาท)
70,000

173,600

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
70,000 จานวนเด็ก เด็กนักเรียน
ที่ขึ้นรถ ได้รับความ
รับ-ส่ง
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ไปเรียนหนังสือ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า
กองการศึกษาฯ

173,600 จานวนเด็ก เด็กนักเรียนได้รับ อบต.ห้วยม้า
ที่ขึ้นรถ ความสะดวก กองการศึกษาฯ
รับ-ส่ง
ปลอดภัยในการ
เดินทางไปเรียน
หนังสือ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

26 โครงการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่
เรียนรู้สู่มอ่ นแก้ว

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
อนุรักษ์ธรรมชาติในการเรียน
การสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดให้มกี จิ กรรมสาหรับ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

27 โครงการยกระดับภาษาอังกฤษ
สู่อาเซียนตาบลห้วยม้า

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน
สมาชิกสภา อบต. และผู้สนใจ
เข้าร่วมอบรมพื้นฐานด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้น

จัดให้มกี ารอบรมเด็กและ
เยาวชน บุคลากร เจ้าหน้าที่
ผู้นาชุมชน สมาชิกสภา อบต.
และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม
พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
30,000

140,000

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

140,000

140,000

2564
(บาท)
30,000

140,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
30,000 จานวนคน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กและเยาวชน
ได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้และ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
ในการเรียน
การสอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า
กองการศึกษาฯ

140,000 จานวนคน ทาให้ผู้เข้าร่วม อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม โครงการสามารถ กองการศึกษาฯ
โครงการ สื่อสารภาษา
อังกฤษเบื้องต้น
ได้ดี

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

28 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบต.ห้วยม้า

29 โครงการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ปลอดโรค

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดเตรียมความพร้อมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

เพื่อการป้องกันให้ศนู ย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ปลอดภัยจากปัจจัย
เสี่ยงจากโรคภัยต่างๆ

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์
1. โทรทัศน์สี LED ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 40 นิ้ว จานวน 3 เครื่อง
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
ภายนอกและภายในศูนย์
ศพด.อบต.ห้วยม้า
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ในห้องเรียน ศพด.อบต.ห้วยม้า
จานวน 3 เครื่อง
4. ติดตั้งเครื่องทาน้าเย็นและ
เครื่องกรองน้า จานวน 3 เครื่อง
5. เก้าอี้ทางานของครู, ผู้ดแู ลเด็ก
จานวน 5 ตัว
จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ
10,000
ผู้ปกครองเด็ก ครู ผู้ช่วยครูฯ
ศพด.อบต.ห้วยม้า

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

78,000

78,000

-

250,000

-

2562
(บาท)

200,000

-

250,000

200,000

50,000

-

-

12,500

-

12,500

10,000

10,000

10,000

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละของ มีสื่อการสอน
อบต.ห้วยม้า
- การดาเนินงาน
สาหรับศูนย์ฯ กองการศึกษาฯ
จริง
ที่ได้มาตรฐาน
ใช้เก็บข้อมูล/
เฝ้าระวัง
อุบตั เิ หตุ
ช่วยลดความ
ร้อนในฤดูร้อน
ในแต่ละห้องเรียน
50,000
เด็กได้ดื่มน้าเย็น
ในแต่ละห้องเรียน
อานวยความ
สะดวกในการปฏิบตั งิ าน
10,000 จานวนคน เด็กปลอดภัย
อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม จากโรคต่างๆ กองการศึกษาฯ
โครงการ มีสุขอนามัย
ที่ดี

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000

2564
(บาท)
5,000

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
5,000 จานวนคน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 จานวนคน เด็ก ปลอดภัย อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม จากโรคคอพอก กองการศึกษาฯ
โครงการ มีสขุ อนามัยที่ดี

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000 จานวนคน พ่อแม่
ที่เข้าร่วม ผู้ปกครอง
โครงการ นาไปดูแล
เด็กเล็กได้

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการ
5,000
ผู้ปกครองเด็ก ศพด. อบต.ห้วยม้า

30 โครงการให้ความรู้ (ผู้ปกครอง)
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธี

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกด้วย
น้านมแม่
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกในช่วงวัย
ต่างๆ

31 โครงการส่งเสริมไอโอดีนและ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเด็กเล็ก

เพื่อการป้องกันและรักษาสุขภาพ จัดอบรมให้ความรู้สุขภาพ
ปราศจากโรคคอพอก/ขาดสาร ด้วยไอโอดีน ให้แก่เด็กเล็ก
ไอโอดีน
ครูผู้ช่วย ศพด.อบต.ห้วยม้า

32 โครงการอบรมพัฒนาความรู้และ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการ จัดอบรมให้พฒ
ั นาความรู้และ
ทักษะการดูแลเด็กเล็ก
เด็กให้เหมาะสมวัย
ทักษะการดูแลเด็กเล็กของ
ศพด.อบต.ห้วยม้า

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
เด็กได้รับการ
อบต.ห้วยม้า
การเลี้ยงดูอย่าง กองการศึกษาฯ
ถูกวิธี

อบต.ห้วยม้า
กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

33 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและ
โภชนาการในเด็กเล็ก

34 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทางการเรียน

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการ จัดอบรมให้พฒ
ั นาความรู้และ
15,000
เด็กให้เหมาะสมวัย
ทักษะด้านโภชนาการในเด็กเล็ก
ให้กบั พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครูและ
ผู้ดแู ลเด็ก ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์

เพื่อการพัฒนาและส่งเสริม
จัดอบรมให้พฒ
ั นาความรู้และ
การศึกษาเรียนรู้ของเด็กนักเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
บ้านปงฯ

35 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อพัฒนา ศพด.อบต.ห้วยม้า
ศพด.อบต.ห้วยม้า
ให้ได้มาตรฐานมากขึ้น

1.ปรับปรุงห้องน้าและท่อระบาย
น้ารอบอาคาร
2. ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ศพด.อบต.
ห้วยม้า

10,000

50,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000

10,000

-

10,000

150,000

2564
(บาท)
15,000

10,000

-

2565
ตัวชี้วัด
(บาท)
(KPI)
15,000 จานวนคน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ
พ่อแม่
ผู้ปกครอง
นาไปดูแล
เด็กเล็กได้

10,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียน
การดาเนิน มีแหล่งเรียน
งานจริง รู้ที่ดขี ึ้น
มากขึ้น

100,000 งบประมาณเด็กได้ใช้หอ้ ง
ดาเนินการ น้าที่ถูก
สุขลักษณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า
กองการศึกษาฯ

อบต.ห้วยม้า
กองการศึกษา
ร่วมกับ
ร.ร.บ้านปงฯ

อบต.ห้วยม้า
กองการศึกษาฯ

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

36 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
ด้านวิชาการ
และฝึกทักษะและส่งเสริม
ความรูค้ วามสามารถทาง
วิขาการสู่ความเป็นเลิศ

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
1. โรงเรียนบ้านห้วยม้าฯ
2. โรงเรียนวัดทุ่งล้อมฯ
3. โรงเรียนบ้านปงฯ

37 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
สู่อาเซียน

เพื่อเพิ่มความรูภ้ าษาอังกฤษ
ให้เด็กนักเรียน

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
1. โรงเรียนบ้านห้วยม้าฯ
2. โรงเรียนบ้านปงฯ
3. โรงเรียนวัดทุ่งล้อมฯ

38 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้าน
การศึกษาเพิ่มพูนความรู้
ให้แก่เด็กนักเรียน

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
1. โรงเรียนบ้านห้วยม้าฯ
2. โรงเรียนวัดทุ่งล้อมฯ
3. โรงเรียนบ้านปงฯ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

30,000

30,000

ร.ร.วัดทุง่ ล้อม

30,000

ร.ร.บ้านห้วยม้า

30,000

ร.ร.บ้านห้วยม้า ร.ร.บ้านปง

30,000
ร.ร.บ้านปง

30,000
ร.ร.วัดทุง่ ล้อม

งบประมาณ
2563
(บาท)

30,000
ร.ร.วัดทุง่ ล้อม

30,000
ร.ร.บ้านห้วยม้า

30,000
ร.ร.บ้านปง

2564
(บาท)

30,000
ร.ร.บ้านปง

30,000
ร.ร.วัดทุง่ ล้อม

30,000
ร.ร.บ้านห้วยม้า

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

30,000 จานวนคน เด็กนักเรียนได้รับอบต.ห้วยม้า
ร.ร.บ้านห้วยม้า ที่เข้าร่วม การพัฒนาการ กองการศึกษาฯ
โครงการ ด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง

30,000 จานวนคน เด็กนักเรียนได้รับอบต.ห้วยม้า
ร.ร.บ้านปง
ที่เข้าร่วม การพัฒนาการ กองการศึกษาฯ
โครงการ ด้านต่างๆ อย่าง

30,000 จานวนคน เด็กนักเรียนได้รับอบต.ห้วยม้า
ร.ร.วัดทุง่ ล้อม ที่เข้าร่วม การพัฒนาการ กองการศึกษาฯ
โครงการ ด้านต่างๆ อย่าง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

39 โครงการนักเรียนดี ศรี ม.ว.

เพื่อให้นักเรียนมีหลักธรรม อุดหนุนงบประมาณให้แก่
ในการดารงชีวิตในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จานวนคน นักเรียนมี
อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ความประพฤติ กองการศึกษาฯ
โครงการ ที่ดีเป็นแบบ
ในสังคม

40 โครงการพัฒนศักยภาพ
การศึกษาตาบลห้วยม้า

เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณให้แก่
การศึกษานอกระบบสาหรับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
นักศึกษา กศน. ในพื้นที่
(กศน.ต.ห้วยม้า)

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000 จานวนคน การจัดการเรียน อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม การสอนของ กองการศึกษาฯ
โครงการ ศูนย์ กศน.
ตามหลัก
วิชาการ

41 อุดหนุนกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลห้วยม้า

เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุน อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
สภาเด็กและเยาวชนตาบลห้วยม้ตาาบลห้วยม้า ตามโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000 จานวนคน เด็กและ
ที่เข้าร่วม เยาวชน
โครงการ มีความ
เข้มแข็ง

อบต.ห้วยม้า
กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

42 โครงการทุนการศึกษาสาหรับ
เด็กนักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ดอ้ ยโอกาส

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน จัดให้มกี ารสนับสนุนทุน
ที่ดอ้ ยโอกาสและมีฐานะยากจน ทุนการศึกษาสาหรับเด็กและ
เยาวชน

43 โครงการจ้างเหมาบริการ
งานประกอบอาหารกลางวัน
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบต.ห้วยม้า

เพื่อจ้างประกอบอาหาร
จ้างเหมาบริการประกอบ
สาหรับเด็กเล็กของศูนย์พฒ
ั นา อาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็ก
เด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบต.ห้วยม้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
70,000

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
70,000 120,000

2564
(บาท)
120,000

50,000

50,000

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
120,000 จานวนคน เด็กและเยาวชน อบต.ห้วยม้า
ที่เข้ารับทุน ที่มฐี านะยากจน กองการศึกษาฯ
การศึกษา ได้รับการช่วย
เหลือ

50,000 จานวน เด็กได้รับ
อบต.ห้วยม้า
เด็กของ บริโภคอาหาร กองการศึกษาฯ
ศูนย์พฒ
ั นา ที่สะอาด
เด็กเล็ก ถูกสุขอานามัย

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

3,332,160

3,872,660

งบประมาณ
2563
(บาท)

3,540,160

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3,974,660

3,462,160

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กษาฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.3 การอนุรกั ษ์ส่งเสริมและฟืน้ ฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000
1,000
1,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมด้าน เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ อบต.ห้วยม้าทุกคน
เด็กเล็ก ของ ศพด.อบต.
ห้วยม้า

2561
(บาท)
1,000

2 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนสู่วิถพี ุทธ

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จัดให้มีการอบรมส่งเสริมการ
ค่านิยมในโรงเรียนระดับประถม เรียนรูด้ ้านคุณธรรมจริยธรรม
ศึกษาให้มากขึน้
สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 - 6

-

-

20,000

20,000

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตาบลห้วยม้า

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ
ตาบลห้วยม้า

-

-

30,000

30,000

ที่

โครงการ

1 โครงการส่งสริม คุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ห้วยม้า

วัตถุประสงค์

จัดฝึกอบรมเกีย่ วกับกิจกรรม
ที่เกีย่ วกับ ศาสนา วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิน่ ให้แก่
ผู้สูงอายุตาบลห้วยม้า

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
1,000 จานวนคน เด็กมีพฤติกรรม อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม พัฒนาการด้าน กองการศึกษาฯ
โครงการ อารมณ์ดีขนึ้
20,000 จานวนคน นักเรียนระดับ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ประถมศึกษา กองการศึกษาฯ
โครงการ ได้รับการอบรม
ส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยม
30,000 จานวนคน ประชาชนมี
อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ส่วนร่วมใน
สนง.ปลัด
โครงการ กิจกรรมและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน่

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.3 การอนุรกั ษ์ส่งเสริมและฟืน้ ฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

4 โครงการอบรมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับ
การดาเนินชีวิต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส่งเสริมการนาหลักปรัชญา จัดฝึกอบรมเกีย่ วกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับนักเรียนระดับมัธยม
ร.ร.ห้วยม้าวิทยาคม
วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

5 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อให้เด็กนักเรียนได้น้อมนา จัดให้มีการอบรมสาหรับ
20,000
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนระดับประถมศึกษา 1-6
พอเพียง
มาใช้ในการดาเนินชีวิต

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
20,000 จานวนคน นักเรียนระดับ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม มัธยมศึกษา กองการศึกษาฯ
โครงการ สามารถนา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้
ในการดารงชีวิต

20,000

20,000 จานวนคน เด็กนักเรียนได้ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม น้อมนาหลัก กองการศึกษาฯ
โครงการ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในการดาเนินชีวิต

20,000

20,000

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.3 การอนุรกั ษ์ส่งเสริมและฟืน้ ฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
20,000 จานวนคน ประชาชนเห็น อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม คุณค่าของวัน กองการศึกษาฯ
โครงการ สาคัญทางพระ
พุทธศาสนา

7 โครงการสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันสงกรานต์ ##### 100,000 100,000 100,000
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิน่

100,000 จานวนคน ประชาชนได้ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ร่วมกับสืบสาน กองการศึกษาฯ
โครงการ และอนุรักษ์
ประเพณีดั้งเดิม
สืบไป

8 โครงการวันผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ 50,000
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ในตาบลห้วยม้า
ท้องถิน่

ที่

โครงการ

6 โครงการฝึกอบรมสืบสาน
ภูมิปัญญาของดีตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20,000
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ท้องถิน่
วัตถุประสงค์

50,000

-

-

-

จานวนคน ผู้สูงอายุมี
ที่เข้าร่วม ส่วนร่วม
โครงการ ในกิจกรรม
มากขึน้

อบต.ห้วยม้า
สานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.3 การอนุรกั ษ์ส่งเสริมและฟืน้ ฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

9 โครงการหล่อเทียนและถวาย
เทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน จัดกิจกรรมหล่อเทียนและ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ถวายเทียนพรรษาวัด 5 แห่ง
ท้องถิน่
วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
20,000

10 โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ 10,000
(วันออกพรรษา)
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ณ หน้าที่ทาการ อบต.ห้วยม้า
ท้องถิน่

11 โครงการสืบสานดนตรีปี่พาทย์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน จัดอบรมถ่ายทอดการเล่นดนตรี
พื้นเมืองวัดสุนทรนิวาส
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ปีพ่ าทย์พื้นเมืองสาหรับเด็ก
ท้องถิน่ และดนตรีไทย
และเยาวชน บ้านห้วยม้า
หมู่ที่ 3, 11, 13, 14

-

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
20,000 จานวนคน ประชาชนเห็น อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม คุณค่าของวัน กองการศึกษาฯ
โครงการ สาคัญทางพระ
พุทธศาสนา

10,000

10,000

10,000

10,000 จานวนคน ประชาชนเห็น อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม คุณค่าของวัน กองการศึกษาฯ
โครงการ สาคัญทางพระ
พุทธศาสนา

-

-

-

20,000 จานวนคน เด็ก, ผู้สูงอายุ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ได้ทากิจกรรม กองการศึกษาฯ
โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิน่
ร่วมกัน

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.3 การอนุรกั ษ์ส่งเสริมและฟืน้ ฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

12 โครงการฝึกอบรมภูมิปัญญา
ท้องถิน่ สาหรับประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน่ จัดให้มีการอบรมถ่ายทอด
ให้กบั รุน่ ลูกรุน่ หลาน
ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุสู่เด็ก
และเยาวชนรุน่ หลัง สาหรับ
เด็ก เยาวชนและประชาชน
ตาบลห้วยม้า
วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
20,000 จานวนคน เด็กและผู้สูงอายุ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ได้ทากิจกรรม กองการศึกษาฯ
โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิน่
ร่วมกัน

13 โครงการฝึกอบรมภูมิปัญญา เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน่ จัดให้มีการอบรมถ่ายทอด
ท้องถิน่ การทาไม้กวาดดอกหญ้า ให้กบั รุน่ ลูกรุน่ หลาน การทา การทาไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้กวาดดอกหญ้า
สาหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน
ผู้สูงอายุ

-

-

-

20,000

20,000 จานวนคน เด็ก,ผู้สูงอายุ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ได้ทากิจกรรม กองการศึกษาฯ
โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญา
ท้องถิน่

14 โครงการอนุรักษ์ภาษาล้านนา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน จัดให้มีการอบรมถ่ายทอด
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การอ่าน-เขียน จากปราชญ์
ท้องถิน่
ชาวบ้าน สู่เด็กและเยาวชน
และประชาชนรุม่ หลัง

-

-

20,000

20,000

20,000 จานวนคน เด็กและผู้สูงอายุ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ได้ทากิจกรรม กองการศึกษาฯ
โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิน่
ร่วมกัน

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.3 การอนุรกั ษ์ส่งเสริมและฟืน้ ฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
20,000 จานวนคน เด็กและผู้สูงอายุ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ได้ทากิจกรรม กองการศึกษาฯ
โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิน่
ร่วมกัน

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน่ จัดให้มีการอบรมถ่ายทอด
ให้กบั รุน่ ลูกรุน่ หลาน การทา การทาจักสาน
จักรสาน
สาหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน
ผู้สูงอายุ

2562
(บาท)
-

16 โครงการสืบสานการประดิษฐ์
บายศรี

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน จัดอบรมถ่ายทอดการประดิษฐ์ 20,000
ภูมิปัญญาท้องถิน่
บายศรีในพิธีต่างๆ และงานจาก
วัสดุธรรมชาติ สาหรับเด็กและ
เยาวชน และประชาชน

20,000

-

20,000

20,000 จานวนคน เด็กและผู้สูงอายุ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ได้ทากิจกรรม กองการศึกษาฯ
โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิน่
ร่วมกัน

17 โครงการสืบสานภูมิปัญญา
พื้นบ้าน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน จัดกิจกรรมถ่ายทอดสืบสาน
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ท้องถิน่
ให้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งล้อมฯ

-

10,000

10,000

10,000 จานวนคน ประชาชนได้ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ร่วมกันสืบสาน กองการศึกษาฯ
โครงการ และอนุรักษ์
ประเพณีดั้งเดิม
สืบไป

ที่

โครงการ

15 โครงการฝึกอบรมภูมิปัญญา
ท้องถิน่ การทาจักสาน

วัตถุประสงค์

10,000

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.3 การอนุรกั ษ์ส่งเสริมและฟืน้ ฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

18 โครงการประเพณียเี่ ป็ง
(วันลอยกระทง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันลอย
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กระทง ให้ประชาชนใน
ท้องถิน่
ตาบลห้วยม้า
วัตถุประสงค์

19 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรี เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้าน จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้
พื้นเมืองล้านนา
ดนตรีพื้นเมือง สาหรับเด็ก
ทักษะดนตรีพื้นเมือง สาหรับ
และเยาวชนในตาบลห้วยม้า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
รร.ห้วยม้าวิทยาคม

งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
##### 200,000 100,000 100,000

10,000

10,000

10,000

10,000

20 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
เพื่อถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรม จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ด้าน
20,000
จริยธรรม สาหรับผู้บริหาร
สาหรับบุคลากรในองค์กร
คุณธรรมจริยธรรม ให้กบั
สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ห้วยม้า
ของ อบต.ห้วยม้า

20,000

20,000

20,000

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
100,000 จานวนคน ประชาชนได้ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ร่วมกันสืบสาน กองการศึกษาฯ
โครงการ และอนุรักษ์
ประเพณีสืบไป
10,000 จานวนคน นักเรียนมีความรู้ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ทักษะ การเล่น กองการศึกษาฯ
โครงการ และอนุรักษ์
ดนตรีพื้นเมือง
สืบไป
20,000 จานวนคน ทาให้ไม่เกิด
อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ปัญหาการทุจริต กองการศึกษาฯ
โครงการ คอร์รับชั่นใน
การปฏิบัติราชการ
และมีความ
โปร่งใส

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.3 การอนุรกั ษ์ส่งเสริมและฟืน้ ฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

21 โครงการฝึกอบรมการจักสาน
หมวกใบลาน

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน่ จัดกิจกรรมถ่ายทอดการจักสาน 20,000
ให้กบั รุน่ ลูกรุน่ หลาน
หมวกใบลาน สาหรับเด็ก
การทาหมวกใบลาน
เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ
ตาบลห้วยม้า
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

22 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
ปลูกจิตสานึก

เพื่อถ่ายทอดคุณธรรมจริธรรม จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ด้าน
สาหรับประชาชน
คุณธรรมจริยธรรม ให้กบั
ประชาชน

20,000

20,000

20,000

20,000

23 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
"ถนนสายวัฒนธรรม
ตาบลห้วยม้า"

เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอด
จัดทาป้ายคติสอนใจ ถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณีให้เยาวชน คติเตือนใจ และปรับภูมิทัศน์
รุน่ หังได้รจู้ กั ทานุบารุงสืบไป ถนนสายหลักภายในตาบล
ให้เป็นถนนสายวัฒนธรรม

50,000

50,000

50,000

50,000

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
20,000 จานวนคน เด็กและผู้สูงอายุ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ได้ทากิจกรรม กองการศึกษาฯ
โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิน่
ร่วมกัน
20,000 จานวนคน ประชาชนได้ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ปฏิบัติและยึด กองการศึกษาฯ
โครงการ หลักคุณธรรม
จริยธรรมใน
การดารงชีวิต
มากขึน้
50,000 จานวนคน ประชาชนได้ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ประจักษ์ใน
กองการศึกษาฯ
โครงการ การสร้างรูปแบบ
วัฒนธรรมท้องถิน่
ให้ดารงสืบไป

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.3 การอนุรกั ษ์ส่งเสริมและฟืน้ ฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

24 โครงการต้นกล้าอาชีพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน
จัดฝึกอบรมทักษะงานอาชีพ
การประกอบอาชีพให้แก่
ต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนตาบลห้วยม้า ตาบลห้วยม้า
วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 20,000 20,000

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
20,000 จานวนคน เด็กและเยาวชน อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม นาความรู้
กองการศึกษาฯ
โครงการ ไปประกอบอาชีพ
ในชีวิตประจาวัน

25 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ประเพณีท้องถิน่ เพื่อขอรับ ท้องถิน่
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอ
เมืองแพร่ตามโครงการฯดังนี้
1. งานประเพณีกนิ๋ สลากหลวง
2. งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง
3. งานประเพณีหว้พระพุทธโกศัย ฯ

15,000

15,000

15,000 จานวนคน อบต.มีส่วนร่วม อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ในการส่งเสริม กองการศึกษาฯ
โครงการ และอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิน่
ระดับอาเภอ

26 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
สืบสาน ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน่

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
สภาวัฒนธรรมตาบลห้วยม้า

30,000

30,000

30,000 จานวนคน ประชาชนมี
อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ส่วนร่วมใน
กองการศึกษาฯ
โครงการ กิจกรรมและ ร่วมกับ
อนุรักษ์ประเพณี สภาวัฒนธรรม
วัฒนธรรมท้องถิน่ ตาบลห้วยม้า

30,000

30,000

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.3 การอนุรกั ษ์ส่งเสริมและฟืน้ ฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

##### 661,000 576,000 636,000

2565
(บาท)

656,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดซื้อวัสดุกฬี า

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด

2 โครงการแข่งขันกีฬาตาบล
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
ห้วยม้าสัมพันธ์ตา้ นภัยยาเสพติด เยาวชน ประชาชน เล่นกีฬา
และออกกาลังกายมากขึ้น
3 โครงการแข่งขันฟุตซอล อบต. เพื่อให้เยาวชน ประชาชน
ห้วยม้าคัพ ต้านภัยยาเสพติด เล่นกีฬาฟุตซอล มากขึ้น
และห่างไกลยาเสพติด

4 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
สัมพันธ์ตาบลห้วยม้า

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนเล่นกีฬาพื้นบ้าน
มีสุขภาพร่างกายที่ดแี ละ
มีความสามัคคีมากขึ้น

แบบ ผ.02

งบประมาณ
ผลลัพธ์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
จัดซื้ออุปกรณ์กฬี าสาหรับ
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุปกรณ์กฬี า เด็ก เยาวชน
เยาวชนทุกหมู่บา้ นและโรงเรียน
มีเพียงพอ ได้เล่นกีฬาและ
ในเขตตาบลห้วยม้า
ออกกาลังกาย
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 200,000 200,000 150,000 150,000 150,000 จานวนคน เด็ก เยาวชน
ตาบลห้วยม้า โดยแบ่งโซน
ที่เข้าร่วม ประชาชน ได้
โครงการ เล่นกีฬาร่วมกัน
มากขึ้น
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
50,000 50,000
- จานวนคน เด็ก เยาวชน
สาหรับเด็ก เยาวชน และ
ที่เข้าร่วม ประชาชนได้
ประชาชนในตาบลห้วยม้า
โครงการ เล่นฟุตซอล
และพื้นที่ใกล้เคียง
ออกกาลังกาย
ลดปัญหาการ
ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จานวนคน เด็ก เยาวชน
สาหรับประชาชน เด็ก และ
ที่เข้าร่วม ประชาชนได้
เยาวชนในเขตตาบลห้วยม้า
โครงการ เล่นกีฬาพื้นบ้าน
ลดปัญหาการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า
กองการศึกษาฯ

อบต.ห้วยม้า
กองการศึกษาฯ

อบต.ห้วยม้า
สนง.ปลัด

อบต.ห้วยม้า
กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและ
สัมพัธ์ระหว่างตาบลหรือท้องถิ่น กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใน
อื่น
ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับท้องถิน่ และระดับจังหวัด
และพัฒนาศักยภาของนักกีฬา
ตาบลห้วยม้า

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000

-

-

-

2565
(บาท)

-

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
จานวนคน ประชาชนได้ อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม เล่นกีฬาฟุตบอล กองการศึกษาฯ
โครงการ ลดปัญหาการ
ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

6 โครงการเยาวชนเข้มแข็ง
ห่างไกลยาเสพติด

เพื่อปลูกจิตสานึกให้เด็กและ จัดฝึกอบรมและจัดคายกิจกรรม
เยาวชนรักษาตนเองให้หา่ งไกล สาหรับเด็กและเยาวชนให้หา่ ง
ยาเสพติด
ไกลยาเสพติดสาหรับเด็กและ
เยาวชนตาบลห้วยม้า หมู่ที่ 1-14

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 จานวนคน เด็กและเยาวชน อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม ได้รับความรู้ กองการศึกษาฯ
โครงการ และห่างไกล
ยาเสพติด

7 โครงการแข่งขันกีฬา
ศพด.-อนุบาล ตาบลห้วยม้า
สัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้แก่
เล่นกีฬาและออกกาลังกาย เด็กเล็ก ศพด.-อนุบาล ตาบล
เพื่อสุขภาพที่ดี
ห้วยม้า

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนคน เด็กและเยาวชน อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม และกีฬาและ กองการศึกษาฯ
โครงการ ออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

8 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้

50,000

50,000

-

-

จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิค

-

จานวนคน ทาให้ประชาชน อบต.ห้วยม้า

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สาหรับประชาชนตาบลห้วยม้า ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดขี ึ้น ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ ฯในตาบลห้วยม้า
โครงการ

วัตถุประสงค์

9 โครงการดนตรีเพื่อสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ จัดกิจกรรมออกกาลังกาย
สาหรับประชาชนตาบลห้วยม้า ออกกาลังกายประกอบดนตรี ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วม
เพื่อสุขภาพที่ดขี ึ้น
โครงการ ฯในตาบลห้วยม้า

2561
(บาท)

-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

50,000

50,000

2565
(บาท)

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
ที่เข้าร่วม มีสุขภาพดีขึ้น
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

50,000 จานวนคน ทาให้ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ที่เข้าร่วม มีสขุ ภาพดีขึ้น กองการศึกษาฯ
โครงการ

610,000 510,000 410,000 410,000 410,000

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับระดับถนน

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน

ผลลัพธ์

เป้าหมาย

2561

2562 2563

2565

ตัวชี้วดั

ที่คาดว่า รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)

จะได้รับ

ก่อสร้างปรับระดับถนน

200,000

2564

หน่วยงาน
หลัก

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า

ด้วยแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ที่ 4

ด้วยแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ที่ 4

การดาเนิน ได้รับประโยชน์ กองช่าง

ตาบลห้วยม้า

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร

การได้จริง 243 ครัวเรือน

สายทางบ้านนางปิ้น นันตาแสง

หนา 0.04 เมตร หรือไม่พื้นที่

ใช้สัญจรได้

ถึง ตลาดสด

ไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร

สะดวก

สายทางบ้านนางปิ้น นันตาแสง
ถึง ตลาดสด
2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร 300,000

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า

หนา 0.13 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

การดาเนิน ได้รับประโยชน์ กองช่าง

ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

การได้จริง 119 ครัวเรือน

สายทางปากทางเข้าบ้านห้วยหอย

ใช้สัญจรได้

ถึง บ้านนางแสงเวียน กันเสย์ หมู่ที่ 7

สะดวก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน
หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยม้า

ผลลัพธ์

เป้าหมาย

2561

2562 2563

2565

ตัวชี้วดั

ที่คาดว่า รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)

จะได้รับ

ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 200,000

-

-

2564

หน่วยงาน

-

-

หลัก

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า

(1) พนัง คสล. หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย

ความยาว ได้รับประโยชน์ กองช่าง

1.10 เมตร ยาว 105.00 เมตร

ถนนที่

(2) ถมลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย

ดาเนินการ ใช้สัญจรได้

สายลาเหมืองหลวง หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยม้า

80 ครัวเรือน
สะดวก

(ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยม้ากาหนด)

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน

ช่วงที่ 1 Sta 0+000-Sta 0+050

200,000

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า

เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.50 เมตร

การดาเนิน ได้รับประโยชน์ กองช่าง

หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร

การได้จริง 132 ครัวเรือน

หรือมีจานวนพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

ใช้สัญจรได้

225.00 ตร.ม. และถมทรายปรับระดับ

สะดวก

พื้น หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร จานวน
พื้นที่ 250.00 ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์
2564

หน่วยงาน

เป้าหมาย

2561

2562 2563

2565

ตัวชี้วดั

ที่คาดว่า รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)

จะได้รับ

หลัก

ทับแน่น และถมลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
ช่วงที่ 2 Sta 0+050-Sta 0+0100
เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร ยาว 50.00 เมตร
หรือมีจานวนพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
225.00 ตร.ม. และถมลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่ สายทางบ้านนางนิยม
เอกจิตร ถึง บ้านนางนิตย์ กันทะหมื่น หมู่ 14
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 115 เมตร 200,000

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

การดาเนิน ได้รับประโยชน์ กองช่าง

402.50 ตารางเมตร

การได้จริง 131 ครัวเรือน

สายบ้านนายสมนึก ม้าชัยถึงลาห้วยม้า

ใช้สัญจรได้

หมู่ที่ 13

สะดวก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561

2562 2563

2565

ตัวชี้วดั

ที่คาดว่า รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)

จะได้รับ

36,000

-

-

2564

หน่วยงาน

เป้าหมาย

6 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น เพื่อแก้ไขปัญหาน้าเพื่อการอุปโภค 1.เป่าล้างบ่อบาดาล
หมู่ที่ 10

ผลลัพธ์

-

-

หลัก

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า

บริโภคให้ครัวเรือนได้ใช้อย่าง

2.ติดตั้งปั๊มน้แบบซัปเมิร์ส

การดาเนิน 80 ครัวเรือน กองช่าง

เพียงพอ

ขนาด 3 แรงม้า (220 V.)

การได้จริง ได้ใช้น้า

พร้อมระบบท่อ

เพียงพอ

3.ซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
ภายในบริเวณที่ทาการประปา
หมู่บา้ น หมู่ที่ 10
7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 2 - บริเวณทาง
หมู่ที่ 14 ตาบลห้วยม้า

เพื่อให้บริการงานไฟฟ้า

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า

ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนภูมิภาคอาเภอร้องกวาง

การดาเนิน ได้รับประโยชน์ กองช่าง

ขยาดเขตไฟฟ้าบริเวณป่าช้า หมู่ที่ 2

การได้จริง 155 ครัวเรือน

ถึงบริเวณทาง หมู่ที่ 14 ตาบลห้วยม้า

100,000

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า

ใช้สัญจรได้
สะดวก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์

เป้าหมาย

2561

2562 2563

2565

ตัวชี้วดั

ที่คาดว่า รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)

จะได้รับ

1,236,000

-

-

2564

หน่วยงาน

-

-

หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยม้า
หนา 0.15 เมตร
สายทางแยกบ้านนายวิชาญ ม้าหลวง
สายทางแยกบ้านนายวิชาญ ม้าหลวง
ถึงลาน้าแม่หล่าย
ถึงลาน้าแม่หล่าย
หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยม้า
หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยม้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า
สายที่ 1 สายทางบ้านนายถนอม
ยางสองใจ ถึงบ้านนายนิจ มะโนโฮ้ง
หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
138.00 ตารางเมตร
สายทางบ้านนายถนอม ยางสองใจ
ถึง บ้านนายนิจ มะโนโฮ้ง
หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า

2562
(บาท)
200,000

77,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชน
ได้รับประโยชน์
176 ครัวเรือน
ใช้สัญจรได้
สะดวก

ร้อยละของ ประชาชน
การดาเนิน ได้รับประโยชน์
การได้จริง 50 ครัวเรือน
ใช้สัญจรได้
สะดวก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.10 เมตร ยาว 28.00 เมตร
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
สายที่ 2 สายทางบ้านนายประภาส
86.80 ตารางเมตร
ม้าอุตส่าห์ ถึงบ้านนายสมาน สุทธนะ
สายทางบ้านนายประภาส ม้าอุตส่าห์
หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า
ถึง บ้านนายสมาน สุทธนะ
หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า

2562
(บาท)
37,000

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า
สายที่ 3 สายทางบ้านนางพร
ฝาเรือนดี ถึง านนางวนิดา สิริธราพงษ์
หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า

35,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ขนาดกว้าง 3.40 เมตร ยาว 22.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
74.80 ตารางเมตร
สายทางบ้านนางพร ฝาเรือนดี
ถึง บ้านนางวนิดา สิริธราพงษ์
หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชน
ได้รับประโยชน์
15 ครัวเรือน
ใช้สัญจรได้
สะดวก

ร้อยละของ ประชาชน
การดาเนิน ได้รับประโยชน์
การได้จริง 10 ครัวเรือน
ใช้สัญจรได้
สะดวก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 48.00 เมตร
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
สายที่ 4 สายทางบ้านนางจุฑารัตน์
120.00 ตารางเมตร
แก้วอาทะ ถึงบ้านนางบัวลอย สุตานันท์
สายทางบ้านนางจุฑารัตน์ แก้วอาทะ
หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า
ถึง บ้านนางบัวลอย สุตานันท์
หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า

2562
(บาท)
51,000

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยม้า
บริเวณบ้านนายจันทร์ กันเสย์
ถึง บริเวณบ้านนายธีรวัฒน์ ทองอิ่น
หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยม้า

200,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร
บริเวณบ้านนายจันทร์ กันเสย์
ถึง บริเวณบ้านนายธีรวัฒน์ ทองอิ่น
หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยม้า

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชน
ได้รับประโยชน์
20 ครัวเรือน
ใช้สัญจรได้
สะดวก

ร้อยละของ ประชาชน
การดาเนิน ได้รับประโยชน์
การได้จริง 117 ครัวเรือน
ใช้สัญจรได้
สะดวก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

14 โครงการงานปรับระดับถนน
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 9 ตาบลห้วยม้า
สายทางแยกบ้านนายชูชีพ โอดเทิง
ถึงสหกรณ์หมู่บา้ น หมู่ที่ 9
ตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 768.00 ตารางเมตร
สายทางแยกบ้านนายชูชีพ โอดเทิง
ถึงสหกรณ์หมู่บา้ น หมู่ที่ 9
ตาบลห้วยม้า
วัตถุประสงค์

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า
สายทางบ้านนายบรรเลง ศรีโพธิท์ า
ถึง บ้านนางหนู เมฆวัน
หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 106.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
สายทางบ้านนายบรรเลง ศรีโพธิท์ า
ถึง บ้านนางหนู เมฆวัน
หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า

2562
(บาท)
200,000

200,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชน
ได้รับประโยชน์
143 ครัวเรือน
ใช้สัญจรได้
สะดวก

ร้อยละของ ประชาชน
การดาเนิน ได้รับประโยชน์
การได้จริง 145 ครัวเรือน
ใช้สัญจรได้
สะดวก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2
เพื่อให้บริการงานไฟฟ้าที่ได้
ตาบลห้วยม้า
มาตรฐาน
จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านห้วยฮุง ถึงสานักสงฆ์
บ้านห้วยฮุง หมู่ที่ 2 ตาบลห้วยม้า

17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 -14
ตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ร้องกวางเพื่อดาเนินการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 2 ตาบลห้วยม้า
ตามประมาณการราคาที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอร้องกวางกาหนดให้

เพื่อพัฒนาถนนลูกรัง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าดินลูกรัง/ค่าขนส่ง/
เพื่อการเกษตรในตาบลห้วยม้า ค่าถมกลบพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
ให้สัญจรได้สะดวกปลอดภัย ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1-14
ตาบลห้วยม้า
ตามประมาณการราคาที่ อบต.ห้วยม้า
กาหนดไว้

2561
(บาท)

2562
(บาท)
200,000

100,000

1,300,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชน
ได้รับประโยชน์
155 ครัวเรือน
ใช้สัญจรได้
สะดวก

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชน
การดาเนิน ได้รับประโยชน์
การได้จริง 1,400 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

100,000

100,000

100,000

บ ผ.02
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า
กองช่าง

อบต.ห้วยม้า
กองช่าง

บ ผ.02
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า
กองช่าง

อบต.ห้วยม้า
กองช่าง

บ ผ.02
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า
กองช่าง

อบต.ห้วยม้า
กองช่าง

บ ผ.02
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า
กองช่าง

อบต.ห้วยม้า
กองช่าง

บ ผ.02

รือน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า
กองช่าง

อบต.ห้วยม้า
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
18 โครงการปรับปรุงสถานที่
เพื่อการบริหารจัดการขยะ 1.ทาการขุดบ่อขยะที่มีความกว้างปากบ่อ
เทกองขยะมูลฝอยให้เป็น
ให้มีมาตรฐานมากขึ้น
ขนาด 40.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
สถานที่เทกองขยะมูลฝอยควบคุม
ลึก 2.50 เมตร โดยมีความลาดเอียง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
ของบ่อ 1:2
2. ทาการเกลี่ยขยะและกลบทับขยะ
ด้วยดินกลบทับให้มีขนาดความหนา
ของชั้นดินที่กลบทับขยะชั้นละ 15-20 ซม.
พร้อมทั้งฉีดพ่น สารดับกลิ่นก่อนกลบทับ
ขยะทุกชั้น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
400,000
-

ผลลัพธ์
2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า
(บาท) (KPI)
จะได้รับ
- ร้อยละของ ประชาชน
การดาเนิน ได้รับประโยชน์
การได้จริง 2,200 ครัวเรือน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
19 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขนาด 2.40 X 4.90 เมตร
ของปวงชนชาวไทย
ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยม้ากาหนด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้บริการงานไฟฟ้าที่ได้
หมู่ที่ 14 ตาบลห้วยม้า
มาตรฐาน
ถนนจากศาลาเอนกประสงค์หมู่บา้ น
หมู่ที่ 14 ถึง ปากทางบ้านห้วยม้า
หมู่ที่ 14

จ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ร้องกวางเพื่อดาเนินการขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ที่ 14 ตาบลห้วยม้า
ตามประมาณการราคาที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอร้องกวางกาหนดให้

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
51,000
-

200,000

ผลลัพธ์
2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า
(บาท) (KPI)
จะได้รับ
- ร้อยละของ ใช้แสดงถึง
การดาเนิน ความจงรักภักดี
การได้จริง ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ของประชาชน
ตาบลห้วยม้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ห้วยม้า
สนง.ปลัด

ร้อยละของ ประชาชน
อบต.ห้วยม้า
การดาเนิน ได้รับประโยชน์ กองช่าง
การได้จริง 132 ครัวเรือน
ได้มีไฟฟ้าใช้
ส่องสว่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
651,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21 โครงการปรับระดับถนน
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยม้า
ถนนสายบ้านนางไหล้ บัวระเพ็ชร
ถึงบ้านนางหน้อย อาดแก้ว

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยม้า
สายทางบ้านนายธีรวัฒน์ ทองอิ่น
ถึงบ้านนายองค์การ ป้อมรบ
หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
ขนาดกว้าง 3.65 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.04 เมตร ยาว 222.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
810.30 ตารางเมตร
สายบ้านนางไหล้ บัวระเพ็ชร
ถึงบ้านนางหน้อย อาดแก้ว
หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยม้า
เริ่มต้นพิกัด E0633578, N2015157
สิ้นสุดพิกัด E0633508, N2015318
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร
สายทางบ้านนายธีรวัฒน์ ทองอิ่น
ถึงบ้านนายองค์การ ป้อมรบ หมู่ที่ 7
เริ่มต้นพิกัด E0633763, N2013944
สิ้นสุดพิกัด E0633742, N2014065

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
225,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ได้รับประโยชน์ กองช่าง
143 ครัวเรือน
ใช้สัญจรได้
สะดวก

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การดาเนิน ได้รับประโยชน์ กองช่าง
การได้จริง 117 ครัวเรือน
ใช้สัญจรได้
สะดวก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า
สายทางบ้านนายบรรเลง ศรีโพธิท์ า
ถึง บ้านชัชวาลย์ ม้าทอง

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
280.00 ตารางเมตร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
92.00 ตารางเมตร
สายทางบ้านนายบรรเลง ศรีโพธิท์ า
ถึง บ้านชัชวาลย์ ม้าทอง
หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า
เริ่มต้นพิกัด E0632156, N2013455
สิ้นสุดพิกัด E0632142, N2013386

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ได้รับประโยชน์ กองช่าง
145 ครัวเรือน
ใช้สัญจรได้

สะดวก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตาบลห้วยม้า
สายทางบ้านนายปทุม ทนันชัย
และบ้านนายเฉลิมชัย จิระปาน

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
สายทางที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 287.00 ตารางเมตร
สายทางบ้านนายปทุม ทนันชัย
เริ่มต้นพิกัด E0631841, N2013770
สิ้นสุดพิกัด E0631756, N2013780
สายทางที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร
สายทางบ้านนายเฉลิมชัย จิระปาน
เริ่มต้นพิกัด E0631756, N2013857
สิ้นสุดพิกัด E0631750, N2013839

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ได้รับประโยชน์ กองช่าง
145 ครัวเรือน
ใช้สัญจรได้
สะดวก

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

25 โครงการซ่อมแซมสะพานสลิง
ข้ามลาน้าแม่หล่าย หมู่ที่ 6
ตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
เพื่อให้สะพานมีความแข็งแรง ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 73.00 เมตร
สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า
ตามแบบแปลนและประมาณการราคา
ที่ อบต.ห้วยม้ากาหนด
เริ่มต้นพิกัด E0631069, N2015240
สิ้นสุดพิกัด E0631089, N2015168
วัตถุประสงค์

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 เพื่อให้บริการงานไฟฟ้าที่ได้
ตาบลห้วยม้า
มาตรฐาน
จากบ้านนายชิต ม้าแก้ว
ถึงสานักสงฆ์บา้ นห้วยฮุง

จ่ายเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ร้องกวางเพื่อดาเนินการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 2 ตาบลห้วยม้า
จากบ้านนายชิต ม้าแก้ว
ถึงสานักสงฆ์บา้ นห้วยฮุง
ตามประมาณการราคาที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอร้องกวางกาหนดให้

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ได้รับประโยชน์ กองช่าง
185 ครัวเรือน
ได้ประโยชน์

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การดาเนิน ได้รับประโยชน์ กองช่าง
การได้จริง 155 ครัวเรือน

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
27 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อเพื่อใช้รถในงานบริการประชาชน จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้ง
พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อม ในการติดตั้งและแก้ไขปํญหา เครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า
กระเช้าไฟฟ้ายกสูง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ยกสูง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561 2562
(บาท) (บาท)

28 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร เพือ่ ขยายห้องทางานให้มีพนื้ ที่ 1. ต่อเติมห้องกองคลัง

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
2,500,000

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละของ ใช้บริการงานอบต.ห้วยม้า
งบประมาณ ไฟฟ้าที่สูง กองช่าง
ดาเนินการ งานบรรทุกหนัก
และติดกิ่งไม้

387,000

ร้อยละของ เจ้าหน้าทีม่ ี อบต.ห้วยม้า

ทีท่ าการองค์การบริหารส่วน

ทางานกว้างขวาง ให้การปฏิบัติ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร

งบประมาณ พืน้ ทีท่ างาน สนง.ปลัด

ตาบลห้วยม้า

งานให้บริการประชาชนได้ดีขึ้น จานวนพืน้ ทีใ่ ช้สอย 28.00 ตารางเมตร

ดาเนินการ และให้บริการ

2. ต่อเติมห้องสานักงานปลัด

ประชาชน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร

ได้ดีขึ้น

จานวนพืน้ ทีใ่ ช้สอย 28.00 ตารางเมตร
ด้านข้างอาคารที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยม้า

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

29 โครงการบริหารจัดการสถานีสูบน้า เพื่อการบริหารจัดการสถานี
ด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 สูบน้าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9
ตาบลห้วยม้า
ตาบลห้วยม้า สาหรับผู้ใช้
น้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่
หมู่ที่ 1, 6, 9 ตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีสูบน้า
ด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าเกี่ยวกับระบบ
การจ่ายน้า การบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม และขยายสถานีสูบน้า
ค่าจ้างพนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และจ่ายอื่นๆ ตามที่ อบต.ห้วยม้า
กาหนด เช่น ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
จัดการสถานีสูบน้า

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2561 2562
2565
ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท) (บาท)
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ
เกษตรกร อบต.ห้วยม้า
ของการ หมู่ 1,6,9
กองช่าง
ดาเนินการ 300 ครัว
จริง
เรือนได้รับ
ประโยชน์
จากการใช้
น้าเพื่อการ
เกษตรกร

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)
500,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
5,112,000

2565
(บาท)

1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
-

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก

ยม้า

ยม้า

ยม้า

ยม้า

ยม้า

ยม้า

ยม้า

ยม้า

ยม้า

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
19 โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนว เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน ก่อสร้างเรียงหินยาแนว
หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า
และแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ขนาดความสูง 3.00 เมตร
ลาเหมืองห้วยหอย-ห้วยฮุง
การเกษตร
ความยาว 144.00 เมตร หรือ
บริเวณข้างที่ทาการ อบต.ห้วยม้า
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432.00 ตร.ม.
หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า
ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยม้ากาหนด
ลาเหมืองห้วยหอย-ห้วยฮุง
บริเวณข้างที่ทาการ อบต.ห้วยม้า
หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
411,700

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
145 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน (1) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิดและแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร
หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
สายแตต้นบง หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยม้า
ยาว 47.00 เมตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(2) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 47.00 เมตร
(3) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ขนาดปากกว้าง 2.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 18.00 เมตร
สายแตต้นบง หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยม้า

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
230 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
21 โครงการก่อสร้างดาดลาเหมือง เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน - ก่อสร้างดาดลาเหมืองคอนกรีต
คอนกรีต หมู่ที่ 1 ตาบลห้วยม้า และแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร
สายลาเหมืองทุ่งป่าคาใต้
การเกษตร
ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.60 เมตร ยาว 310.00 เมตร
สายลาเหมืองทุ่งป่าคาใต้ หมู่ที่ 1
ตาบลห้วยม้า
เริ่มต้นพิกัด E0629552, N2015786
สิ้นสุดพิกัด E0629535, N2015549
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
-

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
- ร้อยละ
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
เป้าหมาย 168 ครัวเรือน กองช่าง
ที่ทาจริง ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน รางระบาย คสล. แบบไม่มีฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิดและแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
สายทุ่งนาหน้าวัดสุนทรนิวาส
ยาว 145.00 เมตร
ตั้งแต่ถนนห้วยม้า-ศรีสิทธิ์
สายทุ่งนาหน้าวัดสุนทรนิวาส
ถึงที่นา นายเหมือน เอกจิตร
ตั้งแต่ถนนห้วยม้า-ศรีสิทธิ์
ถึงที่นา นายเหมือน เอกจิตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เริ่มต้นพิกัด E0631938, N2014363
สิ้นสุดพิกัด E0631833, N2014371

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
230 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน รางระบาย คสล. แบบไม่มีฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิดและแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร
หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 113.00 เมตร
สายลาเหมืองหลวง หมู่ที่ 10
สายลาเหมืองหลวง
หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยม้า
เริ่มต้นพิกัด E0633177, N2014879
สิ้นสุดพิกัด E0633057, N2014894
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
บ้านศรีสิทธิ์ กองช่าง
230 ครัวเรือน
ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน รางระบาย คสล. แบบมีฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร
หมู่ที่ 8 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 8 ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร
ลาเหมืองทุ่งดอน หมู่ที่ 8
ยาว 90.00 เมตร
ตาบลห้วยม้า
ลาเหมืองทุ่งดอน หมู่ที่ 8
ตาบลห้วยม้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เริ่มต้นพิกัด E0633217, N2015255
สิ้นสุดพิกัด E0633108, N2015258

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
200 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 250 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน รางระบาย คสล. แบบไม่มีฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิดและแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ 9 ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
สายที่นานางพยอม ปฏิฐาน
ยาว 145.00 เมตร
ถึงที่นา นางริมพร แก้วบุญมา
ลาเหมืองสายที่นานางพยอม ปฏิฐาน
ถึงที่นา นางริมพร แก้วบุญมา
หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เริ่มต้นพิกัด E0631938, N2014363
สิ้นสุดพิกัด E0631833, N2014371

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
100 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 120 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

26 โครงการปรับปรุงถนนสายทาง เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยม้
การเกษตร
า
สายทางเลียบลาเหมืองหลวง
หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
1.ก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 50.00 เมตร
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 40.00 เมตร
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 10.00 เมตร
สายทางเลียบลาเหมืองหลวง
หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยม้า
เริ่มต้นพิกัด E0633368, N2014954
สิ้นสุดพิกัด E0633321, N2014935

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
150 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 100 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิดและแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
หมู่ที่ 12 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ 12 ยาว 168.00 เมตร
ลาเหมืองแต้เก๊ามื้น
ลาเหมืองแต้เก๊ามื้น
ที่นานายเจียมรัตน์ แก้วสมนึก
ที่นานายเจียมรัตน์ แก้วสมนึก
ถึงที่ นายสุภาพ วันมหาใจ
ถึงที่ นายสุภาพ วันมหาใจ
หมู่ที่ 12 ตาบลห้วยม้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เริ่มต้นพิกัด E0633917, N2016227
สิ้นสุดพิกัด E0633887, N2016145

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
80 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ในช่วงฤดูฝนและระบายน้า
หมู่ที่ 13 ตาบลห้วยม้า
ทิ้งในหมู่บา้ น
ลาเหมืองแยกบ้านนายนิตย์ เข็มกุล
ถึงบ้านนายชิต ม้าทอง

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 168.00 เมตร
ลาเหมืองแยกบ้านนายนิตย์ เข็มกุล
ถึงบ้านนายชิต ม้าทอง

29 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
หมู่บา้ น ด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
ในการอุปโภคบริโภค
หมู่ที่ 13 ตาบลห้วยม้า
ให้แก่ประชาชน

เริ่มต้นพิกัด E0631996, N2013482
สิ้นสุดพิกัด E0632015, N2013757
ทาการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
ด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
หมู่ที่ 13 ตาบลห้วยม้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

2564
(บาท)
-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
92 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 200 ไร่
ได้ประโยชน์

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การดาเนิน ได้รับประโยชน์ กองช่าง
การได้จริง 131 ครัวเรือน
ได้มีน้าใช้
ในครัวเรือน
เพียงพอ

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

30 โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมเพื่อต่อเติมอาคารใช้ปฏิบตั ิงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ได้สะดวกมากขึ้น
(ห้องทางานกองช่าง)

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิดและแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 5
สายทุ่งนานางนวลจันทร์ ทะตัน หมู่ 3, หมู่ 11, หมู่ 14
ถึงนา นายจานงค์ ชัยธรรม

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
ปรับปรุงอาคารหอประชุม ชั้น 1
ขนาดจานวนพื้นที่ใช้สอย 23 ตารางเมตร
ด้านข้างอาคารหอประชุม อบต.ห้วยม้า
หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 370.00 เมตร
สายทุ่งนานางนวลจันทร์ ทะตัน
ถึงนา นายจานงค์ ชัยธรรม

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
121,000
-

-

542,000

2564
(บาท)
-

-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

-

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
มีพื้นที่ทางานอบต.ห้วยม้า
ให้บริการงาน กองช่าง
ได้สะดวกขึ้น

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การดาเนิน 50 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง ที่นา 100 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิดและแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร
หมู่ที่ 1 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 1 ยาว 250.00 เมตร
สายทุ่งนา นางบาง อินยะ
สายทุ่งนา นางบาง อินยะ
ถึงนา นายออม ม้าห้วย
ถึงนา นายฮอม ม้าห้วย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
561,000

1,032,700

2,703,000

2564
(บาท)
-

-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

-

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
80 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 120 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า 1. เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน ก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีต 200,000
 1.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร
คสล. และก่อสร้างบ่อพัก คสล. และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
และวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2
การเกษตร
และ ก่อสร้างบ่อพัก คสล.
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจร กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร
ได้สะดวก
ลึก 1.20 เมตร หนา 0.10 เมตร
จ้านวน 10 แห่ง
สายล้าเหมืองทุ่งดง
(ด้านหลัง รพ.สต.บ้านห้วยฮุง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
พร้อมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ต้าบลห้วยม้การเกษตร
า
สายแตต้นบง หมู่ที่ 3
ต้าบลห้วยม้า

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
465,000
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร
พร้อมถนนลูกรัง
สายแตต้นบง หมู่ที่ 3
ต้าบลห้วยม้า

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การด้าเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ได้รับประโยชน์ กองช่าง
155 ครัวเรือน
ใช้สัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัย

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การด้าเนิน 80 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง ที่นา 120 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ

3 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง
คอนกรีต หมู่ที่ 1 ต้าบลห้วยม้า
สายล้าเหมืองห้วยหิน หมู่ที่ 1
ต้าบลห้วยม้า

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
การเกษตร

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
หมู่ที่ 3 ต้าบลห้วยม้า
การเกษตร
สายล้าเหมืองห้วยฮุง หมู่ที่ 3
ต้าบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร 200,000
ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยาว 20.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร
ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยาว 345.00 เมตร
สายล้าเหมืองห้วยหิน หมู่ที่ 1
ต้าบลห้วยม้า
ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร
200,000
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 57.00 เมตร
สายล้าเหมืองห้วยฮุง หมู่ที่ 3
ต้าบลห้วยม้า

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละ 95 ประชาชน อบต.ห้วยม้า
เป้าหมาย 90 ครัวเรือน กองช่าง
ที่ท้าจริง ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การด้าเนิน 166 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
หมู่ที่ 5 ต้าบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 4
ฌาปนสถานบ้านศรีสิทธิ์

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
หมู่ที่ 6 ต้าบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 4
เริ่มจากบ้านนายสุนทร มีสมศักดิ์
ถึงล้าเหมืองสาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
ยาว 168.00 เมตร
ฌาปนสถานบ้านศรีสิทธิ์
หมู่ที่ 5 ต้าบลห้วยม้า

2561
(บาท)
200,000

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 84.00 เมตร
เริ่มจากบ้านนายสุนทร มีสมศักดิ์
ถึงล้าเหมืองสาธารณะ
หมู่ที่ 6 ต้าบลห้วยม้า

200,000

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การด้าเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
230 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 250 ไร่
ได้ประโยชน์

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การด้าเนิน 230 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง ที่นา 250 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
หมู่ที่ 8 ต้าบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 8
ที่นา นายเดชา สิงห์เทพ ถึงที่นา
นางบัวผิน วิยะ หมู่ที่ 8 ต้าบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
200,000
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 168.00 เมตร
ที่นา นายเดชา สิงห์เทพ ถึงที่นา
นางบัวผิน วิยะ หมู่ที่ 8 ต้าบลห้วยม้า

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
หมู่ที่ 9 ต้าบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 9
สายล้าเหมืองแตต้นขาม
หมู่ที่ 9 ต้าบลห้วยม้า

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
200,000
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 142.00 เมตร
สายล้าเหมืองแตต้นขาม
หมู่ที่ 9 ต้าบลห้วยม้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การด้าเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
230 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 250 ไร่
ได้ประโยชน์

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การด้าเนิน 230 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง ที่นา 250 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
หมู่ที่ 10 ต้าบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 11
สายล้าเหมืองฟูถึงท่ากีด
หมู่ที่ 10 ต้าบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
200,000
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 168.00 เมตร
สายล้าเหมืองฟูถึงท่ากีด
หมู่ที่ 10 ต้าบลห้วยม้า

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
หมู่ที่ 12 ต้าบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 12
สายล้าเหมืองฟู หมู่ที่ 12
ต้าบลห้วยม้า

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
200,000
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 185.00 เมตร
สายล้าเหมืองฟู หมู่ที่ 12
ต้าบลห้วยม้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การด้าเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
250 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 250 ไร่
ได้ประโยชน์

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การด้าเนิน 84 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง ที่นา 250 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
หมู่ที่ 4 ต้าบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 4
ล้าเหมืองสายทุ่งดอน หมู่ที่ 4
ต้าบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 145.00 เมตร
ล้าเหมืองสายทุ่งดอน หมู่ที่ 4
ต้าบลห้วยม้า

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
หมู่ที่ 1 ต้าบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 1
ล้าเหมืองสายบ้านนางปั่น สมศรี
ถึงบริเวณนาปงใต้ หมู่ที่ 1
ต้าบลห้วยม้า

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 145.00 เมตร
ล้าเหมืองสายบ้านนางปั่น สมศรี
ถึงบริเวณนาปงใต้ หมู่ที่ 1
ต้าบลห้วยม้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
200,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การด้าเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
230 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 250 ไร่
ได้ประโยชน์

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การด้าเนิน 166 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
หมู่ที่ 3 ต้าบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 3
ล้าเหมืองสายแตต้นผึ้ง หมู่ที่ 3
ต้าบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 145.00 เมตร
ล้าเหมืองสายแตต้นผึ้ง หมู่ที่ 3
ต้าบลห้วยม้า

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
หมู่ที่ 4 ต้าบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 4
ล้าเหมืองสายทุ่งดอน หมู่ที่ 4
ต้าบลห้วยม้า

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 145.00 เมตร
ล้าเหมืองสายทุ่งดอน หมู่ที่ 4
ต้าบลห้วยม้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
200,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การด้าเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
70 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การด้าเนิน 230 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง ที่นา 250 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
หมู่ที่ 7 ต้าบลห้วยม้า
การเกษตร หมู่ที่ 10
ล้าเหมืองสายที่นา นายค้า ปัญจะศรี
ถึงที่นาเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต้าบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 145.00 เมตร
ล้าเหมืองสายที่นา นายค้า ปัญจะศรี
ถึงที่นาเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต้าบลห้วยม้า

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
หมู่ที่ 8 ต้าบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 8
ล้าเหมืองทุ่งดอน หมู่ที่ 8
ต้าบลห้วยม้า

ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 90.00 เมตร
ล้าเหมืองทุ่งดอน หมู่ที่ 8
ต้าบลห้วยม้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
200,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การด้าเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
104 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 200 ไร่
ได้ประโยชน์

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การด้าเนิน 250 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง ที่นา 250 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาล้าเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้้าและ
หมู่ที่ 12 ต้าบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 12
ล้าเหมืองปง หมู่ที่ 12
ต้าบลห้วยม้า

18 โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงาน เพื่อปรับปรุงอาคารส้านักงาน
อบต.ห้วยม้า
ที่ชา้ รุดให้มีสภาพปกติ

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 145.00 เมตร
ล้าเหมืองปง หมู่ที่ 12
ต้าบลห้วยม้า ช่วงที่นาย นายชาญชัย
งามพิชิตชัย ถึงที่นา นายสุวทิ ย์ ทะจาย

ปรับปรุงอาคารส้านักงาน เปลี่ยน 200,000
หลังคา 299.25 ตร.เมตร และ
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร ฯ

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การด้าเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
84 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 200 ไร่
ได้ประโยชน์

ร้อยละของ อาคารมีสภาพอบต.ห้วยม้า
ความส้าเร็จ ใช้งานได้ปกติ กองช่าง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2,465,000

1,400,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
19 โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนว เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน ก่อสร้างเรียงหินยาแนว
หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า
และแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ขนาดความสูง 3.00 เมตร
ลาเหมืองห้วยหอย-ห้วยฮุง
การเกษตร
ความยาว 144.00 เมตร หรือ
บริเวณข้างที่ทาการ อบต.ห้วยม้า
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432.00 ตร.ม.
หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า
ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยม้ากาหนด
ลาเหมืองห้วยหอย-ห้วยฮุง
บริเวณข้างที่ทาการ อบต.ห้วยม้า
หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
411,700

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
145 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน (1) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิดและแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร
หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
สายแตต้นบง หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยม้า
ยาว 47.00 เมตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(2) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 47.00 เมตร
(3) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ขนาดปากกว้าง 2.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 18.00 เมตร
สายแตต้นบง หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยม้า

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
230 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
21 โครงการก่อสร้างดาดลาเหมือง เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน - ก่อสร้างดาดลาเหมืองคอนกรีต
คอนกรีต หมู่ที่ 1 ตาบลห้วยม้า และแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร
สายลาเหมืองทุ่งป่าคาใต้
การเกษตร
ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.60 เมตร ยาว 310.00 เมตร
สายลาเหมืองทุ่งป่าคาใต้ หมู่ที่ 1
ตาบลห้วยม้า
เริ่มต้นพิกัด E0629552, N2015786
สิ้นสุดพิกัด E0629535, N2015549
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
-

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565
ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
- ร้อยละ
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
เป้าหมาย 168 ครัวเรือน กองช่าง
ที่ทาจริง ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน รางระบาย คสล. แบบไม่มีฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิดและแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
สายทุ่งนาหน้าวัดสุนทรนิวาส
ยาว 145.00 เมตร
ตั้งแต่ถนนห้วยม้า-ศรีสิทธิ์
สายทุ่งนาหน้าวัดสุนทรนิวาส
ถึงที่นา นายเหมือน เอกจิตร
ตั้งแต่ถนนห้วยม้า-ศรีสิทธิ์
ถึงที่นา นายเหมือน เอกจิตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เริ่มต้นพิกัด E0631938, N2014363
สิ้นสุดพิกัด E0631833, N2014371

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
230 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน รางระบาย คสล. แบบไม่มีฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิดและแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร
หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 113.00 เมตร
สายลาเหมืองหลวง หมู่ที่ 10
สายลาเหมืองหลวง
หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยม้า
เริ่มต้นพิกัด E0633177, N2014879
สิ้นสุดพิกัด E0633057, N2014894
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
บ้านศรีสิทธิ์ กองช่าง
230 ครัวเรือน
ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน รางระบาย คสล. แบบมีฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด และแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร
หมู่ที่ 8 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 8 ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร
ลาเหมืองทุ่งดอน หมู่ที่ 8
ยาว 90.00 เมตร
ตาบลห้วยม้า
ลาเหมืองทุ่งดอน หมู่ที่ 8
ตาบลห้วยม้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เริ่มต้นพิกัด E0633217, N2015255
สิ้นสุดพิกัด E0633108, N2015258

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
200 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 250 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน รางระบาย คสล. แบบไม่มีฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิดและแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ 9 ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
สายที่นานางพยอม ปฏิฐาน
ยาว 145.00 เมตร
ถึงที่นา นางริมพร แก้วบุญมา
ลาเหมืองสายที่นานางพยอม ปฏิฐาน
ถึงที่นา นางริมพร แก้วบุญมา
หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยม้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เริ่มต้นพิกัด E0631938, N2014363
สิ้นสุดพิกัด E0631833, N2014371

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
100 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 120 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

26 โครงการปรับปรุงถนนสายทาง เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยม้
การเกษตร
า
สายทางเลียบลาเหมืองหลวง
หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
1.ก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 50.00 เมตร
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 40.00 เมตร
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 10.00 เมตร
สายทางเลียบลาเหมืองหลวง
หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยม้า
เริ่มต้นพิกัด E0633368, N2014954
สิ้นสุดพิกัด E0633321, N2014935

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
150 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 100 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิดและแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
หมู่ที่ 12 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ 12 ยาว 168.00 เมตร
ลาเหมืองแต้เก๊ามื้น
ลาเหมืองแต้เก๊ามื้น
ที่นานายเจียมรัตน์ แก้วสมนึก
ที่นานายเจียมรัตน์ แก้วสมนึก
ถึงที่ นายสุภาพ วันมหาใจ
ถึงที่ นายสุภาพ วันมหาใจ
หมู่ที่ 12 ตาบลห้วยม้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เริ่มต้นพิกัด E0633917, N2016227
สิ้นสุดพิกัด E0633887, N2016145

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
80 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 150 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ในช่วงฤดูฝนและระบายน้า
หมู่ที่ 13 ตาบลห้วยม้า
ทิ้งในหมู่บา้ น
ลาเหมืองแยกบ้านนายนิตย์ เข็มกุล
ถึงบ้านนายชิต ม้าทอง

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 168.00 เมตร
ลาเหมืองแยกบ้านนายนิตย์ เข็มกุล
ถึงบ้านนายชิต ม้าทอง

29 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
หมู่บา้ น ด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
ในการอุปโภคบริโภค
หมู่ที่ 13 ตาบลห้วยม้า
ให้แก่ประชาชน

เริ่มต้นพิกัด E0631996, N2013482
สิ้นสุดพิกัด E0632015, N2013757
ทาการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
ด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
หมู่ที่ 13 ตาบลห้วยม้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

2564
(บาท)
-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
92 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 200 ไร่
ได้ประโยชน์

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การดาเนิน ได้รับประโยชน์ กองช่าง
การได้จริง 131 ครัวเรือน
ได้มีน้าใช้
ในครัวเรือน
เพียงพอ

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

30 โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมเพื่อต่อเติมอาคารใช้ปฏิบตั ิงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ได้สะดวกมากขึ้น
(ห้องทางานกองช่าง)

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิดและแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 5
สายทุ่งนานางนวลจันทร์ ทะตัน หมู่ 3, หมู่ 11, หมู่ 14
ถึงนา นายจานงค์ ชัยธรรม

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
ปรับปรุงอาคารหอประชุม ชั้น 1
ขนาดจานวนพื้นที่ใช้สอย 23 ตารางเมตร
ด้านข้างอาคารหอประชุม อบต.ห้วยม้า
หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 370.00 เมตร
สายทุ่งนานางนวลจันทร์ ทะตัน
ถึงนา นายจานงค์ ชัยธรรม

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
121,000
-

-

542,000

2564
(บาท)
-

-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

-

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
มีพื้นที่ทางานอบต.ห้วยม้า
ให้บริการงาน กองช่าง
ได้สะดวกขึ้น

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การดาเนิน 50 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง ที่นา 100 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาลาเหมืองตื้นเขิน ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิดและแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร
หมู่ที่ 1 ตาบลห้วยม้า
การเกษตร ให้เกษตรกร หมู่ที่ 1 ยาว 250.00 เมตร
สายทุ่งนา นางบาง อินยะ
สายทุ่งนา นางบาง อินยะ
ถึงนา นายออม ม้าห้วย
ถึงนา นายฮอม ม้าห้วย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
561,000

1,032,700

2,703,000

2564
(บาท)
-

-

2565
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
- ร้อยละของ
การดาเนิน
การได้จริง

-

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
80 ครัวเรือน กองช่าง
ที่นา 120 ไร่
ได้ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า
แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย และลดความเหลื่อมล้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ 1.เพื่อการเฝ้าระวัง การป้องกัน จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ตาบลห้วยม้า ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ยาเสพติ ปัญหาอุบตั ิเหตุบน ในเขตพื้นที่ตาบลห้วยม้า
ถนน
2. เพื่อการรักษาความปลอดภัย
(ขอ สนง.ตารวจแห่งชาติ
ในชีวติ และทรัพย์สินของ
ผ่านจังหวัดแพร่)
ประชาชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,000,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละ
ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ของปัญหา มีความปลอดบูรณาการร่วม
อาชญากรรมภัยในชีวติ สภ.ห้วยม้า
ยาเสพติด และทรัพย์สินสภ.จ.แพร่
อุบตั ิเหตุ
สนง.จ.แพร่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า : 5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบต.ห้วยม้า

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้สารวจตรวจสอบและ
เฝ้าระวังเหตุต่างๆ

2 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
สร้างปัญญา
มีพฒ
ั นาการสมบูรณ์ตามวัย
ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
การติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบต.ห้วยม้า

ดาเนินการสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาตามแนวทางที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนด

2561
(บาท)

งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2562
2563
2564
2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
350,000 350,000
ร้อยละของ เด็กได้รับ อบต.ห้วยม้า
ดาเนินงาน ความปลอด กองการศึกษาฯ
ภัยในชีวติ

100,000

100,000

ร้อยละของ เด็ก 68 คน อบต.ห้วยม้า
ดาเนินงาน ได้เล่นและ กองการศึกษาฯ
มีพฒ
ั นาการ
ทีดีสมวัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า
แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเพื่อการ
หมู่ที่ 1,2,3,6,9 ตาบลห้วยม้า
การเกษตรให้สัญจรได้สะดวก
สายทางร่องบัว-เขตเทศบาลตาบลแม่หล่าย
(ขอ อบจ.แพร่)

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
ขนาด 3.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
12,000.00 ตารางเมตร
สายทางร่องบัว-เขตเทศบาลตาบลแม่หล่าย
หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 9 ตาบลห้วยม้า
พิกัดเริ่มต้น E631920, N2014458
พิกัดสิ้นสุด E629870, N2014787

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
878,400

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท) (KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละของ เกษตรกร อบต.ห้วยม้า
ความยาว 350 ครัวเรือน กองช่าง
ถนน
พื้นที่ 200 ไร่
ได้รับประโยชน์

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายทางหลวง 101-เรือนจา
แห่งใหม่ หมู่ 6 ตาบลห้วยม้า
(ขอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น )

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
ช่วงที่ 1 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
8,525,000
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.40 เมตร
ยาว 1,224.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,344 ตร.ม.
จุดเริ่มต้น E629164 N2015309 จุดสิ้นสุด E630049 N2015340
ช่วงที่ 2 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.40 เมตร
ยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตร.ม.
จุดเริ่มต้น E630207 N2015404 จุดสิ้นสุด E630418 N2015489
ช่วงที่ 3 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.40 เมตร
ยาว 1,600.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตร.ม.
ถนนทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 78-004
สายทางหลวง 101 - เรือนจาแห่งใหม่
หมู่ที่ 1, 6, 9 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่
จุดเริ่มต้น E630871 N2016963 จุดสิ้นสุด E631491 N2018081

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท) (KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การดาเนิน 200 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6
จุดเริ่มต้น บ้านนางคาน้อย เย็นจิตร
ถึงคันคลองชลประทานเชื่อมต่อ
เทศบาลตาบลแม่คามี
(ขอกรมชลประทาน)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00
2,865,700
เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร
ไม่มีไหล่ทาง
จุดเริ่มต้น บ้านนางคาน้อย เย็นจิตร
ถึงคันคลองชลประทานเชื่อมต่อ
เทศบาลตาบลแม่คามี

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท) (KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละของ เกษตรกร อบต.ห้วยม้า
ความยาว 100 ครัว
กองช่าง
ถนน
เรือน พื้นที่
200 ไร่
ได้รับ
ประโยชน์

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6
จุดเริ่มต้น ที่นานายนิกรณ์ ชัยธรรม
ถึงคันคลองชลประทานเชื่อมต่อ
เทศบาลตาบลแม่คามี
(ขอกรมชลประทาน)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00
2,865,700
เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร
ไม่มีไหล่ทาง
จุดเริ่มต้น ที่นานายนิกรณ์ ชัยธรรม
ถึงคันคลองชลประทานเชื่อมต่อ
เทศบาลตาบลแม่คามี

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท) (KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละของ เกษตรกร อบต.ห้วยม้า
ความยาว 100 ครัว
กองช่าง
ถนน
เรือน พื้นที่
200 ไร่
ได้รับ
ประโยชน์

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น หมู่ที่ 1 ตาบลห้วยม้า
สายบ้านวังเย็น -บ้านกาซ้อง

(ขอ อบจ.แพร่)

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100 ม.
ใช้เป็นทางคมนาคมระหว่างตาบล หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม.
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายบ้านวังเย็น-บ้านกาซ้อง
พื้นที่บา้ นวังเย็น หมู่ 1 ตาบลห้วยม้า
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.ห้วยม้า
เชื่อมต่อพื้นที่บา้ นกาซ้อง หมู่ที่ 6
ตาบลแม่หล่าย อ.เมืองแพร่
พื้นที่รับผิดชอบ ทต.แม่หล่าย
พิกัดเริ่มต้น E 629944, N 2015518
พิกัดสิ้นสุด E 628728, N 2015724
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
840,000

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท) (KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การดาเนิน 200 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง ที่นา 300 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยม้า
สายห้วยโป่ง-สะเลียม

(ขอ อบจ.แพร่)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,630 ม.
1,578,000
ใช้เป็นทางคมนาคมระหว่างตาบล หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,780 ตร.ม.
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายห้วยโป่ง-สะเลียม
พื้นที่บา้ นศรีสิทธิ์ หมู่ 5 ตาบลห้วยม้า
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.ห้วยม้า
เชื่อมต่อพื้นที่บา้ นสะเลียม หมู่ที่ 4
ตาบลตาหนักธรรมย อ.หนองม่วงไข่
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.ตาหนักธรรม
พิกัดเริ่มต้น E 632291, N 2015674
พิกัดสิ้นสุด E 631889, N 2018132
วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท) (KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การดาเนิน 200 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง ไร่สวน 300 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น หมู่ที่ 8 ตาบลห้วยม้า
สายห้วยหาด -สะเลียม
(ขอ อบจ.แพร่)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร
1,360,000
ใช้เป็นทางคมนาคมระหว่างตาบล หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,600 ตร.ม.
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายห้วยหาด-สะเลียม
พื้นที่บา้ นปง หมู่ 8 ตาบลห้วยม้า
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.ห้วยม้า
เชื่อมต่อพื้นที่บา้ นสะเลียม หมู่ 4
ตาบลตาหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.ตาหนักธรรม
พิกัดเริ่มต้น E 0633068 N 2016572
พิกัดสิ้นสุด E 0633161, N 2019656
วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท) (KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การดาเนิน 350 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง ไร่สวน400 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น หมู่ที่ 9 ตาบลห้วยม้า
สายร่องเสี้ยว-ห้วยหาด

(ขอ อบจ.แพร่)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,700.00
4,020,000
ใช้เป็นทางคมนาคมระหว่างตาบล หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40,200 ตร.ม.
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายร่องเสี้ยว-ห้วยหาด
พื้นที่บา้ นทุ่งล้อม หมู่ 9 ตาบลห้วยม้า
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.ห้วยม้า
เชื่อมต่อพื้นที่บา้ นสะเลียม หมู่ที่ 7
ตาบลตาหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.ตาหนักธรรม
พิกัดเริ่มต้น E 633078 N 2016139
พิกัดสิ้นสุด E 634159 N 2019580
วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท) (KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การดาเนิน 350 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง ไร่สวน400 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น หมู่ที่ 13 ตาบลห้วยม้า
สายห้วยฮ้อ

(ขอ อบจ.แพร่)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,650 ม.
1,460,000
ใช้เป็นทางคมนาคมระหว่างตาบล หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,600 ตร.ม.
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายห้วยฮ้อ
พื้นที่บา้ นห้วยม้า หมู่ 13 ตาบลห้วยม้า
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.ห้วยม้า
เชื่อมต่อพื้นที่บา้ นน้าชา หมู่ที่ 3
ตาบลน้าชา
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.ร่องฟอง
พิกัดเริ่มต้น E 631593, N 2013051
พิกัดสิ้นสุด E 632302, N 2011614
วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท) (KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
การดาเนิน 200 ครัวเรือน กองช่าง
การได้จริง ไร่สวน300 ไร่
ได้ประโยชน์

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า
สายทางแยกหนองบงเข้าอ่างเก็บน้า
ห้วยม้า เชื่อม หมู่ที่ 3 ตาบลน้าชา
(ขอ อบจ.แพร่)

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเพื่อการ
การเกษตรให้สัญจรได้สะดวก

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
ขนาด 6.00 เมตร ยาว 4,700.00 เมตร
2,305,000
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
28,200.00 ตารางเมตร
สายทางแยกหนองบงเข้าอ่างเก็บน้า
ห้วยม้า เชื่อม หมู่ที่ 3 ตาบลน้าชา
พิกัดเริ่มต้น E632934, N2012586
พิกัดสิ้นสุด E635031, N2010088

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท) (KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละของ เกษตรกร อบต.ห้วยม้า
ความยาว 350 ครัวเรือน กองช่าง
ถนน
พื้นที่ 200 ไร่
ได้รับประโยชน์

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

11 โครงการขุดลอกคลองส่งน้า
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 13 ตาบลห้วยม้า
สายลาเหมืองชาญชัย

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและ
การเกษตร

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
สายที่ 1 ขุดลอกคลองส่งน้าคอนกรีต
ขนาดปากกว้าง 2.70 เมตร ก้นกว้าง
1.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร
ยาว 3,300.00 เมตร
เริ่มต้นพิกัด E0635762, N2011963
สิ้นสุดพิกัด E0633532, N2010369
สายที่ 2 ขุดลอกคลองส่งน้าคอนกรีต
ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้าง
0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ยาว 500.00 เมตร
เริ่มต้นพิกัด E0633594, N2010395
สิ้นสุดพิกัด E0633297, N2010769
สายลาเหมืองชายชัย หมู่ที่ 7,11,13

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
265,400

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท) (KPI)
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละของ เกษตรกร อบต.ห้วยม้า
ความยาว 300 ครัวเรือน กองช่าง
ถนน
พื้นที่ 500 ไร่
ได้รับประโยชน์

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

11 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้ น เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้า
หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยม้า
เพือ่ การอุปโภคบริโภค
ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 10
ตาบลห้วยม้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้ น
งานขุดวางท่อเมนระบบประปา
(ท่อพีวซี ี  4 นิ้ว ) ความยาว
1,000.00 เมตร

12 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้ น เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้า
หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยม้า
เพือ่ การอุปโภคบริโภค
ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 11
ตาบลห้วยม้า

ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้ น
งานขุดวางท่อเมนระบบประปา
(ท่อพีวซี ี  4 นิ้ว ) ความยาว
5,900.00 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2563
2564 2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท) (KPI)
จะได้รับ
หลัก
604,700
ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ความยาว มีน้าใช้
กองช่าง
ท่อเมน ในการบริโภค
อุปโภคสะอาด
เพียงพอ

3,510,000

ร้อยละของ ประชาชน อบต.ห้วยม้า
ความยาว มีน้าใช้
กองช่าง
ท่อเมน ในการบริโภค
อุปโภคสะอาด
เพียงพอ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.2 จ้าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้้า ถนน สะพาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

13 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

เป้าหมาย
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาบริการ รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
สาธารณะของ อบต.ห้วยม้า
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
ในงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้าง
เทท้าย
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
2563
2564 2565 ตัวชี้วดั
ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท) (KPI)
จะได้รับ
หลัก
950,000
ร้อยละ ใช้ขนถ่ายขยะอบต.ห้วยม้า
ของ
มูลฝอยได้ สนง.ปลัด
งบประมาณ สะดวกขึ้น

บัญชีครุภณ
ั ท์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า

แบบ ผ.03
งบประมาณ

ที่

แผนงาน

1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เพือ่ ใช้งานซ่อมแซม
และขนส่ง

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

หน่วยงาน

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ

-

-

2,500,000

-

-

กองช่าง

-

-

8,000

-

-

สานักงานปลัด

-

-

3,800

-

-

สานักงานปลัด

-

-

16,000

-

-

สานักงานปลัด

พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิค
พร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูง

2 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น
สงบภายใน

เพือ่ ใช้งานบริการ

จัดซื้อบันได ชนิดสไลด์ 2 ท่อน

รถดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า
20 ฟุต จานวน 1 อัน

3 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น
สงบภายใน

เพือ่ ใช้งานบริการ

จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ

การป้องกันอุบัติเหตุ

จานวน 5 ป้าย ๆ ละ 3,800 บาท

ทางถนน
4 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น
สงบภายใน

เพือ่ ใช้งานบริการ

จัดซื้อแผงกั้นจราจร

การป้องกันอุบัติเหตุ

จานวน 10 อัน ๆ ละ 1,600 บาท

ทางถนน

บัญชีครุภณ
ั ท์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า

แบบ ผ.03
งบประมาณ

ที่

แผนงาน

1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เพือ่ ใช้งานซ่อมแซม
และขนส่ง

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

หน่วยงาน

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ

-

-

2,500,000

-

-

กองช่าง

-

-

8,000

-

-

สานักงานปลัด

-

-

3,800

-

-

สานักงานปลัด

-

-

16,000

-

-

สานักงานปลัด

พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิค
พร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูง

2 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น
สงบภายใน

เพือ่ ใช้งานบริการ

จัดซื้อบันได ชนิดสไลด์ 2 ท่อน

รถดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า
20 ฟุต จานวน 1 อัน

3 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น
สงบภายใน

เพือ่ ใช้งานบริการ

จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ

การป้องกันอุบัติเหตุ

จานวน 5 ป้าย ๆ ละ 3,800 บาท

ทางถนน
4 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น
สงบภายใน

เพือ่ ใช้งานบริการ

จัดซื้อแผงกั้นจราจร

การป้องกันอุบัติเหตุ

จานวน 10 อัน ๆ ละ 1,600 บาท

ทางถนน

บัญชีครุภณ
ั ท์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า

แบบ ผ.03
งบประมาณและทีท่ ผี่ ่านมา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพือ่ ติดตั้งในอาคาร
ห้องกองคลัง

จัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศชนิดแขวน

2561

หน่วยงาน

2562

2563

2564

2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

-

-

48,100

-

-

กองคลัง

-

-

96,200

-

-

สานักงานปลัด

ขนาด 30,000 บีทียู (มีระบบฟอก
อากาศ) ราคารวมค่าติดตั้ง
จานวน 1 เครือ่ ง

2 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพือ่ ติดตั้งในอาคาร

จัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศชนิดแขวน

ทีท่ าการ อบต.ห้วยม้า ขนาด 30,000 บีทียู (มีระบบฟอก
ตามโครงการต่อเติม

อากาศ) ราคารวมค่าติดตั้ง

อาคารที่ทาการ อบต.

จานวน 2 เครือ่ ง

ห้วยม้า

บัญชีครุภณ
ั ท์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า

แบบ ผ.03
งบประมาณและทีท่ ผี่ ่านมา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

3 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพือ่ ใช้งานสานักงาน จัดซื้อเก้าอี้นั่งทางาน ราคาตัวละ
2,500 บาท มีขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 58 ซม. สูง 98 ซม.
ลึก 50 ซม. เก้าอี้มีโครงขา
5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ
พนักพิงหลังและเบาะนั่ง
บุฟองน้า และหุม้ ด้วย
หนังพีวีซี มีทพี่ กั แขนทัง้ สองข้าง
เก้าอี้สามารถปรับระดับขึ้นลงได้

2561

หน่วยงาน

2562

2563

2564

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

-

-

7,500

-

2565
-

รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

บัญชีครุภณ
ั ท์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า

แบบ ผ.03
งบประมาณและทีท่ ผี่ ่านมา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

4 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพือ่ ใช้ในการสาเนา

จัดซื้อเครือ่ งถ่ายเอกสารดิจติ อล

เอกสาร และพิมพ์

(ขาว-ดา ) ความเร็ว 30 แผ่น

เอกสาร

ต่อนาที

เพื่อใช้งานสานักงาน

- ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดความ
เร็วต่า
- เป็นระบบมัลติฟงั ก์ชั่น
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา
ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้

2561

หน่วยงาน

2562

2563

2564

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

-

-

120,000

-

2565
-

รับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

บัญชีครุภณ
ั ท์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า

แบบ ผ.03
งบประมาณและทีท่ ผี่ ่านมา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

5 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพือ่ ใช้สาหรับโอนถ่าย จัดซื้อเครือ่ งโทรสาร
ข้อมูลสาเนาเอกสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ผ่านอุปกรณ์บน

- หมายถึงเครือ่ ง Facsimile

เครื่องข่ายโทรศัพท์

หรือโทรภาพ

เพื่อใช้งานสานักงาน

- ความเร็วในการส่งเอกสาร
ไม่เกิน 6 วินาทีต่อแผ่น
- ขนาดทีก่ าหนดเป็น
ขนาดส่งเอกสารขั้นต่า

2561

หน่วยงาน

2562

2563

2564

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

-

-

18,000

-

2565
-

รับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

บัญชีครุภณ
ั ท์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า

แบบ ผ.03
งบประมาณและทีท่ ผี่ ่านมา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

6 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพือ่ ใช้ในการสาเนา

จัดซื้อเครือ่ งถ่ายเอกสารดิจติ อล

เอกสาร และพิมพ์

(ขาว-ดา ) ความเร็ว 30 แผ่น

เอกสาร

ต่อนาที

เพื่อใช้งานสานักงาน

- ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดความ

2561

หน่วยงาน

2562

2563

2564

2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

-

-

120,000

-

-

กองการศึกษาฯ

-

-

22,190

-

-

สานักงานปลัด

เร็วต่า
- เป็นระบบมัลติฟงั ก์ชั่น
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา
ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
7 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้งานสานักงาน จัดซื้อเครือ่ งสแกนเนอร์

บัญชีครุภณ
ั ท์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า

แบบ ผ.03
งบประมาณและทีท่ ผี่ ่านมา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

8 แผนงานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้งานสานักงาน จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction

2561

หน่วยงาน

2562

2563

2564

2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

-

-

8,000

-

-

กองคลัง

-

-

1,400

-

-

สานักงานปลัด

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

9 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้งานสานักงาน จัดซื้อเครือ่ งอ่านบัตรประชาชน
จานวน 2 เครือ่ ง

ษาฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
..............................................
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สด ที่มท 0810.3/ว2931 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 ๒๕65) ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ผ่านการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยม้า เพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕62 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อย
แล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62

ลงชื่อ
(นายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า

