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มีความโปรงใส  และพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบ ท้ังโดยหนวยงานของรัฐและภาคประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ ไดมีการวางแผนการพัฒนาตําบลในชวงสามป  โดยการเขามามีสวน
รวมของของตัวแทนจากทุกภาคสวน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดใชสิทธิการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และเพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ
สอดคลองกับความตองการของพ่ีนองประชาชนอยางแทจริง
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สวนที่ 1

บทนํา



ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพ่ือเปนการเตรียมการสําหรับ
การพัฒนาในอนาคต โดยไดดําเนินการจัดทําใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ชาติแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด และแผนพัฒนาของอําเภอ  ท้ังในดานเนื้อหาสาระ
กระบวนการ  ข้ันตอน และระยะเวลาการดําเนินการ

แผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีไดรวบรวม  และเรียงลําดับความสําคัญของปญหา  รวมท้ังแนวทางแกไขตาม
ความตองการของประชาชนเพ่ือพัฒนาในระยะเวลาสามป  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนไปโดยเรียบรอย
และครอบคลุมปญหาตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  จึงจําเปนท่ีจะตอง
มีกระบวนการจัดทําท่ีเปนข้ันตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ  เชน  ศักยภาพของหนวยงาน  ศักยภาพทางกายภาพ  พ้ืนท่ี
บุคลากร  รวมท้ังงบประมาณใหสอดคลองลงตัวและมีความเปนไปไดในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ

เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไวสําเร็จลุลวงบรรลุ
วัตถุประสงค  พรอมท้ังการขอรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวขององคการบริหารสวนตําบล
เพ็ญ  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามปข้ึน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือให
กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2548 แผนพัฒนา
สามป คือ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทองถ่ิน   ท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดของแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน สําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเปนประจําทุกป

ดังนั้น  โครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป (ในชวงระยะเวลาปแรกของแผนฯ)
จะตองมีลักษณะ ดังนี้
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1. เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีคอนขางแนนอนในการท่ีจะสามารถดําเนินการได  การสัมฤทธิ์ผล ของ

โครงการ ตลอดจนผลประโยชนท่ีสังคมไดรับ
2. โครงการ/กิจกรรมจะตองมีความพรอมในทุก ๆ ดาน เพ่ือท่ีจะนําไปจัดทํางบประมาณประจําป

สรุปลักษณะสําคัญของแผนพัฒนาสามป
1. เปนแผนท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนแผนท่ีแสดงแนวทางในการพัฒนา  วัตถุประสงค  เปาหมาย  ท่ีชัดเจน
3. เปนแผนพัฒนาท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม  ระยะเวลาสามป
4. เปนแผนพัฒนาท่ีเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพ่ือเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
2. เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาสามป
3. เพ่ือเปนการดําเนินการตามโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายท่ีตองการ

ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา
4. เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลว

ก็จะตองถึงข้ันตอนในการแปลงไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซึ่งกําหนดข้ันตอนการจัดทําไว 7
ข้ันตอน  ดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค

ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ตลอดจนเพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะตอง
ดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2557 -2559 ผาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปและกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยาง

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบแจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูท่ีเก่ียวของทราบ ไดแก คณะกรรมการ พัฒนา
ทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และประชาคมทองถ่ิน
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ข้ันตอนท่ี 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ในข้ันตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ ปญหา ความตองการ ของทองถ่ิน
รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกับประชาคม
ทองถ่ินและสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในครั้งแรก ใหเวที
การประชุมรวมกันดังกลาวคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาและ แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใชเปนแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป

แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เม่ือครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการประชุมรวม พิจารณา
ทบทวนดูวาจากยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว ยังมีความ
เหมาะสมหรือไม ซึ่งในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปครั้งตอไป จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการ
พัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีจะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได รวมท้ังกําหนดโครงการ/กิจกรรม
ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได

3. เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางท่ีตอง
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมา ใชเปนกรอบในการพัฒนา

4. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้นในข้ันตอนนี้จะตองมีการดําเนินการ
ดังนี้

(1) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา
(2) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ

ชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปไดอยาง

เหมาะสม และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนพัฒนาสามป ในชวงถัดไปดวย เนื่องจากใน
การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาอาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนานกวาสามป ดังนั้น
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทาง การจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีตอเนื่องไปในระยะยาว
ดวย ซึ่งอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนาสามปได

(4) เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้นในข้ันของการ พิจารณากําหนด
กิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้

- งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการใน

เรื่องนั้น ๆ
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เม่ือพิจารณาดานตาง ๆ ดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอย 3 ประเภท คือ

- โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง กลาวคือมีขีดความสามารถ ท้ังทางดาน
กําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการไดเอง

- โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี แตองคกรปกครองสวน ทองถ่ินไมสามารถ
หรือไมประสงคจะดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตาม
ระเบียบวิธีการของทางราชการ

- โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ท้ังราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืน และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญ หรือเปนโครงการท่ีหนวยงาน
ดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว ท้ังนี้รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลวโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุน
ตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว)

ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลท่ี
จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแลว ยังจะตองวิเคราะหวา
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ ตองการขอมูลของหวงเวลา
ใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพ่ือเปนขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมไดอยาง
ถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลท้ังขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพ่ือสามารถนํามา
วิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได

2. การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
(1) การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา
(2) การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
(3) การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
(4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป

ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของ

ยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป โดยนํา
วัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

2. ในข้ันตอนนีท่ี้ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะตองดําเนินการตาม
แนวทางท่ีคัดเลือกและโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซึ่งท่ีประชุมจะตองพิจารณาในประเด็น
ดังตอไปนี้ดวยคือ
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(1) พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา

ท่ีกําหนดอยางรอบคอบ เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมท่ีครบถวน ซึ่งอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงาน
อ่ืนเปนผูดําเนินการ

(3) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาท้ังภายใตแนวทางเดียวกัน
และระหวางแนวทางการพัฒนาพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการการดําเนินงานและใน
ดานของผลการดําเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม

(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากความจําเปนเรงดวน ขีดความสามารถทางทรัพยากร
การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ

ข้ันตอนท่ี 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในป
แรกของแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป

ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคาโครง

ประกอบดวย 7 สวน ดังนี้
สวนท่ี 1 บทนํา
สวนท่ี 2 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สวนท่ี 3 ผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา
สวนท่ี 4 สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
สวนท่ี 5 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
สวนท่ี 7 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปจัดทําเสร็จแลว

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา

ข้ันตอนท่ี 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ

สภาทองถ่ินเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอ
จากนั้นใหผูบริหารทองถ่ินแจงแผนพัฒนาสามปท่ีอนุมัติและประกาศใชแลวใหสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ินทราบ และประกาศใหประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบโดยท่ัวกัน รวมท้ังสงแผนสามป
ใหหนวยงานท่ีกํากับดูแลตามระยะเวลาท่ีกําหนด
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1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณาอยางรอบคอบให
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและ
เปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใช
ทรัพยากรการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด

ทรัพยากรการบริหาร โดยท่ัวไปประกอบดวย
เงิน ท้ังเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง และแหลงงบประมาณภายนอก รวมท้ัง

มาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถ่ิน พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ ซึ่งจะมี

ความแตกตาง หลากหลายท้ังดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองนําศักยภาพ
ของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมท้ังตองพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ินซึ่งจะมีสวนในการ
พัฒนาทองถ่ินดวย

วัสดุอุปกรณ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถนํามาใชในการบริหาร
จัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัยเพ่ือรองรับความกาวหนา
ของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทันและใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ

การบริหารจัดการ เปนสิ่ง ท่ีจะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการขางตนใหเปนไปอยาง มี
ประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีตองศึกษาและนําไป
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง
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สวนที่ 2

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ



สํารวจเม่ือ  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ

1. ประวัติความเปนมา
ตําบลเพ็ญเปนตําบลเกาแกตําบลหนึ่งของอําเภอเพ็ญ กอตั้งมาประมาณ 100 ป ตั้งชื่อตําบล ตามชื่อ

ของอําเภอ  โดยมีตํานานเลาขานตอกันมาวาประมาณป พ.ศ. 1600 - 1700 พระยาศรีสุทโธ ไดอพยพ ราษฎรหลบภัย
จากการรุกรานของชาวขาและขอมซึ่งมีอํานาจในขณะนั้นมาสมทบกับขุนวรบุตร (เมืองหนองหาน) ขุนราชปากดี
(เมืองหนองคาย) และพระยาคําสิงห (เมืองสกลนคร) มาตั้งเมืองข้ึนบริเวณลุมนํ้าสวย พระยาศรีสุทโธและพระนาง
จันทรามีพระราชธิดาองคหน่ึงทรงสิริโฉมงดงาม ชื่อพระนางเพ็ง หรือเพ็ญ จนเปนท่ีหมายปองของเจาเมืองหนองหาน
เจาเมืองหนองบัวลําภู และเจาเมืองบางหนองคาย ถึงข้ันยกกองทัพและสงทูตมาขอ สรางความวิตกกังวลใหกับพระ
ยาศรีสุทโธและพระนางจันทรา วาจะทําใหเกิดการรบแยงชิงตัวพระนางเพ็ญทําใหเกิดการลมตายเกิดขึ้น จึงขอเวลา 3
เดือน จากเจาเมืองตาง ๆ เพ่ือใหพระนางเพ็ญตัดสินใจ พระนางเพ็ญคิดวาหากตกลงเลือกเจาเมืองใดเจาเมืองท่ีเหลือ
ไมยอมสงครามยอมเกิดข้ึน จึงกราบทูลใหพระยาศรีสุทโธสรางเจดียซึ่งภายในกลวง และพระนางเพ็ญตัดสินใจเขา
บําเพ็ญภาวนาภายในเจดียโดยใหชางโบกปูนปดทับจนสิ้นพระชนมอยูภายในเจดีย เม่ือเจาเมือง ท้ังสามทราบ
ขาวการสิ้นพระชนมของพระนางเพ็ญจึงพากันยกทัพกลับ และเพ่ือเปนอนุสรณชาวเมือง จึงตั้งชื่อเมืองวา “เมือง
เพ็ญ” ซึ่งปจจุบันมีธาตุ (เจดีย) พระนางเพ็ญ  ตั้งอยูท่ีวัดเกาะแกว ริมลําน้ําเพ็ญในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ  นั่นเอง

2. การจัดตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  ไดรับการจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก เม่ือวันท่ี 19

เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2539 และเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง เม่ือวันท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551
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3. ท่ีตั้งและอาณาเขต

องคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  ตั้งอยูหมูท่ี 17 บานโนนยางพัฒนา  ตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ  จังหวัด
อุดรธานี อยูทางทิศตะวันออกของท่ีวาการอําเภอเพ็ญ โดยมีระยะหางจากท่ีวาการ อําเภอเพ็ญประมาณ 2
กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัดอุดรธานีประมาณ 45 กิโลเมตร มีทางหลวงแผนดินตัดผานและเชื่อมตอระหวาง
อําเภอเพ็ญกับอําเภอบานดุง มีอาณาเขตตดิตอ ดังตอไปนี้

ทิศเหนือ จดกับ ตําบลบานธาตุและตําบลโคกกลาง  อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต จดกับ ตําบลสุมเสา  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก จดกับ ตําบลบานเหลา  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก จดกับ  ตําบลเชยีงหวางและตําบลบานธาตุ  อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

แผนที่ตําบลเพ็ญ
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4. ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญเปนท่ีราบสูง  มีปาไมเนื้อแข็งสลับกับท่ี
ราบลุมท่ีใชทําการเกษตร  ดินสวนใหญเปนดนิปนทรายไมสามารถกักเก็บน้ําไดนาน  บางแหงเปนดินทราย  ดินตื้นปน
หินลูกรัง

5. ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  เปนแบบมรสุม  มี 3 ฤดู  คือ
ฤดูรอน ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน
ฤดูฝน ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม

6. พื้นท่ี
พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  โดยประมาณ 45,450 ไร  หรือประมาณ

72.72 ตารางกิโลเมตร แยกเปนรายหมูบาน  ดังนี้

หมูท่ี บาน พื้นท่ี
อยูอาศัย (ไร) การเกษตร (ไร) สาธารณะ (ไร) อื่น ๆ (ไร) รวม (ไร)

2 บานใหม 405 2,662 263 690 4,020
3 บานนาสอน 560 2,870 475 542 4,447
4 บานโพนงาม 327 1,429 206 755 2,717
5 บานหนองตุ 346 2,430 127 232 3,135
6 บานโพนทัน 497 2,845 264 790 4,396
7 บานเกาะแกว 289 1,930 65 434 2,718
8 บานเหลาสูง 307 915 76 675 1,973
9 บานดอนสวรรค 327 2,040 64 452 2,883
10 บานศรีสุวรรณ 285 1,022 56 560 1,923
11 บานสันปาตอง 344 1,294 62 436 2,136
12 บานหนองลุมพุก 302 2,325 76 738 3,441
13 บานวังบัวเหลือง 394 1,035 16 545 1,990
14 บานโพนสวาง 375 2,030 47 742 3,194
16 บานดงสัมพันธ 420 2,825 48 542 3,835
17 บานโนนยางพัฒนา 416 1,675 76 475 2,642

รวม 5,594 29,327 1,921 8,608 45,450
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7. เขตการปกครอง

องคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  มีจํานวนท้ังสิ้น 15 หมูบาน  โดยเปนหมูบานในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลเพ็ญท้ังหมูบาน  จํานวน 12 หมูบาน  ไดแก  หมูท่ี 2,3,4,5,6,9,10,12,13, 14,16 และ 17 เปน
หมูบานท่ีมีพ้ืนท่ีคาบเก่ียวกับเขตเทศบาลตําบลเพ็ญบางสวน จํานวน 3 หมูบาน  ไดแก  หมูท่ี 7,8 และ 11 แบง
เขตการปกครอง  ดังนี้

หมูท่ี บาน สมาชกิสภาฯ ผูใหญบาน
2 บานใหม นายแดง   ชาวกลา

นายบุญมี  ปทุมเขต
นายอัษฎาวุธ    ขาวอินทร

3 บานนาสอน นายเข็มพร  สอนไชย
นายอังคาร  ขันซอน

นายจตุพจน    โพนเพ็ก

4 บานโพนงาม นายธนวัฒน  สิมงาม
นายไชยฟอง  สวัสดิ์วงศ

นายเพชร    ขาลบ

5 บานหนองตุ นายบุญหลาย  อินทริยะ
นายนิคม  คําพิทูล

นายสะไกร ไชยกาฬสินธ

6 บานโพนทัน นายศักดิ์ศรี  สอนราช
นายธีร  คําไฮ

นายลวน    งามลุน

7 บานเกาะแกว นาบังใบ   นุชิต
นายวันทอง  พันมณี

นายอํานาจ      อาจหาญ

8 บานเหลาสูง นายอุดร  ไชยรัตน
นางบุญถม  จันยะรมย

นายดวงจันทร     โพนเบา

9 บานดอนสวรรค นายสมคดิ  แสนโพธ์ิ
นายเศรษฐา   คําสุนันท

นายบุญกอง บญุจันทร

10 บานศรีสุวรรณ นายประภาส    เรณะสุระ
นายบุญเส็ง  สิมงาม

นายประดิษฐ จวบลอย

11 บานสันปาตอง นางบุญถม  นันนิยม
นายบุญตรี   วนารัตน

นางบุญชู    พิทักษบอแกว

12 บานหนองลุมพุก นายศักดิ์ชัย  สมบรูณ
นายสงกรานต   ไมลโพธ์ิ

นายคําพอง     สีดา

13 บานวังบัวเหลือง นายโกวิทย   คําเทพ
นางนิตยา  พุทธรักษา

นายวรวัฒน จันทะบุตร

14 บานโพนสวาง นายแหลม  สิมงาม
นายแสงทอง   ทีงาม

นายชมพันธ มูลจักร

16 บานดงสัมพันธ นายสมคดิ  โคตรสีทา
นายเดช   จันตระกูล

นายพงศกร   ปทุมเขต

17 บานโนนยางพัฒนา นายคูณ  กอกพิมพ
นายวิชัย   ธรรมธาตุ

นายสมภาร    อภัยโคตร
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8. จํานวนประชากร

จํานวนประชากรจากขอมูลของสํานักทะเบียนอําเภอเพ็ญ ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (สํานัก
ทะเบียนอําเภอเพ็ญ  กรมการปกครอง) องคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  มีประชากรท้ังสิ้น  จํานวน 9,702 คน
แยกเปน ชาย 4,828 คน  หญิง 4,874 คน และมีจํานวนครัวเรือน  ท้ังสิ้น 2,951 ครัวเรือน  แยกรายละเอียด
ไดดังตาราง ตอไปนี้

หมูที่ บาน
จํานวนครัวเรือน

(หลัง)

จํานวนประชากร
หมายเหตุชาย

(คน)
หญิง
(คน)

รวม
(คน)

2 บานใหม 127 230 225 455
3 บานนาสอน 198 406 421 827
4 บานโพนงาม 250 480 495 975
5 บานหนองตุ 185 325 313 638
6 บานโพนทัน 249 485 504 989
7 บานเกาะแกว 214 225 221 446 เฉพาะเขต  อบต.
8 บานเหลาสูง 279 434 416 850 เฉพาะเขต  อบต.
9 บานดอนสวรรค 231 370 392 762
10 บานศรีสุวรรณ 185 291 323 614
11 บานสันปาตอง 207 252 257 509 เฉพาะเขต  อบต.
12 บานหนองลุมพุก 115 250 213 463
13 บานวังบัวเหลือง 206 160 160 320
14 บานโพนสวาง 87 164 154 318
16 บานดงสัมพันธ 197 366 360 726
17 บานโนนยางพัฒนา 221 390 420 810

รวม 2,951 4,828 4,874 9,702

9. ขอมูลดานเศรษฐกิจ
9.1 อาชีพ

ประชากรในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร
เชน  การทํานา  ทําไร ทําสวน  เลี้ยงสัตว  ฯลฯ

9.2 หนวยธุรกิจ หนวยธุรกิจในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  ประกอบดวย
- ปมน้ํามัน จํานวน 5 แหง
- โรงสีขนาดเล็ก จํานวน 32 แหง
- โรงงานผลิตน้ําดื่ม จํานวน 2 แหง
- โรงงานผลิตน้ําแข็ง จํานวน 2 แหง
- โรงไม จํานวน 2 แหง
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10. ขอมูลดานสังคม

10.1 การศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4 แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 แหง
- ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 15 แหง

10.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา
- วัด/สํานักสงฆ จํานวน 15 แหง
- มัสยิด จํานวน - แหง
- ศาลเจา จํานวน - แหง
- โบสถ (ในศาสนาคริสต) จํานวน - แหง

10.3 สาธารณสุข
- สถานพยาบาลเอกชน จํานวน 8 แหง
(อยูในเขตตําบลแตนอกเขต  อบต. 6 แหง และอยูในเขต  อบต.  2 แหง)
- สถานพยาบาลของรัฐ จํานวน 1 แหง
(อยูในเขตตําบลแตนอกเขต  อบต.)
- สถานีอนามัย จํานวน - แหง
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา 100%

11. ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน
11.1 การคมนาคม แยกไดดังนี้

- ถนนลูกรัง จํานวน 89 กม.
- ถนนลาดยาง จํานวน 32 กม.
- ถนน  คสล. จํานวน 31 กม.
- ถนน  คสม. จํานวน 10 กม.

11.2 การโทรคมนาคม
- ท่ีทําการไปรษณีย จํานวน 1 แหง
(อยูในเขตตําบลแตนอกเขต  อบต.)

11.3 การไฟฟา
- ประชากรมีไฟฟาใชครบทุกหมูบาน
- ขาดบานท่ีมีการขยายตัวของครัวเรอืนไปสูภาคการเกษตร (อยูระหวางดําเนินการ)

11.4 แหลงน้ํา
- แหลงน้ําธรรมชาติ

1) ลําหวย จํานวน 32 แหง
2) หนอง , บึง จํานวน 12 แหง
3) ชลประทาน จํานวน 7 แหง
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- แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน

1) ฝาย จํานวน 28 แหง
2) บอน้ําตื้น จํานวน 25 แหง
3) บอบาดาล จํานวน 97 แหง
4) ระบบประปา จํานวน 15 แหง

12. ขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สถานีตํารวจภูธรอําเภอเพ็ญ (อยูในเขตตําบล  แตนอกเขต  อบต.)
- ปอมยามประจําหมูบาน จํานวน 15 แหง
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 200 คน

ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ
1. โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล

- คณะผูบริหาร จํานวน 4 คน
- สมาชิกสภาฯ จํานวน 30 คน
- อัตรากําลังสํานักปลัดฯ จํานวน 25 คน

พนักงานสวนตําบล จํานวน 8 คน
ลูกจางประจํา จํานวน 2 คน
พนักงานจาง จํานวน 15 คน

- อัตรากําลังสวนการคลัง จํานวน 8 คน
พนักงานสวนตําบล จํานวน 3 คน
พนักงานจาง จํานวน 5 คน

- อัตรากําลังสวนโยธา จํานวน 12 คน
พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 คน
พนักงานจาง จํานวน 10 คน

- อัตรากําลังสวนการศึกษาฯ จํานวน 17 คน
พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 คน
ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 7 คน
พนักงานจาง จํานวน 9 คน
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2. ศักยภาพดานงบประมาณ

2.1 รายรับ

รายรับ รับจริง ป 2554 รับจริง ป 2555 ประมาณการ ป 2556
รายรับท่ีอปท.จัดเก็บเอง 820,947.62 1,083,944.71 890,380.00
รายรับท่ีรัฐบาลเก็บ
แลวจัดสรรให อปท.

15,656,888.90 15,721,084.74 16,439,200.00

รายรับท่ีรัฐบาลอุดหนุน
ให อปท.

9,815,042.00 12,404,447.00 13,000,000.00

รวมรายรับท้ังสิ้น 26,292,878.52 29,209,476.45 30,329,580.00

2.2 รายจายตามแผนงาน

ดาน/แผนงาน จายจริง ป 2555 ประมาณการ ป 2556
ดานบริหารงานท่ัวไป 12,407,189.89 11,741349.00

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,189,589.89 11,547,349
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 217,600.00 194,000.00

ดานบริการชุมชนและสังคม 8,885,109.52 11,971,735.00
3. แผนงานการศึกษา 2,860,000.00 6,168,065.00
4. แผนงานสาธารณสุข 642,499.52 260,000.00
5. แผนงานสังคมสงเคราะห 760,400.00 725,000.00
6. แผนงานเคหะและชุมชน 3,100,240.00 3,233,670.00
7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 521,000.00 645,000.00
8. แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 1,000,970 940,000.00

ดานการเศรษฐกิจ 4,529,229.00 5,226,200.00
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,000,300 4,309,000.00
10. แผนงานการเกษตร 410,760.00 330,000.00
11. แผนงานการพาณิชย 118,259.00 587,200.00

ดานการดําเนินงานอ่ืน 1,240,287.00 1,390,296.00
12. แผนงานงบกลาง 1,240,287.00 1,390,296.00

รวมท้ังสิ้น 27,061,815.41 30,329,580.00
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2.3 รายจายตามงบรายจาย

หมวด จายจริง ป 2555 ประมาณการ ป 2556
1. งบกลาง
2. งบบุคลากร
3. งบดําเนินการ
4. งบลงทุน
5. งบรายจายอ่ืน
6. งบเงินอุดหนุน

1,240,287.00
7,471,598.26
8,882,109.52
4,529,229.00

-
4,935,591.63

1,390,296.00
10,735,720.00
8,421,589.00
4,753,000.00

-
5,028,975.00

รวมท้ังสิ้น 27,061,815.41 30,329,580.00

3. ศักยภาพดานเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ
องคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  ไดมีการพัฒนาในศักยภาพดานเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ดงันี้
3.1 ครุภัณฑสํานักงาน

1) เครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
2) เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม จํานวน 1 เครื่อง
3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 2 ชุด
4) เครื่องพิมพดีด จํานวน 2 เครื่อง
5) ตูเก็บเอกสาร จํานวน 20 หลัง

3.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร แยกเปน
อบต. จัดซื้อเอง จํานวน 16 เครื่อง

- แบบตั้งโตะ จํานวน 15 เครื่อง
- แบบพกพา (Note book) จํานวน 1 เครื่อง

3.3 ครุภัณฑงานบานงานครัว
1) ตูเย็น จํานวน 1 หลัง
2) กระติกน้ํารอน จํานวน 4 อัน
3) เครื่องตัดหญา จํานวน 4 เครื่อง
4) เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 2 เครื่อง

3.4 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
1) เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง

3.5 ครุภัณฑสํารวจ
1) กลองระดับ จํานวน 1 ตัว
2) ไมสตาป จํานวน 1 ชุด
3) ลอวัดระยะ จํานวน 2 ชุด



16
3.6 ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

1) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ จํานวน 12 เครื่อง
3.7 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1) รถกระบะบรรทุก  ขนาด 4 ลอ จํานวน 1 คัน
2) รถบรรทุกขยะ จํานวน 2 คัน
3) รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน
4) รถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน
5) รถบรรทุก 6 ลอ เอนกประสงค จํานวน 1 คัน
6) รถกูชีพ-กูภัย จํานวน 1 คัน

3.8 ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป
1) เครื่องดนตรีอัลโต แซกโซโฟน จํานวน 1 ตัว
2) กลองชุด จํานวน 1 ชุด

3.9 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง
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สวนที่ 3

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา



สรุปผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญในปที่ผานมา (ป 2555)

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจําป

จํานวน
โครงการ
ท่ีดําเนินการ
จริง

คิดเปน
รอยละ

จํานวน
งบประมาณ
ในแผนพัฒนา
ประจําป

จํานวน
งบประมาณ
ท่ีดําเนินการจริง

คิดเปน
รอยละ

1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภค

63 35 55 16,055,000 23,916,615.81 149

2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
อาชีพ

25 2 8 6,060,000 50,600 0.83

3.การพัฒนาดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

16 2 12 2,710,000 63,650 2.34

4.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

28 28 100 4,540,000 5,485,221.09 121

5.การพัฒนาดานสาธารณสุข กีฬา
นันทนาการและสวัสดิการสังคม

28 15 53 5,725,000 1,464,938 26

6.การพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม ฯ

10 8 80 1,300,000 302,310 23

7.การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 28 28 100 6,849,000 1,601,456.73 23
รวม 189 118 62 41,359,000 35,884,791.63 86.76
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สวนที่ 4

สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

*************************************
วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น

วิสัยทัศน (Vision) เปนการระบุถึงสภาพการณในอุดมคติซึ่งเปน จุดหมาย ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา องคการบริหารสวนตําบลเพ็ญจึงไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลเพ็ญ  ในป 2557 – 2559 ดังนี้

“ ตําบลนาอยู  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  องคกรมีการบริหารจัดการท่ีดี”

พันธกิจการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุมท่ัวถึง
2. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรทุกหมูบาน
3. ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรใหครอบคลุมท่ัวถึง
4. สงเสริมอาชีพใหกับทุกหมูบาน เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
5. พัฒนาการศึกษาโดยรวมกับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลเพ็ญและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
6. จัดสวัสดิการสังคมใหครอบคลุมทุกกลุมคนอยางท่ัวถึง
7. จัดตั้งและสนับสนุนสภาเยาวชนหมูบานตามแนวคิดท่ีวาเยาวชนคืออนาคตของชาติ
8. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ินใหคงอยูตลอดไปอยางยั่งยืน
9. รวมคิด รวมสราง รวมพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 พัฒนาถนนสายตาง ๆ ใหมีสภาพท่ีดี สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
1.2 พัฒนาระบบประปาใหไดมาตรฐาน ประชาชนมีน้ําใชท่ีสะอาด เพียงพอและท่ัวถึง
1.3 พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรอยางตอเนื่อง เพียงพอ และใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด
1.4 มีระบบระบายน้ําทวมครอบคลุมพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
1.5 พัฒนาระบบโทรศัพทใหเพียงพอและท่ัวถึง
1.6 พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ โดยการขยายเขตไฟฟาสาธารณะออกไปอยางเพียงพอและท่ัวถึง
1.7 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตรอยางเพียงพอและท่ัวถึง
1.8 พัฒนาและสงเสริมการใชแผงโซลาเซลลสําหรับครัวเรือนท่ีอยูหางไกล

2. ดานเศรษฐกิจ
2.1 สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน
2.2 สงเสริมการรวมกลุม จัดตั้งตลาดชุมชนและสินคาพ้ืนเมือง
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2.3 สงเสริมใหเกษตรกรลดการใชปุยเคมีและเพิ่มการใชปุยหมัก ปุยอินทรียชีวภาพ ปุยพืชสด

ใหมากข้ึน เพ่ือลดตนทุนการผลิต เปนการเพ่ิมรายไดของเกษตรกร
2.4 สงเสริมการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นใหแกประชาชน
2.5 สงเสริมใหมีการนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา โดยพิจารณาผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีมีปริมาณเพียงพอ
2.6 สงเสริมใหมีการทําการเกษตรแบบผสมผสานโดยความรวมมือของสวนราชการท่ีเก่ียวของ
2.7 สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
3.2 ใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางถูกวิธีและยั่งยืน ไมสงผล

กระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.3 รณรงคและสรางจิตสํานึกในการอนรุักษสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน
3.4 สงเสริมใหมีการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
3.5 สงเสริมใหมีการพัฒนาดินใหมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน โดยลดการใชปุยเคมี และ

การหันมาใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยอินทรียชีวภาพ และปุยพืชสด
3.6 รณรงคใหประชาชนลดการใชสารเคมี ยาปราบศัตรูพืชตาง ๆ โดยไมจําเปน

โดยใหหันมาใชสารท่ีสกัดจากพืชแทน เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดกับมนุษย
3.7 รณรงคใหประชาชนลดการเผาวัสดุสิ่งของโดยไมจําเปน เพ่ือลดปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซด
3.8 รณรงคใหประชาชนรวมกันอนรุักษแหลงน้ํา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
3.9 สงเสริมเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมระดับตําบล ระดับหมูบาน ใหเขามามี

บทบาทและมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
4. ดานสุขอนามัย กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการสังคม

4.1 ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา
4.2 พัฒนาและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
4.3 ใหความรูแกประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของคนในครอบครัว เพ่ือปองกันการเจ็บปวย
4.4 สงเสริมการผลิตและการใชสมุนไพรไทยและการแพทยแผนไทย
4.5 สนับสนุนใหชุมชนมีการเลนกีฬาและออกกําลังกายอยางตอเนื่อง เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดี
4.6 ดําเนินการควบคุมและปองกันโรคติดตออยางเปนระบบ
4.7 ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีการนันทนาการอยางมีคุณภาพและเพียงพอ
4.8 จัดใหมีสวัสดิการแกคนชรา คนพิการ เด็กดอยโอกาส ผูปวยโรคเอดส
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5. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ  เพ่ือใหมีความพรอมในทุก ๆ ดาน
5.2 สงเสริมใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ใหทุกคนคิดเปน ทําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค สามารถสงเสริมทุนทางปญญา และสามารถตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินไดอยางเหมาะสม ควบคูกับการสืบ
สานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต พรอมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลง

5.3 สงเสริมใหมีการพัฒนาและนําภูมิปญญาทองถ่ินกับเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการจัดการศึกษา
5.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึง รวมท้ังปลูกฝง และ สงเสริมให

ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสรางความตระหนักและอนุรักษ คุณคาวัฒนธรรม
5.5 สงเสริมและสนับสนุนองคกร บุคลากรทางศาสนาทุกศาสนา เพ่ือใหมีการเผยแพร หลักธรรมคําสอนท่ี

ถูกตองเหมาะสมแกประชาชนและใหประชาชนถือปฏิบัติ ใหถูกตองเหมาะสมเชนกัน
5.6 สงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน อนุรักษใหคงอยู และพัฒนาใหถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน
5.7 สงเสริมใหมีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนอยางกวางขวาง เพ่ือทุกคนสามารถเขาถึงไดกอใหเกิดความ

เสมอภาคดานการศึกษา
6. ดานความสงบเรียบรอยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

6.1 ดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.2 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข และ

อาชญากรรมดานตาง ๆ
6.3 สรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน
6.4 ใหความรูความเขาใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนอยางตอเนื่อง เพ่ือให

ประชาชนสามารถนําหลักการประชาธิปไตยไปใชในชีวิตประจําวันและใชในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ท้ังใน
ระดับชาติและระดับทองถ่ิน

7. ดานการบริหาร การบริการ
7.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง
7.2 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ และ

เอกชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายการพัฒนา
7.3 สงเสริมขบวนการประชาคมทุกระดับใหมีความเขมแข็ง และใหประชาคมมีสวนรวม

ในการตรวจสอบและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
7.4 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยการจัดอบรม

พนักงานสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และคณะผูบริหาร
7.5 สงเสริมใหความรูแกสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เพื่อเขาใจบทบาทหนาท่ี

กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน
7.6 ลดข้ันตอนและพัฒนาระบบการใหบริการแกประชาชน โดยการใชนโยบาย One Stop Service
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ

องคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงระยะเวลา 3 ป
(พ.ศ. 2557 - 2559) ไวท้ังหมดจํานวน 7 ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา
1) กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาถนน สะพาน ไหลทาง ทางเทา ทอระบายน้ํา และรางระบาย

น้ํา
2) กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมระบบประปาใหไดมาตรฐาน ตลอดจนขยายเขตระบบประปา
3) พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
4) ประสานการติดตั้งโทรศัพทสาธารณะและขยายเขตการใหบริการ
5) กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะ ตลอดจนขยายเขตการใหบริการระบบไฟฟา

สาธารณะ
6) ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าเพื่อท่ีอยูอาศัยและการเกษตร ตลอดจนสงเสริมการใชแผงโซลาเซลล

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและสงเสริมการสรางอาชีพและเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน
2) พัฒนาและสงเสริมดานการตลาดสําหรับสินคาท่ัวไป  สินคาเกษตร  สินคาแปรรูป และผลิตภัณฑชุมชน
3) พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรวมกลุม สรางความเขมแข็งใหกับกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี
4) พัฒนาและสงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน หันมาใชวิธีการธรรมชาติ และ ยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
1) สรางจิตสํานึก และความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน

ในพ้ืนท่ี
2) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
3) จัดระบบการบําบัดน้ําเสีย
4) จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5) ปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนท่ี

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนท่ี
2) พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
4) สงเสริมและสนับสนุนบุคลากร  องคกรทางศาสนา
5) สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ  ฟนฟูประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น



22
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  กีฬา  นันทนาการ  และสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและสงเสริมการใหบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี
2) ควบคุมและปองกันโรคติดตอ
3) สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพและอนามัย
4) สงเสริมและสนับสนุนการรักษาสุขภาพดวยแพทยแผนไทย
5) พัฒนาสถานท่ีสําหรับเลนกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  สงเสริมการจัดกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ
6) พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนสวัสดิการแกประชาชนในพ้ืนท่ี

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ตลอดจนรณรงค  ใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี
3) สรางจิตสํานึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมการดําเนินงานของประชาคมทุกระดับใหมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
3) สงเสริมและสนับสนุนใหมีเครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย  เหมาะสมและ

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
4) พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมและเอ้ืออํานวยตอการใหบริการประชาชน
5) พัฒนาการดําเนินงานดานการเงิน  การคลัง  และการจัดเก็บรายไดใหทันสมัย

มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
1. วิสัยทัศน (Vision)

จากบริบทและกระแสของประชาคมโลกท่ีมีความหวงใยตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมและการใช
พลังงานทางเลือกทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง  ประกอบกับศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีท่ีมีท่ีตั้งเปนศูนยกลางการคมนาคม
ของภูมิภาค/กลุมประเทศอนุภาคลุมน้ําโขง  ประชาชนในจังหวัดมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม  มีพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรเปนจํานวนมาก  และมีแหลงน้ําท่ีพรอมสําหรับการพัฒนาและจัดการเพ่ือสนับสนุนการผลิตของภาค
เกษตรกรรมใหมีประสิทธิภาพ  การผลิตเพ่ิมสูงข้ึนได  จังหวัดอุดรธานีจึงไดรวมกับทุกภาคสวนกําหนดวิสัยทัศนการ
พัฒนาจังหวัดอุดรธานี ป 2557 - 2560 ดังนี้

“เมืองนาอยู  ศูนยกลางอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง”
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2. พันธกิจ (Mission)

2.1 การสรางความเขมแข็งของสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
2.2 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
2.3 การพัฒนาระบบคมนาคมและศักยภาพดานการคา เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางการพัฒนาของอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง
2.4 การพัฒนาการทองเท่ียว  การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมรายได

ของประชานในจังหวัด
2.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใชประโยชนอยางยั่งยืน
2.6 การประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ

3. คานิยม UDON  TEAM
U : UNITY : มีเอกภาพ
D : DEVELOPMENT : พัฒนาอยางตอเนื่อง
O : OPENMIND : เปดใจใหบริการ
N : NETWORK : สานเครือขายการมีสวนรวมของประชาชน
T : TRANPARENCY : มีความโปรงใส
E : EXCELLENCE : เนนผลสัมฤทธ์ิของงาน
A : ACCOUNTABILITY : มีความรับผิดชอบ
M : MORALITY : มีศิลธรรม

4. เปาประสงครวม (Objectives)
4.1 คนมีความเขมแข็ง  มีความรู  มีการศึกษา   มีสุขภาพท่ีดี  ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
4.2 ผลผลิตทางการเกษตรไดมาตรฐานและปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐานท่ีดี (GAP)
4.3 การคมนาคมติดตอสื่อสารสะดวกท้ังทางบกและทางอากาศทําใหมูลคาการคาการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน
4.4 การทองเท่ียวสรางรายไดมวลรวมใหจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน
4.5 มลพิษท่ีสําคัญๆ ไดแก  ขยะ  น้ําเสีย  ไดรับการบําบัดแกไข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไดรับการอนุรักษฟนฟู
4.6 การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม  สะดวก  รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สรางความพึง

พอใจในการใหบริการ และเกิดประโยชนแกประชาชน

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
1. นโยบายดานเศรษฐกิจ

มุงสงเสริมและพัฒนาในดานเศรษฐกิจโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปมีรายไดเพ่ิมข้ึน  โดยการพัฒนาและสงเสริมอาชีพหลักท่ีราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพ
อยูแลว  และสงเสริมสนับสนุนอาชีพรองหรืออาชีพเสริมเพ่ือเปนการสรางรายไดเพ่ิมใหกับประชาชน  โดยมีแนวทางการ
พัฒนาดังตอไปนี้
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1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 สงเสริมและสนับสนุนอาชีพทางดดานการเกษตรใหมีผลผลิตมากข้ึน
1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชปุยชีวภาพเพ่ือลดรายจายในการทําการเกษตร
1.4 สนับสนุนใหมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรอยางท่ัวถึงและเพียงพอในทุกหมูบาน
1.5 สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมกลุมอาชีพตาง ๆ  เพ่ือเปนอาชีพเสริมใหกับราษฎร
1.6 สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  ใหสามารถผลิตสินคาท่ีมี

คุณภาพและแขงขันทางดานการตลาดได
1.7 สงเสริมและสนับสนุนใหมีไฟฟาเพ่ือการเกษตรตามความเหมาะสม
1.8 สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาในดานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ

2. นโยบายดานสังคม
มุงพัฒนาสภาพสังคมโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  ใหมีความเขมแข็งและ ย่ังยืน  ให

ประชาชนมีความสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ เพื่อใหสังคมเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมุงพัฒนาใหเปน
สังคมท่ีนาอยู  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประชาชนมีความสามัคคีและเอ้ือเฟอตอกันตามประเพณีของคน
ไทยอีสาน  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังตอไปนี้

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุมตาง ๆ ในพ้ืนท่ี  เชน  กลุมสตรี  กลุมแมบาน  ผูนํา
ชุมชน  อสม. อปพร. องคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  เปนตน

2.2 สนับสนุนนโยบายดานการปราบปรามยาเสพติดและผูมีอิทธิพลของรัฐบาลอยางจริงจัง
2.3 ใหการสงเคราะห แกผูพิการ  คนชรา  และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีชีวิตความเปนอยู ท่ีดีข้ึน

สามารถพ่ึงพาตนเองได
2.4 ใหการสงเคราะหชวยเหลือผูปวยเอดส
2.5 สงเสริมกิจกรรมดานการกีฬาใหกาวหนาในทุกระดับ  เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ดานสุขภาพอนามัย  และเพ่ือปองกันยาเสพติด
2.6 จัดใหมีไฟฟาแสงสวางสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน
2.7 สนับสนุนงานดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  โดยการประสานกับหนวยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวของ
2.8 จัดหาวัสดุอุปกรณ  ในการดําเนินงานของประชาคมหมูบานใหเพียงพอ
2.9 สนับสนุนงบประมาณของประชาคมหมูบาน
2.10 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน  ใหสามารถนํามาใชชวยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนท่ีได
2.11 สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาในดานอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวของ

3. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
มุงพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการใชชีวิตประจําวัน  และการคมนาคมสัญจร โดยมีแนวทางการพัฒนาดังตอไปนี้
3.1 จัดใหมีและบํารุงรักษาถนนลูกรังภายในหมูบานและถนนลูกรังไปพ้ืนท่ีทําการเกษตรใหไดรับความ

สะดวกในทุกฤดูกาลและเพียงพอในทุกหมูบาน
3.2 จัดใหมีและบํารุงรักษาถนนปลอดฝุนภายในหมูบานใหเพียงพอ
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3.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีถนนลาดยางระหวางหมูบานและระหวางตําบล  โดยการ  ประสานงานกับ

หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ
3.4 สงเสริมและสนับสนุนใหมีน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  ใหเพียงพอ
3.5 สงเสริมใหราษฎรมีไฟฟาใชในครัวเรือนใหครบทุกหลังคาเรือนตามแนวนโยบายของรัฐบาล
3.6 สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาในดานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ

4. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มุงพัฒนาและฟนฟูสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  ใหเปนตําบลท่ีปราศจากปญหา

มลพิษ มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมดุล โดยมีแนวทางการพัฒนาดังตอไปนี้
4.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งปาชุมชน  เพ่ือรักษาสภาพปาใหมีสัดสวนสมดุลกับสภาพพ้ืนท่ี
4.2 จัดใหมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยตามหมูบานและชุมชน  ใหไดมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
4.3 จัดใหมีรถเก็บขนขยะตามหมูบานและชุมชน  เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและความสะดวก
4.4 จัดใหมีถังรองรับขยะใหเพียงพอในทกหมูบาน
4.5 สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาในดานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ

5. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
มุงพัฒนาดานการศึกษาในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลในทุกระดับใหมีคุณภาพ  สามารถพัฒนาคน

ใหมีความรูและมีคุณธรรม พรอมท้ังสงเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ ทองถ่ิน โดยมีแนวทางการพัฒนา
ดังตอไปนี้

5.1 พัฒนาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  ใหมีคุณภาพ  สามารถ
เตรียมความพรอมของเด็กกอนวัยเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.2 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญทุก
โรงเรียน  ใหมีวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  ทันสมัย  ตามศักยภาพดานงบประมาณขององคการบริหาร
สวนตําบลเพ็ญ

5.3 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศาสนสถาน  สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  เพ่ือความสงบ
สุขรมเย็นของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน

5.4 สงเสริมและสนับสนุนศิลปะการแสดงพ้ืนบานตาง ๆ  เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหคงอยู
ตอไป

5.5 กอสราง  ซอมแซม  และบํารุงรักษาโบราณสถาน  ศาสนสถาน  หรือสถานท่ีประกอบ กิจกรรมทาง
ศาสนา  เพ่ือใหคงไวซึ่งสถานท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน

5.6 สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของทองถ่ินโดยการตั้งงบประมาณสนับสนุนตาม
ความจําเปน

5.7 สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาในดานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ
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6. นโยบายดานการบริหารจัดการ

มุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชน  และการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก  ทันเหตุการณ โดยเนนการมีสวนรวม
ของประชาชนทุกภาคสวนโดยมีแนวทางการพัฒนาดังตอไปนี้

6.1 ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชน  โดยใหสามารถใหบริการประชาชนใน
เรื่องตาง ๆ  อยางรวดเร็ว  ท้ังนี้จะตองลดเวลาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  ในทุก ๆ  เรื่องในการใหบริการประชาชน
โดยใหมีการเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีลดลงไดอยางชัดเจน

6.2 ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการประชาชน  โดยการพัฒนาปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ใหมองประชาชนผูมาขอรับบริการเปนเหมือนลูกคา  ท่ีจะตองใหบริการอยาง
รวดเร็ว  สะดวก  และการใหบริการท่ีสุภาพ  ออนนอม เพ่ือใหประชาชนพึงพอใจและใหความรวมมือกับองคการบริหาร
สวนตําบลในการปฏิบัติงาน

6.3 พัฒนา/ปรับปรุง  อาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับการบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก
6.4 จัดหาเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานใหสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ
6.5 บริหารงานใหมีความโปรงใส    มีสวนรวม  และสามารถตรวจสอบไดในทุกๆ  เรื่อง
6.6 สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาในดานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ



สวนที่ 5

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) ขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ

(ไมรวมโครงการที่เกินศักยภาพ)

ยุทธศาสตร
ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

1.1 กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษาถนน สะพาน
ไหลทาง  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  และรางระบายน้ํา

31 8,671,500 41 10,742,000 15 4,945,000 87 24,358,500

1.2 กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซมระบบประปาใหไดมาตรฐาน
ตลอดจนขยายเขตระบบประปา

4 1,250,000 5 1,550,000 1 100,000 10 2,900,000

1.3 กอสราง  พัฒนา  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  แหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภค  บริโภค  และการเกษตร รวมท้ังจัดหาภาชนะกักเก็บน้ํา

13 3,940,000 16 5,770,000 15 5,450,000 44 15,160,000
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ยุทธศาสตร ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1.4 ประสานการติดตั้งระบบโทรคมนาคมและขยายเขต
การใหบริการ

1 300,000 1 350,000 1 400,000 3 1,050,000

1.5 กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะ
ตลอดจนขยายเขตการใหบริการระบบไฟฟาสาธารณะ

6 2,190,000 4 1,800,000 4 2,000,000 14 5,990,000

1.6 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร ตลอดจน
สงเสริมการใชแผงโซลาเซลล

1 3,000,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000

รวม 56 16,651,500 70 20,512,000 37 13,195,000 163 50,358,500
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและอาชีพ

2.1 พัฒนาและสงเสริมการสรางอาชีพและเพ่ิมรายไดใหกับ
ประชาชน

18 2,240,000 22 2,950,000 21 3,560,000 61 8,750,000

2.2 พัฒนาและสงเสริมดานการตลาดสําหรับสินคาท่ัวไป  สินคา
เกษตร  สินคาแปรรูป  และผลิตภัณฑชุมชน

2 50,000 2 70,000 2 100,000 6 220,000

2.3 พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
การรวมกลุม  สรางความเขมแข็งใหกับกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี

3 300,000 3 450,000 3 600,000 9 1,350,000

2.4 พัฒนาและสงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน  เกษตร
แบบอินทรีย  และสงเสริมการเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียง

9 1,300,000 9 1,640,000 9 2,000,000 27 4,940,000

รวม 32 3,890,000 36 5,110,000 35 6,260,000 103 15,260,000
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ยุทธศาสตร ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี
2 40,000 2 60,000 2 80,000 6 180,000

3.2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 2 100,000 2 140,000 2 200,000 6 440,000
3.3 จัดระบบการบําบัดน้ําเสีย 6 2,680,000 3 850,000 1 450,000 10 3,980,000
3.4 จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4 630,000 4 1,210,000 4 1,750,000 12 3,590,000
3.5 ปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนท่ี 3 110,000 4 270,000 6 690,000 13 1,0700,000

รวม 17 3,560,000 15 2,530,000 15 1,595,000 47 7,685,000
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 สงเสริมและสนับสนนุการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอก
ระบบ

8 1,960,000 8 2,280,000 8 2,700,000 24 6,940,000

4.2 พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

10 2,550,000 11 3,225,000 11 3,600,000 32 9,375,000

4.3 สงเสริมและสนับสนนุการดําเนินกิจกรรมทางศาสนา 7 1,900,000 3 750,000 3 1,050,000 13 3,700,000
4.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ  ฟนฟูประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน
6 480,000 6 570,000 6 680,000 18 1,730,000

รวม 31 6,890,000 28 6,825,000 28 8,030,000 87 21,450,000



ยุทธศาสตร
ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  กีฬา  นันทนาการ
สวัสดิการสังคมและการทองเท่ียว

5.1 พัฒนาและสงเสริมการใหบริการสาธารณสุขใหครอบคลุม
และท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษา
สุขภาพและอนามัยใหประชาชน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการ
รักษาสุขภาพดวยแพทยแผนไทย

5 680,000 5 890,000 5 1,010,000 15 2,580,000

5.2 ควบคุมและปองกันโรคติดตอ 6 700,000 6 750,000 6 850,000 18 2,300,000
5.3 พัฒนาสถานท่ีสําหรับเลนกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ

สงเสริมการจัดกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ
6 1,190,000 5 1,640,000 6 2,390,000 18 5,220,000

5.4 พัฒนา  สงเสริม สนบัสนุนการจัดสวัสดิการและเพ่ิมศักยภาพ
แกองคกรภาคประชาชนในพ้ืนท่ี

5.5 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี

16

1

2,755,000

30,000

16

1

2,980,000

30,000

16

1

3,110,000

30,000

45

3

8,845,000

-
รวม 34 5,355,000 32 6,290,000 33 7,390,000 96 19,035,000

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การ
รักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

6.1 พัฒนาและดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

11 1,230,000 11 1,240,000 11 1,250,000 33 3,720,000
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ยุทธศาสตร
ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

6.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ตลอดจนรณรงค  ให
ความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

6.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย
แกประชาชน

3 250,000 3 250,000 3 250,000 9 750,000

รวม 15 1,580,000 15 1,590,000 15 1,600,000 45 4,770,000
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

7.1 สงเสริมการดําเนินงานของประชาคมทุกระดับใหมีความ
เขมแข็งและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

7 1,100,000 9 1,440,000 8 1,580,000 24 4,120,000

7.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติ 9 2,110,000 9 2,630,000 9 3,150,000 27 7,890,000
7.3 สงเสริมและสนับสนนุใหมีเครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ

ในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย  เหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
3 2,500,000 3 3,000,000 3 4,000,000 9 9,500,000

7.4 พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสม
และเอ้ืออํานวยตอการใหบริการประชาชน

2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 6 3,000,000

7.5 พัฒนาการดําเนินงานดานการเงิน  การคลัง  และการจัดเก็บ
รายไดใหทันสมัย  มีประสิทธิภาพ

4 130,000 4 130,000 4 130,000 12 390,000

รวม 25 6,840,000 27 8,200,000 26 9,860,000 78 24,900,000
รวมท้ังสิ้น 210 44,766,500 223 51,057,000 189 47,930,000 621 143,753,500



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) ขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ (ที่ดําเนินการเอง)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษาถนน สะพาน  ไหลทาง  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  และรางระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. กอสรางถนนปลอดฝุน
ถนน  คสล./ลาดยาง
- หมูท่ี 2
(สายทางไป หมู 16)

- หมูท่ี 3
(ภายในหมูบาน)

- หมูท่ี 4
(สายโพนงาม-โพนสวาง)

- หมูท่ี 4
(สายหนองเข่ือนชาง)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กวาง 5.00 ม.
ยาว 200.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ
กวาง 5.00 ม. ยาว
200.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ
กวาง 4.00 ม. ยาว
250.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ
กวาง 4.00 ม. ยาว
250.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ

280,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
280,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

280,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
280,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม สญัจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- หมูท่ี 4
(สายนากุดแค)

- หมูท่ี 4 (สายหลังวัด)

- หมูท่ี 4 (สายนาปาฝาง)

-หมูท่ี 5 (สายรอบหนองต)ุ

- หมูท่ี 6
(ภายในหมูบาน)

- หมูท่ี 7
(ทางไปวัดปาโนนพอก)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กวาง 4.00 ม. ยาว
100.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ
กวาง 4.00 ม. ยาว
200.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ
กวาง 5.00 ม. ยาว
100.00 ม. และหนา
050 ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กวาง 4.00 ม. ยาว
200.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ
กวาง 5.00 ม. ยาว
200.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ
กวาง 4.00 ม. ยาว
220.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ

-

240,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
242,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

120,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
240,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
242,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

85,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคามนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



33

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- หมูท่ี 7
(ซอยเหล็กเปยก)

- หมูท่ี 7
(สายบานนอย)

- หมูท่ี 8
(สายขางปมนํ้ามันเช่ือม
ตําบลบานธาต)ุ

- หมูท่ี 8
(ซอยปาไม ซ.1 และ ซ.2)

-หมูท่ี 8
(สายหมู 8 เช่ือม หมู 11)

- หมูท่ี 9
(ซอยวุฒิคุณ)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กวาง 4.00 ม. ยาว
220.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ
กวาง 4.00 ม. ยาว
220.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ
กวาง 5.00 ม. ยาว
150.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ
กวาง 4.00 ม. ยาว
220.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ
กวาง 5.00 ม. ยาว
200.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ
กวาง 4.00 ม. ยาว
220.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ

-

250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
250,500.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
242,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
275,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
242,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

210,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
242,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
275,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
242,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

230,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



34
35

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ถนน  คสล  หมูที่ 9
(ซอยแสงตะวัน)

- ถนน  คสล  หมูที่ 9
(ซอยทักษิณ)

- ถนน  คสล  หมูที่ 10
(สายรอบหมูบาน)

- ถนน  คสล  หมูที่ 11
(สายเชื่อมทางเลี่ยงเมือง)

- ถนน  คสล  หมูที่ 11
(เชื่อมหนองต-ุโนนยางฯ)

- ถนน  คสล  หมูที่ 12
(เชื่อมบานหนองตุ ม.5)

- ถนนคสล. หมูที่ 13
(ซอยโคกขวาง)

เพื่อใหถนนมีสภาพที่ดี การสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

เพื่อใหถนนมีสภาพที่ดี การสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

เพื่อใหถนนมีสภาพที่ดี การสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

เพื่อใหถนนมีสภาพที่ดี การสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

เพื่อใหถนนมีสภาพที่ดี การสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

เพื่อใหถนนมีสภาพที่ดี การสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

เพื่อใหถนนมีสภาพที่ดี การสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ถนน  คสล. กวาง 4.00 ม.
ยาว 220.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล. กวาง 4.00 ม.
ยาว 135.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล. กวาง 4.00 ม.
ยาว 250.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล. กวาง 4.00 ม.
ยาว 140.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล. กวาง 4.00 ม.
ยาว 250.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล. กวาง 5.00 ม.
ยาว 200.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล. กวาง 4.00 ม.
ยาว 300.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

-

297,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
300,000.-
อบต.เพ็ญ

โครงการจาก
ประชาคม)
150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

275,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
330,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

284,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

330,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
คมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
คมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
คมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
คมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
คมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
คมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
คมนาคม  สัญจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



35
36

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

-หมูท่ี 13
(ซอยบอนํ้าประวัติศาสตร)

- หมูท่ี 13
(ซอยจรัญสนิท)

- หมูท่ี 14
(ซอยขางวัดบานโพนสวาง)

- หมูท่ี 17
(สายเชื่อมบานหนองตุ)

- หมูท่ี 17
(ซอยคุมแสงตะวัน)

-หมูท่ี 7
(สายขางวัดปาเพ็ญวนาราม)

-กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กันการกัดเซาะ หมู 6 (ถนน
สายบานโพนทัน-บานนาสอน)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนน  คสล. กวาง 4.00 ม.
ยาว 150.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล. กวาง 5.00 ม.
ยาว 200.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล. กวาง 4.00 ม.
ยาว 250.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล. กวาง 4.00 ม.
ยาว 250.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล. กวาง 4.00 ม.
ยาว 100.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล. กวาง 5.00 ม.
ยาว 200.00 ม. และหนา
0.15 ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามแบบอบต.เพ็ญ

-

250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
280,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
290,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
120,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
270,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
260,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
220,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

330,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม สัญจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
หนวยงานที่
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

2. กอสรางถนนลูกรัง
- หมูท่ี 3
(สายนาบานดาน)

- หมูท่ี 6
(สายรอบสนามฟุตบอล)

- หมูท่ี 6
(สายรอบปาชา)

- หมูท่ี 7
(สายวัดปานาแค)

- หมูท่ี 11
(สายหวยเตย)

- หมูท่ี 13
(ซอยอูชางวิทูรย)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนนลูกรังพรอมเกรดบดอัด
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนนลูกรังพรอมเกรดบดอัด
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนนลูกรังพรอมเกรดบดอัด
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนนลูกรังพรอมเกรดบดอัด
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนนลูกรังพรอมเกรดบดอัด
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนนลูกรังพรอมเกรดบดอัด
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

-

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



37

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
หนวยงานที่
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

3.

- หมูท่ี 16
(สายดงยา-วัดปาเวฬุวัน)

- หมูท่ี 16
(สายยาตุ-ดงยา)

- หมูท่ี 16
(สายวัดปาเวฬุวันเช่ือมถนน
บาน ผช.ผญบ.)

- หมูท่ี 17
(สายนายามกาเช่ือมหนอง
ตุ)

ปรับปรุง ซอมแซม
บํารุงรักษา
ปรับปรุง ซอมแซมถนน
ไหลทาง  พรอมขยายผิว
จราจร  ขยายไหลทาง
- ปรับปรุง ซอมแซมถนน
คสม. เปนแอสฟลติก
หมูท่ี 3
(ภายในหมูบาน)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนนลูกรังพรอมเกรดบดอัด
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนนลูกรังพรอมเกรดบดอัด
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนนลูกรังพรอมเกรดบดอัด
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนนลูกรัง พรอมเกรดบด
อัด ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ปูแอสฟลติก  กวาง 4.00
ม. ยาว 300.00 ม. และ
หนา 0.05 ม. ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

-

-

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



38
38

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูท่ี
3
(ภายในหมูบาน)

- ซอมแซมถนนลาดยาง
หมูท่ี 5 (สายกลางบาน)

- ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูท่ี
6
(ภายในหมูบาน)

- ซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี
6
(สายโพนทัน-บานใหม)

- ซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี
7 (ภายในหมูบาน)

- ซอมแซมถนนคสล. หมูท่ี
8 (สายกลางบาน)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ลงลูกรังพรอมเกรด  บด
อัด  ตลอดสายตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ลงลูกรังพรอมเกรด  บด
อัด  ตลอดสายตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ลงลูกรังพรอมเกรด  บด
อัด  ตลอดสายตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ลงลูกรังพรอมเกรด  บด
อัด  ตลอดสายตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ลงลูกรังพรอมเกรด  บด
อัด  ตลอดสายตามแบบ
อบต.เพ็ญ

เทพ้ืนคสล. ตลอดสายตาม
แบบ อบต.เพ็ญ

-

-

-

-

-

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

120,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การคมนาคม  สัญจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



38
39

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(รายละเอยีดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูท่ี 8
(ซอยหลังวัด)

- ซอมแซมถนนลูกรัง หมู 9
(ภายในหมูบาน)

- ซอมแซมถนนคสม. หมูท่ี 10
(ภายในหมูบาน)

- ซอมแซมถนนคสม. หมูท่ี 14
(ภายในหมูบาน)

- ซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 16
(ภายในหมูบาน)

- ซอมแซมลูกรัง หมูท่ี 17
(สายดงคําเดือย-สายหลัง
โรงเรียน)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ลงลูกรังพรอมเกรด  บด
อัด  ตลอดสายตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ลงลูกรังพรอมเกรด  บด
อัด  ตลอดสายตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ปูแอสฟลติก ตลอดสายตาม
แบบ อบต.เพ็ญ

ปูแอสฟลติก ตลอดสายตาม
แบบ อบต.เพ็ญ

ลงลูกรังพรอมเกรด  บด
อัด  ตลอดสายตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ลงลูกรังพรอมเกรด  บด
อัด  ตลอดสายตามแบบ
อบต.เพ็ญ

-

-

-

-

-

250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

-

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



40
40

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ซอมแซมคสล. หมูท่ี 17
(ภายในหมูบาน)

- ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร

-ซอมแซมถนนลูกรังภายใน
หมูบาน

-วางทอ คสล.ขยายผิวจราจร
หมู 7 (คุมโนนตาลขามลาํหวย
หนองเปด)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เทพ้ืนคสล.ตลอดสาย
ตามแบบอบต.เพ็ญ

ลงลูกรังพรอมเกรด  บด
อัด  ตลอดสายตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ลงลูกรังพรอมเกรด  บด
อัด  ตลอดสายตามแบบ
อบต.เพ็ญ

วางทอ คสล.พรอมขยายผิว
จราจร ตามแบบอบต.เพ็ญ

350,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
1,200,000
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
700,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,400,000
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
800,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

1,600,000
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
900,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซมระบบประปาใหไดมาตรฐาน  ตลอดจนขยายเขตระบบประปา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอยีดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. กอสรางระบบประปา

-กอสรางระบบประปาผิวดิน
หมูที่ 5

-กอสรางระบบประปา หมูที่ 6
(วัดปา)

-กอสรางระบบประปา หมูที่ 6
(สนามกีฬา)

-กอสรางระบบประปา หมูที่ 8

เพื่อกอสรางระบบประปา
หมูบานที่มีมาตรฐาน
ประชาชนมีนํ้าใชที่สะอาดและ
เพียงพอ  ทั่วถึง
เพื่อกอสรางระบบประปา
หมูบานที่มีมาตรฐาน
ประชาชนมีนํ้าใชที่สะอาดและ
เพียงพอ  ทั่วถึง
เพื่อกอสรางระบบประปา
หมูบานที่มีมาตรฐาน
ประชาชนมีนํ้าใชที่สะอาดและ
เพียงพอ  ทั่วถึง
เพื่อกอสรางระบบประปา
หมูบานที่มีมาตรฐาน
ประชาชนมีนํ้าใชที่สะอาดและ
เพียงพอ  ทั่วถึง

กอสรางระบบประปาหมูบาน
ตามแบบ อบต.เพญ็

กอสรางระบบประปาหมูบาน
ตามแบบ อบต.เพญ็

กอสรางระบบประปาหมูบาน
ตามแบบ อบต.เพญ็

กอสรางระบบประปาหมูบาน
ตามแบบ อบต.เพญ็

-

250,000.-
อบต.เพญ็

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

450,000.-
อบต.เพญ็

(โครงการจาก
ประชาคม)

600,000.-
อบต.เพญ็

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

350,000.-
อบต.เพญ็

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

ประชาชนมีนํ้าใชที่สะอาด
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าใชที่สะอาด
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าใชที่สะอาด
เพียงพอและทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าใชที่สะอาด
เพียงพอและทั่วถึง

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

2. ปรับปรุง  ซอมแซมและขยาย
เขตระบบประปา
- ขยายเขตประปาหมูบาน
หมูท่ี 5

เพ่ือขยายเขตระบบประปาให
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตระบบประปา
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

- 250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

- ประชาชนมีนํ้าใชท่ีสะอาด
เพียงพอและท่ัวถึง

สวนโยธา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

3.

-ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
หมูท่ี 16

จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับ
ซอมแซมระบบประปาหมูบาน

เพ่ือปรับปรุงระบบประปาให
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เพียงพอและ
ท่ัวถึง

เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับ
ซอมแซมระบบประปาหมูบาน

ปรับปรุงระบบประปา
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ซอมแซมระบบประปาตาม
โครงการ  อบต.เพ็ญ

450,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนมีนํ้าใชท่ีสะอาด
เพียงพอและท่ัวถึง

ระบบประปามสีภาพสมบรูณ
ประชาชนมีนํ้าใชท่ีสะอาด
เพียงพอและท่ัวถึง

สวนโยธา

สวนโยธา



43แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3 กอสราง พัฒนา ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  รวมทั้งจัดหาภาชนะกักเก็บน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1 กอสราง  ซอมแซมฝาย

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยซัน) หมูท่ี 2

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยวังหิน) หมูท่ี 3

- กอสรางฝายนํ้าลน คสล.
(ลําหวยคอมตอนบน) หมูท่ี 4

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(ลําหวยโพนทันตอนบน)
หมูท่ี 4

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(ลําหวยนาเพียง) หมูท่ี 5

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 12.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 12.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 12.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 12.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 12.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

-

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยวังคําแหงท่ี 1) หมูท่ี 6

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยวังคําแหงท่ี 2) หมูท่ี 6

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยวังตุตอนบน-ลาง) หมูท่ี 7

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(ลําหวยเพ็ญ-โคกกลาง) หมูท่ี 7

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยนํ้าลัด) หมูท่ี 13

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยวังหิน) หมูท่ี 16

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยวังผาฮาย) หมูท่ี 17

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 12.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 12.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 12.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 12.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 12.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย คสล. ขนาด
กวาง 12.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 12.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

-

-

-

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

2 ขุดลอก  พัฒนา  ปรับปรุง
แหลงน้ํา
- ขุดลอกอางเก็บนํ้า
(วังนํ้าขาว) หมูท่ี 3

- ขุดลอกลําหวย
(ฝายหวยใหญ) หมูท่ี 3

- ขุดลอกหวยใหญพรอมฝาย
คสล. (ทางไปหนองลมุพุก)
หมูท่ี 3

-ขุดลอกลําหวยคอม
(ตอนลาง) หมูท่ี 4

-ขุดลอกหวยยาง (ตอนบน)
หมูท่ี 5

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

ขุดลอกหนองขนาดพ้ืนท่ี
3 ไร  ลึกเฉลีย่ 3.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวย ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ขุดลอกหวยพรอมฝายคสล.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวยคอม (ตอนลาง)
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ขุดลอกหวยยาง (ตอนบน)
ตามแบบอบต.เพ็ญ

-

-

-

-

-

-

400,000
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
450,000
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

400,000
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

450,000
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

450,000
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



46

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ขุดลอกลําหวยเลิงหนองบอ
หมูท่ี 6

- ขุดลอกหนองเตย
หมูท่ี 8

-ขุดลอกหวยซัน หมูท่ี 10

-ขุดลอกลําหวยวังผาฮาย
หมูท่ี 12

-ขุดลอกลําหวยเหว หมู 16

-ขุดลอกลําหวยวังยาง
(พรอมถนนเลียบลําหวย)
หมู 16

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

ขุดลอกลําหวยเลิงหนองบอ
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ขุดลอกหนองขนาดพ้ืนท่ี
3 ไร  ลึกเฉลีย่ 3.00 ม.ตาม
แบบ อบต.เพ็ญ

ขุดลอกหวยซัน ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวย ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวยขนาดกวาง
14.00 ม. ยาว 500.00 ม.ลึก
เฉลี่ย 3.00 ม. ตามแบบ
อบต.เพ็ญ
ขุดลอกลําหวย ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

-

-

-

400 ,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

300,000
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
450,000
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

350,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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47

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

-ขุดลอกลําหวยโจษ  หมูท่ี 17

-ขุดลอกหนองใหญ
หมูท่ี 17

-ขุดลอกคันคูเพ่ือการเกษตร
หมู 9

-ขุดสระนํ้าเพ่ือการเกษตร
หมู 16

-ถมสระนํ้า (บัวขัวคู) หมู 17

-ขุดลอกหนองวังตุ หมูท่ี 7

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือขุดลอกคันคูใหราษฎร
สามารถใชในการเกษตร

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือถมสระนํ้า สําหรับนําไปใช
ประโยชน

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

ขุดลอกฝายหวยเหว
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ขุดลอกหนองนํ้า
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ขุดลอกคันคู ตามโครงการ
ของอบต.เพ็ญ

ขุดสระนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตามโครงการอบต.เพ็ญ

ถมสระนํ้า (บัวขัวคู) ตาม
โครงการอบต.เพ็ญ

ขุดลอกหนองวังตุ ขนาด 3
ไร  ลึก 3.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

-

-

-

-

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

450,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง

ประชาชนไดรับประโยชน
จากการถมสระนํ้า

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



48

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

-กอสรางคอนกรีตเสรมิเหล็กกัน
การกัดเซาะ   หมูท่ี 13
(ลําหวยรองขาตอนบน)

-กอสรางคอนกรีตเสรมิเหล็กกัน
การกัดเซาะ   หมูท่ี 13
(ลําหวยรองขาตอนลาง)

เพ่ือกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็กกันการกัดเซาะ ลําหวย
รองขาตอนบน

เพ่ือกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็กกันการกัดเซาะ ลําหวย
รองขาตอนลาง

กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กันการกัดเซาะ ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
กันการกัดเซาะ ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

120,000.-

120,000.-

-

-

-

-

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
สามารถกักเก็บนํ้าไวใช
ประโยชน

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
สามารถกักเก็บนํ้าไวใช
ประโยชน

สวนโยธา

สวนโยธา

3 ขุดเจาะ  ซอมแซมบอบาดาล เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

ขุดเจาะ  ซอมแซม
บอบาดาล  ตามแบบ อบต.
เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

สวนโยธา

4 กอสราง  จัดหาภาชนะ
กักเก็บนํ้า
-จัดหาภาชนะกักเก็บนํ้า
(โองแดง)

เพ่ือจัดหาภาชนะกักเก็บนํ้า
สําหรับใชในการอุปโภค
บริโภคใหกับประชาชน

จัดซื้อโองแดง ขนาดบรรจุ
2,000 ลิตร

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการแผน
ชุมชน)

70,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการแผน
ชุมชน)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการแผน
ชุมชน)

ประชาชนมีภาชนะกักเก็บนํ้า
สําหรับใชในการอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ

สวนโยธา

5 พัฒนาแหลงนํ้าภายในหมูบาน
ภายในเขตพ้ืนท่ี อบต.เพ็ญ

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

กอสราง ปรับปรุง ขุดลอก
ซอมแซมแหลงนํ้า ภายใน
พ้ืนท่ี อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

350,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

สวนโยธา



49

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

6 -ติดตั้งเครื่องกรองนํ้าประจํา
หมูบาน  หมูท่ี 2

-ติดตั้งเครื่องกรองนํ้าประจํา
หมูบาน  หมูท่ี 9

-ผลิตนํ้าดื่มจากนํ้าบาดาล
หมูท่ี 13

เพ่ือติดตั้งเครื่องกรองนํ้า
ประจําหมูบานใหประชาชนมี
นํ้าไวบริโภค

เพ่ือติดตั้งเครื่องกรองนํ้า
ประจําหมูบานใหประชาชนมี
นํ้าไวบริโภค

เพ่ือจัดทําโครงการผลิตนํ้าดื่ม
จากนํ้าบาดาล  ใหประชาชมี
นํ้าไวบริโภค

ติดตั้งเครื่องกรองนํ้าประจาํ
หมูบาน ตามโครงการ
อบต.เพ็ญ

ติดตั้งเครื่องกรองนํ้าประจาํ
หมูบาน ตามโครงการ
อบต.เพ็ญ

ผลิตนํ้าดื่มจากนํ้าบาดาล
ตามโครงการอบต.เพ็ญ

-

250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนในหมูบานมีนํ้า
ดื่มท่ีสะอาด ถูกสุขอนามัย
ไวบริโภค

ประชาชนในหมูบานมีนํ้า
ดื่มท่ีสะอาด ถูกสุขอนามัย
ไวบริโภค

ประชาชนในหมูบานมีนํ้า
ดื่มท่ีสะอาด ถูกสุขอนามัย
ไวบริโภค

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.4 ประสานการติดตั้งระบบโทรคมนาคมและขยายเขตการใหบริการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตหมูบาน

(WIFI)
เพ่ือพัฒนาระบบระบบ
อินเตอรเน็ตหมูบานให
เพียงพอและท่ัวถึง รวมท้ัง
เปนการพัฒนาการเรียนรูของ
ประชาชน

ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
หมูบาน  ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

350,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนไดรับบริการและ
เรียนรูระบบระบบ
อินเตอรเน็ตหมูบานอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

สํานักปลดัฯ
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แนวทางการพัฒนาท่ี 1.5 กอสราง  ปรับปรุง ซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะ  ตลอดจนขยายเขตการใหบริการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. ปรับปรุง  ซอมแซมระบบไฟฟา

สาธารณะ
เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา
สาธารณะใหเพียงพอและ
ท่ัวถึง

ปรับปรุง  ซอมแซมระบบ
ไฟฟาสาธารณะ  ตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ระบบไฟฟาสาธารณะมีความ
เพียงพอและท่ัวถึง

สวนโยธา

2. กอสราง  ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบาน

เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา
สาธารณะใหเพียงพอและ
ท่ัวถึง

กอสราง  ขยายเขตระบบ
ไฟฟาสาธารณะ  ตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

550,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

600,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ระบบไฟฟาสาธารณะมีความ
เพียงพอและท่ัวถึง

สวนโยธา

3. ติดตั้งสญัญาณไฟจราจรตาม
จุดเสีย่ง

เพ่ือลดปญหาการเกิดอุบัตเิหตุ
ตามจุดเสีย่ง

ติดตั้งสญัญาณไฟจราจรตาม
จุดเสีย่ง  ตามแบบ อบต.
เพ็ญ

300,000
(โครงการจาก
ประชาคม)

350,000
(โครงการจาก
ประชาคม)

400,000
(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา   ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

สวนโยธา

4. ติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณ
จราจร(ชวงราวสะพาน)
บานโพนทัน-นาสอน  หมู 6

เพ่ือลดปญหาการเกิดอุบัตเิหตุ
ตามจุดเสีย่ง

ติดตั้งสญัญาณไฟจราจรตาม
จุดเสีย่ง  ตามแบบ อบต.
เพ็ญ

90,000
(โครงการจาก
ประชาคม)

- - ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา   ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

สวนโยธา

5. ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางดวย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย

เพ่ือใหเกิดความปลอดภยัใน
การสญัจรของประชาชน

ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวาง
ดวยระบบพลังงาน
แสงอาทิตยตามโครงการ
ของอบต.เพ็ญ

500,000
อบต.เพ็ญ

600,000
อบต.เพ็ญ

700,000
อบต.เพ็ญ

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความ
ปลอดภัยในการสญัจรไปมา

สวนโยธา

6. ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสอง
ขางทาง (สายเพ็ญ-สรางคอม)
หมู 7

เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา
สาธารณะใหเพียงพอและ
ท่ัวถึง

กอสราง  ขยายเขตระบบ
ไฟฟาสาธารณะ  ตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

- - ระบบไฟฟาสาธารณะมีความ
เพียงพอและท่ัวถึง

สวนโยธา
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แนวทางการพัฒนาท่ี 1.6 ขยายเขตไฟฟาเพื่อท่ีอยูอาศัยและการเกษตร  ตลอดจนสงเสริมการใชแผงโซลาเซลล

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1. สงเสริมการใชแผงโซลาเซลล เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิการใช
แผงโซลาเซลลสําหรับ
ครัวเรือนท่ีอยูหางไกล

สงเสริมการใชแผงโซลา
เซลล  ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

มีการใชแผงโซลาเซลล
สําหรับครัวเรือนท่ีอยูหางไกล
มากยิ่งข้ึน

สวนโยธา
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและอาชีพ

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 พัฒนาและสงเสริมการสรางอาชีพและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. ฝกอบรมอาชีพสําหรับ

ประชาชน
เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี
อาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน

ฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน ตามโครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม/
แผนชุมชน)

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม/
แผนชุมชน)

700,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม/
แผนชุมชน)

ประชาชนมีอาชีพและรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลดัฯ

2. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร เพ่ือสงเสริมใหมีการนํา
ผลผลติทางการเกษตรมา
แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา

สงเสริมการแปรรูปสินคา
เกษตรใหกับประชาชนตาม
โครงการของ อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

ประชาชนมีอาชีพและรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลดัฯ

3. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี
อาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน

สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ใหกับประชาชนตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

ประชาชนมีอาชีพและรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลดัฯ

4. สงเสริมการปลูกพืชในฤดูแลง เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี
อาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน

สงเสริมการปลูกพืชในฤดู
แลงใหกับประชาชนตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

ประชาชนมีอาชีพและรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลดัฯ

5. สงเสริมการเลีย้งสัตว เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี
อาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน

สงเสริมการเลีย้งสัตว
ใหกับประชาชนตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

ประชาชนมีอาชีพและรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลดัฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

6. จัดซื้อพอพันธุ-แมพันธุ โค-
กระบือ  หมูท่ี 10

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี
อาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน

สงเสริมการเลีย้งสัตว
ใหกับประชาชนตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

- - 150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนมีอาชีพและรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลดัฯ

7. สนับสนุนพันธปลา เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี
อาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน

สงเสริมการเลีย้งสัตว
ใหกับประชาชนตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

60,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

70,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

80,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนมีแหลงอาหารใน
พ้ืนท่ี

สํานักปลดัฯ

8. จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใชทาง
การเกษตร

เพ่ือจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช
ทางการเกษตรใหกับเกษตรกร
ในพ้ืนท่ี

จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช
ทางการเกษตรใหเกษตรกร
ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนมีเครื่องมือ
เครื่องใชทางการเกษตร
มีรายไดเพ่ิมข้ึน

สํานักปลดัฯ

9. สนับสนุนเมลด็พันธขาวพันธดี
ใหแกเกษตรกร

เพ่ือสนับสนุนเมลด็พันธขาว
พันธดีใหแกเกษตรกร

สนับสนุนเมลด็พันธขาว
พันธดีใหแกเกษตรกร
ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(เกษตรอําเภอ/
ประชาคม)

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(เกษตรอําเภอ/
ประชาคม)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(เกษตรอําเภอ/
ประชาคม)

เกษตรกรผลติเมล็ดพันธขาว
พันธดีเองไดและลดตนทุนคา
พันธขาว

สํานักปลดัฯ

10. สนับสนุนการจัดเก็บขอมูล
จปฐ. และ  กชช.2ค.

เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บ
ขอมูล  จปฐ. และ  กชช.2ค.

สนับสนุนการจัดเก็บขอมูล
จปฐ. และ  กชช.2ค. ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

นําขอมูล  จปฐ. และ
กชช.2 ค. มาใชประโยชน
ในการพัฒนา

สํานักปลดัฯ

11 สนับสนุนเกษตรกรผูผลติเมล็ด
พันธขาว

สนับสนุนเกษตรกรผูผลติ
เมลด็พันธขาว

สนับสนุนเกษตรกรผูผลติ
เมลด็พันธขาว ตามโครงการ
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

80,000.-
อบต.เพ็ญ

60,000.-
อบต.เพ็ญ

เกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธ
ขาวไดรับการสงเสรมิและ
สนับสนุนอยางตอเน่ือง

สํานักปลดัฯ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
หนวยงานที่
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

12. สงเสริมกลุมอาชีพ (นาปรัง)
หมูที่ 4

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพิ่มขึ้น

สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน
ตามโครงการของ  อบต.เพ็ญ

- 50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

- ประชาชนมีอาชพีและรายได
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

13. สงเสริมกลุมอาชีพ (กลุมทอผา)
หมูที่ 10

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพิ่มขึ้น

สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน
ตามโครงการของ  อบต.เพ็ญ

- 50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

- ประชาชนมีอาชพีและรายได
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

14. สงเสริมกลุมอาชีพ (กลุมเลี้ยงโค-
กระบือ) หมูที่ 10

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพิ่มขึ้น

สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน
ตามโครงการของ  อบต.เพ็ญ

- - 50,000.-
อบต.เพญ็

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนมีอาชพีและรายได
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

15. สนับสนุนกลุมอาชีพ
(กลุมทอผาพื้นเมือง) หมู 2 บาน
ใหม

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพิ่มขึ้น

สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน
ตามโครงการของ  อบต.เพญ็

- 50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

- ประชาชนมีอาชพีและรายได
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

16. สนับสนุนกลุมอาชีพสตรี
หมู 16

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพิ่มขึ้น

สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน
ตามโครงการของ  อบต.เพ็ญ

- 50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

- ประชาชนมีอาชพีและรายได
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

17. สงเสริมกลุมอาชีพ (กลุมเลี้ยงโค-
กระบือ) หมูที่ 16

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพิ่มขึ้น

สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน
ตามโครงการของ  อบต.เพ็ญ

- - 50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนมีอาชพีและรายได
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

18. ปศุสัตวตําบล เพื่อใหมีปศุสัตวตําบล ภายในพื้นที่ ปศุสัตวตําบล 1 คน 100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจากปศุ
สัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจากปศุ
สัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจากปศุ
สัตวอําเภอ)

มีปศุสัตวตําบลคอยใหความ
ชวยเหลือเกษตรกร

สํานักปลัดฯ



55

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

19. พัฒนาการเล้ียงโคเน้ือ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพ่ิมขึ้น

เกษตรกร 50 ราย 100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ปศุสัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ปศุสัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ปศุสัตวอําเภอ)

ประชาชนมีอาชีพและรายได
เพ่ิมขึ้น

สํานักปลัดฯ

20. สงเสริมการเล้ียงสุกร เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพ่ิมขึ้น

เกษตรกร 20 ราย 100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ปศุสัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ปศุสัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ปศุสัตวอําเภอ)

ประชาชนมีอาชีพและรายได
เพ่ิมขึ้น

สํานักปลัดฯ

21. ทําวัคซีนปองกันโรคสัตว มีโรงเรือนปองกันโรค เกษตรผูเล้ียงสัตว ภายในพ้ืนท่ี
ต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ปศุสัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ปศุสัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ปศุสัตวอําเภอ)

เพ่ิมปริมาณสัตวปกและรายได
ของเกษตรกร

สํานักปลัดฯ

22. ผสมเทียมโค กระบือ เพ่ือปรับปรุงพันธสัตว ลูกเกิดปละ 30 ตัว 100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ปศุสัตวอําเภอ)

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ปศุสัตวอําเภอ)

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ปศุสัตวอําเภอ)

มีโค กระบือ พันธดีเพ่ิมขึ้นและ
รายไดเพ่ิมขึ้น

สํานักปลัดฯ

23. สงเสริมการเล้ียงสัตวปก มีสัตวปกเพียงพอสําหรับการ
บริโภคและจําหนาย

เกษตรกร 100 ราย 100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ปศุสัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ปศุสัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ปศุสัตวอําเภอ)

เพ่ิมปริมาณสัตวปกและรายได
ของเกษตรกร

สํานักปลัดฯ

24. สงเสริมการเล้ียงเปดเทศ เพ่ิมรายไดเกษตรกร เกษตรกร 15 ราย 100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก ปศุ
สัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก ปศุ
สัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก ปศุ
สัตวอําเภอ)

รายไดเพ่ิมขึ้น 5,000 บาท/ป/
ราย

สํานักปลัดฯ

25. คลังเสบียงอาหารสัตว เพ่ิมรายไดเกษตรกร เกษตรกร 300 ราย 100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก ปศุ
สัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก ปศุ
สัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก ปศุ
สัตวอําเภอ)

ผูประสบภัยมีหญาเล้ียงสัตว สํานักปลัดฯ



58
56
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 พัฒนาและสงเสริมดานการตลาดสําหรับสินคาท่ัวไป  สินคาเกษตร  สินคาแปรรูป  และผลิตภัณฑชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. จัดงานแสดงสินคาเกษตร

สินคาแปรรูป  และผลติภณัฑ
ชุมชน

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี
อาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน

จัดงานแสดงสินคาเกษตร
สินคาแปรรูปและผลิตภณัฑ
ชุมชน ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

70,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

ประชาชนมีอาชีพและรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลดัฯ

2. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายสินคา
เกษตร  สินคาแปรรูป และ
ผลิตภณัฑชุมชน

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี
อาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายสินคา
เกษตร  สินคาแปรรูป  และ
ผลิตภณัฑชุมชน  ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

ประชาชนมีอาชีพและรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลดัฯ

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.3 พัฒนาและสงเสริมการรวมกลุม  สรางความเขมแข็งใหกับกลุมอาชีพในพื้นท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
รวมกลุมอาชีพ

สนับสนุนการจัดตั้งกลุม
อาชีพ ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

มีการรวมกลุมอาชีพในชุมชน
เพ่ิมมากข้ึน

สํานักปลดัฯ



57

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

2. สนับสนุนและพัฒนาการ
ดําเนินงานของกลุมอาชีพ

เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการ
ดําเนินงานของกลุมอาชีพ

สนับสนุนและพัฒนาการ
ดําเนินงานของกลุมอาชีพ
ตามโครงการของ อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

การดําเนินงานของกลุมอาชีพ
มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน

สํานักปลดัฯ

3. สงเสริมและพัฒนากองทุนเพ่ือ
การเกษตร

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
กองทุนเพ่ือการเกษตร

สงเสริมและพัฒนากองทุน
เพ่ือการเกษตร  ตาม
โครงการของ อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

การดําเนินงานของกองทุน
เพ่ือการเกษตรมีศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน

สํานักปลดัฯ

4. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลเพ็ญ

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใน
กลุมและเพ่ิมรายไดผลผลติใน
กลุม

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบล
เพ็ญโครงการของ อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(เกษตรอําเภอ/
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(เกษตรอําเภอ/
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(เกษตรอําเภอ/
ประชาคม)

สมาชิกในกลุมมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอ ผลผลิต
เพ่ิมรายของกลุมเพ่ิมข้ึน

สํานักปลดัฯ



58
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 พัฒนาและสงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน  เกษตรแบบอินทรีย  และสงเสริมการเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอยีดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1
.

สงเสริมการเรียนรูเกษตร
แบบผสมผสาน  เกษตร
แบบอินทรีย  และการ
เรียนรูแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูเกษตรแบบ
ผสมผสาน  เกษตรแบบอินทรยี
และการเรียนรูแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

สงเสริมการเรียนรูเกษตรแบบ
ผสมผสาน  เกษตรแบบ
อินทรีย  และการเรียนรูแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

ชุมชนมีการทําการเกษตร
แบบผสมผสาน  เกษตร
แบบอินทรีย  และแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลดัฯ

2
.

กอสราง ปรับปรุงอาคาร
สิ่งสาธารณูปโภคเพ่ือ
การเกษตร

เพ่ือปรับปรุงอาคารสิ่ง
สาธารณูปโภคเพ่ือการเกษตร

เพ่ือปรับปรุงอาคารสิ่ง
สาธารณูปโภคเพ่ือการเกษตร

100,000
อบต.เพ็ญ

150,000
อบต.เพ็ญ

200,000
อบต.เพ็ญ

ประชาชนมีอาคาร
สถานท่ีสําหรับใชเพ่ือ
การเกษตร

สํานักปลดัฯ

3
.

จัดตั้งศูนยเรียนรูเกษตร
ประจําตําบลเพ็ญ

เพ่ือจัดตั้งศูนยเรียนรูเกษตรประจาํ
ตําบลเพ็ญ ใหประชาชนไดศึกษา
หาความรูเก่ียวกับดานการเกษตร

จัดตั้งศูนยเรียนรูเกษตรประจาํ
ตําบลเพ็ญ จํานวน 1 แหง

100,000
อบต.เพ็ญ

100,000
อบต.เพ็ญ

100,000
อบต.เพ็ญ

ประชาชนมีอาคาร
สถานท่ีสําหรับใชเพ่ือ
การศึกษาหาความรูดาน
การเกษตร

สํานักปลดัฯ

4
.

สงเสริมการปลูกพืชปลอด
สารพิษ

เพ่ือสงเสริมการปลูกพืชปลอด
สารพิษ

สงเสริมการปลูกพืชปลอด
สารพิษ  ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

70,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

มีการปลูกพืชปลอด
สารพิษในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน

สํานักปลดัฯ

5
.

สงเสริมและพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนใน
หมูบานดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน

สงเสริมและพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
ตามโครงการของ  อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
อบต.เพ็ญ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
อบต.เพ็ญ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
อบต.เพ็ญ)

หมูบานในพ้ืนท่ี อบต.เพ็ญ
ไดรับการสงเสรมิและ
พัฒนาใหเปนหมูบานแหง
การเรยีนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง

สํานักปลดัฯ



59

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

6. สนับสนุนการดําเนินงาน
ของแหลงเรียนรูหรือศูนย
ถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรแบบ
ผสมผสาน  เกษตรแบบ
อินทรีย  และเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือจัดตั้งแหลงเรียนรูหรือศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตรแบบผสมผสาน  เกษตร
แบบอินทรีย  และเศรษฐกิจ
พอเพียง

จัดตั้งแหลงเรียนรูหรือศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรแบบผสมผสาน
เกษตรแบบอินทรีย  และ
เศรษฐกิจพอเพียง ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก แผน
ชุมชน)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
แผนชุมชน)

มีแหลงเรียนรูหรือศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตรแบบผสมผสาน
เกษตรแบบอินทรีย  และ
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลดัฯ

7. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ
ตาง ๆ  เชน เครื่องจักร
เครื่องยอยเศษวัชพืช

เพ่ือจัดหาเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ จัดหาเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ
เชน เครื่องจักร เครื่องยอย
เศษวัชพืช  ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

450,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

มีเครื่องผลิตปุยอินทรีย
ชีวภาพ  สําหรับใหบริการ
เกษตรกร

สํานักปลดัฯ

8. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตปุยอินทรยี
ชีวภาพ

เพ่ือจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ผลิตปุยอินทรียชีวภาพ

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตปุยอินทรยีชีวภาพ
ตามโครงการของ  อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ
(อบต.เพ็ญ)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(อบต.เพ็ญ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ
(อบต.เพ็ญ)

ลดตนทุนการผลิตและลด
การใชสารเคมี

สํานักปลดัฯ

9. สงเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษวัฒนธรรมและภมูิ
ปญญาทองถ่ินเก่ียว
กับขาว

สงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ
วัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน
เก่ียวกับขาว เชน ลงแขกเก่ียวขาว
ลงแขกดํานา  เปนตน

สงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ
วัฒนธรรมและภมูิปญญา
ทองถ่ินเก่ียวกับขาว ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

80,000.-
อบต.เพ็ญ
(อบต.เพ็ญ)

70,000.-
อบต.เพ็ญ
(อบต.เพ็ญ)

50,000.-
อบต.เพ็ญ
(อบต.เพ็ญ)

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับรู
ถึงวัฒนธรรมอันดงีาม
เก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน
เก่ียวกับขาว

สํานักปลดัฯ

10. ฝกอบรมยุวเกษตรใน
สถานศึกษา

เพ่ือฝกอบรมยุวเกษตรใน
สถานศึกษา เชน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  โรงเรียนในสังกัดภายในพ้ืนท่ี

ฝกอบรมยุวเกษตรใน
สถานศึกษา ตามโครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ
(อบต.เพ็ญ)

30,000.-
อบต.เพ็ญ
(อบต.เพ็ญ)

20,000.-
อบต.เพ็ญ
(อบต.เพ็ญ)

สถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ี
ไดรับความรูทางดาน
การเกษตร

สํานักปลดัฯ



603. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนในพื้นท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. อบรมสรางจิตสํานึกและความ

ตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชน

เพ่ืออบรมสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชน

อบรมสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหกับ
ประชาชน ตามโครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

30,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

40,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนมีจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สํานักปลดัฯ

2. รณรงคสรางจติสํานึกและความ
ตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชน

เพ่ือรณรงคสรางจติสํานึกและ
ความตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชน

รณรงคสรางจติสํานึกและ
ความตระหนักในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหกับ
ประชาชน ตามโครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

40,000.-
อบต.เพ็ญ

ประชาชนมีจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สํานักปลดัฯ



61แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวใหกับชุมชน

ปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

70,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

มีตนไมเพ่ิมข้ึน  สรางความ
อุดรมสมบูรณใหกับพ้ืนท่ีมาก
ข้ึน

สํานักปลดัฯ

2. พัฒนา  อนุรักษ  และฟนฟู
สวนปาชุมชน

เพ่ือพัฒนา  อนุรักษ  และ
ฟนฟูสวนปาชุมชน

พัฒนา  อนุรักษ  และฟนฟู
สวนปาชุมชน ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

70,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

สวนปาชุมชนไดรับการ
พัฒนา  อนุรักษ  และฟนฟู
ใหมีความอุดมสมบรูณมาก
ข้ึน

สํานักปลดัฯ



62
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. กอสรางรางระบายน้ํา

ทอระบายน้ํา
- กอสรางรางระบายนํ้าภายใน
หมูบาน หมูท่ี 4

- กอสรางรางระบายนํ้าภายใน
หมูบาน หมูท่ี 5

- กอสรางรางระบายนํ้าภายใน
หมูบาน  หมูท่ี 7

- กอสรางรางระบายนํ้าภายใน
หมูบาน  หมูท่ี 8

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
80,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
700,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

-

-

-

มีระบบบําบดันํ้าเสียในพ้ืนท่ี

มีระบบบําบดันํ้าเสียในพ้ืนท่ี

มีระบบบําบดันํ้าเสียในพ้ืนท่ี

มีระบบบําบดันํ้าเสียในพ้ืนท่ี

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



63

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- กอสรางวางทอระบายนํ้า
คสล. หมูท่ี 10 (ถนนเพ็ญ-
บานเหลา)

- กอสรางรางระบายนํ้า คสล.
ภายในหมูบาน หมูท่ี 10

- กอสรางวางทอระบายนํ้า
หมูท่ี 11 (สายไปนาเพียง)

- กอสรางวางทอระบายนํ้า
คสล. หมูท่ี 16
(ถนนเพ็ญ-บานเหลา)

- กอสรางวางทอระบายนํ้า
คสล. หมูท่ี 7 (ตามแนวลําหวย
หนองเปด-คุมโนนตาล)

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

วางทอระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

-

400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

700,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

450,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

แกไขปญหานํ้าทวมขัง

แกไขปญหานํ้าทวมขัง

แกไขปญหานํ้าทวมขัง

แกไขปญหานํ้าทวมขัง

แกไขปญหานํ้าทวมขัง

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

2. -กอสรางทอระบายน้ําเหลี่ยม
-กอสรางทอระบายนํ้าเหลีย่ม
หมูท่ี 7 (สายวัดปาโนนพอก-
โนนสังข)

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของชาวบาน

กอสรางบล็อคคอนเวิรส
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

- 300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

- ชาวบานไดรับความสะดวก
เวลาสญัจรไปมา

สวนโยธา



64
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4 จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. จัดหาถังขยะ เพ่ือจัดหาภาชนะรองรับขยะ

มูลฝอย
จัดหาภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอย  ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

มีภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอยเพียงพอและท่ัวถึง

สวนโยธา

2. รณรงคการคัดแยกขยะกอนท้ิง เพ่ือรณรงคใหประชาชนมีการ
คัดแยกขยะกอนท้ิง

รณรงคใหประชาชนมีการ
คัดแยกขยะกอนท้ิง  ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

ประชาชนมีการคดัแยกขยะ
กอนท้ิง  เกิดความสะดวก
และปลอดภัยในการจัดเก็บ

สวนโยธา

3. จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  วัสดุ
อุปกรณในการจดัเก็บขยะ

เพ่ือจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช
วัสดุอุปกรณในการจดัเก็บขยะ

จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช
วัสดุอุปกรณในการจดัเก็บ
ขยะ  ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

40,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

มีเครื่องมือ  เครื่องใช  วัสดุ
อุปกรณในการจดัเก็บขยะ

สวนโยธา

4. จัดหาสถานท่ีในการกําจัดขยะ เพ่ือจัดหาสถานท่ีในการกําจัด
ขยะ

จัดหาสถานท่ีในการกําจัด
ขยะ  ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

มีสถานท่ีในการกําจดัขยะ สวนโยธา



65
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.5 ปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. ลอมร้ัวรอบท่ีสาธารณะพรอม
ปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนท่ี
- ลอมรั้วรอบท่ีสาธารณะ
หมูท่ี 5

-ปรับปรุงภูมิทัศนชลประทาน
หมู 10

- ลอมรั้วรอบท่ีสาธารณะ
หมูท่ี 12

เพ่ือลอมรั้วรอบท่ีสาธารณะ
ในพ้ืนท่ี (รั้วลวดหนาม)

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศน
ชลประทานใหสวยงาม

เพ่ือลอมรั้วรอบท่ีสาธารณะ
ในพ้ืนท่ี (รั้วลวดหนาม)

ลอมรั้วรอบท่ีสาธารณะ
(รั้วลวดหนาม) ตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

ปรับปรุงภูมิทัศน
ชลประทานใหสวยงาม
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

ลอมรั้วรอบท่ีสาธารณะ
(รั้วลวดหนาม) ตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

-

-

-

120,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
120,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

มีการแบงเขตท่ีแนนอน
ระหวางท่ีสาธารณะกับท่ี
สวนบุคคล

ชลประทานไดรับการ
ปรับปรุงสามารถใชเปน
สถานท่ีจัดงานหรือ
ทองเท่ียวได
มีการแบงเขตท่ีแนนอน
ระหวางท่ีสาธารณะกับ
ท่ีสวนบุคคล

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



66
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

2. ปลูกตนไมรมิถนน  ทางเดิน
ไหลทาง

เพ่ือปลูกตนไมรมิถนน
ทางเดิน  ไหลทาง  ใหเกิด
ความรมรื่น  และสวยงาม

ปลูกตนไมรมิถนน  ทางเดิน
ไหลทาง  ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

40,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

เกิดความรมรื่นและสวยงาม
บริเวณริมถนน  ทางเดิน
และไหลทาง

สํานักปลดัฯ

3. จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  วัสดุ
อุปกรณเก่ียวกับงานสวน

เพ่ือจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช
วัสดุอุปกรณเก่ียวกับงานสวน

จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช
วัสดุอุปกรณเก่ียวกับ
งานสวน ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

40,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

มีเครื่องมือ  เครื่องใช  วัสดุ
อุปกรณเก่ียวกับงานสวน

สวนโยธา

4. ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน
ใหนาอยู

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศนในชุมชน
ใหนาอยู

ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนให
นาอยู ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

70,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

ภูมิทัศนในชุมชนมีความ
สวยงามนาอยู

สวนโยธา

5. ปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะ
(สระหลวง) หมูท่ี 5

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะ
ภายในชุมชนใหนาอยู

ปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะ
ภายในชุมชนใหนาอยู ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

- - 70,000.-
อบต.เพ็ญ

พ้ืนท่ีสาธารณะภายในชุมชน
มีความสวยงามนาอยู

สวนโยธา



674. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม

ตาง ๆ  ของโรงเรียน
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ
ของโรงเรียนในพ้ืนท่ี

สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ
ของโรงเรียนในพ้ืนท่ี ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

400,000.-
อบต.เพ็ญ

450,000.-
อบต.เพ็ญ

600,000.-
อบต.เพ็ญ

การดําเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน

สวนการ
ศึกษาฯ

2. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพ่ือสนับสนุนอาหารเสรมิ
(นม) ใหโรงเรียนในพ้ืนท่ี

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ใหโรงเรียนในพ้ืนท่ี  ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

1,100,000.-
อบต.เพ็ญ

1,200,000.-
อบต.เพ็ญ

1,300,000.-
อบต.เพ็ญ

เด็กนักเรยีนท่ีรับอาหารเสริม
(นม) อยางเพียงพอและ
ท่ัวถึง

สวนการ
ศึกษาฯ

3. จัดหาจักรยานยืมเรียนสําหรับ
เด็กนักเรยีนท่ียากจน

เพ่ือจัดหาจักรยานยืมเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนท่ียากจน

จัดหาจักรยานยืมเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนท่ี
ยากจน  ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

เด็กนักเรยีนท่ียากจนมี
พาหนะสําหรับเดินทางไป
โรงเรียน

สวนการ
ศึกษาฯ

4. สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องใช
และวัสดุอุปกรณทางการศึกษา

เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องใช  และวัสดุอุปกรณ
ทางการศึกษาใหกับโรงเรียน
ในพ้ืนท่ี

สนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องใช  และวัสดุอุปกรณ
ทางการศึกษา  ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

โรงเรียนมีเครื่องมือ
เครื่องใช  และวัสดุอุปกรณ
ทางการศึกษา

สวนการ
ศึกษาฯ

5. ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตของ
โรงเรียน (WIFI)

เพ่ือพัฒนาระบบระบบ
อินเตอรเน็ตของโรงเรียนให
เพียงพอและท่ัวถึง และ
นักเรียนจะไดมีแหลงคนควา
หาขอมูล

ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
โรงเรียน ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

350,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

นักเรียนไดมีอินเตอรเน็ตใช
เพ่ือศึกษา คนควาหาความรู
อยางเพียงพอและท่ัวถึง

สวนการ
ศึกษาฯ



68

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
6. สงเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษานอกโรงเรียน
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษานอกโรงเรยีน

สงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษานอกโรงเรยีน
ตามโครงการของ  อบต.
เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

70,000.-
อบต.เพ็ญ

90,000.-
อบต.เพ็ญ

การจัดการศึกษานอก
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน

สวนการ
ศึกษาฯ

7. สงเสริมและพัฒนาศูนยเรียนรู
ชุมชน

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศูนย
เรียนรูชุมชน

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศูนย
เรียนรูชุมชน

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

ศูนยเรียนรูของชุมชนไดรับ
การสงเสริมและพัฒนา

สวนการ
ศึกษาฯ

8. จัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ เพ่ือ
สงเสริมการศึกษาของเยาวชน
ในพ้ืนท่ี เชน กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

เพ่ือสงเสริมการศึกษาของ
เยาวชนในพ้ืนท่ีใหไดรับ
ประโยชนจากการจัดกิจกรรม

เพ่ือสงเสริมการศึกษาของ
เยาวชนในพ้ืนท่ี

60,000.-
อบต.เพ็ญ

60,000.-
อบต.เพ็ญ

60,000.-
อบต.เพ็ญ

เยาวชนในพ้ืนท่ีไดรับการ
สงเสริมการจัดกิจกรรม

สวนการ
ศึกษาฯ

9. อบรมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชน

เพ่ือจัดโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชน

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกเยาวชนในพ้ืนท่ี

50,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

10,000.-
อบต.เพ็ญ

เยาวชนในพ้ืนท่ีไดรับการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

สวนการ
ศึกษาฯ



69
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2 พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. พัฒนา  ปรับปรุง ซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือพัฒนา  ปรับปรุง  ซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ  อบต.
เพ็ญ

พัฒนา  ปรับปรุง  ซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

600,000.-
อบต.เพ็ญ

700,000.-
อบต.เพ็ญ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการ
พัฒนา  ปรับปรุง  และ
ซอมแซมใหมีสภาพเหมาะ
สําหรับการเรียนการสอน

สวนการ
ศึกษาฯ

2. จัดหาอาหารกลางวัน เพ่ือจัดหาอาหารกลางวันใหกับ
เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ของ  อบต.เพ็ญ

จัดหาอาหารกลางวันใหกับ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามโครงการของ อบต.เพ็ญ

600,000.-
อบต.เพ็ญ

700,000.-
อบต.เพ็ญ

800,000.-
อบต.เพ็ญ

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับอาหารกลางวันอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

สวนการ
ศึกษาฯ

3. จัดหาอาหารเสริม (นม) เพ่ือจัดหาอาหารเสริม (นม)
ใหกับเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ของ  อบต.เพ็ญ

จัดหาอาหารเสริม (นม)ใหกับ
เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

600,000.-
อบต.เพ็ญ

700,000.-
อบต.เพ็ญ

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับอาหารเสริม (นม)อยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

สวนการ
ศึกษาฯ

4. จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  และ
วัสดุอุปกรณทางการศึกษา

เพ่ือจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช
และวัสดุอุปกรณทางการ ศึกษา
ใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ  อบต.เพ็ญ

จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช
และวัสดุอุปกรณทางการ
ศึกษาตามโครงการของ อบต.
เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

250,000.-
อบต.เพ็ญ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องมือ
เครื่องใช  และวัสดุอุปกรณ
ทางการอยางเพียงพอและท่ัวถึง

สวนการ
ศึกษาฯ

5. จัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอน

จัดหาและพัฒนาส่ือการเรียน
การสอน

จัดหาและพัฒนาส่ือการเรียน
การสอนตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

75,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีส่ือการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
เพียงพอและท่ัวถึง

สวนการ
ศึกษาฯ

6. จัดหาเครื่องเลนสนามใหกับศพด.
ในสังกัด อบต.เพ็ญ

เพ่ือจัดหาเครื่องเลนสนามใหกับ
ศพด.ในสังกัด อบต.เพ็ญ

จัดหาเครื่องเลนสนามใหกับ
ศพด.ในสังกัด อบต.เพ็ญตาม
โครงการของอบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องเลน
สนามสําหรับเด็ก อยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

สวนการ
ศึกษาฯ

7. จัดกิจกรรมตาง ๆ  ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จัดกิจกรรมตาง ๆ  ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จัดกิจกรรมตาง ๆ  ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการ
ของ อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

มีกิจกรรมตาง ๆ  ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

สวนการ
ศึกษาฯ



70

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

8. จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหเพียงพอ

จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ  อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

700,000.-
อบต.เพ็ญ

900,000.-
อบต.เพ็ญ

มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพียงพอ
กับความตองการ

สวน
การศึกษาฯ

9. กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หมูท่ี 8

เพ่ือรองรับกับจํานวนนักเรยีน
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน

กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเหลาสูง หมูท่ี 8
ตามแบบอบต.เพ็ญ

- - 400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพียงพอ
กับความตองการ

สวน
การศึกษาฯ

10. กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หมูท่ี 9

เพ่ือรองรับกับจํานวนนักเรยีน
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน

กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานดอนสวรรค หมูท่ี 9
ตามแบบอบต.เพ็ญ

- 400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพียงพอ
กับความตองการ

สวน
การศึกษาฯ

11. สงเสริมสวัสดิการดานตาง ๆ
แกเด็กนักเรยีน

เพ่ือสงเสริมสวัสดิการดาน
ตาง ๆ แกเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี
ใหไดรับสวัสดิการ

สงเสริมสวัสดิการดาน
ตาง ๆ แกเด็กนักเรียนใน
พ้ืนท่ี

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

เด็กนักเรยีนในพ้ืนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สวน
การศึกษาฯ

12. ทัศนศึกษาแหลงเรยีนรูนอก
สถานท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดเรียนรู
นอกสถานท่ีเปนการเพ่ิม
ประสบการณชีวิต

สนับสนุนการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูนอกสถานท่ี
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

เด็กไดรับประสบการณใน
ชีวิตเพ่ิมข้ึน และไดความรู

สวน
การศึกษาฯ

13. กอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีอยูในความรับผดิชอบของ
อบต.เพ็ญ

กอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตามแบบอบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

250,000.-
อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

เด็กเล็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีความปลอดภัย

สวน
การศึกษาฯ

14. ปรับปรุง ซอมแซมรั้วของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ปรับปรุง ซอมแซมรั้วของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของอบต.เพ็ญ

ปรับปรุง ซอมแซมรั้วของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามแบบ
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

250,000.-
อบต.เพ็ญ

เด็กเล็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีความปลอดภัย

สวน
การศึกษาฯ



71
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.3 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทางศาสนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. ทํานุบํารุงศาสนสถาน  และ
สถานท่ีสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา
- กอสรางเมรุเผาศพประจํา
หมูบาน หมูท่ี 2

-ปรับปรุงซอมแซมศาสนสถาน
ภายในพ้ืนท่ี

-ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
ภายในพ้ืนท่ี

-กอสรางประตูโขง วัดโพนทอง
หมู 4

-กอสรางอุโบสถ หมู 10

เพ่ือทํานุบํารุงศาสนสถาน
และสถานท่ีสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

เพ่ือทํานุบํารุงศาสนสถาน
และสถานท่ีสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
ภายในพ้ืนท่ี

เพ่ือทํานุบํารุงศาสนสถาน
และสถานท่ีสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

เพ่ือทํานุบํารุงศาสนสถาน
และสถานท่ีสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

กอสรางเมรุเผาศพ
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

ปรับปรุงซอมแซมศาสน
สถาน  ภายในพ้ืนท่ี ตาม
โครงการของอบต.เพ็ญ

จัดทําโครงการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา
ภายในพ้ืนท่ีตามโครงการ
ของอบต.เพ็ญ
กอสรางประตูโขง ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

กอสรางอุโบสถตามแบบ
อบต.เพ็ญ

550,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

ศาสนสถาน  และสถานท่ี
สําหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาไดรับการทํานุบํารุงให
มีสภาพสมบรูณพรอมใชงาน
ศาสนสถาน และสถานท่ี
สําหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาไดรับการทํานุบํารุงให
มีสภาพสมบรูณพรอมใชงาน
พุทธศาสนาไดรับการทํานุ
บํารุงใหคงอยูสืบไป

ศาสนสถาน  และสถานท่ี
สําหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาไดรับการทํานุบํารุงให
มีสภาพสมบรูณพรอมใชงาน
ศาสนสถาน  และสถานท่ี
สําหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาไดรับการทํานุบํารุงให
มีสภาพสมบรูณพรอมใชงาน

สํานักปลดัฯ

สํานักปลดัฯ

สํานักปลดัฯ

สํานักปลดัฯ

สํานักปลดัฯ
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ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

-กอสรางประตูโขง วัดศรสีวาง
หมู 14

-กอสรางกําแพงวัดศรีสวาง
หมู 14

-กอสรางหองนํ้าศาลาพักศพ
ประจําหมูบาน หมู 14

-กอสรางศาลาพักศพ  หมู 16

-โครงการทําบุญตักบาตรเน่ือง
ในวันวิสาขบูชา

-โครงการทําบุญตักบาตรเน่ือง
ในวันเขาพรรษา

เพ่ือทํานุบํารุงศาสนสถาน
และสถานท่ีสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

เพ่ือทํานุบํารุงศาสนสถาน
และสถานท่ีสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

เพ่ือทํานุบํารุงศาสนสถาน
และสถานท่ีสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

เพ่ือทํานุบํารุงศาสนสถาน
และสถานท่ีสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

เพ่ือทํานุบํารุงพระศาสนา

เพ่ือทํานุบํารุงพระศาสนา

กอสรางประตูโขง ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

กอสรางกําแพงวัดศรสีวาง
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางหองนํ้า ตามแบบ
ของอบต.เพ็ญ

กอสรางศาลาพักศพ ตาม
แบบของอบต.เพ็ญ

จัดโครงการทําบุญตักบาตร
เน่ืองในวันวิสาขบูชา ตาม
โครงการของอบต.เพ็ญ

จัดโครงการทําบุญตักบาตร
เน่ืองในวันเขาพรรษา  ตาม
โครงการของอบต.เพ็ญ

250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

30,000.-
(อบต.เพ็ญ)

30,000.-
(อบต.เพ็ญ)

-

-

-

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
30,000.-

(อบต.เพ็ญ)

30,000.-
(อบต.เพ็ญ)

-

250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

30,000.-
(อบต.เพ็ญ)

30,000.-
(อบต.เพ็ญ)

ศาสนสถาน  และสถานท่ี
สําหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาไดรับการทํานุบํารุงให
มีสภาพสมบรูณพรอมใชงาน
ศาสนสถาน  และสถานท่ี
สําหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาไดรับการทํานุบํารุงให
มีสภาพสมบรูณพรอมใชงาน
ศาสนสถาน  และสถานท่ี
สําหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาไดรับการทํานุบํารุงให
มีสภาพสมบรูณพรอมใชงาน
ศาสนสถาน  และสถานท่ี
สําหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาไดรับการทํานุบํารุงให
มีสภาพสมบรูณพรอมใชงาน
พระพุทธศาสนาไดรับการสืบ
ทอด และเปนการเพ่ิมพูน
ความดีของผูท่ีรวมโครงการ

พระพุทธศาสนาไดรับการสืบ
ทอด และเปนการเพ่ิมพูน
ความดีของผูท่ีรวมโครงการ

สํานักปลดัฯ

สํานักปลดัฯ

สํานักปลดัฯ

สํานักปลดัฯ
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แนวทางการพัฒนาท่ี 4.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ  ฟนฟูประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. จัดกิจกรรมรัฐพิธี

วันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ
เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมรัฐ
พิธีตาง ๆ

จัดกิจกรรมรัฐพิธีตาง ๆ
ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

ประเพณีอันดีงามไดรับการ
อนุรักษและสืบสานใหคงอยู
กับทองถ่ิน

สํานักปลดัฯ

2. สงเสริม สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีทองถ่ิน

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีทองถ่ิน

สงเสริม สนับสนุนการจัด
งานประเพณีทองถ่ิน ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

ประเพณีอันดีงามไดรับการ
อนุรักษและสืบสานใหคงอยู
กับทองถ่ิน

สํานักปลดัฯ

3. จัดกิจกรรมประเพณีสําคญัใน
ทองถ่ิน  เชน  ประเพณีวัน
สงกรานตและวันผูสูงอายุ
ประเพณีบุญบั้งไฟ   เปนตน

เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรม
ประเพณีสําคญัในทองถ่ิน
เชน  ประเพณีวันสงกรานต
และวันผูสูงอายุ  ประเพณบีญุ
บั้งไฟ  ประเพณสีงกรานต
เปนตน

จัดกิจกรรมประเพณีสําคญั
ในทองถ่ิน  เชน  ประเพณี
วันสงกรานตและวันผู
สูงอายุ  ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีสงกรานต  เปนตน
ตามโครงการของ อบต.เพ็ญ

400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประเพณีอันดีงามไดรับการ
อนุรักษและสืบสานใหคงอยู
กับทองถ่ิน

สํานักปลดัฯ

4. สงเสริมและสนับสนุนการเลน
ดนตรีพ้ืนบาน

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
เลนดนตรีพ้ืนบาน

สงเสริมและสนับสนุนการ
เลนดนตรีพ้ืนบานตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

70,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประเพณีอันดีงามไดรับการ
อนุรักษและสืบสานใหคงอยู
กับทองถ่ิน

สํานักปลดัฯ

5. พัฒนา  สงเสริม  สนับสนุน
ภูมิปญญาทองถ่ิน

เพ่ือพัฒนา  สงเสริม
สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน

พัฒนา  สงเสริม  สนับสนุน
ภูมิปญญาทองถ่ินตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

70,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ภูมิปญญาทองถ่ินไดรบัการ
อนุรักษและสืบสานใหคงอยู
กับทองถ่ิน

สํานักปลดัฯ

6. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ตามโครงการของ อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

ภูมิปญญาทองถ่ินไดรบัการ
อนุรักษและสืบสานใหคงอยู
กับทองถ่ิน

สํานักปลดัฯ
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  กีฬา  นันทนาการ สวัสดิการสังคมและการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1 พัฒนาและสงเสริมการใหบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมและท่ัวถึงทุกพื้นท่ี สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพและอนามัยให
ประชาชนตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการรักษาสุขภาพดวยแพทยแผนไทย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานสาธารณสุข
มูลฐาน

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานสาธารณสุข
มูลฐาน

สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานสาธารณสุข
มูลฐานตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

400,000.-
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

การเนินงานดานสาธารณสุข
มูลฐานมีประสิทธิภาพ
ครอบคลมุและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี

สํานักปลดัฯ

2. สงเสริมกิจกรรมดานงาน
สาธารณสุขตาง ๆ เชน เยี่ยม
บานบริการสุขภาพ เกลือเสริม
ไอโอดีนเพ่ือทุกครอบครัว
สงเสริมอนามัยแมและเด็ก
ตรวจสุขภาพผูสูงอายุ  เปนตน

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมดานงาน
สาธารณสุขตาง ๆ เชน เยี่ยม
บานบริการสุขภาพ เกลือ
เสรมิไอโอดีนเพ่ือทุก
ครอบครัว  สงเสริมอนามัยแม
และเด็ก  ตรวจสุขภาพ
ผูสูงอายุ  เปนตน

สงเสริมกิจกรรมดานงาน
สาธารณสุขตาง ๆ เชน
เยี่ยมบานบริการสุขภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนเพ่ือทุก
ครอบครัว  สงเสริมอนามัย
แมและเด็ก  ตรวจสุขภาพ
ผูสูงอายุ  เปนตน  ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

250,000.-
อบต.เพ็ญ

การเนินงานดานสาธารณสุข
มูลฐานมีประสิทธิภาพ
ครอบคลมุและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี

สํานักปลดัฯ

3. การปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร

เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรม/
โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภกอนวัย
อันควร

สรางเครือขายเฝาระวัง
ปญหาระหวาง บาน
โรงเรียน ชุมชน ฯลฯ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(กรมสงเสริมฯ)

70,000.-
อบต.เพ็ญ

(กรมสงเสริมฯ)

90,000.-
อบต.เพ็ญ

(กรมสงเสริมฯ)

เด็กวัยรุนมีความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับปญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการมี
เพศสัมพันธกอนวันอันควร

สํานักปลดัฯ
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75

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

4. รณรงคสรางจติสํานึกและความ
ตระหนักในการปองกันโรค
การรักษาสุขภาพและอนามัยให
ประชาชน

เพ่ือรณรงคสรางจติสํานึกและ
ความตระหนักในการปองกัน
โรค  การรักษาสุขภาพและ
อนามัยใหประชาชน

รณรงคสรางจติสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ปองกันโรค  การรักษา
สุขภาพและอนามัยให
ประชาชนตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

70,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

ประชาชนมีจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการปองกัน
โรค  การรักษาสุขภาพและ
อนามัย

สํานักปลดัฯ

5. สงเสริมการแพทยแผนไทย เพ่ือสงเสริมการแพทยแผน
ไทย

สงเสริมการแพทยแผนไทย
ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

70,000.-
อบต.เพ็ญ

การแพทยแผนไทยไดรับการ
สงเสริมใหเปนท่ีรูจัก
กวางขวางมากข้ึน

สํานักปลดัฯ
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แนวทางการพัฒนาท่ี 5.2 ควบคุมและปองกันโรคติดตอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. จัดหาเครื่องมือ  และวัสดุอุปกรณ
ในการดําเนินงานปองกันโรคตาง
ๆ

เพ่ือจัดหาเครื่องมือ  และวัสดุ
อุปกรณในการดําเนินงาน
ปองกันโรคตาง ๆ

จัดหาเครื่องมือ  และวัสดุ
อุปกรณในการดําเนินงาน
ปองกันโรคตาง ๆ  ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

250,000.-
อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

มีเครื่องมือ  และวัสดุอุปกรณ
ในการดําเนินงานปองกันโรค
ตาง ๆ

สํานักปลัดฯ

2. สงเสริมและรณรงคปองกันโรค
ตาง ๆ  เชน  ไขเลือดออก  โรค
พิษสุนัขบา โรคไขหวัดนก  เปน
ตน

เพ่ือสงเสริมและรณรงคปองกัน
โรคตาง ๆ  เชน  ไขเลือดออก
โรคพิษสุนัขบา  โรคไขหวัดนก
เปนตน

สงเสริมและรณรงคปองกัน
โรคตางๆ เชน ไขเลือดออก
โรคพิษสุนัขบา  โรคไข หวัด
นก  เปนตน ตาม โครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

250,000.-
อบต.เพ็ญ

มีการสงเสริมและรณรงค
ปองกันโรคตาง ๆ  เชน
ไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา
โรคไขหวัดนก  เปนตน

สํานักปลัดฯ

3. ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปศุสัตว (อสป.)

เพ่ือฝกอบรมทบทวนอาสา
สมัครปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาใหทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ฝกอบรมทบทวนอาสา สมัคร
ปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา  ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

อาสาสมัครปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบาไดรับการ
ฝกอบรมทบทวนใหทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ

4. สรางเขตปลอดโรคพิษสุนัขบา เพ่ือใหประชาชนไมสัมผัสโรคพิษ
สุนัขบา

พ้ืนท่ีตําบลเพ็ญ เปนเขตปลอด
โรคพิษสุนัขบา

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจากปศุ
สัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจากปศุ
สัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจากปศุ
สัตวอําเภอ)

ประชาชนไมเสียชีวิตจากโรค
พิษสุนัขบา

สํานักปลัดฯ

5. ปองกันโรคปากและเทาเปอย ปองกันโรคระบาดของสัตว โค กระบือ 1,500 ตัว 100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจากปศุ
สัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจากปศุ
สัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจากปศุ
สัตวอําเภอ)

โค กระบือ 1,500 ตัว ไมเปน
โรคปากและเทาเปอย

สํานักปลัดฯ

6. ปองกันโรคไขหวัดนก ปองกันโรคระบาดของสัตว สัตวปก 4,500 ตัว 100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจากปศุ
สัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจากปศุ
สัตวอําเภอ)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจากปศุ
สัตวอําเภอ)

สัตวปก 4,500 ตัว ไมมีโรค สํานักปลัดฯ



77
แนวทางการพัฒนาท่ี 5.3 พัฒนาสถานท่ีสําหรับเลนกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  สงเสริมการจัดกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. กอสราง  พัฒนา  ปรับปรุง

สนามกีฬา  ลานกีฬา  และ
สถานท่ีออกกําลังกาย

เพ่ือกอสราง พัฒนา ปรับปรุง
สนามกีฬา  ลานกีฬา  และ
สถานท่ีออกกําลังกาย

กอสราง  พัฒนา  ปรับปรุง
สนามกีฬา  ลานกีฬา  และ
สถานท่ีออกกําลังกาย
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

600,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

900,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

1,200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

มีสนามกีฬา  ลานกีฬา  และ
สถานท่ีออกกําลังกายท่ีได
มาตรฐาน

สํานักปลดัฯ

2. กอสรางลานกีฬา (ภายใน
หมูบาน) หมูท่ี 5

เพ่ือกอสรางลานกีฬาประจาํ
หมูบานใหกับเยาวชนใชเปน
สถานท่ีออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา ตามแบบ
ของอบต.เพ็ญ

- - 300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

มีสนามกีฬา  ลานกีฬา  และ
สถานท่ีออกกําลังกายท่ีได
มาตรฐาน

สํานักปลดัฯ

3. จัดหาอุปกรณกีฬา เพ่ือจัดหาอุปกรณกีฬาใหกับ
หมูบานในพ้ืนท่ี

จัดหาอุปกรณกีฬาตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

250,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

เยาวชนและประชาชนมี
อุปกรณกีฬาอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

สํานักปลดัฯ

4. จัดแขงขันกีฬาและเขารวมการ
แขงขันกีฬา

เพ่ือจัดแขงขันกีฬาในพ้ืนท่ี จัดแขงขันกีฬาตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

350,000.-
อบต.เพ็ญ

400,000.-
อบต.เพ็ญ

เยาวชนและประชาชนมี
อุปกรณกีฬาอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

สํานักปลดัฯ

5. จัดกิจกรรมสงเสรมิการออก
กําลังกาย  เชน  การเตน
แอโรบิค  เปนตน

เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสรมิการ
ออกกําลังกาย  เชน การเตน
แอโรบิค  เปนตน

จัดกิจกรรมสงเสรมิการออก
กําลังกายตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

เยาวชนและประชาชนมี
กิจกรรมออกกําลังกาย
รวมกัน  สงเสริมสุขภาพและ
ความสามัคคี

สํานักปลดัฯ

6. สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ
ตาง ๆ เพ่ือสงเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของคนในชุมชน

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
นันทนาการ ตาง ๆ เพ่ือ
สงเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของคนในชุมชน

จัดกิจกรรมสงเสรมิ
นันทนาการ ตาง ๆ เพ่ือ
สงเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของคนในชุมชน

40,000.-
อบต.เพ็ญ

40,000.-
อบต.เพ็ญ

40,000.-
อบต.เพ็ญ

คนในชุมชนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน

สํานักปลดัฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

7. สนับสนุนเครื่องดนตรีพ้ืนบาน
หมูท่ี 3

เพ่ือสนับสนุนเครื่องดนตรี
พ้ืนบานใหกับหมูบานท่ี
ประสงคขอรับการสนับสนุน

สนับสนุนเครื่องดนตรี
พ้ืนบานใหกับหมูบานท่ี
ประสงคขอรับการสนับสนุน
ตามโครงการของ  อบต.
เพ็ญ

- 100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

- ประชาชนในหมูบานมีเครื่อง
ดนตรไีวใชประโยชน เชน
งานบุญประเพณีตางๆ

สํานักปลดัฯ

8. สนับสนุนเครื่องดนตรีพ้ืนบาน
หมูท่ี 5

เพ่ือสนับสนุนเครื่องดนตรี
พ้ืนบานใหกับหมูบานท่ี
ประสงคขอรับการสนับสนุน

สนับสนุนเครื่องดนตรี
พ้ืนบานใหกับหมูบานท่ี
ประสงคขอรับการสนับสนุน
ตามโครงการของ  อบต.
เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

- - ประชาชนในหมูบานมีเครื่อง
ดนตรไีวใชประโยชน เชน
งานบุญประเพณีตางๆ

สํานักปลดัฯ

9. กอสรางลานกีฬา (ภายใน
หมูบาน) หมูท่ี 10

เพ่ือกอสรางลานกีฬาประจาํ
หมูบานใหกับเยาวชนใชเปน
สถานท่ีออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา  ตามแบบ
ของอบต.เพ็ญ

- 300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

- มีสนามกีฬา  ลานกีฬา  และ
สถานท่ีออกกําลังกายท่ีได
มาตรฐาน

สํานักปลดัฯ

10. สนับสนุนเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมูบาน หมู 17

เพ่ือสนับสนุนเครื่องออกกําลัง
กายประจําหมูบาน

สนับสนุนเครื่องออกกําลัง
กายประจําหมูบาน
ตามโครงการของอบต.เพ็ญ

- 300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

- มีเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูบานท่ีไดมาตรฐาน

สํานักปลดัฯ
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แนวทางการพัฒนาท่ี 5.4 พัฒนา  สงเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและเพิ่มศักยภาพแกประชาชนในพื้นท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. จัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ เพ่ือจัดสวัสดิการสําหรับ
ผูสูงอายุ เชน  ตัดแวนสายตา
ฟนปลอม
เปนตน

จัดสวัสดิการสําหรับ
ผูสูงอายุ ตามโครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ

1,000,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ผูสูงอายไุดรับการจดั
สวัสดิการอยางเพียงพอและ
ท่ัวถึงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สํานักปลดัฯ

2. จัดสวัสดิการสําหรับผูพิการ เพ่ือจัดสวัสดิการสําหรับผู
พิการ

จัดสวัสดิการสําหรับผูพิการ
ตามโครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ผูพิการไดรับการจัดสวัสดิการ
อยางเพียงพอและท่ัวถึง  มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สํานักปลดัฯ

3. จัดสวัสดิการสําหรับผูติดเช้ือ
HIV

เพ่ือจัดสวัสดิการสําหรับ
ผูติดเช้ือ HIV

จัดสวัสดิการสําหรับ
ผูติดเช้ือ HIV ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ผูติดเช้ือ HIV ไดรับการจดั
สวัสดิการอยางเพียงพอและ
ท่ัวถึง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สํานักปลดัฯ

4. จัดสวัสดิการสําหรับ
ผูดอยโอกาส

เพ่ือจัดสวัสดิการสําหรับ
ผูดอยโอกาส

จัดสวัสดิการสําหรับ
ผูดอยโอกาสตามโครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

120,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ผูดอยโอกาสไดรับการจัด
สวัสดิการอยางเพียงพอและ
ท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สํานักปลดัฯ

5. เพ่ิมประสิทธิภาพองคกรสตรี พัฒนาองคกรสตรีทุกระดับให
มีศักยภาพในการขับเคลื่อน
พัฒนาชุมชน

จัดโครงการฝกอบรม ตาม
โครงการของอบต.เพ็ญ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

องคกรสตรีทุกระดับมี
ศักยภาพในการขับเคลื่อน
ชุมชน

สํานักปลดัฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

6. ซอมแซมบานใหราษฎรท่ี
ยากจน

เพ่ือซอมแซมบานใหราษฎรท่ี
ยากจน

ซอมแซมบานใหราษฎรท่ี
ยากจน ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ราษฎรท่ียากจนไดรับความ
ชวยเหลือ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน

สํานักปลดัฯ

7. กอสรางบานเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือกอสรางบานใหราษฎรท่ี
ยากจน

กอสรางบานใหราษฎรท่ี
ยากจน ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครง0การจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ราษฎรท่ียากจนไดรับความ
ชวยเหลือ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน

สํานักปลดัฯ

8. จัดหาเครื่องกันหนาวใหกับ
ราษฎรท่ียากจน

เพ่ือจัดหาเครื่องกันหนาว
ใหกับราษฎรท่ียากจน

จัดหาเครื่องกันหนาวใหกับ
ราษฎรท่ียากจน ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ราษฎรท่ียากจนไดรับความ
ชวยเหลือ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน

สํานักปลดัฯ

9. คืนสายตาใหกับผูมีปญหา
เก่ียวกับการมองเห็น

เพ่ือคืนสายตาใหกับผูมปีญหา
เก่ียวกับการมองเห็น

จัดหาแวนสายตาใหกับผูมี
ปญหาเก่ียวกับการมองเห็น
ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ผูมีปญหาสายตาท่ียากจน
ไดรับความชวยเหลือ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สํานักปลดัฯ

10. การเสริมสรางครอบครัวอบอุน
เขมแข็ง

เพ่ือสรางความรักความเขาใจ
และความสัมพันธท่ีดรีะหวาง
ครอบคัว

จัดโครงการเสริมสราง
ครอบครัวอบอุนเขมแข็ง
ตามโครงการอบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(กรมสงเสริมฯ)

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(กรมสงเสริมฯ)

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(กรมสงเสริมฯ)

สมาชิกในครอบครัวไดรับ
ความรูความเขาใจในบทบาท
หนาท่ีของตนเอง

สํานักปลดัฯ

11. การปองกันและแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว

เพ่ือใหสังคมและชุมชนมีสวน
รวมในการปองกัน แกไข
ปญหาและสรางเครือขายเฝา
ระวังในพ้ืนท่ี

จัดโครงการปองกันและ
แกไขปญหาความรุนแรงตอ
เด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว ตามโครงการ
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(กรมสงเสริมฯ)

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(กรมสงเสริมฯ)

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(กรมสงเสริมฯ)

ชุมชนและประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็นความสําคญั
ของปญหาความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน

สํานักปลดัฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

12. รวมพลังสตรี กระตุนองคกรสตรีใหเกิด
กําลังใจและมีกิจกรรมรวมกับ
สวนราชการ

องคกรสตรีทุกระดับรวม
กิจกรรมเพ่ือแสดงพลังและ
ศักยภาพ

15,000.-
อบต.เพ็ญ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

ยกระดับความสําคัญของ
องคกรสตรีใหมีความเทา
เทียมกันในสังคม

สํานักปลดัฯ

13. สนับสนุนกลุมสตรีประจาํ
หมูบานภายในเขตพ้ืนท่ี อบต.
เพ็ญ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมของกลุม
สตรภีายในเขตพ้ืนท่ีต.เพ็ญ

กลุมสตรไีดมีกิจกรรมและ
บทบาทมากข้ึนในสังคม

150,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

กลุมสตรีในพ้ืนท่ีมีบทบาท
และพัฒนาชุมชนมากข้ึน

สํานักปลดัฯ

14. พัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ี

จัดโครงการฝกอบรมเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีมีการ
พัฒนาในหลาย ๆ ดาน

สํานักปลดัฯ

15. จัดตั้งชมรมผูสูงอายุ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูสูงอายุ
ในเขตอบต.เพ็ญ

จัดตั้งชมรมผูสูงอายุในเขต
อบต.เพ็ญ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

ชมรมผูสูงอายุมีความเขมแข็ง
และมีศักยภาพ

สํานักปลดัฯ

16. สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา
ผูพิการและผูดอยโอกาส

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนชรา
ผูพิการและผูดอยโอกาส

จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนชรา ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส ตามโครงการ
อบต.เพ็ญ

40,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

คนชรา ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส มีคณุภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

สํานักปลดัฯ

แนวทางการพัฒนาท่ี 5.5 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวในพื้นท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. พัฒนาและสงเสรมิการ
ทองเท่ียว

เพ่ือเปนการสงเสรมิและ
พัฒนาการทองเท่ียวภายใน
ตําบลเพ็ญ

พัฒนาและสงเสรมิการ
ทองเท่ียวภายในพ้ืนท่ีตาม
โครงการของอบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

30,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

30,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

มีแหลงทองเท่ียวภายในพ้ืนท่ี สํานักปลดัฯ
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบรอย จัดระบบเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

แนวทางการพัฒนาท่ี 6.1 พัฒนาและดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จัดระบบปองกันเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอยีดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. ฝกอบรมใหความรูแก
ผูปฏิบัติงานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน
เจาหนาที่  อปพร. ทีมกูชพีกูภัย
เปนตน

เพื่อฝกอบรมใหความรูแก
ผูปฏิบัติงานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน
เจาหนาที่  อปพร. ทีมกูชพี
กูภัย  เปนตน

ฝกอบรมใหความรูแก
ผูปฏิบัติงานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตาม
โครงการของ
อบต.เพญ็

300,000.-
อบต.เพญ็

300,000.-
อบต.เพญ็

300,000.-
อบต.เพญ็

ผูปฏิบัติงานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีความรู
ความสามรถในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัดฯ

2. โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ตํารวจบาน

เพื่อฝกอบรมใหความรูแก
อาสาสมัครตํารวจบาน

ฝกอบรมใหความรูแก
อาสาสมัครตํารวจบาน
ตามโครงการของอบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพญ็

150,000.-
อบต.เพญ็

150,000.-
อบต.เพญ็

ผูปฏิบัติงานอาสาสมัครตํารวจ
บานมีความรู  ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัดฯ

3. จัดหาครุภัณฑ  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช  วัสดุอุปกรณเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจัดหาครุภัณฑ  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช  วัสดุอุปกรณเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย

จัดหาครุภัณฑ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช วัสดุอุปกรณเกีย่ว
กับการปฏิบัติงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ตามโครงการของ  อบต.เพญ็

100,000.-
อบต.เพญ็

100,000.-
อบต.เพญ็

100,000.-
อบต.เพญ็

มีครุภัณฑ  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช  วัสดุอุปกรณ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัดฯ

4. สงเสริมและสนับสนุนการต้ังจุด
บริการประชาชน

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ต้ังจุดบริการประชาชน

สงเสริมและสนับสนุนการต้ัง
จุดบริการประชาชนตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพญ็

150,000.-
อบต.เพญ็

150,000.-
อบต.เพญ็

มีการต้ังจุดบริการประชาชน
อยางทัว่ถึง  ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย

สํานักปลัดฯ

5. ติดต้ังไฟสญัญาณจราจรตามจุด
ทางรวมทางแยก

เพื่อติดต้ังไฟสัญญาณจราจร
ตามจุดทางรวมทางแยก

ติดต้ังไฟสญัญาณจราจรตาม
จุดทางรวมทางแยก ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพญ็

150,000.-
อบต.เพญ็

150,000.-
อบต.เพญ็

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การคมนาคมสัญจรไปมา

สํานักปลัดฯ

6 ปายบอกชือ่ถนนพรอมปรับปรุง
ภูมิทัศน

เพื่อติดต้ังปายบอกชื่อถนน
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน

ตดต้ังปายบอกชือ่ถนนพรอม
ปรับปรุงภูมิทัศนตาม
โครงการอบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพญ็

50,000.-
อบต.เพญ็

50,000.-
อบต.เพญ็

ประชาชนรูเสนทางในการ
สัญจรไปมา

สํานักปลัดฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

7. สนับสนุนคาใชจายในการ
ดําเนินงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เชน เบี้ยเลี้ยงใน
การปฏิบัติงานของ อปพร.เปน
ตน

เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการ
ดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

สนับสนุนคาใชจายในการ
ดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

ผูปฏิบัติงานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายในการ
ดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

สํานักปลดัฯ

8. สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัดานตาง ๆ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัดาน
ตาง ๆ

สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัดาน
ตาง ๆ ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

การดําเนินกิจกรรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัดาน
ตาง ๆ  ไดรับสงเสริมและ
สนับสนุน

สํานักปลดัฯ

9. สงเสริมกิจการศูนยอปพร.และ
ศูนยกูชีพกูภัย อบต.เพ็ญ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
กิจการศูนยอปพร.และศูนยกู
ชีพกูภัยอบต.เพ็ญ

สงเสริมและสนับสนุน
กิจการศูนยอปพร.และศูนย
กูชีพกูภัยอบต.เพ็ญ ตาม
โครงการของอบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

60,000.-
อบต.เพ็ญ

70,000.-
อบต.เพ็ญ

การดําเนินกิจกรรมของศูนย
อปพร.และศูนยก็ชีพกูภัยของ
อบต.เพ็ญ  ในดานตาง ๆ
ไดรับสงเสริมและสนับสนุน

สํานักปลดัฯ

10. ฝกอบรมหลักสตูรอาสาสมัคร
ปองกันไฟปา ใหแกเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน

เพ่ือฝกอบรมใหความรูแก
อาสาสมัครปองกันไฟปาของ
อบต.เพ็ญ

ฝกอบรมใหความรูแก
อาสาสมัครปองกันไฟปา
ตามโครงการของอบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

ผูปฏิบัติงานดานปองกันไฟ
ปามีความรู  ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลดัฯ

11. รณรงคประชาสัมพันธดานการ
ควบคุมไฟฟาใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับทราบ

เพ่ือจัดทําโครงการรณรงค
ประชาสมัพันธดานการ
ควบคุมไฟฟาใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับทราบ

จัดทําโครงการรณรงค
ประชาสมัพันธดานการ
ควบคุมไฟฟาใหประชาชน
ในพ้ืนท่ีไดรับทราบ ตาม
โครงการของอบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ความรูในการปองกันไฟปา

สํานักปลดัฯ

12. โครงการปองกันไฟปาและดับ
ไฟปาในพ้ืนท่ีตําบลเพ็ญ

เพ่ือจัดทําโครงการปองกันไฟ
ปาและดบัไฟปาในพ้ืนท่ีตําบล
เพ็ญ

จัดทําโครงการปองกันไฟปา
และดับไฟปาในพ้ืนท่ีตําบล
เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความ
ปลอดภัยจากไฟปา ลดความ
สูญเสียจากการเกิดไฟปา

สํานักปลดัฯ
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แนวทางการพัฒนาท่ี 6.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ตลอดจนรณรงค  ใหความรูแกประชาชนในพื้นท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

รณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

ปญหายาเสพตดิลดลง สํานักปลดัฯ

แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแกประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. รณรงคสรางจติสํานึกและความ
ตระหนักในระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชน

เพ่ือรณรงคสรางจติสํานึกและ
ความตระหนักในระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชน

รณรงคสรางจติสํานึกและ
ความตระหนักในระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชน
ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

สํานักปลดัฯ

2. ฝกอบรมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ปกปองสถาบัน (อสป.)

เพ่ือฝกอบรมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ปกปองสถาบัน (อสป.)

ฝกอบรมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ปกปองสถาบัน (อสป.)

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบตัิงานของ
อาสาสมัครปกปองสถาบัน
(อสป.)

สํานักปลดัฯ

3. จัดกิจกรรมเพ่ือเปนการ
เทิดพระเกียรติในหลวงและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

เพ่ือจัดกิจกรรมเทิดพระ
เกียรติในหลวงและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริยซึ่ง
แสดงถึงความจงรักภักดี

จัดกิจกรรมเพ่ือเปนการ
เทิดพระเกียรติในหลวง
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยตาม
โครงการของอบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

ประชาชนไดแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

สํานักปลดัฯ
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 สงเสริมการดําเนินงานของประชาคมทุกระดับใหมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม
ศาลาประชาคมและสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณของประชาคม
หมูบาน
-กอสรางหองนํ้าศาลาประชาคม
หมูท่ี 16

-จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าประจํา
หมูบาน  หมูท่ี 14

-จัดซื้อตูรับไปรษณียประจํา
ครัวเรือน หมูท่ี 17

เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของ
ประชาคมหมูบาน

เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของ
ประชาคมหมูบาน

เพ่ือจัดซื้อตูรับไปรษณีย
ประจําครัวเรือน

กอสรางหองนํ้าศาลา
ประชาคม หมูท่ี 16 ตาม
แบบอบต.เพ็ญ

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าประจํา
หมูบาน  หมูท่ี 14 จํานวน
1 เครื่อง

จัดซื้อตูรับไปรษณียประจํา
ครัวเรือน ตามโครงการ
อบต.เพ็ญ

-

-

-

60,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)
60,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

30,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาคมหมูบานมีความ
เขมแข็ง

ประชาคมหมูบานมีความ
เขมแข็ง

ประชาคมหมูบานมีความ
เขมแข็ง

สํานักปลดั

สํานักปลดั

สํานักปลดั

2. - กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม
หอกระจายขาว

เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของ
ประชาคมหมูบาน

กอสราง  ปรับปรุง
ซอมแซมหอกระจายขาว
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาคมหมูบานมีความ
เขมแข็ง

สํานักปลดัฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

3. สงเสริมและสนับสนุนการจัด
เวทีประชาคม

เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของ
ประชาคมหมูบาน

สงเสริมและสนับสนุนการ
จัดเวทีประชาคม ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาคมหมูบานมีความ
เขมแข็ง

สํานักปลดัฯ

4. สนับสนุนครุภณัฑ  เครื่องมือ
เครื่องใช  วัสดุอุปกรณสําหรับ
การดําเนินงานของประชาคม

เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของ
ประชาคมหมูบาน

สนับสนุนครุภณัฑ
เครื่องมือ  เครื่องใช  วัสดุ
อุปกรณสาํหรับการ
ดําเนินงานของประชาคม
ตามโครงการของ อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

600,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

700,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาคมหมูบานมีความ
เขมแข็ง

สํานักปลดัฯ

5. สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ  ของ
ประชาคมหมูบาน

เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของ
ประชาคมหมูบาน

สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ  ของ
ประชาคม ตามโครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

300,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

400,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาคมหมูบานมีความ
เขมแข็ง

สํานักปลดัฯ

6. สงเสริมและสนับสนุนให
ประชาคมเขามามสีวนรวมใน
การบริหารจัดการ

เพ่ือสงเสรมิความเขมแข็งของ
ประชาคมหมูบาน

สงเสริมและสนับสนุนให
ประชาคมเขามามสีวนรวม
ในการบริหารจัดการ ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

70,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาคมหมูบานมีความ
เขมแข็ง

สํานักปลดัฯ

7. จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของ
ประชาคมหมูบาน

จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน
ตาม โครงการของ
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาคมหมูบานมีความ
เขมแข็ง

สํานักปลดัฯ

8. พัฒนาการจัดทําแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาการจัดทําแผน
ชุมชน

พัฒนาการจัดทําแผนชุมชน
ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

ประชาคมหมูบานมีความ
เขมแข็ง

สํานักปลดัฯ



87
แนวทางการพัฒนาท่ี 7.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. ฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผูบริหาร  สมาชิกสภา  ผูนํา
ทองถ่ิน  และบุคลากรของ
องคกร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหาร
สมาชิกสภา  ผูนําทองถ่ิน
และบุคลากรขององคกร

ฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผูบริหาร  สมาชิกสภา  ผูนํา
ทองถ่ิน  และบุคลากรของ
องคกรตาม โครงการของ
อบต.เพ็ญ

750,000.-
อบต.เพ็ญ

800,000.-
อบต.เพ็ญ

800,000.-
อบต.เพ็ญ

บุคลากรมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน

สํานักปลดัฯ

2. สงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรเขารับการศึกษาและ
ฝกอบรมหลักสตูรตาง ๆ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหาร
สมาชิกสภา  ผูนําทองถ่ิน
และบุคลากรขององคกร

สงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรเขารับการศึกษา
และฝกอบรมหลักสตูร
ตาง ๆ  ตาม โครงการของ
อบต.เพ็ญ

800,000.-
อบต.เพ็ญ

1,000,000.-
อบต.เพ็ญ

1,200,000.-
อบต.เพ็ญ

บุคลากรมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน

สํานักปลดัฯ

3. ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการดาํเนินงาน
ขององคกร

เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการ
ดําเนินงานขององคกร

ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการดาํเนินงาน
ขององคกรตาม โครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

ทราบความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการดาํเนินงาน
ขององคกร สามารถนํามา
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน

สํานักปลดัฯ

4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมลู
ขาวสารและผลการดําเนินงาน
ขององคกร

เพ่ือประชาสมัพันธขอมูล
ขาวสารและผลการดําเนินงาน
ขององคกร

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตาม โครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

400,000.-
อบต.เพ็ญ

ประชาชนไดรับรูขอมลู
ขาวสารและผลการดําเนินงาน
ขององคกร

สํานักปลดัฯ



88

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

700,000.-
อบต.เพ็ญ

900,000.-
อบต.เพ็ญ

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

สํานักปลดัฯ

6. พัฒนาระบบอินเตอรเน็ต
ตําบลเพ่ือประชาชน

เพ่ือพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต
ตําบลเพ่ือประชาชน

พัฒนาระบบอินเตอรเน็ต
ตําบลเพ่ือประชาชนตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

70,000.-
อบต.เพ็ญ

ระบบอินเตอรเน็ตตําบลไดรับ
การพัฒนาเพ่ือบริการ
ประชาชน

สํานักปลดัฯ

7. รณรงคสรางจติสํานึกในดาน
คุณธรรม  จริยธรรมและ
ทัศนคติท่ีดีในการใหบริการ
ประชาชนแกบุคลากรของ
องคกร

เพ่ือรณรงคสรางจติสํานึกใน
ดานคุณธรรม  จริยธรรมและ
ทัศนคติท่ีดีในการใหบริการ
ประชาชนแกบุคลากรของ
องคกร

รณรงคสรางจติสํานึกในดาน
คุณธรรม  จริยธรรมและ
ทัศนคติท่ีดีในการใหบริการ
ประชาชนแกบุคลากรของ
องคกรตาม โครงการของ
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

บุคลากรมีจิตสํานึกในดาน
คุณธรรม  จริยธรรมและ
ทัศนคติท่ีดีในการใหบริการ
ประชาชน

สํานักปลดัฯ

8. ตรวจนิเทศการปฏิบตัิงานของ
หนวยงานในสังกัด

เพ่ือตรวจนิเทศการปฏิบตัิงาน
ของหนวยงานในสังกัด

ตรวจนิเทศการปฏิบตัิงาน
ของหนวยงานในสังกัด

20,000.-
อบต.เพ็ญ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

บุคลากรมีจิตสํานึกในดาน
คุณธรรม  จริยธรรมและ
ทัศนคติท่ีดีในการใหบริการ
ประชาชน

สํานักปลดัฯ



89
แนวทางการพัฒนาท่ี 7.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีเครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย  เหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. จัดหาครภุณัฑ  เครื่องมือ

เครื่องใช  และอุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จัดหาครภุณัฑ  เครื่องมือ
เครื่องใช  และอุปกรณใน
การปฏิบัติงาน ตาม
โครงการของ อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

สํานักปลดัฯ

2. จัดหายานพาหนะในการ
ปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จัดหายานพาหนะในการ
ปฏิบัติงานตาม โครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ

2,500,000.-
อบต.เพ็ญ

3,000,000.-
อบต.เพ็ญ

3,000,000.-
อบต.เพ็ญ

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

สํานักปลดัฯ

3. ปรับปรุง  ซอมแซมครุภณัฑ
เครื่องมือ  เครื่องใช  และ
อุปกรณในการปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ปรับปรุง  ซอมแซมครุภณัฑ
เครื่องมือ  เครื่องใช  และ
อุปกรณในการปฏิบัติงาน
ตาม โครงการของ  อบต.
เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

สํานักปลดัฯ



90แนวทางการพัฒนาท่ี 7.4 พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมและเอ้ืออํานวยตอการใหบริการประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. ตอเติม  พัฒนา  ปรับปรุง

ซอมแซมอาคารสถานท่ีให
เหมาะสมกับการใหบริการ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ตอเติม  พัฒนา  ปรับปรุง
ซอมแซมอาคารสถานท่ีให
เหมาะสมกับการใหบริการ
ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

สํานักปลดัฯ

2. พัฒนา  ปรับปรุงภูมิทัศนของ
สถานท่ีใหเหมาะสมกับการ
ใหบริการ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนา  ปรับปรุงภูมิทัศน
ของสถานท่ีใหเหมาะสมกับ
การใหบริการ ตามโครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

สํานักปลดัฯ

3. กอสรางรั้ว อบต.เพ็ญ เพ่ือกอสรางรั้วลอมรอบ
สํานักงาน อบต.เพ็ญ

กอสรางรั้วลอมรอบ
สํานักงาน อบต.เพ็ญตาม
แบบท่ีอบต.เพ็ญกําหนด

600,000.-
อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

สํานักงานมีรั้วรอบขอบชิด
มีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลดัฯ

4. ซอมแซมรั้ว อบต.เพ็ญ เพ่ือซอมแซมรั้วสํานักงาน
อบต.เพ็ญ

ซอมแซมรั้วสํานักงาน
อบต.เพ็ญตามแบบท่ี
อบต.เพ็ญกําหนด

400,000.-
อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

รั้วของอบต.เพ็ญไดรับการ
ซอมแซมและสามารถใชงาน
ไดปกติ

สํานักปลดัฯ

5. เทพ้ืนคสล.โรงจอดรถและรอบ
อาคารสํานักงาน อบต.เพ็ญ

เพ่ือเทพ้ืนคสล.โรงจอดรถ
และรอบอาคารสาํนักงาน
อบต.เพ็ญ

เทพ้ืนคสล.โรงจอดรถและ
รอบอาคารสํานักงาน อบต.
เพ็ญ  ตามแบบท่ีอบต.เพ็ญ
กําหนด

600,000.-
อบต.เพ็ญ

700,000.-
อบต.เพ็ญ

800,000.-
อบต.เพ็ญ

ทัศนียภาพมีความสวยงาม
และสะอาด เรียบรอย

สํานักปลดัฯ



91
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

6. กอสรางศูนย อปพร.
อบต.เพ็ญ

เพ่ือกอสรางศูนย อปพร.
อบต.เพ็ญ

กอสรางศูนย อปพร.ตาม
แบบของอบต.เพ็ญ

250,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

ศูนยอปพร.อบต.เพ็ญ
มีสํานักงานสําหรับใชใน
ราชการ

สํานักปลดัฯ

7. กอสรางโรงซอมบํารุง เพ่ือกอสรางโรงซอมบํารุง
ประจําอบต.เพ็ญ

กอสรางโรงซอมบํารุง
ตามแบบอบต.เพ็ญ

400,000.-
อบต.เพ็ญ

250,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

.อบต.เพ็ญมโีรงซอมบํารุง
สําหรับซอมบํารุงทรัพยสิน
ของราชการ

สํานักปลดัฯ

8. ปรับปรุง ซอมแซม ตอเตมิ
ศูนยอปพร. อบต.เพ็ญ

เพ่ือปรับปรุง ซอมแซม ตอเตมิ
ศูนยอปพร. อบต.เพ็ญ

ปรับปรุง ซอมแซม ตอเตมิ
ศูนยอปพร. อบต.เพ็ญ
ตามแบบของอบต.เพ็ญ

250,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

ศูนยอปพร.อบต.เพ็ญ มี
สภาพท่ีดี สามารถใชงานได
ตามปกติ

สํานักปลดัฯ



92แนวทางการพัฒนาท่ี 7.5 พัฒนาการดําเนินงานดานการเงิน  การคลัง  และการจัดเก็บรายไดใหทันสมัย  มีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. พัฒนา  ปรับปรุงการจัดเก็บ

รายได
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนา  ปรับปรุงการจัดเก็บ
รายได ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

สวนการคลัง

2. จัดทําระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จัดทําระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

600,000.-
อบต.เพ็ญ

- - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

สวนการคลัง

3. รณรงคการชําระภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

รณรงคการชําระภาษีตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

สวนการคลัง

4. บริการรบัชําระภาษีนอก
สถานท่ี

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

บริการรบัชําระภาษีนอก
สถานท่ี ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

- - - การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

สวนการคลัง



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) ขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ

(ที่อุดหนุนหนวยงานอื่น)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมระบบประปาใหไดมาตรฐาน  ตลอดจนขยายเขตระบบประปา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. อุดหนุนการประปาสวนภูมภิาค
สาขาอําเภอบานดุง  เพ่ือขยาย
เขตระบบประปา ใหเพียงพอ
ตอความตองการของประชาชน
ในพ้ืนท่ี

เพ่ือขยายเขตการประปาสวน
ภูมิภาค ใหเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี

ขยายเขตการประปาสวน
ภูมิภาค ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญและหนวยงานอ่ืน

1,500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

2,000,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีนํ้าประปา
ใชอยางเพียงพอและท่ัวถึง

สวนโยธาและ
การประปา
สวนภูมภิาค
อําเภอบานดุง

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.5 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะตลอดจนขยายเขตการใหบริการระบบไฟฟาสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาค

อําเภอเพ็ญเพ่ือขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ

เพ่ือขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ตามโครงการของ  อบต.
เพ็ญและหนวยงานอ่ืน

800,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

900,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ไฟฟาสาธารณะมีเพียงพอ
และท่ัวถึง

สวนโยธาและ
การไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอ
เพ็ญ
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แนวทางการพัฒนาท่ี 1.6 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร  ตลอดจนสงเสริมการใชแผงโซลาเซลล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาค

อําเภอเพ็ญ เพ่ือขยายเขตไฟฟา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟาตามโครงการ
ของ  อบต.เพ็ญและ
หนวยงานอ่ืน

1,500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

2,000,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

2,500,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

สวนโยธาและ
การไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอ
เพ็ญ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและอาชีพ
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 พัฒนาและสงเสริมการรวมกลุม  สรางความเขมแข็งใหกับกลุมอาชีพในพื้นท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. สนับสนุนและพัฒนาการ
ดําเนินงานของกลุมอาชีพ

เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการ
ดําเนินงานของกลุมอาชีพ

สนับสนุนและพัฒนาการ
ดําเนินงานของกลุมอาชีพ
โครงการของ  อบต.เพ็ญ
และกลุมอาชีพเสนอ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

การดําเนินงานของกลุมอาชีพ
มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน

สํานักปลดัฯ

2. สงเสริมและพัฒนากองทุนเพ่ือ
การเกษตร

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
กองทุนเพ่ือการเกษตร

สงเสริมและพัฒนากองทุน
เพ่ือการเกษตร  ตาม
โครงการของ อบต.เพ็ญ
โครงการของ  อบต.เพ็ญ
และกลุมเสนอ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

การดําเนินงานของกองทุน
เพ่ือการเกษตรมีศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน

สํานักปลดัฯ
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4 จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

3. รวมกับหนวยงานอ่ืนในการ
จัดระบบกําจัดขยะมูลฝอย

เพ่ือบูรณาการการจัดระบบ
กําจัดขยะมลูฝอย

บูรณาการการจัดระบบ
กําจัดขยะมลูฝอย  ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

400,000.-
อบต.เพ็ญ

500,000.-
อบต.เพ็ญ

การกําจัดขยะมลูฝอยมีความ
เปนระบบมากข้ึน

สวนโยธา

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม

ตาง ๆ  ของโรงเรียน
เพ่ือสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียน
ในพ้ืนท่ี

สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ
ตาง ๆ  ของโรงเรียนในพ้ืนท่ี
ตามโครงการของ  อบต.
เพ็ญ และโรงเรยีนเสนอ

900,000.-
อบต.เพ็ญ

1,000,000.-
อบต.เพ็ญ

1,500,000.-
อบต.เพ็ญ

การดําเนินกิจกรรม/โครงการ
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

สํานักงาน
ปลัดฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

2. สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพ่ือสนับสนุนอาหารเสรมิ
(นม) ใหโรงเรียนในพ้ืนท่ี

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ใหโรงเรียนในพ้ืนท่ี  ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ
และโรงเรียนเสนอ

800,000.-
อบต.เพ็ญ

900,000.-
อบต.เพ็ญ

1,000,000.-
อบต.เพ็ญ

เด็กนักเรยีนท่ีรับอาหารเสริม
(นม) อยางเพียงพอและ
ท่ัวถึง

สํานักปลดัฯ

3. สนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน
ใหโรงเรียนในพ้ืนท่ี

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ใหโรงเรียนในพ้ืนท่ี  ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ
และโรงเรียนเสนอ

1,000,000.-
อบต.เพ็ญ

1,500,000.-
อบต.เพ็ญ

2,000,000.-
อบต.เพ็ญ

เด็กนักเรยีนท่ีรับอาหาร
อาหารกลางวัน อยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

สํานักปลดัฯ

4. สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องใช
และวัสดุอุปกรณทางการศึกษา

เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องใช  และวัสดุอุปกรณ
ทางการศึกษาใหกับโรงเรียน
ในพ้ืนท่ี

สนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องใช และวัสดุอุปกรณ
ทางการศึกษาตามโครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ และ
โรงเรียนเสนอ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

โรงเรียนมีเครื่องมือ
เครื่องใช  และวัสดุอุปกรณ
ทางการศึกษา

สํานักปลดัฯ

5. พัฒนาและสงเสรมิศักยภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
ศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา

พัฒนาและสงเสรมิศักยภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษา
ตามโครงการท่ีโรงเรียน
เสนอ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมี
ศักยภาพ

สํานักปลดัฯ

6. สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกโรงเรียน

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษานอกโรงเรยีน

สงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษานอกโรงเรยีน
ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

70,000.-
อบต.เพ็ญ

90,000.-
อบต.เพ็ญ

การจัดการศึกษานอก
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน

สํานักปลดัฯ
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แนวทางการพัฒนาท่ี 4.3 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทางศาสนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. สงเสริม  สนับสนุนการ

ดําเนินงานขององคกรทาง
ศาสนา

เพ่ือสงเสริม  สนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกรทาง
ศาสนา

สงเสริม  สนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกรทาง
ศาสนาตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ และชุมชนเสนอ

800,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

800,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

800,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

องคกรทางศาสนาไดรับการ
สงเสริม  สนับสนุนในการ
ดําเนินงานตาง ๆ

สํานักปลดัฯ

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ  ฟนฟูประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. สงเสริมและสนับสนุนการ

จัดงานประเพณีของทองถ่ิน
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีของทองถ่ิน

สงเสริมและสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีของทองถ่ิน
ตามโครงการของ  อบต.
เพ็ญ และชุมชนเสนอ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

150,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประเพณีอันดีงามไดรับการ
อนุรักษและสืบสานใหคงอยู
กับทองถ่ิน

สํานักปลดัฯ

2. สนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงานอ่ืน

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหนวยงานอ่ืน

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของหนวยงานอ่ืนตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ
และหนวยงานอ่ืนเสนอ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

200,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ประเพณีอันดีงามไดรับการ
อนุรักษและสืบสานใหคงอยู
กับทองถ่ิน

สํานักปลดัฯ



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  กีฬา  นันทนาการ สวัสดิการสังคมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1 พัฒนาและสงเสริมการใหบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมและท่ัวถึงทุกพื้นท่ี สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพและอนามัย

ใหประชาชนตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการรักษาสุขภาพดวยแพทยแผนไทย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. สนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานตาง ๆ
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหนวยงานตาง ๆ

สนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงานตาง ๆตามโครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ
และหนวยงานอื่นเสนอ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

250,000.-
อบต.เพ็ญ

การดําเนินงานของหนวยงาน
ตาง ๆ มีปริสทธิภาพมากข้ึน

สํานักปลดัฯ

แนวทางการพัฒนาท่ี 5.2 ควบคุมและปองกันโรคติดตอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. สนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงานตาง ๆ

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหนวยงานตาง ๆ

สนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงานตาง ๆตามโครงการ
ของ  อบต.เพ็ญ และ
หนวยงานอื่นเสนอ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

250,000.-
อบต.เพ็ญ

การดําเนินงานของหนวยงาน
ตาง ๆ มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน

สํานักปลดัฯ

แนวทางการพัฒนาท่ี 5.3 พัฒนาสถานท่ีสําหรับเลนกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  สงเสริมการจัดกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. สนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานตาง ๆ
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหนวยงานตาง ๆ

สนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงานตาง ๆตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ และหนวยงานอื่นเสนอ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

50,000.-
อบต.เพ็ญ

การดําเนินงานของหนวยงาน
ตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัดฯ
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แนวทางการพัฒนาท่ี 5.4 พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนสวัสดิการแกประชาชนในพื้นท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
องคกรเก่ียวกับการสงเคราะหราษฎร
- ศูนยสงเคราะหราษฎรฯ
- ศูนยสงเคราะหสวัสดิการผูสูงอายุ ฯลฯ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกรเก่ียวกับ
การสงเคราะหราษฎร

สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกรเก่ียวกับ
การสงเคราะหราษฎรตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ และ
องคกรอ่ืนเสนอ

600,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

600,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

600,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ราษฎรที่ยากจนไดรับความ
ชวยเหลือ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัดฯ

2. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
กลุมสตรีประจําหมูบาน ในเขตพ้ืนที่
อบต.เพ็ญ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุมสตรีประจํา
หมูบาน ในเขตพ้ืนที่อบต.เพ็ญ

สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุมสตรีประจํา
หมูบาน ในเขตพ้ืนที่อบต.เพ็ญ
ตามโครงการอบต.เพ็ญ และ
องคกรอ่ืนที่เสนอ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

กลุมสตรีประจําหมูบานมีบทบาท
ในการรวมพัฒนาชุมชน

สํานักปลัดฯ

3. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
สภาเยาวชน/กลุมเยาวชน ในเขตพ้ืนที่
อบต.เพ็ญ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาเยาวชน/กลุม
เยาวชน ในเขตพ้ืนที่อบต.เพ็ญ

สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาเยาวชน/
กลุมเยาวชน ในเขตพ้ืนที่อบต.
เพ็ญ ตามโครงการอบต.เพ็ญ
และองคกรอ่ืนที่เสนอ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

กลุมสภาเยาวชน/กลุมเยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สํานักปลัดฯ

4. สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน
ตาง ๆ

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงานตาง ๆ

สนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงานตาง ๆ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

การดําเนินงานของหนวยงาน
ตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน

สํานักปลัดฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

5. สงเสริมอาชีพผูพิการ เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับผู
พิการในเขตอบต.เพ็ญ

เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับผู
พิการ ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ และองคกรอ่ืน
เสนอ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

20,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

20,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ผูพิการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สํานักปลดัฯ

6. สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ
ผูสูงอายุในเขตอบต.เพ็ญ

เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ
ผูสูงอายุ ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ และองคกรอ่ืน
เสนอ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

20,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

20,000.-
อบต.เพ็ญ

(โครงการจาก
ประชาคม)

ผูสูงอายุมีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และมรีายไดเพ่ิมข้ึน

สํานักปลดัฯ

7. คายเด็กและเยาวชนรวมพลรู
เรื่องกฎหมาย

เพ่ือจัดอบรมโครงการคายเด็ก
และเยาวชนรวมพลรูเรื่อง
กฎหมาย

จัดอบรมโครงการคายเด็ก
และเยาวชนรวมพลรูเรื่อง
กฎหมาย  ตามโครงการของ
อบต.เพ็ญ และองคกรอ่ืน
เสนอ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

20,000.-
อบต.เพ็ญ

เด็กและเยาวชนมีความรูเรื่อง
กฎหมาย สามารถนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันได

สํานักปลดัฯ
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
แนวทางการพัฒนาท่ี 6.1 พัฒนาและดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1.

2.

3.

สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของผูปฏิบตัิงานดาน
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและหนวยงานตาง ๆ

สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการรักษาความ
สงบเรียบรอยและความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนแกหนวยงานตาง ๆ

สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย อปพร.
อบต.เพ็ญ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของผูปฏิบตัิงาน
ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและหนวยงานตาง
ๆตาง ๆ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการรักษา
ความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนแกหนวยงาน
ตาง ๆ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนยอปพร.
อบต.เพ็ญ

สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของผูปฏิบตัิงาน
ดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและหนวยงานตาง ๆ
ตาม โครงการของ  อบต.เพ็ญ
และหนวยงานอ่ืนเสนอ
สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการรักษาความ
สงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนแกหนวยงานตาง
ๆ ตามโครงการของอบต.เพ็ญ
และท่ีหนวยงานอ่ืนเสนอ
สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนยอปพร.
อบต.เพ็ญ ตามโครงการอบต.
เพ็ญ และศูนยอปพร.อบต.เพ็ญ
เสนอ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

200,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

250,000.-
อบต.เพ็ญ

250,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

300,000.-
อบต.เพ็ญ

การดําเนินกิจกรรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัดาน
ตาง ๆ  ไดรับสงเสริมและ
สนับสนุน

การดําเนินกิจกรรมดานการ
รักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนไดรับ
การสงเสริมและสนับสนุน

การดําเนินกิจกรรมของศูนย
อปพร.อบต.เพ็ญไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุน

สํานักปลดัฯ

สํานักปลดัฯ

สํานักปลดัฯ
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แนวทางการพัฒนาท่ี 6.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ตลอดจนรณรงค  ใหความรูแกประชาชนในพื้นท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. สงเสริมและสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของ
หนวยงานตาง ๆ

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
ของหนวยงานตาง ๆ

สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
ของหนวยงานตาง ๆตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ
และหนวยงานอ่ืนเสนอ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

ปญหายาเสพตดิลดลง สํานักปลดัฯ

แนวทางการพัฒนาท่ี 6.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. สนับสนุนการดําเนินงานดาน
การสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยของหนวยงาน
ตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยของหนวยงาน
ตาง ๆ

สนับสนุนการดําเนินงานดาน
การสงเสริมระบอบประชาธิป
ไตยของหนวยงานตาง ๆ ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ
และหนวยงานอื่นเสนอ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

สํานักปลดัฯ
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 สงเสริมการดําเนินงานของประชาคมทุกระดับใหมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. สรางและพัฒนาเครือขายการ

เรียนรูกระบวนการแผนชุมชน
เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขาย
การเรยีนรูกระบวนการแผน
ชุมชน

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของหนวยงานอ่ืน  ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ
และหนวยงานอ่ืนเสนอ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

30,000.-
อบต.เพ็ญ

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

สํานักปลดัฯ

2. สงเสริม สนับสนุน
คณะกรรมการหมูบาน

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
คณะกรรมการหมูบาน
ภายในเขตตําบลเพ็ญ

สงเสริมและสนับสนุน
คณะกรรมการหมูบาน
ภายในเขตตําบลเพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

หมูบานมีความเขมแขงและ
เกิดการมีสวนรวมข้ึนภายใน
หมูบาน

สํานักปลดัฯ

แนวทางการพัฒนาท่ี 7.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. สนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของหนวยงานตาง ๆ ตาม
โครงการของ  อบต.เพ็ญ
และหนวยงานอ่ืนเสนอ

100,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

150,000.-
อบต.เพ็ญ

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

สํานักปลดัฯ



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) ขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ

(ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 กอสราง  ปรับปรุง ซอมแซม  บํารุงรักษาถนน สะพาน  ไหลทาง  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  และรางระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. กอสรางถนน  คสล./ลาดยาง

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 2 (ภายในหมูบาน)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 3 (ภายในหมูบาน)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 3

(นาสอน-โนนสะอาด)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 960.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 960.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 960.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

1,400,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 4 (ภายในหมูบาน)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 4 (สายไปบานโพน
สวาง)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 5

(เช่ือมหมู 12)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 6 (ภายในหมูบาน)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 6
(สายเช่ือมบานโพนงาม)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 7 (ภายในหมูบาน)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนน คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 960.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 960.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ
ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
5.00 ม. ยาว 2,000.00
ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ
ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 960.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ
ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 2,000.00
ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ
ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 960.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

-

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

9000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 8 (ภายในหมูบาน)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 8 (เช่ือมหมู 11)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 9 (ภายในหมูบาน)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 10 (ภายในหมูบาน)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 11
(สายเช่ือม ม.8)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 11 (ภายในหมูบาน)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 960.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ
ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 960.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ
ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
5.00 ม. ยาว 2,000.00
ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ
ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 960.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ
ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 2,000.00
ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ
ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 960.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

-

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

9000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



107

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 12 (ภายในหมูบาน)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 12 (เช่ือมหมู 5)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 13 (ถนนโคกขวาง

พัฒนา)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 14 (สายไปโพนงาม)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 16
(สายขางร.ร.ศรีสุวรรณฯ)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 16 (ภายในหมูบาน)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 960.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 2,000.00
ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
5.00 ม. ยาว 900.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 1,000.00
ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 2,000.00
ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 960.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

-

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,990,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
900,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

9000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



108

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ถนน  คสล./ลาดยาง
หมูท่ี 17 (สายหลังอบต.)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ถนน  คสล./ลาดยาง กวาง
4.00 ม. ยาว 960.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

- 1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

สวนโยธา



109

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

2. กอสรางถนนลาดยาง
- ถนนลาดยาง  ม.3
(นาสอน-โนนสะอาด)

- ถนนลาดยาง  ม.6
(สายโพนทัน-หนองแสนตอ)

- ถนนลาดยาง ม.12
(สาย ม.12 เช่ือม ม.5 )

-ถนนลาดยาง หมู 9
(สายม.9 เช่ือม ม.16)

-ถนนลาดยาง หมู 9
(สายไปสวนสม)

-ถนนลาดยาง หมู 17
(สายหลังวัดเช่ือมหมู 12)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง
ตามแบบ  อบต.เพ็ญ

กอสรางถนนลาดยาง
ตามแบบ  อบต.เพ็ญ

กอสรางถนนลาดยาง
ตามแบบ  อบต.เพ็ญ

กอสรางถนนลาดยาง
ตามแบบ  อบต.เพ็ญ

กอสรางถนนลาดยาง
ตามแบบ  อบต.เพ็ญ

กอสรางถนนลาดยาง
ตามแบบ  อบต.เพ็ญ

5,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

4,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม

5,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

7,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

4,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม

5,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

4,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก

ประชาคม
3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



110

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ถนนลาดยาง  ม.4
(โพนงาม-โพนสวาง)

- ถนนลาดยาง  ม.10
(หนองหัวไม)

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง
ตามแบบ  อบต.เพ็ญ

กอสรางถนนลาดยาง
ตามแบบ  อบต.เพ็ญ

5,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

5,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

5,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา



111

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

3. ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน  ไหลทาง ทางเทา
-ขยายขนาดความกวางของ
ถนน  หมู 11
(สายเพ็ญ-บานดาน)

-ซอมแซมถนน คสม.หมู 3

-ซอมแซมถนนลูกรังภายใน
หมูบาน ท้ัง 15 หมูบาน

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือใหถนนมีสภาพท่ีดี การ
สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ปรับปรุงถนนโดยการขยาย
ขนาดความกวางของถนน
สายเพ็ญ-บานดาน  ม.11
ตามแบบของอบต.เพ็ญ
ซอมแซมถนน คสล.หมู 3
ตามแบบของอบต.เพ็ญ

ซอมแซมถนนลูกรัง
ตามแบบของอบต.เพ็ญ

-

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

8,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

ประชาชนไดรับสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

ประชาชนไดรับสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
คมนาคม  สญัจรไปมา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



112แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซมระบบประปาใหไดมาตรฐาน  ตลอดจนขยายเขตระบบประปา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. กอสรางระบบประปา
- กอสรางระบบประปา
หมูท่ี 4

- กอสรางระบบประปา
หมูท่ี 5

- กอสรางระบบประปา
หมูท่ี 6

- กอสรางระบบประปา
หมูท่ี 8

- กอสรางระบบประปา
หมูท่ี 10

เพ่ือพัฒนาระบบประปาใหได
มาตรฐาน  ประชาชนมีนํ้าใชท่ี
สะอาด เพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือพัฒนาระบบประปาใหได
มาตรฐาน  ประชาชนมีนํ้าใชท่ี
สะอาด เพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือพัฒนาระบบประปาใหได
มาตรฐาน  ประชาชนมีนํ้าใชท่ี
สะอาด เพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือพัฒนาระบบประปาใหได
มาตรฐาน  ประชาชนมีนํ้าใชท่ี
สะอาด เพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือพัฒนาระบบประปาใหได
มาตรฐาน  ประชาชนมีนํ้าใชท่ี
สะอาด เพียงพอและท่ัวถึง

กอสรางระบบประปา
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางระบบประปา
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางระบบประปา
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางระบบประปา
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางระบบประปา
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

3,900,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,900,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,000,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,000,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,900,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,900,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,900,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,000,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,000,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,900,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,900,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,900,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,000,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,000,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,900,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

ระบบประปาไดมาตรฐาน
ประชาชนมีนํ้าใชท่ีสะอาด
เพียงพอและท่ัวถึง

ระบบประปาไดมาตรฐาน
ประชาชนมีนํ้าใชท่ีสะอาด
เพียงพอและท่ัวถึง

ระบบประปาไดมาตรฐาน
ประชาชนมีนํ้าใชท่ีสะอาด
เพียงพอและท่ัวถึง

ระบบประปาไดมาตรฐาน
ประชาชนมีนํ้าใชท่ีสะอาด
เพียงพอและท่ัวถึง

ระบบประปาไดมาตรฐาน
ประชาชนมีนํ้าใชท่ีสะอาด
เพียงพอและท่ัวถึง

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

2. ขยายเขตระบบประปา
-ขยายเขตระบบประปา
หมูท่ี 7 (สายคุมบานนอยและ
โนนพอก)

เพ่ือขยายเขตระบบประปาให
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตระบบประปา
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

1,500,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

ประชาชนมีนํ้าใชท่ีสะอาด
เพียงพอและท่ัวถึง

สวนโยธา
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แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3 กอสราง พัฒนา ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  รวมท้ังจัดหาภาชนะกักเก็บน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. กอสราง  ซอมแซมฝาย

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
หมูท่ี 2

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยเสียว) หมูท่ี 4

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยยางตอนบน)
หมูท่ี 5

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยนาใต) หมูท่ี 6

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยวังคํา) หมูท่ี 6

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

กอสรางฝาย  คสล.
ขนาดกวาง 15.00 ม. สูง
2.00 ม. ตามแบบอบต.
เพ็ญ
กอสรางฝาย  คสล.
ขนาดกวาง 15.00 ม. สูง
2.00 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ
กอสรางฝาย  คสล.
ขนาดกวาง 17.00 ม. สูง
2.00 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล.
ขนาดกวาง 15.00 ม. สูง
2.00 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ
กอสรางฝาย  คสล.
ขนาดกวาง 15.00 ม. สูง
2.00 ม. ตามแบบ อบต.
เพ็ญ

800,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

-

750,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
600,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

600,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยคอม) หมูท่ี 4

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยยางตอนลาง) หมูท่ี 5

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยวังต)ุ หมูท่ี 7

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(วังดินดํา) หมูท่ี 9

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยขมิ้น) หมูท่ี 12

- กอสรางฝายนํ้าลน  คสล.
(หวยวังหิน) หมูท่ี 3

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 15.00 ม. สูง 2.00
ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 12.00 ม. สูง 2.00
ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล.ขนาด
กวาง 17.00 ม. สูง 2.00
ม. ตามแบบ อบต.เพ็ญ
กอสรางฝาย  คสล.
ขนาดกวาง 15.00 ม.
สูง 2.00 ม. ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล.
ขนาดกวาง 15.00 ม.
สูง 2.00 ม. ตามแบบ
อบต.เพ็ญ
กอสรางฝาย  คสล.
ขนาดกวาง 15.00 ม.
สูง 2.00 ม. ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

-

400,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
700,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
600,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
600,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
600,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

-

700,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

-กอสรางฝายนํ้าลน คสล.
(หวยอีโซง) หมูท่ี 6

-กอสรางฝายนํ้าลน คสล.
(วังผาฮายตอนลาง) หมูท่ี 17

-กอสรางฝายนํ้าลน คสล.
(หวยวังแคน) หมูท่ี 16

-กอสรางฝายนํ้าลน คสล.
(ลําหวยแจง) หมูท่ี 10

-กอสรางฝายนํ้าลน คสล.
(ลําหวยใหญ) หมูท่ี 3

-กอสรางฝายนํ้าลน คสล.
(ลําหวยติ้ว) หมูท่ี 11

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 15.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 20.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 20.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 20.00 ม. สูง 2.00 ม.
ยาว 1,100 ม. ตามแบบ
อบต.เพ็ญ
กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 20.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

กอสรางฝาย  คสล. ขนาด
กวาง 15.00 ม. สูง 2.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

800,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
900,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
900,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

-

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



116

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

2. ขุดลอก พัฒนา ปรับปรุง
แหลงนํ้า
- ขุดลอกชลประทาน
หมูท่ี 2
- ขุดลอกหนองมวง
หมูท่ี 2

- ขุดลอกลําหวยซัน
หมูท่ี 3

- ขุดลอกหนองวังนํ้าขาว
หมูท่ี 3

-ขุดลอกลําหวยโพนทัน
หมูท่ี 9

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

ขุดลอกชลประทาน
ตามแบบอบต.เพ็ญ

ขุดลอกหนองขนาดพ้ืนท่ี
6 ไร  ลึกเฉลีย่ 4.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวยขนาดกวาง
12.00 ม. ยาว 700.00 ม.
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม. ตาม
แบบ อบต.เพ็ญ
ขุดลอกหนองนํ้า
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวยขนาดกวาง
12.00 ม. ยาว 1,000.00 ม.
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม. ตาม
แบบ อบต.เพ็ญ

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

10,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

-

1,800,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



117

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ขุดลอกลําหวยใหญ  หมูท่ี 3

- ขุดลอกหวยวังฮาง  หมูท่ี 6

- ขุดลอกอางวังตุ หมูท่ี 7

- ขุดลอกหวยดงยา (หวยกลาง)
หมูท่ี 16

- ขุดลอกหวยซัน (ตอนกลาง)
หมูท่ี 4

- ขุดลอกหวยคอม หมูท่ี 4

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

ขุดลอกลําหวยปากกวาง20
ม. ลึก 3.5 ม. ยาว 500 ม.
ตามแบบอบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวย  ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ขุดลอกอางขนาดกวาง
12.00 ม. ยาว 700.00 ม.
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม. ตาม
แบบ อบต.เพ็ญ
ขุดลอกหวยดงยา ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวยซัน
(ตอนกลาง) ตามแบบอบต.
เพ็ญ

ขุดลอกลําหวยคอม
(ตอนกลาง) ตามแบบอบต.
เพ็ญ

900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,800,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

-

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
แหลงนํ้าไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  เพียงพอ
และมีการใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



118

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ขุดลอกลําหวยเพ็ญ
หมูท่ี 9

- ขุดลอกหนองลุมพุก
หมูท่ี 12

- ขุดลอกหวยฝอย หมูท่ี 13

- ขุดลอกลําหวยซันพรอม
ปรับปรุงคันดิน  หมูท่ี 14

-ขุดลอกฝายหวยเหว หมูท่ี 16

-ขุดลอกลําหวยนํ้าลดั  หมูท่ี 13

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

ขุดลอกลําหวยเพ็ญ
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ขุดลอกหนองขนาดพ้ืนท่ี
6 ไร  ลึกเฉลีย่ 4.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวยขนาดกวาง
12.00 ม. ยาว 700.00 ม.
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม. ตาม
แบบ อบต.เพ็ญ
ขุดลอกลําหวย
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ขุดฝายหวยเหว
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวยนํ้าลดั
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

5,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

-

800,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการ
ใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



119

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ขุดลอกลําหวยยาง
หมูท่ี 5

- ขุดลอกหนองเตย  หมูท่ี 8

- ขุดลอกลําหวยนํ้าเท่ียง
หมูท่ี 8

- ขุดลอกหนองใหญ หมูท่ี 17

-ขุดลอกลําหวยคอม หมูท่ี 6

-ขุดลอกหนองแสง  หมูท่ี 6

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมกีารใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

ขุดลอกลําหวยปากกวาง
15 ม. ลึก 3 ม. ยาว 1,100
ม.ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ขุดลอกหนองขนาดพ้ืนท่ี
6 ไร  ลึกเฉลีย่ 4.00 ม.
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวยขนาดกวาง
12.00 ม. ยาว 700.00 ม.
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม. ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวยขนาดกวาง
ยาว 450.00 ม. ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวย ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ขุดลอกหนองแสง ตามแบบ
ท่ีอบต.เพ็ญกําหนด

-

-

-

-

900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

800,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,200,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



120

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ขุดลอกลําหวยแจง
หมูท่ี 10

- ขุดลอกลําหวยซัน หมูท่ี 10

- ขุดลอกลําหวยวังชาง
หมูท่ี 12

- ขุดลอกลําหวยวังยางพรอม
ถนนเรียบลาํหวย หมูท่ี 16

-ขุดลอกลําหวยวังผาฮาย
ตอนลาง (ตอจากลําหวยเพ็ญ)
หมูท่ี 17

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใหท่ัวถึง
เพียงพอ  และมีการใชนํ้าให
เกิดประโยชนสูงสุด

ขุดลอกลําหวย ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวย ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวย  ตามแบบ
อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวยพรอมถนน
ตามแบบ อบต.เพ็ญ

ขุดลอกลําหวยตามแบบ
อบต.เพ็ญ

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

2,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

5,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

-

-

-

-

-

-

-

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

แหลงนํ้าไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  เพียงพอ  และมีการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



121แนวทางการพัฒนาท่ี 1.6 ขยายเขตไฟฟาเพื่อท่ีอยูอาศัยและการเกษตร  ตลอดจนสงเสริมการใชแผงโซลาเซลล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. ขยายเขตไฟฟาเพ่ือท่ีอยูอาศยั

และการเกษตร
- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 3
(สายนาสอน-หนองลุมพุก)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 4
(สายไป  ม.14)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 4
(สายนาปาฝาง)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 4
(สายหนองเข่ือนชาง)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 12
(สายนาดอนมวย)

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

800,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,200,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,200,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,200,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

800,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,200,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,200,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,200,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

800,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,200,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,200,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,200,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



110
122
ท่ี

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 5
(สายไป  ม.12)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 7
(สายไปวัดปาโนนสังข)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 7
(สายบานนอยไปโคกกลาง)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี
11 (สายไปนาเพียง)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 7
(สายไปวัดโนนพอก)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 6
(สายไปสนามฟุตบอล –
นาบานใหม)

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพ่ือท่ีอยู
อาศัยและการเกษตรใหเพียงพอ
และท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพ่ือท่ีอยู
อาศัยและการเกษตรใหเพียงพอ
และท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพ่ือท่ีอยู
อาศัยและการเกษตรใหเพียงพอ
และท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพ่ือท่ีอยู
อาศัยและการเกษตรใหเพียงพอ
และท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพ่ือท่ีอยู
อาศัยและการเกษตรใหเพียงพอ
และท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพ่ือท่ีอยู
อาศัยและการเกษตรใหเพียงพอ
และท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟาตามแบบของ
อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบของ
อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบของ
อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบของ
อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบของ
อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบของ
อบต.เพ็ญ

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
550,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
550,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
700,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
550,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
550,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
700,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
550,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
550,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
700,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยู
อาศัยและการเกษตรมี
เพียงพอและท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยู
อาศัยและการเกษตรมี
เพียงพอและท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยู
อาศัยและการเกษตรมี
เพียงพอและท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยู
อาศัยและการเกษตรมี
เพียงพอและท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยู
อาศัยและการเกษตรมี
เพียงพอและท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยู
อาศัยและการเกษตรมี
เพียงพอและท่ัวถึง

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา



123

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 13
(สายไปหวยนํ้าลดั)

- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและแรง
สูง หมูท่ี 17
(สายไป  ม.12)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 10

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 9
(ซอยลงไปบอเกลือ)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 16

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศยัและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

400,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
600,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
800,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

600,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
300,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
600,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมเีพียงพอและ
ท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 12
(สายไปนาสอน)

- ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 6
(สายไปหนองเข่ือนชาง)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 8
(หนาปมนํ้ามันไปแยกดอนขา)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 8
(ทางไปหนองเตย)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 11
(สายไปนาเพียง)

- ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 9
(สายหลัง รพช.)

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและการเกษตร
ใหเพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

ขยายเขตไฟฟาตามแบบ
ของ  อบต.เพ็ญ

900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
800,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

600,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
800,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
800,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

300,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
800,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
600,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
800,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
500,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

ไฟฟาแสงสวางเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และการเกษตรมีเพียงพอและ
ท่ัวถึง

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

1. กอสรางรางระบายนํ้า
ทอระบายนํ้า
- กอสรางรางระบายนํ้า
หมูท่ี 3

- กอสรางรางระบายนํ้า
หมูท่ี 4

- กอสรางรางระบายนํ้า
หมูท่ี 5

- กอสรางรางระบายนํ้า
หมูท่ี 8

- กอสรางรางระบายนํ้า
หมูท่ี 13 (สายทางเขาโรงเรยีน
เพ็ญพิทยาคม)

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก

ประชาคม
1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,900,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
1,900,000.-
หนวยงานอื่น
(โครงการจาก
ประชาคม)

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก

ประชาคม
1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,300,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,700,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก

ประชาคม
1,300,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,200,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,500,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

-

มีระบบบําบดันํ้าเสียในพ้ืนท่ี

มีระบบบําบดันํ้าเสียในพ้ืนท่ี

มีระบบบําบดันํ้าเสียในพ้ืนท่ี

มีระบบบําบดันํ้าเสียในพ้ืนท่ี

มีระบบบําบดันํ้าเสียในพ้ืนท่ี

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- กอสรางรางระบายนํ้า
หมูท่ี 6

- กอสรางรางระบายนํ้า
หมูท่ี 7

- กอสรางรางระบายนํ้า
หมูท่ี 17

-กอสรางทอระบายนํ้า
หมูท่ี 16 (ถนนสายเพ็ญ –
บานเหลา)

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

เพ่ือจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางรางระบายนํ้า
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
800,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
700,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)
600,000.-

หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

มีระบบบําบดันํ้าเสียในพ้ืนท่ี

มีระบบบําบดันํ้าเสียในพ้ืนท่ี

มีระบบบําบดันํ้าเสียในพ้ืนท่ี

ปญหานํ้าทวมขังหมดไปใน
พ้ืนท่ี

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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3.4 จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมบอ

กําจัดขยะในพ้ืนท่ี
- ยายบอขยะ หมูท่ี 11

-กอสรางโรงงานกําจัดขยะ

เพ่ือดําเนินการยายบอขยะใน
พ้ืนท่ีของอบต.เพ็ญ

เพ่ือดําเนินการกอสราง
โรงงานกําจัดขยะแบบครบ
วงจร ในพ้ืนท่ีของตําบลเพ็ญ

ยายบอขยะ ตามโครงการ
ของอบต.เพ็ญ

กอสรางโรงงานกําจดัขยะ
แบบครบวงจร ตาม
โครงการของอบต.เพ็ญ

6,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

20,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

6,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

30,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

6,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

40,000,000.-
หนวยงานอ่ืน
(โครงการจาก
ประชาคม)

มีสถานท่ีในการกําจดัขยะท่ี
เหมาะสมและชาวบานไดรับ
ความปลอดภัยในดานสุขภาพ

มีสถานท่ีในการกําจดัขยะท่ี
เหมาะสมและชาวบานไดรับ
ความปลอดภัยในดานสุขภาพ

สวนโยธา

สวนโยธา

3.5 ปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)
1. ปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนท่ี

- ปรับปรุงภูมิทัศนรอบหนองตุ
หมูท่ี 5

- กอสรางสวนสาธารณะ

- ปรับปรุงภมูิทัศนรอบหวย
นํ้าเท่ียง  หมูท่ี 8

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศนในชุมชน
ใหนาอยู

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศนในชุมชน
ใหนาอยู

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศนในชุมชน
ใหนาอยู

ปรับปรุงภูมิทัศน
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางสวนสาธารณะ
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

ปรับปรุงภูมิทัศน
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน

2,500,000.-
หนวยงานอ่ืน

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน

1,200,000.-
หนวยงานอ่ืน

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน

1,400,000.-
หนวยงานอ่ืน

350,000.-
หนวยงานอ่ืน

ภูมิทัศนในชุมชนมีความ
สวยงามนาอยู

ภูมิทัศนในชุมชนมีความ
สวยงามนาอยู

ภูมิทัศนในชุมชนมีความ
สวยงามนาอยู

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(รายละเอียดโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)

- ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอางเก็บ
นํ้าลําหวยแจง หมูท่ี 10

-ปรับปรุงภูมิทัศนศาลปูยา
หมูท่ี 4

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศนในชุมชน
ใหนาอยู

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศนในชุมชน
ใหนาอยู

ปรับปรุงภูมิทัศน
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

กอสรางสวนสาธารณะ
ตามแบบของ  อบต.เพ็ญ

3,000,000.-
หนวยงานอ่ืน

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน

2,000,000.-
หนวยงานอ่ืน

1,200,000.-
หนวยงานอ่ืน

1,000,000.-
หนวยงานอ่ืน

1,400,000.-
หนวยงานอ่ืน

ภูมิทัศนในชุมชนมีความ
สวยงามนาอยู

ภูมิทัศนในชุมชนมีความ
สวยงามนาอยู

สวนโยธา

สวนโยธา
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สวนที่ 6

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล

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

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ  การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามป  เปนข้ันตอนท่ีสําคัญ จะตอง
ดําเนินการตอเนื่องจากข้ันตอนอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  กลาวคือเม่ือผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนา
สามป  และไดจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว  หนวยงานเปนผูนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ  เพ่ือให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ความหมาย
1. การนําแผนไปสูการปฏิบัติ

เปนการนําโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป ไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย
โดยตองกําหนดองคกรท่ีรับผิดชอบและวิธีการดําเนินการ

2. การติดตาม
เปนข้ันตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาสามปวาไดปฏิบัติ

ตามข้ันตอน/กิจกรรม  ท่ีกําหนดไวในแผนงาน/โครงการ  หรือไม  มีการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
หรือไมและอยูในระยะเวลา  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไวหรือไม

3. การประเมินผล
เปนข้ันตอนการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ  ท่ีนําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคหรือไม

องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  โดยมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ โดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
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วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป

1. วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
กําหนดใหสวนราชการตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบใหดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ  ท่ีไดรับงบประมาณ

รายจายประจําป
2. วิธีการติดตามผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ

2.1 การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ  องคกรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลซึ่งอาจจะ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงาน

2.2 วิธีการประเมินผลระดับความสําเร็จ  และลมเหลว  ของแผนงาน/โครงการ  มี 3 ระดับ คือ
(1) ผลผลิต  เปนการพิจารณา  ปริมาณ  เวลา  งบประมาณ  คุณภาพ  และความ พึงพอใจ
(2) ผลลัพธ  ผลท่ีเกิดจากผลผลิต  ซึ่งเปนการวัดระดับความสําเร็จและความลมเหลว

ของผลลัพธของแผนงาน / โครงการ  เปนการพิจารณาถึงการใหประโยชนและความคุมคาของโครงการ
(3) ผลลัพธสุดทาย  ผลของโครงการแตละโครงการ  ควรบรรลุผลลัพธสุดทาย  ซึ่งเปน

ผลท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
3. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติตามและประเมินผล  กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสาม
ป  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  ผูบริหาร ทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
และประกาศผลการติดตามและประเมินผล   ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน

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



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ
เร่ือง  การประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

ขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี

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

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ ไดดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๕๙) ขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ เสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญพิจารณาใหความ
เห็นชอบ นั้น

บัดนี้  สภาองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาฯ
ดังกลาวแลว เม่ือคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  ครั้งท่ี ๔ /๒๕๕๖ (สมัยสามัญท่ี ๒/
๒๕๕๖) ประจําป 2556 วันท่ี ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงไดลงนาม
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) ขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ และสามารถติดตอ
สอบถามเพ่ือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  ณ
อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ  หมูท่ี ๑๗ ถนนเพ็ญ – สุมเสา  ตําบลเพ็ญ  อําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย ๔๑๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร ๐-๔๒๒๗-๘๐๑๕ หรือท่ีเว็บไซดของ
อบต.เพ็ญ www.phen-sao.go.th

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ วันท่ี ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ)
(นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม)

นายกองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ



ภาคผนวก
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