แผนพัฒนาเทศบาลตาบลปากปวน ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เทศบาลตาบลปากปวน
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

แผนพัฒนาเทศบาลตาบลปากปวน ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เทศบาลตาบลปากปวน
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

สารบัญ
ส่วนที่

หน้า

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑-๘

๑.ด้านกายภาพ
๒.ด้านการเมืองการปกครอง
๓.ประชากร
๔.สภาพทางสังคม
๕.ระบบบริการพื้นฐาน
๖.ระบบเศรษฐกิจ
๗.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่ งน้้า)
๘.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๙.ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๐.อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพั ฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

๙-๑๒

๑.สรุปผลการด้าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒.ผลที่ได้รับจากการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๓.สรุปปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๓-๑๘

๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
๒.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
๓.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๔ การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไ ปสู่การปฏิบัติ

๑๙-๖๒

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล
๑.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
๒.การติดตามและประเมินผลโครงการ
๓.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๔.ข้อเสนอแนะในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๖๓

แผนพัฒนาเทศบาลตาบลปากปวน ๔ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของ เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
............................................

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑.ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
เทศบาลต้าบลปากปวน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ้าเภอวังสะพุง ห่างจากอ้าเภอวั ง สะพุ ง ๖ กิ โ ลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
จดต้าบลนาโป่ง,นาดินด้า อ้าเภอเมือง
จังหวัดเลย
ทิศใต้
จดต้าบลวังสะพุง
อ้าเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก จดต้าบลผาน้อย
อ้าเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก
จดต้าบลเขาหลวง
อ้าเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของต้าบลปากปวน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช มีลักษณะเป็นที่ราบมี
เนินเขาเตี้ยๆสลับกันไป ส่วนที่เป็นพื้นที่ราบจะเป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่ เกษตรกรรม มีน้าไหลผ่าน จ้านวน
๒ สาย คือแม่น้าเลยและล้าน้้าปวน ระดับความสูงโดยทั่วไปของพื้นที่จะสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ
๒๐๐-๓๐๐ เมตร โดยเฉลี่ยต้าบลปากปวน สูงจากระดับน้้าทะเล ๒๕๐ เมตร
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของต้าบลปากปวน ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ้าฤดูกาล ซึ่ง ๒ ชนิด
คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย
ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ท้าให้จังหวัดเลยมีอากาศหนาว
เย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศขึ้นจากทะเลและมรสุมเข้าปกคลุ มประเทศ
ไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ท้าให้มีฝนตกชุกทั่วไป
แยกออกเป็น ๓ ฤดู ดังนี้

๑. ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน
๒. ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม มีฝนตกชุกพอประมาณ
๓. ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์อากาศ ตอนกลางวันจะไม่เย็นจัด ส่วนกลางคืน
เย็นจัด
๑.๔ ลักษณะของดิน
ดินในต้าบลปากปวน มีศักยภาพสูงส้าหรับการผลิตพืชไร่ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้น ที่ลาด เชิงเขาแต่เป็น
เขตที่มีอัตราการชะล้างของหน้าดินค่อนข้างสูง ไม่มีปัญหาเรื่องดินเค็มแต่อย่างใด

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งน้้าที่ส้าคัญในต้าบลปากปวน มีทั้งแหล่งน้้าผิวดินซึ่งได้แก่ แม่น้า ล้าห้วย หนอง กุด (หมายถึง
คลองหรือบริเวณที่มีน้าล้อมรอบ) แหล่งน้้าใต้ดิน และแหล่งน้้าที่สร้างขึ้น ต้าบลปากปวน มีแหล่งน้้าตาม
ธรรมชาติพอที่จะให้ประชาชนได้ใช้บริโภคและใช้ส อยหลายแห่งด้ วยกัน เช่น กุดโง้ง,กุดงิ้วใหญ่,กุดแยงเงา,
กุดท่าเดื่อ,สระหนองเขียน,สระโคกสร้างทราย,สระหนองเขียน,สระซ้าน้อย,บุ่งย้างซี้น ,บุ่ง ดินจี่,บุ่ง ตาข่าย,บุ่ง
แข้ขบ,บุ่งกกตาล,บุ่งอีแก้ว,เลิงก้านเหลือ ง,หนองปลาเดิ ด,หนองปลาซิ ว ,ห้วยอี เลิศเป็นต้น แต่แม่น้าสายหลัก
ที่ส้าคัญของต้าบลปากปวน มี ๒ สาย คือ แม่น้าเลย และล้าน้้าปวน เป็นต้น
เขตที่ราบลุ่ม บริเวณล้าน้้าเลยและตามล้าน้้าโขง ได้แก่บริเวณอ้าเภอวังสะพุง อ้าเภอเมืองเลย และ
อ้าเภอเชียงคานเป็นเขตที่ราบมีพื้นที่ ส้าหรับท้าการเกษตรมาก ดินอุดมสมบูรณ์ ท้าการเกษตรเพาะปลูกได้
ดี มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากกว่าเขตอื่น ๆด้วยสภาพพื้นที่เต็มไปด้วยป่าและภูเขาสูงสลับซับซ้ อน
เป็นแนวสันปันน้้าเกิดเป็นต้นน้้าล้าธารระหว่างหุบเขาแคบ ๆ อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นก้าเนิดแม่น้าส้าคัญหลาย
สาย เช่น แม่น้าพอง เกิดจากภูกระดึง ไหลลงไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรตอนกลาง ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แม่น้าป่าสัก เกิดจากกลุ่มเทือกเขาภูหลวงทางตะวันตก ในเขตอ้าเภอด่านซ้ายไหลลง
ไปเลี้ยงพื้นที่การเกษตรในภาคกลาง แม่น้าเลย เกิดจากเทือกเขาภูหลวง ในเขตอ้าเภอภูเรือเป็นแม่น้าสาย
เดียวที่ไหลหล่อเลี้ยง พื้นที่อ้าเภอภูหลวง อ้าเภอวังสะพุง อ้าเภอเมืองและลงสู่แม่น้าโขงที่อ้าเภอเชียงคาน
ของจังหวัดเลย นอกจากจังหวัดเลยเป็นแหล่งก้าเนิดแม่น้าส้าคัญถึง ๓ สาย ยังมีห้วยน้้าล้าธารซึ่งเกิดขึ้น
จากขุนเขาสลับซับซ้อน หล่อเลี้ยงบริเวณพื้นที่ อ้าเภอและกิ่งอ้าเภอของจังหวัดให้เกิด ความอุดมสมบูรณ์
เมื่อในอดีตบริเวณพื้นที่ของจังหวัด เคยเป็น ที่อยู่อาศัยของมนุ ษย์ เพราะมีร่องรอย ของมนุษย์สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เช่น ได้พบภาพเขียนสีหรือศิลปะถ้้า อยู่ตามเพิงผาถ้้า และ เครื่องมือหินกระจายอยู่ตามหมู่
หินกรวดในแม่น้า ล้าธาร ในการศึกษาเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ ด้วยการประมวลเรื่องต่าง ๆ มาแยกไว้
เพื่อให้มีข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นหลักฐานที่ได้มาจากการส้ารวจ ภาพเขียนสีหรือศิลปะถ้้า และเครื่องมือสมัย
หินดังต่อไปนี่
๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้
ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อ ความเป็น อยู่ของ ประชากร ในต้าบล
ปากปวน มีเนื้อที่ป่าไม้ ประมาณ ๗,๘๙๓.๕๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔,๙๓๓,๔๖๒.๕ ไร่ สภาพป่า
เป็นป่าโคก เช่น ป่าโคกสร้างทราย,สวนรุกขชาติ,ป่าชุมชนดงบ่อเหล็ก,ป่าโนนภูน้อย,ป่าช้าบ้านวังเดื่ อ,ป่าช้า
บ้านบุ่งตาข่าย,ป่าช้าวัดป่าสัมมาบุตรสัมมาบารมี,ป่าช้าวัดป่าบ้านท่าทิศเฮือง,ป่าช้าบ้านโนนสว่างเป็นต้น
สภาพป่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ เป็นป่าไม้ เบญจพรรณ และป่าไม้เต็งรัง ไม้มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจได้แก่ไ ม้
ยาง ไม้มะค่าโมง ประดู่ ไม้แดง ไม้เต็งรัง ไม้ตะแบกและอื่น ๆ
สภาพปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ถูกเปลี่ยนแปลงเป็น พื้นที่เกษตรกรรม จากที่เคยก้าหนดไว้
๗๐.๐๖% ของเนื้อที่ต้าบลปากปวน เหลือพื้นที่ป่าไม้ ที่สมบูรณ์เพียง ๒๘.๕๗% ของพื้นที่ของจังหวัด คิด
เป็นพื้นที่ประมาณ ๒,๐๓๓,๘๔๕ ไร่

๒.ด้านการเมืองการปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
เทศบาลต้าบลปากปวน มีอาณาเขตคลอบคลุ่มพื้นที่ทั้ ง หมด ๔๔ ตร.กม. แบ่ ง เป็ น ๑๒ หมู่ บ้ า น
ได้แก่
หมู่ที่ ๑ บ้านปากปวน
หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเป้า
หมู่ที่ ๙ บ้านกุดโงง้

หมู่ที่ ๒ บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านวังเดื่อ
หมู่ที่ ๖ บ้านกกเกลือ หมูท่ ี่ ๗ บ้านท่าทิศเฮือง หมูท่ ี่ ๘ บ้านปากปวน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านปากปวน หมูท่ ี่ ๑๑ บ้านปากปวน หมูท่ ี่ ๑๒ บ้านป่าเป้า

๒.๒ การเลือกตั้ง
เทศบาลต้าบลปากปวน มีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต ดังนี้
เขตที่ ๑ บ้านปากปวน ม.๑,๘,๑๐,๑๑ บ้านบุ่งตาข่าย ม.๒,บ้านวังเดื่อ ม.๔,บ้านกุดโง้ง ม.๙
เขตที่ ๒ บ้านโนนสว่าง ม.๓,บ้านป่าเป้า ม.๕,๑๒,บ้านกกเลือ ม.๖,บ้านท่าทิศเฮือง ม.๗
ซึ่งที่ผ่านมามีการเลือกตั้งเกินกว่า ร้อยละ ๖๐
๓.ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร
เทศบาลต้าปากปวน มีประชากรทั้งสิ้น ๗,๙๙๙
คน แยกเป็นชาย ๓,๙๔๕
หญิง ๔,๐๕๔
คน จ้านวนครัวเรือน ๒,๖๐๑ หลังคาเรือน

คน

๓.๒ ช่วงอายุและจ้านวนประชากร
๔.สภาพทางสังคม
สังคมของชาวเลยโดยทั่วไปมีลักษณะเป็น สังคมชนบท ชาวบ้านในหมู่บ้านแต่ละแห่งมีความรู้จัก
คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มีการติดต่อไปมาหาสู่เพื่อนบ้านใกล้เคียงกัน ช่วยเหลือพึ่งพิงกันเมื่อมีงาน เช่น
งานบวช งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน เป็นต้น ในด้านฐานะความเป็นอยู่นั้นไม่แตกต่างกันมากนัก
โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัด อ้าเภอ
อิทธิพลของสังคมตะวันตกยัง มีไม่ มาก ชาวบ้านจะมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันเป็นอย่างยิ่ง และมีความ
เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากนี้ชาวเลย ยังมีสภาพความเป็นอยู่บางประการที่เป็นลักษณะ
เด่นของชาวอีสาน เช่น การให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองแก่ผู้มาเยือน โดยเฉพาะผู้มาจากต่างถิ่น จะได้รับ
การช่วยเหลือเป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโอบอ้อมอารีที่มีต่อ กัน

-

๔.๑ การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
๓
แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา
๑
แห่ง
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
๑
แห่ง
๔.๒ สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ๑
แห่ง
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้้า ร้อยละ ๑๐๐

๔.๓ อาชญากรรม
- สถานีต้ารวจชุมชน

๑

แห่ง

๔.๔ ยาเสพติด
- ต้าบลปากปวน เป็นต้าบลที่มีถนนทางหลวง หมายเลข ๒๐๑ และถนนทางหลวงชนบท ๒
สาย และถนนทางหลวงท้องถิ่น ๒ สาย ซึ่งท้าให้การคมนาคมสะดวกสบาย ส่งผลให้ยาเสพติดเข้ามาในพื้ นที่
ได้ง่าย ประกอบกับในพื้นที่เคยเป็นที่พักยา จ้าหน่ายยา เสพยาเสพติด แม้ทางภาครัฐจะมีโครงการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด แต่ก็ไม่ได้มีการบูรณาการท้างานแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนบางส่วนที่อยู่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไ ด้
๔.๕ การสังคมสงเคราะห์
- ต้าบลปากปวน ในปัจจุบัน มีประชากรที่มีอายุ ตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป มีจ้านวนทั้งสิ้น ๑,๕๖๙
คน ผู้พิการจ้านวน ๙๐๐ คน ผู้ติดเชื้อเอดส์ จ้านวน ๓๐ ราย ซึ่งรัฐได้จัดสวัสดิการให้ตามนโยบายของ
รัฐบาล
๕.ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
ต้าบลปากปวน มีเส้นทางได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ติดต่อกับอ้าเภอวังสะพุง
และอ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในการก้าหนดระบบถนนภายในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแบ่ง
ประเภทและหน้าที่การใช้สอยและการให้บริการ โดยจัดระบบถนนเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับอ้าเภอ ต้าบล
และหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการติ ดต่อ
การคมนาคมติดต่อกับอ้าเภอวังสะพุงและอ้าเภอใกล้ เคียง (ระดับอ้าเภอ)
 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๑ มีเขตทาง ๓๐ เมตร ผิวจราจร ๒๔ เมตร มี ๔ ช่อง
จราจร เชื่อมกับอ้าเภอวังสะพุงและอ้าเภอเมือ งเลย
การคมนาคมติดต่อกับต้าบลใกล้เคียง (ระดับต้าบล) มีเส้นทางหลัก คือ
ถนนประเภท ก ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร
 ถนนเดิมขยาย สาย ก ๑ เป็นถนนโยธา หมายเลข ลย ๒๐๑๐
บ้านปากปวน – บ้านทรายขาว ต้าบลทรายขาว

 ถนนเดิมสาย ก ๒ เป็นถนนโยธา สายบ้านท่าทิศเฮือง – บ้านลุ่ม ต้าบลผาน้อย
ถนนประเภท ข ขนาดเขตทาง 12 เมตร
 ถนนขยายสาย ข ๒ เป็นถนนจากบ้านปากปวน ไปบ้านวังเดื่อ และเชื่อมกับบ้านกุดโง้ง
ถนนประเภท ค ขนาดเขตทาง ๔ – ๖ เมตร
 ถนนเดิมขยาย สาย ค ๑ เป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านปากปวน-บ้านป่าเป้า
 ถนนเดิมขยาย สาย ค ๑ เป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านปากปวน-บ้านกุดโง้ง
แนวคิดในการก้าหนดกรอบการพัฒนาด้านระบบคมนาคม ต้องการที่จะให้ชุมชนมีการ
เชื่อมโยงของแต่ละชุมชนที่สมบูรณ์ รวมทั้งการเสนอแนะการพัฒนาระบบการคมนาคม ให้เป็นโครงข่ายที่
เป็นระบบ แต่การน้าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพและงบประมาณของเทศบาลต้าบลเป็น
ส้าคัญ
๕.๒ การไฟฟ้า
ต้าบลปากปวน มีไฟฟ้าใช้เต็มพื้นที่ อาจมีบางครัวเรือนที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เพราะมีการ
ก่อสร้างขึ้นใหม่
 ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
๒,๖๐๑ ครัวเรือน
๕.๓ การประปา
ต้าบลปากปวน มีระบบประปา แบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ
๕.๓.๑ ระบบประปาหมู่บ้าน ใช้เต็มพื้นที่ จ้านวน ๓ หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านบุ่งตาข่าย ม. ๒,บ้าน
วังเดื่อ ม.๔, บ้านกุดโง้ง ม.๙ เป็นต้น ใช้บางพื้นที่ จ้านวน ๖ หมู่บ้าน
๕.๓.๒ ระบบประปาส่วนภูมิภาควังสะพุง ใช้เต็มพื้นที่ จ้านวน ๓ หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านปากปวน
ม.๑,บ้านปากปวน ม.๘,บ้านปากปวน ม.๑๐ เป็นต้น ใช้บางพื้นที่ จ้านวน ๖ หมู่บ้าน
๕.๔ โทรศัพท์
โทรศัพท์ เป็นวิธีการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดซึ่งบุค คลสามารถพูดติ ดต่อกัน ได้โดย
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปพบกันปัจจุบัน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้ด้าเนิน การติดตั้งระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติสามารถติดต่อได้ทั่วประเทศ ส้าหรับจังหวัดเลยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ครบทุก
อ้าเภอและทุกต้าบลโดยมีชุมสายโทรศัพท์อยู่ในทุ กอ้าเภอและทุ กต้าบล การใช้โทรศัพท์ของชาวจังหวัดเลย
ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ มีผู้เช่าโทรศัพท์จ้านวน ๑๔,๗๐๓ หมายเลข
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
การสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นการคมนาคมอีกประเภทหนึ่งที่ชาวต้าบลปากปวนนิย ม
ใช้บริการ โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้ให้บริการต่าง ๆ ดังนี้ บริการไปรษณีย์โทรเลข ที่ท้าการ
ไปรษณีย์โทรเลขให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับส่งจดหมาย พั สดุ
ไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน และอื่น ๆ ปัจจุบันในต้าบลปากปวน ไม่มีที่ท้าการ
ไปรษณีย์โทรเลขเพื่อให้บริการแก่ประชาชนแต่อย่างใด
๖.ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร

ต้าบลปากปวน มีการเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด มันส้าปะหลัง อ้อย ยางพารา ฯลฯ พืชผัก
สวนครัว เช่น มะนาว ,ข่า ,ตะไคร้ฯลฯ รวมถึงพืชสวน เช่น มะขาม ,ล้าไย,เงาะ ฯลฯ
๖.๒ การประมง
ต้าบลปากปวน มีการเลี้ยงปลาในสระสาธารณะประโยชน์ และบ่อของเกษตรกร เพื่อการ
บริโภคและจ้าหน่าย
๖.๓ การปศุสัตว์
ต้าบลปากปวน มีการเลี้ยงวัว เป็ด ไก่ สุนัข แมว ฯลฯ ซึ่ งมีส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอวังสะ
พุง พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์คอบดูแล ในพื้นที่
๖.๔ การบริการ
ต้าบลปากปวน มีจุดให้บริการประชาชนในพื้นที่ เช่น สถานีต้ารวจชุมชน ,สวนรุกขชาติ
๑๐๐ ปี ,ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากปวน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต้าบลปากปวน เป็นต้น
๖.๕ การท่องเที่ยว
ต้าบลปากปวน มีส่วนรุกขชาติ ๑๐๐ ปี กรมป่าไม้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับพันธ์ไม้ต่างๆ เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญประจ้าต้าบล ประกอบกับมีพื้นที่ติดแม่น้าเลย ที่
เหมาะที่จะด้าเนินการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งพานิชย์ เช่น ล่องแพ จากต้นปากล้าน้้าปวน - บ้านวังเดื่อ
เป็นต้น อีกทั้ง มีแหล่งแร่เหล็กที่บ้านป่าเป้า ม.๕,บ้านกกเกลือ ม.๖ บริเวณวัดป่าดงบ่อเหล็ก ,บ้านโนน
สว่าง ม.๓ บริเวณที่นาตาพจต์ ฯลฯ ทีน่ ่าศึกษาเรียนรู้เชิงนิเวศ ในอนาคต
๖.๖ อุตสาหกรรม
ต้าบลปากปวน มีโรงงานอุตสาหกรรม จ้านวน ๑ โรงงาน คือ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์
การเกษตร (ซีพี) ซึ่งท้าการรับซื้อ จ้าหน่าย และแปรรูปยางพารา ในพื้นที่ต้าบลปากปวนและใกล้เคียง
ซึ่งมีแรงงาน ประมาณ ๒๐๐ คน

๗.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ านการเกษตรและแหล่งน้า)
๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
เทศบาลตาบลปากปวน วังสะพุง จ.เลย
หญิง
จานวนประชากร
เยาวชน
จานวนประชากร

722

คน
2,521

คน

ชาย
767

คน
2,471

คน

หมายเหตุ
อายุตากว่า 18 ปี
อายุ 18-60 ปี

จานวนประชากร
ผู้สูงอายุ

อายุมากกว่า 60
คน
คน
ปี
ทั้งสิ้น
รวม 4,054 คน 3,953 คน
8,007 คน

จานวนชุมชน
ชุมชน
ชือชุมชน
ที

811

12

ชุมชน (ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น !!!)

จานวนครัวเรือน
187

1

1ปากปวน

2

2บุ่งตาข่าย

3

3โนนสว่าง

4

4วังเดือ

5

5ป่าเป้า

6

6กกเกลือ

7

7ท่าทิศเฮือง

8

8ปากปวน

9

9กุดโง้ง

10

10ปากปวน

11

11ปากปวน

12

12ป่าเป้า

715

ครัวเรือน
160

ครัวเรือน
344

ครัวเรือน
118

ครัวเรือน
172

ครัวเรือน
496

ครัวเรือน
227

ครัวเรือน
207

ครัวเรือน
66

ครัวเรือน
326

ครัวเรือน
170

ครัวเรือน
139

ครัวเรือน

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร

หญิง
283

คน
323

คน
525

คน
227

คน
299

คน
549

คน
391

คน
339

คน
130

คน
368

คน
323

คน
288

คน

ชาย
299

คน
334

คน
478

คน
234

คน
248

คน
550

คน
393

คน
309

คน
146

คน
357

คน
273

คน
329

คน

ประเภทของการท้าการเกษตร แบ่งออกเป็น ๔ ปะเภท คือ ประเภท ท้านา แบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท นาปีกับนาปรัง ท้าสวน เช่น ยางพารา เป็นต้น ท้าไร่ เช่น มันส้าปะหลัง ,อ้อย
,ข้าวโพด เป็นต้น อื่นๆ เช่น มะขาม ,ล้าไย ,พริก เป็นต้น
๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร
มีแม่น้าเลย แม่น้าปวนไหลผ่าน ประกอบมีสถานีสูบน้้า ด้วยไฟฟ้า ในพื้นที่ จ้านวน ๖
สถานี เพื่อบริการน้้าด้านการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่ ครอบคลุม ๑๑ หมู่บ้าน (ยกเว้นบ้านโนนสว่าง ม.
๓)
๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ใช้แหล่งน้้าจากแม่น้าเลย และบ่อบาดาล และการประปาส่วนภูมิภาควังสะพุง
๘.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
๘.๒ ประเพณีและงานประจ้าปี
มีประเพณีท้องถิ่นที่ส้าคัญ คือ ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ,ประเพณีวัน
เข้าพรรษา,ประเพณีบุญซ้าฮะ,ประเพณีบุ ญข้าวประดั บดิน,ประเพณี บุ ญข้าวสาก,ประเพณีบุ ญเผวส,ประเพณี
บุญกฐิน เป็นต้น
๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทเลย และภาษาลาว ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลย
๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เนื่องจากต้าบลปากปวน เป็นต้าบลที่มีกลุ่มอาชีพไม่มาก ส่วนใหญ่จะเป็น การด้าเนินการ
ในระดับครัวเรือน เช่น กลุ่มตีมีด บ้านท่าทิศเฮือง ม.๗,กลุ่มทอผ้าย่าม บ้านท่าทิศเฮือง ม.๗ ,กลุ่มท้าขนม
บ้านปากปวน ม.๑,๑๐,๑๑ ,กลุ่มสมุนไพร บ้านปากปวน ม.๑๑ ฯลฯ ทั้งนี้ ยังไม่มีที่จ้าหน่ายสินค้าพื้นเมือง
๙.ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้้า
- มีแม่น้าที่ไหลผ่าน
จ้านวน ๒ สาย ได้แก่ แม่น้าเลยและแม่น้าปวน
- ห้วย
จ้านวน ๖ สาย ได้แก่ ห้วยปวน ม.๑,ห้วยท่าเดื่อ ม. ๕,ห้วยนิ้วใหญ่
ม.๑๒ ,ห้วยบุ่งแหน ม. ๗ , ห้วยอีเลิศ ม. ๖,
ห้วยร่องลึก ม.๑,
- หนอง
จ้านวน ๓ แห่ง ได้แก่ หนองหมากด้วง ม.3,หนองปลาซิว ม. 11,

หนองปลาจ่าน ม. 4
จ้านวน ๓ แห่ง ได้แก่ คลองบุ่งแหน ม.7,คลองโป่งอีแก้ว ม.6,
คลองห้วยอีเลิศ ม.6,
จ้านวน ๕ แห่ง ได้แก่ กุดโง้ง ม. 9,กุดดินจี่ ม.4,กุดท่าเดื่อ ม. 5,
กุดเลยลัด ม.9,กุดนิ้วน้อย ม.8,
จ้านวน ๗ แห่ง ได้แก่ บุ่งแหน ม.๗,บุ่งแข้ขบ ม.๔ ,บุ่งตาข่าย ม. ๒,
บุ่งหาดใหญ่ ม.๒,บุ่งเลิงน้้าบุ้น ม.๙,บุ่งย่างชิ้น
ม.๖,บุ่งก้านเหลือง ม.๔

- คลอง
- กุด
- บุ่ง

๙.๒ ป่าไม้
- ภูน้อย ม. ๑ มีเนื้อที่ ๕๖ ไร่
- ป่าช้าดงเชียงไทย ม.๙ มีเนื้อที่ ๔๐ ไร่
- ป่าช้าท่าทิศเฮือง ม. ๗ มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๕ ตร.ว.
- ดงบ่อเหล็ก ม.๖ มีเนื้อที่ ๑๑๘ ไร่
- ป่าช้ากกเกลือ ม.๖ มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา
- ป่าช้าป่าเป้า ม. ๕ มีเนื้อที่ ๖ ไร่
- ป่าช้าเลิงกงเกวียน,บุ่งดินจี่ ม. ๔ มีเนื้อที่ ๑๐๐ ไร่
- โคกสร้างทราย ม. ๓ มีเนื้อที่ ๓๒๐ ไร่
๙.๓ ภูเขา
ต้าบลปากปวน มีภูเขาตั้งอยู่เช่น ภูขุมเงิน,ภูขุมทอง ทางทิศตะวันตกของต้าบลปากปวน
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่องจากมีทรัพยากรดิน น้้า ป่าไม้และแร่ธาตุ แต่ได้ถูกบุกรุกและน้าไปใช้เป็นจ้านวนมาก
แต่บางส่วนก็ยังคงมีค่าทางเศรษฐกิจ หรือควรค่าที่จะอนุรัก ษ์ไว้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
๑๐. แร่ธาตุ
แร่ธาตุในจังหวัดเลยมีอยู่หลายชนิดที่ส้าคัญได้แก่ แร่แบไรต์ แมงกานีส ทองแดง ตะกั่ว เหล็ก เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมี ทองค้า ที่อ้าเภอเมืองเลย อ้าเภอนาด้วง อ้าเภอปากชม อ้าเภอ เชียงคาน อ้าเภอท่าลี่
และอ้าเภอวังสะพุง การท้าเหมืองแร่ในจังหวัดเลยมีไม่มากนักทั้ง ๆ ที่ในจังหวัดเลย มีแร่อยู่หลายชนิด
สาเหตุมาจากการที่แร่ธาตุบางชนิดมีราคาต่้าและคุณภาพก็ต่้าด้วย บางชนิดก็มีอยู่จ้านวนน้อยไม่คุ้มกับการ
เปิดเหมือง ปัจจุบัน แร่ธาตุส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้ผิวดินได้มีการขุดไปใช้ประโยชน์เกือบหมดแล้ว

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพั ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

๑.สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ไ ด้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
เนื่องจากเทศบาตาบลปากปวน ได้รับงบประมาณสนับสนุน เป็ นเงิน อุดหนุนทั่ว ไปจาก
รัฐบาล และได้รับงบประมาณจัดสรรเป็นเงินรายได้ ในแต่ละปีไม่เท่ากันส่งผลให้ การพั ฒนาในเขตตาบล
ปากปวน มีไม่แน่นอน เพราะหากรัฐบาลอุดหนุนมาครบตามที่ตั้งงบประมาณไว้ ก็จะสามารถดาเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย แต่หากอุดหนุนมาไม่ครบ ทาให้การพัฒนาชะงักลงไป ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
สืบเนื่องจากมีความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ จึงส่งผลกระทบโดยตรงในการอุ ดหนุน
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เทศบาลตาบล
ปากปวน ตั้งงบประมาณไว้และเบิกจ่าย ดังนี้
ปี พ.ศ.
ตั้งงบประมาณไว้
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

ตั้งงบประมาณไว้
รับจริง

๒ ๓ ,๘๕๒,๓๑๐.๐๐

๒ ๗ ,๑๙๐,๕๔๑.๔๓

๓๐,๗๖๕,๔๙๑.๐๐

๓ ๐ ,๘๘๗,๕๐๒.๘๘

๒ ๘ ,๓๖๔,๑๖๕.๐๐

๒๘,๗๖๕,๐๐๘
-

๔๙,๒๒๒,๒๕๙

หมายเหตุ
จ่ายจริง
๒๒,๑๗๗,๔๕๘.๔๓
๓๐,๘๘๗,๕๐๒.๗๘
๒๕,๒๐๒,๐๖๘.๐๐
-

๑.๒ การประเมินผลการนาแผนพั ฒนาท้ องถิ่น ไปปฏิบั ติในเชิงปริม าณและเชิง คุณภาพ
การพิจารณาผลการพัฒนาของเทศบาลในสี่ปีที่ผ่านมา จะท้าการประเมินเป็น ๒
แบบ ได้แก่ การประเมิน ประสิ ท ธิ ผ ลของการน้ า แผนพั ฒ นาไปปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง คุ ณภาพ และการประเมิ น
ประสิทธิผลของการน้าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๑. การประเมินประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาไปปฏิ บัติในเชิงคุณภาพ
การประเมินประสิทธิผลของการน้ า แผนพั ฒ นาไปปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง คุ ณภาพ มี ลั ก ษณะเป็ น การ
ประเมินผลส้าเร็จของยุทธศาสตร์วางแนวทางและโครงการต่า งๆ แต่ ล ะด้ า นไว้ ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สภาพปัญหาหรือไม่ และสามารถตอบสองความต้องการของประชาชนได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ หรื อ มาก น้ อ ย
เพียงไร การประเมินในลักษณะนี้ไม่สามารถท้าเป็นตัวเลขได้ มักจะใช้ความรู้สึกนึกคิดเป็น เกณฑ์ ซึ่งสามารถ
จ้าแนก รายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณู ปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการพัฒนา ในปีที่ผ่านมาเทศบาลต้าบลปากปวน สามารถด้าเนินได้ ๒๑๓
โครงการ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๑๑,๐๗๗,๑๐๐ บาท
ผลการประเมิน ประชาชนส่วนใหญ่ ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน /ต้าบลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดโรคระบาดในหมู่บ้านชุมชนได้อี กด้วย
๑.๒ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา คน สั ง คม คุ ณ ภาพชี วิ ต เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ผลการพัฒนา ในปีที่ผ่านมาเทศบาลต้าบลปากปวน สามารถด้าเนินได้ ๔๘
โครงการ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๓,๙๖๔,๕๐๐ บาท
ผลการประเมิน ประชาชนส่วนใหญ่สามารถน้าวิชาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
ซึ่งท้าให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัว ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต
ได้ ถือว่าสามารถด้าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑.๓ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนา การเมื อ ง การบริ ห ารจั ดการบ้ า นเมื อ งที่ ดีแ ละการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ผลการพัฒนา ในปีที่ผ่านมาเทศบาลต้าบลปากปวน สามารถด้าเนินได้ ๔๒ โครงการ
ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๗๖๕,๐๐๐ บาท
ผลการประเมิน พนักงานส่วนต้าบลและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่
สามารถน้าวิชาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ ถือว่าสามารถด้าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา
ผลการพัฒนา ในปีที่ผ่านมาเทศบาลต้าบลปากปวน สามารถด้าเนินได้ ๑๔ โครงการ
ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๘๑๕,๐๐๐ บาท
ผลการประเมิน ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่สามารถน้าวิชาความรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบอาชีพ ซึ่งท้าให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัว และมีการออกก้าลังกายในหมู่เยาวชน ถือว่า
สามารถด้าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑.๕ ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา การศึ กษา ศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ท้ องถิ่ น และภู ม
ปัญญาท้องถิ่ น
ผลการพัฒนา ในปีที่ผ่านมาเทศบาลต้าบลปากปวน สามารถด้าเนินได้ ๓๗
โครงการ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๖๖๑,๓๔๕ บาท

ผลการประเมิน ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น ที่เทศบาลต้าบลปากปวนจัดขึ้น ถือว่าสามารถด้าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้ อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย และการจั ดการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการพัฒนา ในปีที่ผ่านมาเทศบาลต้าบลปากปวน สามารถด้าเนินได้ ๒๐ โครงการ
ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๙๓๑,๐๐๐ บาท
ผลการประเมิน ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่สามารถได้เข้าร่วมในกิจกรรม
และมีความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าไม้ และน้าวิชาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ถือว่าสามารถด้าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑.๗ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
ผลการพัฒนา ในปีที่ผ่านมาเทศบาลต้าบลปากปวน สามารถด้าเนินได้ ๓๗ โครงการ
ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น. ๖๕๐,๐๐๐ บาท
ผลการประเมิน ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่สามารถน้าวิชาความรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบอาชีพ ซึ่งท้าให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัว ถือว่าสามารถด้าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
๒. การประเมินผลการนาแผนประจาปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินลักษณะนี้เป็นการประเมินแผนประจ้าปีที่สามารถวัดค่าออกมาได้แน่นอน ลักษณะของ
ตัวเลข สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวเลขได้ ตามรายละเอียดในตางรางหน้าต่อไป
๒.ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือที่ส้าคัญ
จากการพัฒนาต้าบลปากปวน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ส่งผลให้
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน,ไฟฟ้า,ประปา.เขื่อนป้องกันตลิ่ง พัง เป็นต้น มีความสะดวกสบาย
และครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตต้าบลปากปวน และมีทิศทางในการพัฒนาต้าบลไปในทางที่ดี ซึ่งการพัฒนาใน
ด้านอื่นๆ ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ,นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต้าบลปากปวน ฯลฯ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
๒.๒ ผลกระทบ
จากการพัฒนาในด้านการคมนาคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนสายบ้านกกเกลือ –
บ้านท่าทิศเฮือง และถนนสายบ้านปากปวน –บ้านบุ่งตาข่าย ก็ได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกที่บรรทุกเกิน
น้้าหนัก ท้าให้ถนนช้ารุดเสียหาย เป็นระยะทางยาว ในแต่ละปีเทศบาลต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

หรือจัดสรรงบประมาณที่มีจ้ากัดไปด้าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว บางครั้งได้รับการ
ร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ท้าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต้าบลปากปวน เป็นไปใน
ทิศทางที่ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งน่าจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
๓.สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ ผ่า นมาและแนวทางการแก้ ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
เทศบาลต้าบลปากปวน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากรัฐบาล ปีละประมาณ ไม่เกิน ๑๕ – ๑๙
ล้านบาทต่อปี และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ไม่เกิน ๕ – ๑๐ ล้านบาท ประกอบกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่มีจ้านวนมาก แต่งบประมาณมีจ้านวนจ้ากัด จึ้งท้าให้การพัฒนาไม่ทันท่วงที ซึ่งการที่
รัฐอุดหนุนงบประมาณหรือจัดสรรงบประมาณ ที่ล่าช้า ส่งผลให้บางปีงบลงทุ นไม่สามารถด้าเนินการได้ตาม
แผนการด้าเนินงานที่ก้าหนดไว้ และก็ตกเป็นเงินสะสมในที่สุด แนวทางแก้ไขปัญหา เทศบาลต้าบลปากปวน
ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องต่างๆ ที่เกินขีดจ้ากัดที่จะสามารถ
กระท้าได้ แต่บางครั้งก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร กว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
อีกทั้ง รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาประเทศที่ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้มีการดึงงบประมาณที่
ท้องถิ่นควรจะได้ ลับน้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยผ่านชุมชนต่างๆหรือองค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร หรือกองทุนหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ เป็นต้น แม้รัฐจะถ่ายโอน
ภารกิจต่างๆมาให้ด้าเนินการ งบประมาณอันน้อยนิดก็ได้รับการจัดสรรลงไปในแต่ละพื้นที่ห มู่บ้าน อย่าง
เสมอภาคกัน ท้าให้เกิดความเท่าเทียมกันของคนในหมู่ บ้าน ต้าบลมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพั ฒนาระดั บมหาภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
-ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
-ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
-ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสังคม
-ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
-ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส้านักงานคณะกรรมกา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒. มอบหมายส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน้ากราบบังคมทูลเกล้าถวายเพื่ อทรงลงพระ
ปรมาภิไธยประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่อไป ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
-๒๕๓๙) โดยหลักการส้าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย (1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” (2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” (3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็น
กรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพ้ฒนาฯ ฉบับที่ 12 (4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี
2579” เป็นกรอบการก้าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน และ (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย (1)
เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่ง พาตนเองได้ (3) เพื่อให้
เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน (4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
(5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีการท้างานเชิงบูรณาการ (6) เพื่อให้
มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และ (7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง
ๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายรวม ประกอบด้วย (1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่ส มบูร ณ์ (2) ความ
เหลื่อมล้้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ (4) ทุน
ทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อ ม (5) มี ความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพิ่ มความเชื่อ มั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และ (6) มีระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ้านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่ อมล้้าใน
สังคม 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน 4) ยุทธศาสตร์การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพั ฒนาที่ยั่งยืน 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน 6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพั ฒนา
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพั ฒนากลุ่ม จังหวั ด/แผนพั ฒนาจังหวั ด
๑.๔ ยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพั ฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย
มี 7 ยุทธศาสตร์ 26 แนวทาง ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณู ปการ โครงสร้ า ง
พื้นฐานและเทคโนโลยี สารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1. การปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างต้าบล หมู่บ้าน รวมทั้ง
พัฒนาถนนไปสู่พื้นที่การเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่ ที่เอื้อ ประโยชน์ ต่อการขนส่งผลผลิตไปสู่ ตลาด
2. การปรับปรุงแหล่งน้้า เพื่อการเกษตรให้เอื้ออ้านวยต่อการเกษตร โดยไม่พึ่งพาน้้าฝน
แต่เพียงอย่างเดียว
3. มีการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกชุมชน/ครัว เรือน ทั้งการจัดให้มีไฟฟ้าสว่างใน
เขตชุมชนเพื่ออ้านวยความสะดวกและปลอดภัยในชีวิ ตและทรั พย์สิน
4. เส้นทางสายหลักเป็นเส้นทางหลวงแผ่นดิน สายวังสะพุง – อุดรธานี และสายวังสะ
พุง – ขอนแก่น เป็นเส้นทางรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมทั้งการส่ง เสริมการศึกษา
ระหว่างเมือง
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า ให้ได้
มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง
2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้เ พียงพอต่ อความต้องการ

3. ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างในหมู่บ้านให้เพียงพอและทั่วถึง
4. จัดท้าและพัฒนาผังเมืองของเทศบาลต้าบล
5. ติดตั้ง ซ่อมแซมป้ายและสัญญาณไฟจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และเสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ ได้รั บรัฐสวัส ดิการให้ทั่วถึ ง
2. เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างมีค วามสุข
แนวทางการพัฒนา
1. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของหมู่บ้านในเขต ทต.ปากปวน
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒนาด้ าน การเมื อง การบริ หารจั ดการที่ ดีและการให้ บริ การ
สาธารณะแก่ ประชาชน
วัตถุประสงค์
1. รณรงค์ส่งเสริ มให้ ความรู้ แก่ ประชาชนเกี่ยวกั บเรื่องการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการพั ฒนา ตลอดจนการมี ส่ วนร่ วมใน
กระบวนการจั ดท้าแผนยุทธศาสตร์ การพั ฒนาท้องถิ่ นและการตราข้อบั ญญัติ เทศบาลต้ าบล
2. ส่งเสริมการมี บทบาทของครอบครั ว องค์กรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน องค์กรพัฒนา
เอกชน อาสาสมัครและสื่อมวลชนมีส่ วนร่ วมในการพั ฒนา
3. มีผู้บริหารจัดการที่ดี มีความสารถมุ่ งปฏิบัติ งานเพื่ อชุ มชนและสั งคมถูกต้องตามท้ านอง
คลองธรรม ข้อราชการปฏิบัติหน้ าที่ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพมุ่ งให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อภารกิ จของรั ฐ บริ หารจั ดการ
ด้ วยความคุ้ มค่ า ลดขั้ นตอนการท้ างาน ให้ สั้ น เข้ าใจง่ า ยขึ้ น เร็ ว ขึ้ น เพื่ อประโยชน์ สุ ข ของประชาชนมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานและกระจายอ้านาจในการตั ดสิ นใจ
แนวทางการพั ฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการน้าหลั กการมีส่ วนร่ วมมาใช้ในการบริ หารจั ดการ
2. การพัฒนาเพิ่ มประสิทธิภาพในการบริ หารงานของ อปท.
3. การพัฒนาบุคลากรของ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
4. การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลประจ้าปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเทศกาลพริกสด เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่น้าผลผลิต ทางการเกษตรมาจ้ า หน่ า ยในงาน
ดังกล่าว
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
2. ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีที่ ส้าคัญของ อปท.เพื่อการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ท้ อ งถิ่ น และภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
มุ่งเน้นเรื่องประชาคมให้กลุ่มชนทุกหมู่เหล่า มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
แก้ไขปัญหาของชุมชน การก้าหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยอาศัยความรู้ ภูมิปัญญาชุมชน
ในการด้าเนินงาน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
และการศึกษานอกระบบ
2. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนจารีต ประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
วัตถุประสงค์
1. ด้านทรัพยากรดิน/ป่าไม้/แหล่งน้้า จะมุ่งเน้นในการใช้อย่างยั่งยืนและปราศจากมลพิษ
โดยลดการบุกรุกท้าลายป่า
2. มีการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อันเป็นภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งแนวทางแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ
4. พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์
5. การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร

6. การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
วัตถุประสงค์
1.
การพัฒนา จะพัฒนาแบบพึง พาตนเอง พออยู่ พอกิ น ตามแนวพระราชด้ า ริ
เปลี่ยนแนวคิ ด ในการเพาะปลู ก และการเกษตรแบบปลู ก พื ช เชิ ง เดี่ ย ว เป็ น การปลู ก พื ช แบบ
ผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่้า และมีพืชชนิดอื่นส้ า รอง เพื่ อ ให้ เ กษตรกรมี ร ายได้ ใ น
การด้ารงชีพตลอดปี โดยไม่พึ่งพาพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่อย่างเดียว รวมทั้งส่ง เสริ มโครงการหนึ่ ง
ต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพสร้างเสริมรายได้ไม่ต้ องถิ่นท้อ งถิ่นไปท้างานที่อื่น
แนวทางการพัฒนา
1. การจัดท้าแผนแม่บทชุมชน
2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
๒.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์
“เมืองสวยงาม เศรษฐกิจดี ชีวิตปลอดภัย ส่งเสริมรากหญ้า พัฒนายั่งยืน ”
๒.๒ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้ าน การเมือง การบริหารจั ดการที่ ดีและการให้ บริการสาธารณะแก่ ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
๒.๓ เป้าประสงค์ (วัตถุประสงค์)
๒.๓.๑ การปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างต้าบล หมู่บ้าน
รวมทั้งพัฒนาถนนไปสู่พื้นที่การเกษตรให้ครอบคลุ มพื้นที่ ที่เอื้อ ประโยชน์ ต่อการขนส่ง
ผลผลิตไปสู่ตลาด
๒.๓.๒ การปรับปรุงแหล่งน้้า เพื่อการเกษตรให้เอื้ออ้านวยต่อการเกษตร โดยไม่
พึ่งพาน้้าฝนแต่เพียงอย่างเดียว

๒.๓.๓ มีการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกชุมชน/ครัวเรือน ทั้งการจัดให้มีไฟฟ้า
สว่างในเขตชุมชนเพื่ออ้านวยความสะดวกและปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน
๒.๓.๔ เส้นทางสายหลักเป็นเส้นทางหลวงแผ่นดิน สายวังสะพุง – อุดรธานี และสาย
วังสะพุง – ขอนแก่น เป็นเส้นทางรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาระหว่างเมือง
๒.๓.๕ เพื่อพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ ไ ด้ รั บ รั ฐ สวั ส ดิ ก าร
ให้ทั่วถึง
๒.๓.๖ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข
๒.๓.๗ รณรงค์ ส่ ง เสริ มให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งก ารเมื อ งในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย โดยเฉพา ะอย่ า งยิ่ ง ส่ งเสริ มการ มี ส่ ว นร่ ว มของประชา ชนใน
กระบวนการพั ฒนา ตลอดจนการมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการจั ดท้ าแผนยุ ทธศาสตร์ การ
พัฒนาท้องถิ่นและการตราข้ อบัญญัติ เทศบาลต้าบล
๒.๓.๘ ส่งเสริมการมีบทบาทของครอบครั ว องค์ กรทางศาสนา โรงเรี ยน ชุ มชน องค์ กร
พัฒนาเอกชน อาสาสมัครและสื่อมวลชนมีส่ วนร่ วมในการพั ฒนา
๒.๓.๙ มีผู้บริหารจั ดการที่ ดี มี ความสารถมุ่ งปฏิ บั ติ งานเพื่ อชุ มชนและสั งคมถู กต้ องตาม
ท้านองคลองธรรม ข้อราชการปฏิ บั ติ หน้ าที่ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพมุ่ งให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อ
ภารกิจของรัฐ บริหารจัดการด้วยความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการท้ างาน ให้ สั้ น เข้ าใจง่ ายขึ้ น
เร็วขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมี ผู้ รั บผิ ดชอบต่ อผลของงานและกระจายอ้ านาจใน
การตัดสินใจ
๒.๓.๑๐ ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลประจ้าปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเทศกาลพริ ก สด
เพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้ น ที่ น้ า ผลผลิ ต ทางการ
เกษตรมาจ้าหน่ายในงานดังกล่าว
๒.๓.๑๑ มุ่งเน้นเรื่องประชาคมให้กลุ่มชนทุกหมู่เหล่า มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชน การก้าหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
โดยอาศัยความรู้ ภูมิปัญญาชุมชนในการด้าเนินงาน
5. ด้านทรัพยากรดิน/ป่าไม้/แหล่งน้้า จะมุ่งเน้นในการใช้อย่างยั่งยืนและปราศจากมลพิษ
โดยลดการบุกรุกท้าลายป่า
๒.๓.๑๒ มีการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อันเป็นภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้ง
แนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน
๒.๓.๑๓ การพัฒนา จะพัฒนาแบบพึงพาตนเอง พออยู่พอกิน ตามแนวพระราชด้าริ
เปลี่ยนแนวคิดในการเพาะปลูกและการเกษตรแบบปลูกพืช เชิง เดี่ยว เป็นการปลูกพืช
แบบผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่้า และมีพืชชนิดอื่นส้ารอง เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้ในการด้ารงชีพตลอดปี โดยไม่พึ่งพาพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่อย่าง
เดียว รวมทั้งส่งเสริมโครงการหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
สร้างเสริมรายได้ไม่ต้องถิ่นท้องถิ่นไปท้างานที่อื่น

๒.๔ กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)
6. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า ให้ได้
มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง
7. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้เ พียงพอต่ อความต้องการ
8. ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างในหมู่บ้านให้เพียงพอและทั่วถึง
9. จัดท้าและพัฒนาผังเมืองของเทศบาลต้าบล
10. ติดตั้ง ซ่อมแซมป้ายและสัญญาณไฟจราจร
11. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ
13. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
14. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของหมู่บ้านในเขต ทต.ปากปวน
15. ส่งเสริมสนับสนุนการน้าหลั กการมีส่ วนร่ วมมาใช้ในการบริ หารจั ดการ
16. การพัฒนาเพิ่ มประสิทธิภาพในการบริ หารงานของ อปท.
17. การพัฒนาบุคลากรของ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
18. การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
19. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
20. ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีที่ ส้าคัญของ อปท.เพื่อการท่องเที่ยว
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ
21. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
22. ส่งเสริมและสนับสนุนจารีต ประเพณีท้องถิ่น
23. ส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
24. ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ
26. พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์
27. การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
28. การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
29. การจัดท้าแผนแม่บทชุมชน
30. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล
๑.๑ องค์กรรับผิ ดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2548 กาหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานขึ ้นช่วยในการติดตามและประเมินผลได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งควร
แสดงไว้ ในเอกสารแผนพัฒนา เพื่อเป็ นแนวทางการดาเนินงานที่ชดั เจนและต่อเนื่อง
๑.๒ กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็ นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยกาหนดรู ปแบบที่จะใช้ ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินกิจ กรรม
ตามโครงการ อยู่ภายใต้ ระยะเวลา และงบประมาณที่กาหนดไว้ หรือไม่ และผลของการดาเนินโครงการ
บรรลุ วตั ถุประสงค์ที่ได้ วางไว้ หรือไม่ ทังนี
้ ้ การติดตามเป็ นการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป็ นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ ้นจริง เมื่อดาเนินโครงการแล้ วเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
๑.๓ การกาหนดห้ วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการโดยคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทังนี
้ ้ ควรกาหนดห้ วงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผลอย่างน้ อยปี ละ ๑ ครัง้ และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
แล้ วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้ บ ริหารท้ องถิ่น เพื่อให้
ผู้ บริหารท้ องถิ่นนาเสนอต่อสภาท้ องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้ องถิ่นทราบโดยทัว่ กัน อย่างน้ อยปี ละ ๒ ครัง้ ภายในเดือน
เมษายนและตุลาคมของทุกปี
################

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
เทศบาลตาบลปากปวน
ก.ยุทธศาสตร์ จงั หวัดที่ ๔.พัฒนาคุณภาพชีวติ และการบริ หารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู ส่ ากล
ข.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๗. การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
๑.๑ แผนงาน การเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา

ตัวชี้วดั (KPI)

ผลที่คาด
ว ่าจะ
ได้รับ

๑ ฝึ กอบรมให้ความรู ้แก ่
เกษตรกรในการประกอบ
อาชีพ

เพื่อฝึ กอาชีพให้กบั
ประชาชน

จานวน ๑๒
หมูบ้่ าน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ ประชาชนมีความรู ้
พึงพอใจ
เพิม่ มากขึ้น

๒ อนุ รักษ์พนั ธ์ สัตว์น้ า

เพื่ออนุ รักษ์พนั ธ์
สัตว์น้ า

จานวน ๑๒
หมูบ้่ าน

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ ประชาชนมีแหล่ง
พึงพอใจ
โปรตีนเพิม่ มากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

๓ อนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืช

เพื่ออนุ รักษ์พรรณ
พืชและสัตว์

จานวน ๑๒
หมูบ้่ าน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ สามารถอนุ รักษ์
พึงพอใจ
พรรณพืชและพันธ์
สัตว์ได้

สานักปลัด

๔ รักน้ า รักป่ า รักษาแผ่นดิน

เพื่ออนุ รักษ์
ทรัพยากรป่ าไม้

จานวน ๑๒
หมูบ้่ าน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ สามารถอนุ รักษ์
พึงพอใจ
ทรัพยากรป่ าไม้ได้

สานักปลัด

๕ ส่งเสริ มและสนบัสนุ นการ
ปลูกหญ้าแฝก ตามรอย
พระราชดาริ

เพื่ออนุ รักษ์
ทรัพยากรดิน

จานวน ๑๒
หมูบ้่ าน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ สามารถอนุ รักษ์
พึงพอใจ
ทรัพยากรดินไม้ได้

สานักปลัด

๖ รักน้ า รักป่ า รักษาแผ่นดิน

เพื่ออนุ รักษ์
ทรัพยากรป่ าไม้

จานวน ๑๒
หมูบ้่ าน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ สามารถอนุ รักษ์
พึงพอใจ
ทรัพยากรป่ าไม้ได้

สานักปลัด

รวมจานวนเงิ นทั้งสิ้ น

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับ อุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ กรประชาชน
เทศบาลตาบลปากปวน
ก.ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่
ข.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้ างพืน้ ฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้ างพืน้ ฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประ เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ตัวชี้ ผลทีค่ าดว่ า
สงค์
วัด
จะได้ รับ
(KPI
)

๑๔ ขยายเขตประปาส่วนภูมภิ าค เพื่อให้ จานวน
ซอยข้าง ต.รุ ง่ โรจน์ ม.๖
ประชาช ๕๙๗
บ้านกกเกลือ
นมีน้ า
เมตร
อุปโภค

๒๕๖๑
(บาท)
๒๒๘,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลั ก

หน่ วยงานทีข่ อรับเงิน
อุดหนุน

๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
ประ
ชาช
นมี
ความ
พึง
พอใจ

ประชาชนมี กองชา่ ง
น้ าประปา
ใช้ที่ได้
มาตรฐาน

ประปาส่วนภูมภิ าค
วังสะพุง

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๘ ขยายเขตไฟฟ้ าแรง เพื่อให้ประชาชน จานวน ๑
ต่า สายห้วยผึ้ง ม.๒ มีไฟฟ้ าใช้
หมูบ้่ าน
บ้านบุง่ ตาข่าย
๙ ขยายเขตไฟฟ้ าแรง
ต่า สายบ้านนายบุญ
กว้าง ม.๕ บ้านป่ า
เป้ า
๑๐ ขยายเขตไฟฟ้ า
สาธารณะ สายบ้าน
ตาเหลี่ยม-บ้านยาย
กุง้ ม.๖ บ้านกก
เกลือ

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
๒๕๖๑
(บาท)
๖๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่ า
จะได้ รับ

ประชาชนมี
ความพอใจ

ประชาชนมี กองชา่ ง
ไฟฟ้ าใช้
อย่างทัว่ ถึง

การไฟฟ้ าวังสะพุง

๒๕๖๔
(บาท)

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลั ก

หน่ วยงานทีข่ อรับเงิน
อุดหนุน

เพื่อให้ประชาชน จานวน ๑
มีไฟฟ้ าใช้
หมูบ้่ าน

๓๗,๐๐๐

ประชาชนมี
ความพอใจ

ประชาชนมี กองชา่ ง
ไฟฟ้ าใช้
อย่างทัว่ ถึง

การไฟฟ้ าวังสะพุง

เพื่อให้ประชาชน จานวน ๑
มีไฟฟ้ าใช้
หมูบ้่ าน

๓๐,๕๐๐

ประชาชนมี
ความพอใจ

ประชาชนมี กองชา่ ง
ไฟฟ้ าใช้
อย่างทัว่ ถึง

การไฟฟ้ าวังสะพุง

๑๑ ขยายเขตไฟฟ้ า
สาธารณะ สายคุม้
บ้านใหม ่ ม.๖ บ้าน
กกเกลือ

เพื่อให้ประชาชน จานวน ๑
มีไฟฟ้ าใช้
หมูบ้่ าน

๕๕,๓๐๐

ประชาชนมี
ความพอใจ

ประชาชนมี กองชา่ ง
ไฟฟ้ าใช้
อย่างทัว่ ถึง

การไฟฟ้ าวังสะพุง

ก.ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่
ข.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาด้ านคน สั งคม คุณภาพชีวิต เศรฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ กับชุมชน
๑.ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้ านคน สั งคม คุณภาพชีวิต เศรฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับชุมชน
๑.๑ แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่ าจะ หน่ วยงาน
หน่ วยงานที่
ได้ รับ
รับผิดชอบ
ขอรับเงิน
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
หลั ก
อุดหนุน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ พัฒนาบทบาทสตรี ใน เพื่อสนับสนุ น จานวน ๑๒
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สตรี มคี วาม
กลุม่ สตรี มี
สานักปลัด คคก.พัฒนาสตรี
๒ เขตตาบลปากปวน
สตรี
หมูบ้่ าน
พอใจ
ความเข้มแข็ง
ตาบลปากปวน

๑.๒ แผนงานสาธารณสุ ข
ที่

โครงการ

๗ สาธารณสุ ขมูลฐาน
ของหมูบ้่ าน

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุ น จานวน ๑๒
สาธารณสุ ข หมูบ้่ าน
มูลฐาน

๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

๓ ป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติด
กิจกรรมเฝ้ าระวังการ

เป้าหมาย

เพื่อป้ องกัน
และแก้ไข
ปั ญหายาเสพ

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
๒๕๖๑
(บาท)
๙๐,๐๐๐

เป้าหมาย

จานวน ไม ่น้อยกว ่า
๔ ครั้ง

๒๕๖๒
(บาท)
๙๐,๐๐๐

๒๕๖๓
(บาท)
๙๐,๐๐๐

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
๒๕๖๑
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่ าจะ
ได้ รับ
๒๕๖๔
(บาท)
๙๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

โรคประจา
ฤดูกาล มีความ
รุ นแรงลดลง

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่ าจะ
ได้ รับ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการตัง้ จุด
ปั ญหาการแพร่
ตรวจ,จุดสกัด ระบาดยาเสพ
ไม ่น้อยกว ่า ๔ ติดลดลง

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลั ก
สานักปลัด

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลั ก
สานักปลัด

หน่ วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
รพ.สต.ปากปวน

หน่ วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
ศป.ปส.อ.วังสะ
พุง

แพร่ระบาดยาเสพติด
(ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด)
๔ ฝึ กอบรมทบทวน
ราษฎรด้านการรักษา
ความปลอดภัยหมูบ่ า้ น
(ชรบ.) เพื่อป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติด
๕ สร้างภูมคิ มุ้ กันและ
ป้ องกันภัยยาเสพติดใน
เยาวชนนอก
สถานศึกษา

ติด

ครั้งในพื้นที่

เพื่อป้ องกัน
และแก้ไข
ปั ญหายาเสพ
ติด

จานวน ๑ ครั้ง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีผเู ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม ไม ่
น้อยกว ่าร้อย
ละ ๘๐

ปั ญหาการแพร่
ระบาดยาเสพ
ติดลดลง

สานักปลัด

ศป.ปส.อ.วังสะ
พุง

เพื่อป้ องกัน
และแก้ไข
ปั ญหายาเสพ
ติด

จานวน ๑ ครั้ง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีผเู ้ ข้าร่วม
กิจกรรม ไม ่
น้อยกว ่าร้อย
ละ ๘๐

ปั ญหาการแพร่
ระบาดยาเสพ
ติดลดลง

สานักปลัด

ศป.ปส.อ.วังสะ
พุง

ผลทีค่ าดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน หน่ วยงานทีข่ อรับ
รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน
หลั ก

ก.ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่
ข.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาด้ านการเมือง การบริหารจัดการทีด่ ีและการ
ให้ บริการสาธารณะแก่ ประชาชน
๑.ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้ านการเมือง การบริหารจัดการทีด่ ีและการให้ บริการสาธารณะแก่ ประชาชน
๑.๑ แผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสง
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ตัวชี้วัด
ค์
(KPI)
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๑ จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ

เพื่อเป็ นศูนย์ จานวน ๓ ครั้ง
ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับอาเภอ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มี อปท.เข้า
ร่วมไม ่น้อย
กว ่า ร้อยละ
๘๐

เทศบาลมีที่
ดาเนิ นการใน
ด้านข้อมูล
ข่าวสาร

สานักปลัด ทต.ศรี สงคราม

๒ จัดงานรัฐพิธีและ
กิจกรรมปกป้ อง
สถาบันหลักของชาติ

เพื่อเป็ นศูนย์ จานวน ๓ ครั้ง
รวมในการ
จัดรัฐพิธี
และปกป้ อง
สถาบันหลัก

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีผเู ้ ข้าร่วม
กิจกรรม ไม ่
น้อยกว ่า
ร้อยละ ๘๐

ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างมีความ
จงรักภักดี

สานักปลัด ที่ว ่าการอ.วังสุ ง

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

๓ ป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติด
กิจกรรมเฝ้ าระวังการ
แพร่ระบาดยาเสพติด
(ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด)
๔ ฝึ กอบรมทบทวน
ราษฎรด้านการรักษา

เป้าหมาย

เพื่อป้ องกัน
และแก้ไข
ปั ญหายาเสพ
ติด

จานวน ไม ่น้อย
กว ่า ๔ ครั้ง

เพื่อป้ องกัน
และแก้ไข

จานวน ๑ ครั้ง

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
๒๕๖๑
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
๒๕๖๔
(บาท)
๒๐,๐๐๐ มีการตั้งจุด
ตรวจ,จุด
สกัด ไม ่
น้อยกว ่า ๔
ครั้งในพื้นที่
๒๐,๐๐๐ มีผเู ้ ข้ารับ
การ

ผลทีค่ าดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน หน่ วยงานทีข่ อรับ
เงินอุดหนุน
รับผิดชอบ
หลั ก

ปั ญหาการแพร่
ระบาดยาเสพติด
ลดลง

สานักปลัด ศป.ปส.อ.วังสะพุง

ปั ญหาการแพร่
ระบาดยาเสพติด

สานักปลัด ศป.ปส.อ.วังสะพุง

ความปลอดภัย
หมูบ้่ าน (ชรบ.) เพื่อ
ป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติด
๕ สร้างภูมคิ มุ้ กันและ
ป้ องกันภัยยาเสพติด
ในเยาวชนนอก
สถานศึกษา

ปั ญหายาเสพ
ติด

เพื่อป้ องกัน
และแก้ไข
ปั ญหายาเสพ
ติด

ฝึ กอบรม
ไม ่น้อยกว ่า
ร้อยละ ๘๐
จานวน ๑ ครั้ง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ มีผเู ้ ข้าร่วม ปั ญหาการแพร่
กิจกรรม ไม ่ ระบาดยาเสพติด
น้อยกว ่า
ลดลง
ร้อยละ ๘๐

ก.ยุทธศาสตร์ จงั หวัดที่
ข.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการศึกษา ขนบธรรมเนี ยมประเพณีทอ้ งถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๑.ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ขนบธรรมเนี ยมประเพณีทอ้ งถิน่ และภูมิปัญญาท้องถิน่
๑.๑ แผนงาน
การศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ตัวชี้วัด (KPI)

๖ ค่าอาหารกลางวัน

เพื่อจัดหาอาหาร

จานวน ๒๐๐ วัน

๒๕๖๑
(บาท)
๑,๓๐๔,๐

๒๕๖๒
(บาท)
๑,๓๐๔,

๒๕๖๓
(บาท)
๑,๓๐๔,

ลดลง

๒๕๖๔
(บาท)
๑,๓๐๔, เด็กมีความพึง

ผลทีค่ าดว่ าจะ
ได้ รับ

เด็กได้

สานักปลัด ศป.ปส.อ.วังสะพุง

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลั ก

หน่ วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

สานักปลัด สถานศึกษา

โรงเรี ยน ที่สังกัด
สพฐ.

กลาง

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

๑๓ แข่งขันกีฬาสร้าง
ความรักสามัคคี

๐๐

เป้าหมาย

เพื่อสนุ บสนุ นให้ จานวน ๑๒
หมูบ้่ านได้มกี าร หมูบ้่ าน
แข่งขันกีฬา

๐๐๐

๐๐๐

๐๐๐ พอใจในการ
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ในโรงเรี ยน

รับประทาน
อาหารกลางวันที่
มีคณุ ภาพ

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่ าจะ
ได้ รับ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐ ๑๒๐,๐๐ ๑๒๐,๐๐ ประชาชนมี
๐
๐
๐ ความพึงพอใจ

เด็กเยาวชนมี
ความรู ้รักสามัคคี
ในตาบล

ในสังกัด
สพฐ.

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลั ก

หน่ วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

สานักปลัด คณะกรรมกา
รหมูบ้่ าน

ก.ยุทธศาสตร์ จงั หวัดที่
ข.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวติ เศรฐกิจพอเพียงและเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้ก บั ชุมชน
๑.ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจพอเพียงและเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่ าจะ หน่ วยงาน หน่ วยงานที่
ได้ รับ
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓ ๒๕๖๔
หลั ก
อุดหนุน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ พัฒนาบทบาทสตรี
เพื่อสนับสนุ น
จานวน ๑๒
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สตรี มคี วาม
กลุม่ สตรี มคี วาม สานักปลัด คคก.พัฒนา
๒ ในเขตตาบลปากปวน สตรี
หมูบ้่ าน
พอใจ
เข้มแข็ง
สตรี ตาบล
ปากปวน
๑.๒ แผนงาน
สาธารณสุ ข
ที่
โครงการ

๗ สาธารณสุ ขมูลฐาน
ของหมูบ้่ าน

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุ น
สาธารณสุ ขมูล
ฐาน

เป้าหมาย

จานวน ๑๒
หมูบ้่ าน

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
๒๕๖๑
(บาท)
๙๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)
๙๐,๐๐๐

๒๕๖๓
(บาท)
๙๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่ าจะ
ได้ รับ

๒๕๖๔
(บาท)
๙๐,๐๐๐ ประชาชนมี โรคประจา
ความพึงพอใจ ฤดูกาล มีความ
รุ นแรงลดลง

หน่ วยงาน หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
หลั ก
อุดหนุน
สานักปลัด รพ.สต.ปากป
วน

๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

๓ ป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติด
กิจกรรมเฝ้ าระวังการ
แพร่ระบาดยาเสพติด
(ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด)
๔ ฝึ กอบรมทบทวน
ราษฎรด้านการรักษา
ความปลอดภัย
หมูบ้่ าน (ชรบ.) เพื่อ
ป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติด
๕ สร้างภูมคิ มุ้ กันและ
ป้ องกันภัยยาเสพติด
ในเยาวชนนอก
สถานศึกษา

เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่ าจะ
ได้ รับ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการตัง้ จุด
ปั ญหาการแพร่
ตรวจ,จุดสกัด ระบาดยาเสพติด
ไม ่น้อยกว ่า ๔ ลดลง
ครั้งในพื้นที่

หน่ วยงาน หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
หลั ก
อุดหนุน

เพื่อป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายา
เสพติด

จานวน ไม ่น้อย
กว ่า ๔ ครั้ง

สานักปลัด ศป.ปส.อ.
วังสะพุง

เพื่อป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายา
เสพติด

จานวน ๑ ครั้ง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีผเู ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม ไม ่
น้อยกว ่าร้อย
ละ ๘๐

ปั ญหาการแพร่
ระบาดยาเสพติด
ลดลง

สานักปลัด ศป.ปส.อ.
วังสะพุง

เพื่อป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายา
เสพติด

จานวน ๑ ครั้ง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีผเู ้ ข้าร่วม
กิจกรรม ไม ่
น้อยกว ่าร้อย
ละ ๘๐

ปั ญหาการแพร่
ระบาดยาเสพติด
ลดลง

สานักปลัด ศป.ปส.อ.
วังสะพุง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
เทศบาลตาบลปากปวน
ก.ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ ๔.พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่ สากล
ข.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้ างพืน้ ฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑.ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้ างพืน้ ฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา
ที่
โครงการ
วัตถุ
เป้า
งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
ประสงค์ หมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ เสริ มผิวจราจรแอสฟั ล ท์ติกคอนกรี ต
เพื่อการ จานวน
๕๖๕,๐๐๐
๕๖๕,๐๐๐
๕๖๕,๐๐๐
๕๖๕,๐๐๐ ประชาชนมี
บ้านกกเกลือ-ท่าทิศเฮือง หมูที่ ่ ๖ - หมู ่ คมนาคม ๑ สาย
ความพึง
ที่ ๗ ปริ มาณงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว
พอใจ
๓๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

ผลทีค่ าด
ว่ าจะได้ รับ

การ
คมนาคม
สะดวก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
หลั ก
กองชา่ ง

๒ ก ่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้าน เพื่อการ
ปากปวน ม.๑๐ (สายปี กไม้) ปริ มาณ
คมนาคม
งาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

จานวน
๑ สาย

๒,๖๒๑,๐๐๐

๒,๖๒๑,๐๐๐

๒,๖๒๑,๐๐๐

๒,๖๒๑,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ ง

๓ ก ่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้าน
ปากปวน - วังเดื่อ ม.๑๐ -ม.๔(สายข้าง
๙๙รี สอร์ ท-แยกวัดป่ า ม.๔) ปริ มาณ
งาน กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑,๓๗๕
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐
เมตร
๔ เสริ มผิวจราจรแอสฟั ล ท์ติกคอนกรี ต
บ้านปากปวน ม.๑๐-ม.๑๑ (สายกลาง
หมูบ้่ าน) ปริ มาณงาน กว้าง ๕ เมตร
ยาว ๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน
๑ สาย

๒,๑๘๖,๐๐๐

๒,๑๘๖,๐๐๐

๒,๑๘๖,๐๐๐

๒,๑๘๖,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ ง

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน
๑ สาย

๑,๓๑๑,๐๐๐

๑,๓๑๑,๐๐๐

๑,๓๑๑,๐๐๐

๑,๓๑๑,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ ง

เพื่อการ
๕ ก ่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟั ลท์ติกคอนกรี ต บ้านปากปวน ม.๑๐ คมนาคม
(สายกุสุมา-นาโป่ ง) ปริ มาณงาน กว้าง
๔.๕ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๔ เมตร

จานวน
๑ สาย

๔,๑๒๔,๐๐๐

๔,๑๒๔,๐๐๐

๔,๑๒๔,๐๐๐

๔,๑๒๔,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ ง

๖ เสริ มผิวจราจรแอสฟั ล ท์ติกคอนกรี ต
บ้านท่าทิศเฮือง หมูที่ ่ ๗ ปริ มาณงาน
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
๗ เสริ มผิวจราจรแอสฟั ล ท์ติกคอนกรี ต
บ้านบุง่ ตาข่าย ม.๒ (สายบ้านบุง่ ตา
ข่าย-หนองฮี) ปริ มาณงาน กว้าง ๖
เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔
เมตร
๘ เสริ มผิวจราจรแอสฟั ล ท์ติกคอนกรี ต
บ้านกุดโง้ง ม.๙ (สายทางเข้าบ้านฝั่ ง
หนองกุดโง้ง) ปริ มาณงาน พื้นที่
ดาเนิ นการไม ่น้อยกว ่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
๑ เสริ มผิวจราจรแอสฟั ล ท์ติกคอนกรี ต
๐ พร้อมซ่อมสร้าง บ้านปากปวน-วังเดื่อ
ม.๑๐-ม.๔ (สายบ้านปากปวน-วังเดื่อ)
ปริ มาณงาน พื้นที่ดาเนิ นการไม ่น้อย
กว ่า ๑,๓๕๒๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔
เมตร

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน
๑ สาย

๓๒๗,๐๐๐

๓๒๗,๐๐๐

๓๒๗,๐๐๐

๓๒๗,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ ง

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน
๑ สาย

๑,๕๙๐,๐๐๐

๑,๕๙๐,๐๐๐

๑,๕๙๐,๐๐๐

๑,๕๙๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ ง

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน
๑ สาย

๓๕๓,๐๐๐

๓๕๓,๐๐๐

๓๕๓,๐๐๐

๓๕๓,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ ง

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน
๑ สาย

๔,๔๑๖,๐๐๐

๔,๔๑๖,๐๐๐

๔,๔๑๖,๐๐๐

๔,๔๑๖,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ ง

๑ ซ่อมสร้างถนนแบบผิวทางแอสฟั ล ท์ติ เพื่อการ
๑ กคอนกรี ต (โดยวิธี Pavement In-Place คมนาคม
Recycling) รวมพื้นที่ไม ่น้อยกว ่า
๗,๖๐๐ ตร.ม.

จานวน
๑ สาย

๔,๖๘๒,๐๐๐

๔,๖๘๒,๐๐๐ ๔,๖๘๒,๐๐๐

๔,๖๘๒,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ ง

๑ ก ่อสร้างถนนลาดยางผิวแคพซีล (สาย
๒ โสกข่า) หมูที่ ่ ๑๐ บ้านปากปวน กว้าง
๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรื อพื้นที่
ไม ่น้อยกว ่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม.

จานวน
๑ สาย

๔,๕๐๐,๐๐๐

๔,๕๐๐,๐๐๐

๔,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ ง

เพื่อการ
คมนาคม

๔,๕๐๐,๐๐๐

แบบ ผ. ๐๕
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตาบลปากปวน
ก.ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ ๔.พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่ สากล
ข.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้ างพืน้ ฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้ างพืน้ ฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าด หน่ วยงาน
(KPI) ว่ าจะได้ รับ รับผิดชอบ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
หลั ก
๑ เสริ มผิวจราจรแอสฟั ล ท์ติกคอนก เพื่อการ
จานวน ๑
๕๖๕,๐๐๐
๕๖๕,๐๐๐
๕๖๕,๐๐๐
๕๖๕,๐๐๐ ประชาชน การ
กองชา่ ง
รี ต บ้านกกเกลือ-ท่าทิศเฮือง หมูที่ ่ คมนาคม
สาย
มีความพึง คมนาคม
๖ - หมูที่ ่ ๗ ปริ มาณงาน กว้าง ๖
พอใจ
สะดวก
เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๔ เมตร

๒ ก ่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
บ้านปากปวน ม.๑๐ (สายปี กไม้)
ปริ มาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว
๑,๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร
๓ ก ่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
บ้านปากปวน - วังเดื่อ ม.๑๐ -ม.๔
(สายข้าง ๙๙รี สอร์ ท-แยกวัดป่ า ม.
๔) ปริ มาณงาน กว้าง ๓.๕ เมตร
ยาว ๑,๓๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐
เมตร
๔ เสริ มผิวจราจรแอสฟั ล ท์ติกคอนก
รี ต บ้านปากปวน ม.๑๐-ม.๑๑
(สายกลางหมูบ้่ าน) ปริ มาณงาน
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน ๑
สาย

๒,๖๒๑,๐๐๐

๒,๖๒๑,๐๐๐

๒,๖๒๑,๐๐๐

๒,๖๒๑,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน ๑
สาย

๒,๑๘๖,๐๐๐

๒,๑๘๖,๐๐๐

๒,๑๘๖,๐๐๐

๒,๑๘๖,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน ๑
สาย

๑,๓๑๑,๐๐๐

๑,๓๑๑,๐๐๐

๑,๓๑๑,๐๐๐

๑,๓๑๑,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

๕ ก ่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟั ลท์ติกคอนกรี ต บ้านปากป
วน ม.๑๐ (สายกุสุมา-นาโป่ ง)
ปริ มาณงาน กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว
๒,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔
เมตร
๖ เสริ มผิวจราจรแอสฟั ล ท์ติกคอนก
รี ต บ้านท่าทิศเฮือง หมูที่ ่ ๗
ปริ มาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว
๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔
เมตร
๗ เสริ มผิวจราจรแอสฟั ล ท์ติกคอนก
รี ต บ้านบุง่ ตาข่าย ม.๒ (สายบ้าน
บุง่ ตาข่าย-หนองฮี) ปริ มาณงาน
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน ๑
สาย

๔,๑๒๔,๐๐๐ ๔,๑๒๔,๐๐๐ ๔,๑๒๔,๐๐๐

๔,๑๒๔,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน ๑
สาย

๓๒๗,๐๐๐

๓๒๗,๐๐๐

๓๒๗,๐๐๐

๓๒๗,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน ๑
สาย

๑,๕๙๐,๐๐๐

๑,๕๙๐,๐๐๐

๑,๕๙๐,๐๐๐

๑,๕๙๐,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

๘ เสริ มผิวจราจรแอสฟั ล ท์ติกคอนก เพื่อการ
รี ต บ้านกุดโง้ง ม.๙ (สายทางเข้า คมนาคม
บ้านฝั่ งหนองกุดโง้ง) ปริ มาณ
งาน พื้นที่ดาเนิ นการไม ่น้อยกว ่า
๑,๒๐๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔
เมตร

จานวน ๑
สาย

๓๕๓,๐๐๐

๓๕๓,๐๐๐

๓๕๓,๐๐๐

๓๕๓,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

๙ เสริ มผิวจราจรแอสฟั ล ท์ติกคอนก เพื่อการ
รี ตพร้อมซ่อมสร้าง บ้านปากป
คมนาคม
วน-วังเดื่อ ม.๑๐-ม.๔ (สายบ้าน
ปากปวน-วังเดื่อ) ปริ มาณงาน
พื้นที่ดาเนิ นการไม ่น้อยกว ่า
๑,๓๕๒๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔
เมตร

จานวน ๑
สาย

๔,๔๑๖,๐๐๐

๔,๔๑๖,๐๐๐

๔,๔๑๖,๐๐๐

๔,๔๑๖,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

๑๐ ซ่อมสร้างถนนแบบผิวทางแอส
ฟั ลท์ติกคอนกรี ต (โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling)
รวมพื้นที่ไม ่น้อยกว ่า ๗,๖๐๐ ตร.
ม.
๑๑ ก ่อสร้างถนนลาดยางผิวแคพซีล
(สายโสกข่า) หมูที่ ่ ๑๐ บ้านปากป
วน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐
เมตร หรื อพื้นที่ไม ่น้อยกว ่า
๑๒,๕๐๐ ตร.ม.

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน ๑
สาย

๔,๖๘๒,๐๐๐ ๔,๖๘๒,๐๐๐ ๔,๖๘๒,๐๐๐ ๔,๖๘๒,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน ๑
สาย

๔,๕๐๐,๐๐๐

๔,๕๐๐,๐๐๐

๔,๕๐๐,๐๐๐

๔,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

๑๒ ก ่อสร้างสะพานข้ามแม ่น้ าเลย ม.
๕,ม.๑๒ บ้านป่ าเป้ า ปริ มาณงาน
กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๔ เมตร
พร้อมถมดินคอสะพานทั้ง ๒ ฝั่ ง

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน ๑
สาย

๓,๗๐๐,๐๐๐

๓,๗๐๐,๐๐๐

๓,๗๐๐,๐๐๐

๓,๗๐๐,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

เพื่อการ
๑๓ ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนลาดยาง
โดยปูผิวจราจรแอสฟั ลท์ ติก คอ
คมนาคม
นกรี ต ชอยเฟื่ องฟ้ า บ้านโนน
สว ่าง ม.๓ ปริ มาณงานกว้าง ๔
เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๓ เมตร หรื อพื้นที่ไม ่น้อยกว ่า
๒,๓๖๐ ตร.ม.

จานวน ๑
สาย

๔๗๒,๐๐๐

๔๗๒,๐๐๐

๔๗๒,๐๐๐

๔๗๒,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

๑๔ ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนคอนกรี ต เพื่อการ
เสริ มเหล็กโดยปูผิวจราจรแอส
คมนาคม
ฟั ลท์ติกคอนกรี ต ชอยตะวัน บ้าน
โนนสว ่าง ม.๓ ปริ มาณงานกว้าง
๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรื อพื้นที่ไม ่
น้อยกว ่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.

จานวน ๑
สาย

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

เพื่อการ
๑๔ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. สายหน้าบ้านพอ่
คมนาคม
เบนซ์ หน้าบ้านผูช้ ว่ ยบุญยืน บ้าน
ป้ าเป้ า ม.๕ ปริ มาณงานวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด Ø ๐.๓๐
เมตร จานวน ๑๗๐ ท่อน พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. จานวน ๑๗ บ่อ

จานวน ๑
สาย

๑๕ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟั ลท์ติกคอนกรี ต บ้านกก
เกลือ-ท่าทิศเฮือง หมูที่ ่ ๖ - หมูที่ ่
๗ ปริ มาณงาน กว้าง ๘.๐๐ เมตร
ยาว ๖๕๕.๐๐ เมตร

เพื่อการ
คมนาคม

จานวน ๑
สาย

๑๖ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อการ
แอสฟั ลท์ติกคอนกรี ต บ้าน
คมนาคม
ปากปวน-วังเดื่อ หมูที่ ่ ๑๐ - หมูที่ ่
๔ ปริ มาณงาน ชว่ งที่ ๑ กว้าง
๙.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร
ชว่ งที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว
๘๗๐.๐๐ เมตร

จานวน ๑
สาย

๓๙๗,๐๐๐

๓๙๗,๐๐๐

๓๙๗,๐๐๐

๓๙๗,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

๒,๕๑๘,๐๐๐ ๒,๕๑๘,๐๐๐ ๒.๕๑๘,๐๐๐

๒,๕๑๘,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

๓,๒๑๘,๐๐๐ ๓,๒๑๘,๐๐๐ ๓,๒๑๘,๐๐๐

๓,๒๑๘,๐๐๐ ประชาชน การ
มีความพึง คมนาคม
พอใจ
สะดวก

กองชา่ ง

๑๗ ก ่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.กัน้ บุง่ เข้ เพื่อการเกษตร
ขบ บ้านวังเดื่อ หมูที่ ่ ๔ ปริ มาณ
งาน ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร
๑๘ ก ่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.กัน้ ห้วยอี เพือ่ การเกษตร
เลิศ บ้านกกเกลือ หมูที่ ่ ๖ ปริ มาณ
งาน ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร

จานวน ๑
แห่ง

จานวน ๑
แห่ง

๒,๔๘๒,๐๐๐ ๒,๔๘๒,๐๐๐ ๒,๔๘๒,๐๐๐ ๒,๔๘๒,๐๐๐ ประชาชน ประชาชน กองชา่ ง
มีความพึง มีน้ าใช้
พอใจ
ทาง
การเกษตร
๒,๔๘๒,๐๐๐ ๒,๔๘๒,๐๐๐ ๒,๔๘๒,๐๐๐ ๒,๔๘๒,๐๐๐ ประชาชน ประชาชน กองชา่ ง
มีความพึง มีน้ าใช้
พอใจ
ทาง
การเกษตร

