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ประชาชนมาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตําบลให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดผลอย่างแท้จริง
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงเป้าหมายมากที่สุด
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนา ๓ ปี ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ )
ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
ประธานคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๒
ส่วนที่ ๓
ส่วนที่ ๔
ส่วนที่ ๕

หน้า

บทนํา ......................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี.......................................................................
ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี.................................................................................
ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี...........................................................................
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล.....................................
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้นในปีที่ผ่านมา.................................
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ )...................................
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น...............................................................
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาในช่วง ๓ ปี ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ )..............................................
แนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ )......................................................
- หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ...........................................................
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ..............................................................................................
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๑ ) ....................................................................
นโยบายรัฐบาล...................................................................................................................
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มจังหวัด”สนุก”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม..............................................................................
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา อบต.หนองย่างชิ้น.....................................
นโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น..........................................................
บัญชีโครงการพัฒนา.............................................................................................................

๑
๑
๒
๒
๓
๑๑
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๖
๑๖
๑๗
๑๙
๒๒
๒๓
๒๖
๒๗
๒๙

ส่วนที่ ๖
-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา...................................................................................................
รายละเอียดโครงการพัฒนา...............................................................................................
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล.....................................
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล...............................................................
การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล........................................................................

๓๐
๓๓
๖๒
๖๒
๖๒

ส่วนที่ ๑
บทนํา
สืบเนื่องจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ โดยระเบียบดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้นจึงได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและจัดการประชุมประชาคมตําบลขึ้น เพื่อดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗
จากการดําเนินการตามข้อ ๑๖ และ ข้อ ๑๗ จึงได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ตําบล ขึ้น เพื่อ
วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในตําบล ทั้ง ๘ หมู่บ้าน เพื่อ
เป็นข้อมูลในจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
๑. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการดําเนินการและประโยชน์ของ
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี
๒. เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทั่ว ๆ ไป ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
๓. เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาที่ผ่านมาว่าองค์การบริหารส่วนตําบลได้นําโครงการไปปฏิบัติมาก
น้อยเพียงใดและบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่
๔. เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลในอนาคตและสามารถนํามา
ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาเพียงใดหรือมีจุดเน้นไปใน
ทิศทางใด
๕. เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้างเพื่อนํามาจัดทําแนวทางการ
พัฒนาให้สอดคล้องกัน
๖. เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
๗. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สามปี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในปีต่อ ๆ ไป และเป็นการสร้างแนว
ทางการมีส่วนร่วมท้องถิ่น

๒
ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยนําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา
ความต้องการ และข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป
ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
๑. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น มีกรอบแผนงาน / โครงการ ที่สามารถนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพิ่มเติม รวมทั้งวางแผนเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
๒. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น มีกรอบแผนงาน / โครงการสําหรับใช้เป็นเครื่องมือและ
แนวทางในการดําเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซ้อนของโครงการต่าง ๆ
๓. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
๔. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น มี แผนพัฒนาสามปี สําหรับเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ลักษณะที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปี และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
๕. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น มีกรอบยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ เป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามความจําเป็นเร่งด่วนของปัญหาได้อย่าง
แท้จริง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ แผนที่ตําบลหนองย่างชิ้น

๔
๑.๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล
๑.๒.๑ ประวัติตําบลหนองย่างชิ้น
ชาวตําบลหนองย่างชิ้น เป็นชนเผ่าผู้ไทย อพยพมาจากประเทศลาว เมื่อประมาณ ๒๐๐ กว่า
ปี เดิมอยู่ที่เมืองเว (เรณูนครปัจจุบัน) มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาว่า ตอนนั้นมีกวางตัวหนึ่งวิ่งผ่านเมืองเวมา
ชาวผู้ไทย เรียก กวางว่า ฟาน เพราะมันไม่มีเขา ชาวบ้านมีความเชื่อว่า ถ้าฟานวิ่งผ่านบ้านเมือง จะทําให้
เกิดเหตุเภทภัยต่อบ้านเมืองนั้น พออยู่มาได้ ๓ วัน ก็เกิดไฟไหม้เมืองเวหมดไปหลายหลังคาเรือน จน
ชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัย จึงพากันออกไปอยู่ตามทุ่งนา คือบ้านเหล่าสําราญ บางคนก็เลยมาถึงห้วยหนองย่าง
ชิ้น เพราะอยู่ใกล้หนองน้ํา และมีป่าอุดมสมบูรณ์ จึงยึดเอาทําเลแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยเรื่อยมา โดยสร้าง
กระท่อมเล็ก ๆ อยู่ก่อน ต่อมาก็มีผู้ติดตามมาอยู่ด้วยหลายครอบครัวจนเป็นหมู่บ้าน และแยกออกเป็นหลาย
หมู่บ้านรวมเป็นตําบล เริ่มแรกขึ้นตรงกับตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร ต่อมาเมื่อมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน
จํานวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงได้แยกตําบลเป็นตําบลหนองย่างชิ้นจนถึงปัจจุบัน ตําบลหนองย่างชิ้น แบ่งเขต
การปกครองเป็น ๘ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านหัวขัวใต้
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างชิ้น
หมู่ที่ ๓ บ้านนาดี
หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ ๕ บ้านนาคอย
หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเจริญ
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองย่างชิ้น
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองย่างชิ้น
๑.๒.๒ ที่ตั้ง ตําบลหนองย่างชิ้นเป็นตําบลหนึ่งของอําเภอเรณูนครมีเนื้อที่ประมาณ ๒๐.๓๔ ตร.กม.
หรือประมาณ ๑๒,๗๑๒.๕๐ ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครพนมและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๗๕๗
กิโลเมตร
๑.๒.๓ อาณาเขต ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตตําบลกุดฉิม
อําเภอธาตุพนม
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตตําบลพระกลางทุ่ง
อําเภอธาตุพนม
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับเขตตําบลพระกลางทุ่ง
อําเภอธาตุพนม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตําบลโพนทอง
อําเภอเรณูนคร
๑.๒.๔ ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ของตําบลหนองย่างชิ้น เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขาและ มีลําห้วย
เล็ก ๆ ไหลผ่านมีน้ําตลอดปี ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกแต่ยังขาดแหล่งน้ํา
ในการเกษตร ระดับความสูงจากน้ําทะเล ประมาณ ๑๕๐ เมตร สภาพภูมิอากาศ มี ๓ ฤดู ปริมาณฝน
เฉลี่ย ๑.๙๘๕ มิลลิลิตรต่อปี

๕
๑.๒.๕ ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อหมู่บ้าน
หัวขัวใต้
หนองย่างชิ้น
นาดี
โนนสะอาด
นาคอย
โคกเจริญ
หนองย่างชิ้น
หนองย่างชิ้น
รวม

จํานวนครัวเรือน
๑๔๑
๑๕๓
๑๙๒
๒๒๓
๘๘
๑๔๙
๙๙
๑๑๐
๑,๑๕๕

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
๓๑๔
๒๗๖
๒๗๐
๓๐๑
๓๕๓
๓๕๖
๓๖๗
๓๙๐
๑๖๓
๑๖๖
๓๑๐
๒๗๓
๒๑๘
๒๒๑
๒๐๑
๒๐๔
๒,๑๙๖
๒,๑๘๗

รวมประชากร
๕๙๐
๕๗๑
๗๐๙
๗๕๗
๓๒๙
๕๘๓
๔๓๙
๔๐๕
๔,๓๘๓

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

๑.๒.๖ สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ ประชากรในตําบลหนองย่างชิ้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพหลัก คือ การ
ทํานา ทําไร่ยาสูบ รองลงมา คือ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป ตามลําดับ
ด้านการเกษตร
ตําบลหนองย่างชิ้นมีพื้นที่ประมาณ ๑๒,๗๑๒.๕๐ ไร่ เป็นพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน ๗,๖๑๕
ไร่มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ดังนี้
- พื้นที่ทํานา
จํานวน ๗,๓๒๑ ไร่
ข้าวเจ้า
จํานวน ๓,๗๘๘ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๔๒๐ ก.ก./ไร่
( ผลผลิตรวมประมาณ ๑,๖๐๐ ตัน ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นมูลค่า ๑๔.๔ ล้านบาท
โดยประมาณ )
ข้าวเหนียว จํานวน ๓,๕๔๑ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๔๐๐ ก.ก./ไร่
( ผลผลิตรวมประมาณ ๑,๔๐๐ ตัน ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นมูลค่า ๙.๘ ล้านบาท
โดยประมาณ )
- พื้นที่ทําไร่ (ยาสูบเตอร์กิต)
จํานวน
๙๖ ไร่
- พื้นที่ปลูกไม้ผล
จํานวน ๑๒๐ ไร่
- พื้นที่ปลูกพริก
จํานวน
๗๐ ไร่

- พื้นที่อื่น ๆ ( ที่อยู่อาศัย, แหล่งน้ํา ,ถนน,ที่สาธารณะ ฯลฯ ) ๕,๐๙๘

ไร่

๖
ด้านการประมง
บ่อเลี้ยงปลา
เลี้ยงปลาในนาข้าว
เลี้ยงปลาในกระชัง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

๖๔๐
-

บ่อ
ไร่
บ่อ

ด้านปศุสัตว์
ประชากรตําบลหนองย่างชิ้นประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ สถิติปี พ.ศ. ๒๕๕๔
จํานวน สัตว์เลี้ยงของตําบลหนองย่างชิ้น มีดังนี้
โค
จํานวน
๖๕๔ ตัว
กระบือ
จํานวน
๕๓๐ ตัว
สุกร
จํานวน
๒๘๐ ตัว
เป็ด
จํานวน
๑,๖๖๐ ตัว
ไก่
จํานวน
๓,๕๔๐ ตัว
นอกจากนั้นประชากรตําบลหนองย่างชิ้น ยังมีอาชีพรองอีก คือ การค้าขาย การทอผ้า
ขายสินค้าพื้นเมือง
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- รีสอร์ท
๓
แห่ง
- ปั๊มน้ํามัน (ปั๊มหลอด)
๒
แห่ง
- ปั๊มน้ํามัน (ใหญ่)
๒
แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม
แห่ง
- โรงสี
๒๓ แห่ง
- ร้านค้า
๒๘ แห่ง
๑.๓. สภาพทางสังคม
๑.๓.๑. การศึกษา
ตําบลหนองย่างชิ้น มีสถานศึกษา ๓ แห่ง ดังนี้
- โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้
หมู่ที่ ๑ บ้านหัวขัวใต้
- โรงเรียนบ้านนาดี
หมู่ที่ ๓ บ้านนาดี
- โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างชิ้น
หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี ๓ แห่ง ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระพังทอง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างชิ้น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี หมู่ที่ ๓ บ้านนาดี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเจริญ

๗
๑.๓.๒. สถาบันและองค์กรศาสนา
ประชากรตําบลหนองย่างชิ้น มีจํานวนทั้งสิ้น ๔,๓๕๗ คน นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น
๑๐๐ % มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมตามแบบอย่างอีสานทั่วไป มีวัด ทั้งหมด ๗
แห่ง ดังนี้
๑. วัดสะพานสูง
หมู่ที่ ๑ บ้านหัวขัวใต้
๒. วัดศรีบุญเรือง
หมู่ที่ ๓ บ้านนาดี
๓. วัดป่าโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะอาด
๔. วัดนาเจริญ
หมู่ที่ ๕ บ้านนาคอย
๕ วัดสุวรรณวณาราม หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเจริญ
๖. วัดอโศการาม
หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเจริญ
๗. วัดสระพังทอง
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองย่างชิ้น
๑.๔ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวตําบลหนองย่างชิ้น ซึ่งถือปฏิบัติในการดํารงชีวิตตามแบบวิถี
ชาวบ้านสืบต่อกันมา เป็นการสร้างค่านิยม ทําให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว และความเป็นศูนย์รวมของชนเผ่า
ผู้ไท
๑. เดือนยี่ “บุญเข้ากรรม” เป็นการออกจากอาบัติประจําปีตามวิถีทางของสงฆ์ เป็น
ระยะเวลา ๑๐ วัน ในระยะบุญเข้ากรรมนี้ ชาวบ้านจะจัดถวายอาหาร น้ําปาณะและเครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ
เพื่อให้การปฏิบัติบุญเข้ากรรมของพระสงฆ์ดําเนินไปด้วยดี
๒. เดือนยี่ “ บุญคูณลาน” เป็นการประกอบพิธีทําบุญเพื่อบูชาแม่โพสพ ทําบุญข้าวในลาน
ก่อนที่จะนําข้าวไปเก็บที่ยุ้ง-ฉาง หรือ เล้าข้าว จะมีการละเล่นเพลิดเพลิน ทําให้เกิดศิลปะการละเล่นฟ้อนรําที่
สวยงาม เรียกว่า “ ฟ้อนแถบลาน” การทําบุญนี้ แต่ละครัวเรือนจะทําไม่พร้อมกัน ทําให้ทั้งเดือนมีการจัด
กิจกรรมบุญคูณลานหลายครั้ง
บุญกองข้าว เป็นการทําบุญร่วมกันของชาวผู้ไทยทั้งหมู่บ้าน เพื่อหาทุนทรัพย์ทํานุบํารุงรักษาวัด
และพระศาสนา โดยชาวบ้านจะนําข้าวเปลือกมาถวายวัด แล้วคณะกรรมการวัดจะนําข้าวเปลือกไปขายนําเงินมา
บํารุงวัดและพระพุทธศาสนา
๓. เดือนสาม “ บุญข้าวจี่ ” เป็นการทําบุญที่ไม่ใหญ่โตนัก ใช้เวลาเพียง ๑ วัน ชาวบ้านจะ
พร้อมใจกันกําหนดวันทําบุญ และช่วยกันทําข้าวจี่ ( ข้าวเหนียวปั้นโรยเกลือ ทาไข่แล้วย่างไฟอ่อน ๆ ) นําไปตัก
บาตร ถวายพระ ถวายภัตตาหาร คาวหวาน ฟังเทศน์รับศีล รับพร เป็นอันเสร็จพิธี
๔. เดือนสี่ “ บุญผเหวต ” มีความเชื่อว่า ใครได้ฟังเทศน์มหาชาติ จบในคราวเดียว จะได้พบ

พระอริยเมตรัย ได้ขึ้นสวรรค์ ดังนั้นจึงจัดให้มีการแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ฟังเทศน์มหาชาติ และทําบุญตัก
บาตร
๕. เดือนห้า “ บุญสงกรานต์” จะมีการทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระพุทธรูป พระในวัด และ
รดน้ําดําหัวขอพรผู้สูงอายุ ช่วงบุญสงกรานต์ชาวบ้านจะหยุดทํางานมาสนุกสนานเล่นน้ํากันอย่างมีความสุขและ
นับว่าเป็นวันรวมญาติอีกวันหนึ่งเพราะลูกหลานที่ไปทํางานต่างจังหวัดก็จะกลับบ้านเกิด

๘
๖. เดือนหก “ บุญบั้งไฟ ” ชาวตําบลหนองย่างชิ้น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา ซึ่งต้องพึ่งพา
น้ําจากน้ําฝนธรรมชาติ ดังนั้นเพื่อให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านจึงจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน
๗. เดือนเจ็ด “ บุญซําฮะ” จัดทําบุญเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีบ้านผีเรือนและ เพื่อชําระจิตใจให้
ผ่องใส
๘. เดือนแปด “ บุญเข้าพรรษา ” ตรงกับวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ หล่อเทียนไปถวายวัด
ทําบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมตลอดเวลา ๓ เดือน
๙. เดือนเก้า “ บุญข้าวประดับดิน” เป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
จะจัดขึ้นในวันแรม ๑๔ ค่ํา ชาวบ้านจะทําบุญตักบาตร และนําข้าว อาหารไปวางไว้ตามต้นไม้ โบสถ์ กําแพง
วัด ตามพื้นดิน จึงเรียกว่า บุญข้าวประดับดิน ถือว่าทําบุญให้เปรตที่ไม่มีญาติอุทิศส่วนกุศลให้ได้มารับ
๑๐. เดือนสิบ “ บุญข้าวสาก” เป็นการทําบุญต่อเนื่องจากเดือนเก้า กําหนดขึ้นในวันขึ้น ๑๕
ค่ํา แต่เป็นการทําบุญ โดยถวายสลากภัตแด่พระสงฆ์ มีการเตรียมล่วงหน้าในการห่อข้าวต้ม ข้าวตอกคลุก
น้ําตาล ใส่ ถั่ว งา มะพร้าว
๑๑. เดือนสิบเอ็ด “ บุญออกพรรษา” มีการเฉลิมฉลองการออกพรรษา มีการจุดไฟไต้ประทีป
ในวันขึ้น ๑๓ – ๑๕ ค่ําและ “ บุญข้าวเม่า ” ชาวบ้านจะช่วยกันทําข้าวเม่านําไปตักบาตร ถวายพระ ถวาย
ภัตตาหาร คาวหวาน ฟังเทศน์รับศีล รับพร เป็นอันเสร็จพิธี
๑๒. เดือนสิบสอง “ บุญกฐิน” ถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ก่อนลาพรรษา
๑.๕ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่
๑. กระติบข้าว หมู่ที่ ๑ บ้านหัวขัวใต้ และ หมู่ที่ ๕ บ้านาคอย
๒. เหล้าสาโท หมู่ท่ี ๒ บ้านหนองย่างชิ้น
๑.๖ การแสดงและการละเล่นพื้นเมือง ได้แก่
๑. การฟ้อนรําภูไท
๒. เซิ้งกระติบข้าว
๓. ฟ้อนเซิ้งเบิ่งโขง
๑.๗ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตํารวจ
จํานวน
- สถานีดับเพลิง
จํานวน
- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
จํานวน

๑
๑

๑.๘ สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
- สถานพยาบาลเอกชน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา

จํานวน
๑
จํานวน
จํานวน
อัตราร้อยละ ๑๐๐

แห่ง
แห่ง
หน่วย
แห่ง
แห่ง
แห่ง

- สถานที่ผลิตน้ําดื่ม

จํานวน

๑

แห่ง

๙
๑.๙ การบริการพื้นฐาน
๑.๙.๑ การคมนาคม ตําบลหนองย่างชิ้นมีการคมนาคมติดต่อกับจังหวัดและอําเภอ
ใกล้เคียง โดยทางรถยนต์สะดวกทุกฤดูกาล สําหรับการติดต่อส่วนใหญ่ภายในตําบลเป็นถนนคอนกรีต สภาพ
ถนนสามารถติดต่อกับทุกหมู่บ้าน เพียงแต่ไม่สะดวกในฤดูฝนในบางเส้นทาง
- ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
จํานวน
๒๓ สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน
๔
สาย
- ถนนลูกรังในหมู่บ้าน
จํานวน
๒๒ สาย
- ถนนลาดยาง
จํานวน
๒
สาย
๑.๙.๒. การโทรคมนาคม
โทรศัพท์ตําบลหนองย่างชิ้นมีบริการโทรศัพท์สาธารณะ ดังนี้
- โทรศัพท์ตําบล (หยอดเหรียญ) จํานวน ๗ แห่ง
- หมายเลขทั้งสิ้น
จํานวน ๕๐ หมายเลข
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ เฉลี่ยครัวเรือนละ
๑ เครื่อง
๑.๙.๓ การใช้ไฟฟ้า
จํานวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง ทั้ง ๘ หมู่บ้าน มีจํานวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น
๑,๐๘๐ ครัวเรือน
๑.๙.๔ แหล่งน้ําธรรมชาติ
- ฝาย
จํานวน
แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน
จํานวน
๘
แห่ง
- บ่อน้ําตื้น
จํานวน
๖
แห่ง
- บ่อบาดาล
จํานวน
๑๓ แห่ง
- หนองน้ําสาธารณะ จํานวน
๕
แห่ง
- ห้วย
จํานวน
๑
แห่ง
๑.๑๐ ข้อมูลอื่น ๆ
๑.๑๐.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ลําห้วย ๑ แห่ง (ห้วยแคน)
๑.๑๐.๒ มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
๓ รุ่น จํานวน ๔๕๐ คน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ
๑ รุ่น จํานวน ๒๐๐ คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคง
๒ รุ่น จํานวน ๕๐ คน
- อาสาพัฒนาชุมชน
๑ รุ่น จํานวน ๑๖ คน
- ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน
๑ รุ่น จํานวน ๒
คน
- เยาวชนอาสา
๑ รุ่น จํานวน ๔๐ คน
- อาสาสมัครประจําหมู่บ้าน
๑ รุ่น จํานวน ๒๐๐ คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๑ รุ่น จํานวน ๙๐ คน
- อาสาปศุสัตว์
๑ รุ่น จํานวน ๘
คน

๑๐
๑.๑๑ ศักยภาพในตําบล
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๑) จํานวนบุคลากร
จํานวน
๒๗ คน
- สํานักงานปลัด อบต.
จํานวน
๗ คน
- ส่วนการคลัง
จํานวน
๓ คน
- ส่วนโยธา
จํานวน
๑ คน
- พนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน
๖ คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน
๑๑ คน
(๒) ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
จํานวน
- คน
- มัธยมศึกษา / ปวช. จํานวน
๔ คน
- ปวส.
จํานวน
๗ คน
- อนุปริญญา
จํานวน
- คน
- ปริญญาตรี
จํานวน
๗ คน
- ปริญญาโท
จํานวน
๖ คน
(๓) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล
- ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รวมเป็นเงิน ๑๔,๙๘๕,๓๐๗.๖๗ บาท
แยกเป็นดังนี้
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง จํานวน ๔๔,๖๘๓.๑๔ บาท
- รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
จํานวน ๘,๙๐๔,๖๗๕.๖๐ บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จํานวน ๕,๕๒๓,๑๒๓.๐๐ บาท
จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตําบล)
ตําบลหนองย่างชิ้น มีศักยภาพที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนา ดังนี้
- ตําบลหนองย่างชิ้น เป็นตําบลขนาดเล็ก มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐.๓๔ ตร.กม.
มีการติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว การคมนาคมสะดวก
- เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของชาวผู้ไทย มีลักษณะเฉพาะคือมีการรวมกลุ่มกันอย่าง
เหนียวแน่น มีระบบผู้นําที่เข้มแข็งและมีการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
ไว้อย่างต่อเนื่อง
- เป็นตําบลที่มีวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป
- ชาวบ้านในตําบลมีพื้นฐานอาชีพทางด้านการค้าขาย ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นอาชีพรองที่
สําคัญ
- มีคลองส่งน้ําชลประทานผ่านในพื้นที่ เหมาะแก่การทําการเกษตรตลอดทั้งปี
- เป็นพื้นที่เป้าหมายในการนําร่องโครงการต่างๆ เพื่อสร้างเป็นตําบลต้นแบบ

ส่วนที่ ๓
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้นในปีที่ผ่านมา
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้นในปีที่ผ่านมา
๑. การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ
๑) อุดหนุนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบลหนองย่างชิ้น
๒) อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์พลังง้วนดิน
๓) อุดหนุนกลุ่มเกษตรกรทํานาหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสน
๔) โครงการเลี้ยงไก่ หมู่ที่ ๒
๕) โครงการเลี้ยงไก่ หมู่ที่ ๔
๖) โครงการเลี้ยงไก่ หมู่ที่ ๕
๗) โครงการเลี้ยงไก่ หมู่ที่ ๖
๘) โครงการเลี้ยงไก่ หมู่ที่ ๗
๙ โครงการเลี้ยงไก่ หมู่ที่ ๘
๑๐) โครงการเลี้ยงเป็ด หมู่ที่ ๒
๑๑) โครงการเลี้ยงเป็ด หมู่ที่ ๔
๑๒) โครงการเลี้ยงเป็ด หมู่ที่ ๘
๑๓) โครงการเลี้ยงหมู หมู่ที่ ๓
๑๔) โครงการเลี้ยงหมู หมู่ที่ ๖
๑๕) โครงปลูกผักสวนครัว หมู่ที่ ๒
๑๖) โครงปลูกผักสวนครัว หมู่ที่ ๓
๑๗) โครงปลูกผักสวนครัว หมู่ที่ ๔
๑๘) โครงปลูกผักสวนครัว หมู่ที่ ๕
๑๙) โครงปลูกผักสวนครัว หมู่ที่ ๗
๒๐) โครงปลูกผักสวนครัว หมู่ที่ ๘
๒. การดําเนินงานด้านสังคม และการป้องการและบรรเทาสาธารณภัย
๑) จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
๒) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๓) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
๔) สนับสนุนกิจการกาชาดอําเภอและจังหวัด
๕) อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองย่างชิ้น
๖) อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอเรณูนคร
๗) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
๘) สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
๙) จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสําหรับการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

๑๒
๑๐) จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๑๑) สนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
๑๒) สมทบกองบุญสวัสดิการชุมชนตําบล
๑๓) จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายปฏิบัติงานกู้ชีพ
๓. การดําเนินงานด้านสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อม
๑) สนับสนุนการดําเนินงานของ อสม.
๒) จัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย
๓) จัดซื้อทรายอะเบท
๔) จัดซื้อน้ํามันสําหรับเครื่องพ่นหมอกควัน
๕) ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๖) จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
๗) จัดซื้อฟลูออไรด์วานิช
๘) ค่ากําจัดขยะ
๔. การดําเนินงานด้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
๒) จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน/อบต.
๓) ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔) สนับสนุนอาหารเสริมนม
๕) สนับสนุนอาหารกลางวัน
๖) แข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์
๗) แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตําบล
๘) สร้างเสริมทักษะทางวิชาการแก่นักเรียน
๙) ทุนการศึกษาสําหรับพนักงาน / ลูกจ้าง
๑๐) จัดซื้อวัสดุกีฬา
๑๑) ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นท้องถิ่นงานประเพณีไหลเรือไฟ
๑๒) อนุรักษ์และสืบสานประเพณีการฟ้อนรําผู้ไทยเรณูนคร
๑๓) จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
๑๔) อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ( งานบุญมหาชาติ ) ภายในตําบลหนองย่างชิ้น
๑๕) จัดกิจกรรมวันผู้ไทย

๑๖) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ( ปริวาสกรรม )
๕.การดําเนินงานด้านบ้านเมืองน่าอยู่
๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหัวขัวใต้
๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้าหนองย่างชิ้น
๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้าหนองย่างชิ้น
๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้าหนองย่างชิ้น

๑๓
๕) ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
๖) ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู หมู่ที่ ๗
๗) ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘
๘) ตัดถนนสายใหม่หลังวัดป่าโนนสะอาด
๙) วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
๑๐) วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดแบ่งครึ่ง หมู่ที่ ๘
๑๑) ขุดฝังท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาปิด หมู่ที่ ๕
๑๒) ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
๑๓) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
๑๔) ซ่อมแซม/ต่อเติมที่ทําการ อบต.
๑๕) ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
๑๖) ซ่อมแซมเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน
๑๗) ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ เทศบาล/อบต.ระดับอําเภอ
๑๘) จัดซื้อพัดลม
๑๙) จัดซื้อถังน้ําสแตนเลส
๒๐) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสพาย
๒๑) จัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม้แบบเครื่องยนต์
๒๒) จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด
๒๓) จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า
๒๔) จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสําหรับการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
๒๕) จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ
๒๖) จัดซื้อปั๊มลม
๒๗) จัดซื้อสว่านไฟฟ้า

๒๘) จัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส
๒๙) สนับสนุนโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้
๓๐) ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในตําบล
๓๑) ตัดถนนดินสายใหม่ หมู่ที่ ๖
๓๒) วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓
๓๓) ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู หมู่ที่ 7
๓๔) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อบต.
๓๕) ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๖
๓๖) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัวใต้
๓๗) จัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕
๓๘) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
๓๙) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔

๑๔
๔๐) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
๔๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘
๔๒) ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๒
๔๔) ก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ หมู่ที่ ๓
๔๕) ก่อสร้างขุดฝังท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
๔๖) ก่อสร้างขุดฝังท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
๔๗) ก่อสร้างขุดฝังท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
๖. การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1) พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2) จัดหาวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นของสํานักงาน
3) ซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นระบบสาธารณูปโภค
5) สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
6) ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และลูกจ้าง
7) เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดเวทีประชาคม
9) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

10) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
11) จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
12) จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
13) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
14) จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
15) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
16) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
17) จัดซื้อโต๊ะทํางาน
18) จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
19) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

ส่วนที่ ๔
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
“หนองย่างชิ้นก้าวไกล ร่วมใจพัฒนาการทํานาเลี้ยงสัตว์ ประหยัดต้นทุน เกื้อหนุนปลอดหนี้ พร้อมทั้งมี
งานทํา คู่เคียงวัฒนธรรมภูไท ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ มีน้ําใจแบ่งปัน ร่วมสร้างฝันให้เป็นจริง ละทิ้งอบายมุข นํา
สุขสู่ชุมชน นี่คือคนผู้ไท ”
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาในช่วง ๓ ปี ( ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้นมีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategic issues ) ๖ ด้าน
หลัก คือ
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาด้านสังคม และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาวัฒนธรรมประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ )
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
๑.๒ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและการมีงานทํา
๒. การพัฒนาด้านสังคมและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
๒.๒ แนวทางส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข
๓.๒ แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๓.๓ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาด้าน การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
๔.๒ แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
๔.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่
๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
๕.๒ แนวทางการพัฒนาการขยายเขตปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า
๕.๓ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ อาคาร สถานที่ต่าง ๆ

๑๖
๕.๔ แนวทางการพัฒนาบริการข้อมูลข่าวสาร
๕.๕ แนวทางพัฒนาแหล่งน้ําอุปโภค-บริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร
๕.๖ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําตามธรรมชาติ
๕.๗ แนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะอื่น ๆ
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๑ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๖.๓ แนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี
เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี จึงดําเนินการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กลุ่มจังหวัด “ สนุก” แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองย่างชิ้น ดังนี้
หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐรวมทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง
ความพอประมาณ เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ
นักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้ความ
รอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา มีหลักพิจารณา อยู่ ๕ ส่วน ดังนี้
กรอบแนวคิด
เป็นปรัชญาพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนในทางที่ควนจะเป็น โดยมี

พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืน ของการ
พัฒนา
คุณลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบน
ทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

๑๗
คํานิยาม
ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังนี้
๑) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
๒) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ
อย่างรอบคอบ
๓) การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ
ด้าน ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
เงื่อนไข
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรม
เป็นพื้นฐานกล่าวคือ
๔) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
๕) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ก็เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ( พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
๑. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาค
ส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส
เป็นธรรม
๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๔. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

๑๘
วัตถุประสงค์การพัฒนา
๑. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
๓. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยง
กับเครือข่ายด้านการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนต่ํา
๔. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการพัฒนา
๑.ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคม
ลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า ๕.๐ คะแนน
๒. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับ
การเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีสัดส่วนไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๔๐.๐
๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ
๒. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนระดับอื่นๆ

๑๙
๓. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ
๖. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
๓. นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคาร
ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในส่วนของนโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก มีดังนี้
๑. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟืน้ ฟูประชาธิปไตย
๑.๑ สร้างความปรองดองของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๒ เยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐและ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางความคิด ทางการเมืองและ
ความรุนแรงที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐
๑.๓ สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อแนวทางปรองดอง
แห่งชาติ(คอป.)ดําเนินการอย่างอิสระและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบหา
ความจริงกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางร่างกาย
และจิตใจ ความเสียหายทางทรัพย์สิน
๒. กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม

ลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพลและผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่
ต้องได้รับการรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และดําเนินการ
อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศ ในการควบคุมและสกัดกั้นยา
เสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
แลมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วย
การรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

๓. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิ

บาลที่เป็นสากล เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง(การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบขยายการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องการห้ามการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ความคลุมผู้ใช้อํานาจรัฐในตําแหน่ง
สําคัญและตําแหน่งระดับสูงอย่างทั่วถึง)เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจน
ปลุกฝังจิตสํานึกและค่านิยมของสังคมไทยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม

๒๐
๔. เร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบและนําสันติสขุ กลับสูจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว โดยระดมทรัพยากรและ

ปรับปรุง บูรณาการการบริหารจัดการทั้งปวง ตามแนวทางพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ให้สอดคล้องกับ
ความหลากหลายของศาสนา และอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยการบังคับใช้กฎหมายและอํานวยความยุติธรรมอย่างเท่า
เทียมทั่วถึง พร้อมทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อนสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
๕. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศเพื่อสนับสนุนการเติบโต

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดน ผ่านกระบวนการ
ทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเร่งดําเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ขนส่งภายในและภายนอกภูมิประเทศ
๖. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
๖.๑ ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราว

เพื่อให้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงทันทีและปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบให้มุ่งสู่การสะท้อนราคา
ต้นทุนพลังงาน และจัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ
ในวงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริงต่อเดือน
๖.๒ ดูแลระบบราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็น

ธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต
๖.๓ แก้ไขปัญหาค่าครองชีพ โดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้ เพื่อเพิ่มกําลังซื้อสุทธิของ

ประชาชน โดยป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม

๗. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมี

คุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาค ดังนี้
๗.๑ พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ํากว่า ๕ แสนบาท อย่างน้อย ๓ ปี
และปรับโครงสร้างหนี้สําหรับผู้ที่มีหนี้เกิน ๕ แสนบาทรวมทั้งการจัดทําแผนฟื้นฟูอาชีพและแผนการปรับ

โครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคง
และสามารถใช้หนี้คืน
๗.๒ เพิ่มรายได้รายวันสําหรับแรงงานเป็นวันละ ๓๐๐ บาท และรายเดือนของผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเป็น ๑๕,๐๐๐ บาทอย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมาตรการ

เพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้แรงงานและบุคลากร
สามารถดํารงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒๑
๗.๓ จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุโดยผู้ที่มีอายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐

บาท อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะ
ได้รับ ๑,๐๐๐ บาท
๗.๔ ให้มีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเป็นในชีวิตของประชาชนทั่วไป ได้แก่บ้าน
หลังแรก และรถยนต์คันแรก
๘. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เหลือร้อยละ ๒๓ ในปี ๒๕๕๕ และลดลงร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๕๖เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษีและรองรับเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
๙. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนผูม้ ีรายได้น้อย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นการดูแลสังคมในชุมชนจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่

ผู้ประกอบการและประชาชน โดย
๙.๑ เพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๑ ล้านบาท
๙.๒ จัดตั้งกองทุนพัฒนาศักยภาพสตรีเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท
๙.๓ จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้วงเงินประมาณ ๑ พันล้านต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ

สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้สามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพในสถานศึกษาโดยมุ่งให้
เกิดวิสาหกิจใหม่ที่เป็นแหล่งมีงานทํา รวมทั้งเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

๑๐. ยกระดับสินค้าการเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดุแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพที่
เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้ง

ผลักดันให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบกับต้นทุน และนําระบบรับจํานําสินค้า
การเกษตรมาใช้ในการภัยพืชผลเพื่อลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกร การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้
สมบูรณ์ และออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร
๑๑. ส่งเสริมให้มีการจัดการน้ําอย่างบูรณาการ และเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทานโดยการจัดให้มีการบริหาร

จัดการน้ําในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้วได้ รวมทั้งสนับสนุน
ภาคเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และฟื้นฟู ขุดลอกคูคลอง และ
แหล่งน้ําธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ขยายเขตการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า และจัดสร้างคลองส่งน้ําขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา ขยายเขต
การจัดรูปที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําและการผลิต ส่งเสริมการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสม
กับชนิดของพืช และจัดหาแหล่งน้ําในระดับไร่และชุมชนอย่างทั่วถึง
๑๒. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยได้ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เป็นปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์(Miracle Thailand

Year) และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพิธีมหามงคลในช่วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕
๑๓. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างเอกลักษณ์และผลิตสินค้าในท้องถิ่น

๒๒
๑๓.๑ สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่าที่

มีความสามารถสูง และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
๑๓.๒ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชน

วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศโดย
ส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายสินค้าถาวรในภูมิภาค และเมืองท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและ
การส่งออก
๑๔. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพื่อประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๓๐ บาทรักษาทุกโรค

เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ร่วมทั้งบูรณาการแผนงานของ
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่างๆ ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและคุ้มค่าต่อการในให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย รวมทั้งจัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผล

ต่อสุขภาพ และภาวะทุพโภชนาการที่นําไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน และความดัน
โลหิต รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร
๑๕. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนําร่อง สําหรับระดับ

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ควบคู่กับการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงใน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายในระดับการให้บริหาร และในพื้นที่สาธารณะและ
สถานศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๑๖. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขว้างโดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็น

อิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อวางกลไกการใช้อํานาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรม และองค์กรที่ใช้อํานาจรัฐมี
ความรับผิดชอบต่อประชาชนและพร้อมรับการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ประชาชนเห็นชอบโดยการออกเสียงประชามติ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มจังหวัด “ สนุก”
ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์
วิสัยทัศน์ “ สะพาน การค้าและการท่องเที่ยวอินโดจีน” (Trade and Tour Bridge to Indochina)
เป้าประสงค์ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
๑)การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรและแรงงาน
๒) การพัฒนาการท่องเที่ยว
- ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการท่องเที่ยวและพัฒนาบุคลากรภาคบริการ
๓) การพัฒนาการค้าชายแดน
- การเพิ่มปริมาณและมูลค่าการค้าตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผ่านชายแดนและอํานวยความ
สะดวกกิจการค้า

๒๓
๔) การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
- การปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตร และการพัฒนารูปแบบความร่วมมือ ตลอดจน
ส่งเสริมการร่วมทุนกับประเทศเพื่อบ้าน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ “ เมืองน่าอยู่ คู่สัมพันธ์อินโดจีน ”

เป้าประสงค์รวม “เมืองแห่งความสุข วิถีชีวิตพอเพียง เคียงคู่ธรรมชาติ”
๑. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง
๒. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานอย่างทั่วถึง สะดวก
และปลอดภัย
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณค่า
๔. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นทุกๆด้าน
๕. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างสมดุล และยั่งยืน
๖. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
๗. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์จังหวัด ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ -๒๕๖๐) ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ : การพัฒนาการค้าผ่านแดน
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ : เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๕ : การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ : การพัฒนาการค้าผ่านแดน
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการตลาด การค้า การลงทุน
(๑) มุ่งเน้นส่งเสริมการตลาด การค้าและการลงทุน พัฒนาโครงข่ายถนนการคมนาคม
ตามกรอบความร่ วมมือผู้ บริ หารระดับ สู ง 9 จั งหวัด 3 ประเทศ(ไทย-ลาว-เวี ยดนาม) ที่ใช้ เส้ นทาง
หมายเลข 8 และ12 ใน สปป.ลาว
(๒) พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่ออํานวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านจุด
ผ่อนปรน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรองรับสะพานมิตรภาพ 3 รองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ให้ความสําคัญกับพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจชายแดนบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน การจ้างงาน การ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๓) ส่งเสริ มและพัฒนาความสัมพัน ธ์กับประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความความมื อ
ผู้บริหารระดับสูง 9 จังหวัด 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม) โดยส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ

๒๔

เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนทั้งระดับจังหวัด/แขวงและระดับอําเภอ/เมือง เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกันในระดับท้องถิ่น อันจะนําไปสู่การขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือ
ด้านอื่น ๆ รวมถึงการสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งสู่ประเทศเพื่อน
บ้าน ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ตาม
กรอบ ACMECS และ GMS
(๔) ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนไป
ประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่พื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๕) ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ภายใต้ประโยชน์
ร่วมกันของกรอบความร่วมมือ ให้ธุรกิจและประชาชนในจังหวัดสามารถปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาส
ด้านการตลาด การค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา :
๑. ส่ งเสริ มกิ จ กรรมด้ า นวั ฒ นธรรมของเยาวชน พั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาและสถานศึ กษา
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๒. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
แนวทางการพัฒนา : การสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้
๑. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดการขยายพื้นที่ชลประทาน
๒. ยกระดับราคาสินค้าเกษตร จากนโยบายการรับจํานําสินค้าเกษตร เช่น ข้าว มันสําปะหลัง
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และ
ประมง โดยการพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิต รวมทั้งส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่
๔. พัฒนาสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับเกษตรกร
๕. การเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีน เพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
๗. ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ภายใต้
ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 9 จังหวัด 3 ประเทศ(ไทย-ลาว-เวียดนาม) ที่
ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 ใน สปป.ลาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

๒๕
บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คําม่วน) เพื่อส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน การ
ท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ : เมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / การรักษาความมั่นคงและความสงบ
๑. จัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพอนุภูมิภาคอินโดจีน การพัฒนาสุขภาพของประชาชน การ
พัฒนาศักยภาพการให้บริการสุขภาพทั้งในจังหวัดและเชื่อมโยงการบริการด้านสุขภาพกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และส่งเสริมการลงทุนด้านบริการสุขภาพ
๒. มุ่งเน้นการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
๓. การรั กษาความมั่น คงตามแนวชายแดน ป้องกั น ปราบปราม และแก้ ไขปั ญ หาการ
ลักลอบค้าและเคลื่อนย้ ายสิ่งผิดกฎหมายผ่านจั งหวั ดสู่ประเทศเพื่อนบ้านและจากประเทศเพื่อนสู่
จังหวัดต่อไปยังพื้นที่ด้านในของประเทศ
๔. สร้างจังหวัดนครพนมให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านในด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน
๕. สร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัด
๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงทางและสะพานในพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่ายถนนเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม
๗. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การสกัดกั้นการลักลอบนําเข้ายาเสพติด การลักลอบ
หลบหนีเข้าเมือง เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๘. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๕ : การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา: การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
๑. ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนาวั ฒ นธรรมประเพณี ท้ อ งถิ่ น ประวั ติ ศ าสตร์ การ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อน
บ้าน
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ําโขง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

๔. ส่ งเสริ มการพั ฒ นาแหล่ งท่องเที่ ย วใหม่ ตามลํ า แม่ น้ํ าโขงในเชิ งกลุ่ มพื้น ที่ ที่มีศักยภาพ
สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และวิถีชีวิตของ
ชุมชน
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัด เช่น พัฒนา ฟื้นฟูพระธาตุสําคัญในจังหวัด พัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อสร้างความ

๒๖
พร้อมรองรับสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม–คําม่วน) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC)
๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ําโขงจังหวัดนครพนม ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ
และมี ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส วยงามที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศ มี ย่ า นอาคารเก่ า ที่ เ ป็ น ประวั ต ศาสตร์ ท าง
วัฒนธรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุสําคัญในจังหวัด โดยการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว มุ่งสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ําโขงตอนกลาง สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 3 วัน 300 ก.ม. 3 ประเทศ (ไทย-ลาวเวียดนาม) สืบสานวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ําโขงเชื่อมโยงสองพระธาตุระหว่างไทยกับสปป.ลาว ตาม
กรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด
๗. ผลักดันให้งานประเพณีไหลเรือไฟเป็นงานระดับนานาชาติและประเพณีท้องถิ่นสําคัญที่
เป็น จุด เด่น ของจั งหวั ดนครพนม ซึ่งจะทํ าให้ แหล่งท่องเที่ ยวได้รั บการปรับ ปรุงอย่ างมีมาตรฐาน
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้นมีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการการพัฒนาใน
ช่วง ๕ ปี ( ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ) ๖ ด้านหลัก คือ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
๑.๒ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและการมีงานทํา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
๒.๒ แนวทางส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข

๓.๒ แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๓.๓ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การกีฬา และวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
๔.๒ แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
๔.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่
๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
๕.๒ แนวทางการพัฒนาการขยายเขตปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า
๕.๓ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ อาคาร สถานที่ต่าง ๆ
๕.๔ แนวทางการพัฒนาบริการข้อมูลข่าวสาร
๕.๕ แนวทางพัฒนาแหล่งน้ําอุปโภค-บริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร

๒๗
๕.๖ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําตามธรรมชาติ
๕.๗ แนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะอื่น ๆ
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
๖.๑ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
๖.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๖.๓ แนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี
นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
๑. สนับสนุนและส่งเสริมด้านกลุ่มอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรภายในตําบลแบบยั่งยืน
โดยอาศัย ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ได้แก่
- โครงการธนาคารโค-กระบือ
- โครงการธนาคารสัตว์ เช่น สัตว์ปี สัตว์น้ํา
- โครงการธนาคารข้าว
- โครงการสร้างรายได้ ๑ ไร่ ๑ แสน ทั้ง ๘ หมู่บ้าน
- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
- โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพทํานาปี-นาปรัง
- โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพปลูกหญ้านวลน้อยเพื่อการค้า

-

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามโครงการพระราชดําริลุ่มน้ําก่ํา
สนับสนุนโครงการจักสาน บ้านหัวขัวใต้ หมู่ที่ ๑
สนับสนุนเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มทําปุ๋ย ฯ
โครงการนอนนาแก้จน
สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับ เริ่มจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา บุคลากรในองค์กร โดยการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา
สื่อการเรียนการสอนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- โครงการเรียนรู้ระบบใหม่ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
- โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมอุปกรณ์
- ปรับปรุงคุณภาพเด็กวัยก่อนเรียน
- โครงการส่งเสริมดนตรีสากล,ดนตรีพื้นเมือง
- โครงการเรียนพิเศษ และเข้าค่ายวิชาการช่วงปิดเทอม
- โครงการสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียนช่วงปิดเทอม
๓. สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน ได้แก่ โครงการทําบุญ ๗ วัด ทุกปี
๔. สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น งานควบคุม
ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก การจัดเก็บขยะ ตรวจสุขภาพประจําปี โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

๒๘
๕. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ของ อปพร. ภายในตําบลเพื่อให้บริการด้านป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยด้วยความมีประสิทธิภาพแก่ชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมบูรณาการ
ร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ได้แก่
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
- โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. เช่น ฝึกอบรม ปรับเบี้ยเลี้ยง ๑๗๐ บาท เป็น
๒๐๐ บาท
๖. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาของเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาการกีฬา
และห่างไกลยาเสพติด
- โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยให้ความรู้ เข้าค่าย และพัฒนา
ศาสนสถาน
- โครงการแข่งขันกีฬาอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

- ศึกษาดูงานนอกสถานที่
- ฝึกซ้อมกีฬาร่วมกับทีมบุรีรัมย์เอฟซี
๗. สนับสนุนและส่งเสริมงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางการคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ฯลฯ แก่ชุมชน , โครงการถนนสีขาว - เส้นทางหลักทุกหมู่บ้าน
๘. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ ฯลฯ
- โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการถึงบันไดบ้าน
- โครงการวัดสายตา- ตัดแว่นฟรี
-โครงการสนับสนุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
๙. สนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่น พัฒนาสินค้า OTOP
ในตําบล ติดตั้งอินเตอร์เน็ตตําบลประจําหมู่บ้าน ๔ จุด เป็นต้น
๑๐. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและ
ส่งเสริการมีส่วนร่วมในการทํางานภายในหน่วยงาน และระหว่าง หน่วยงาน เช่น
หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานเกษตร หน่วยงานสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ส่วนที่ ๕
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ )
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
๑.๒ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและการมีงานทํา
รวม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
๒.๒ แนวทางส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๑ แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข
๓.๒ แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๓.๓ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

ปี ๒๕๕๗
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๕๘
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๕๙
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑
๗

๘๐,๐๐๐
๑,๓๘๐,๐๐๐

๖
๑๖

๑,๕๐๐,๐๐๐
๒,๑๐๕,๐๐๐

๑
๔

๘๐,๐๐๐
๗๒๐,๐๐๐

๘
๒๗

๑,๖๖๐,๐๐๐
๔,๒๐๕,๐๐๐

๘

๑,๔๖๐,๐๐๐

๒๒

๓,๖๐๕,๐๐๐

๕

๘,๐๐๐,๐๐๐

๓๕

๕,๘๖๕,๐๐๐

๑๔
๘

๓,๕๖๓,๐๐๐
๑,๑๗๖,๐๐๐

๑๖
๑๒

๓,๘๔๓,๐๐๐
๓,๒๕๑,๕๐๐

๑๕
๘

๓,๘๙๓,๐๐๐
๓,๑๖๖,๐๐๐

๔๕
๒๘

๑๑,๒๙๙,๐๐๐
๗,๕๙๓,๕๐๐

๒๒

๔,๗๓๙,๐๐๐

๒๘

๗,๐๙๔,๕๐๐

๒๓

๗,๐๕๙,๐๐๐

๗๓

๑๘,๘๙๒,๕๐๐

๑๐
๒
๕

๔๘๗,๔๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๓๓๐,๐๐๐

๑๑
๓
๙

๕๔๘,๔๐๐
๑,๑๕๐,๐๐๐
๕๖๘,๐๐๐

๑๑
๓
๘

๔๘๓,๔๐๐
๑,๑๕๐,๐๐๐
๕๕๘,๐๐๐

๓๒
๘
๒๗

๑,๕๑๙,๒๐๐
๒,๔๘๐,๐๐๐
๑,๔๕๖,๐๐๐

๑๗

๙๙๗,๔๐๐

๒๓

๒,๒๖๖,๔๐๐

๒๓

๒,๑๙๑,๔๐๐

๖๗

๕,๔๕๕,๒๐๐

๓๐

ยุทธศาสตร์
๔. การพัฒนาด้าน การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิน่
๔.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
๔.๒ แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
๔.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม
๕. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่
๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
๕.๒ แนวทางการพัฒนาการขยายเขตปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า
๕.๓ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ อาคาร
สถานที่ต่าง ๆ
๕.๔ แนวทางการพัฒนาบริการข้อมูลข่าวสาร
๕.๕ แนวทางพัฒนาแหล่งน้ําอุปโภค-บริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร
๕.๖ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําตามธรรมชาติ
๕.๗ แนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะอื่น ๆ
รวม

ปี ๒๕๕๗
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑๔
๔
๗

๔,๗๐๗,๒๒๐
๑๙๐,๐๐๐
๔๓๐,๐๐๐

ปี ๒๕๕๘
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑๗
๖
๘

๔,๙๐๗,๒๒๐
๗๙๐,๐๐๐
๕๑๐,๐๐๐

ปี ๒๕๕๙
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑๗
๕
๘

๕,๒๐๗,๒๒๐
๖๙๐,๐๐๐
๕๑๐,๐๐๐

รวม ๓ ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๔๖
๑๕
๒๑

๑๔,๘๒๑,๖๖๐
๑,๖๗๐,๐๐๐
๑,๔๑๐,๐๐๐

๒๕

๕,๓๒๗,๒๒๐

๓๑

๖,๒๐๗,๒๒๐

๓๐

๖,๔๐๗,๒๒๐

๘๒

๑๗,๙๐๑,๖๖๐

๘
๓
๓

๑,๒๐๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐

๗
๓
๒

๘๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๔,๓๐๐,๐๐๐

๔
๓
๒

๕,๒๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๙
๙
๗

๖,๘๐๐,๐๐๐
๑,๔๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๕๐,๐๐๐

๔
๕
๒
๔

๑๕๐,๐๐๐
๕,๓๐๐,๐๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐
๔๑๐,๐๐๐

๓
๕
๖
๓

๑๐๐,๐๐๐
๙,๔๐๐,๐๐๐
๔,๑๐๐,๐๐๐
๔๑๐,๐๐๐

๑๑
๑๒
๘
๑๐

๘๕๐,๐๐๐
๑๗,๖๐๐,๐๐๐
๘,๖๐๐,๐๐๐
๑,๒๓๐,๐๐๐

๒๗

๑๕,๘๑๐,๐๐๐

๒๖

๒๔,๕๖๐,๐๐๐

๗๖

๔๖,๙๘๐,๐๐๐

๔
๕
๓
๒๖

๖๐๐,๐๐๐
๒,๙๐๐,๐๐๐
๔๑๐,๐๐๐
๖,๖๑๐,๐๐๐

๓๑

ยุทธศาสตร์

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมมาภิบาล
๖.๑ แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
หลักธรรมมาภิบาล
๖.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
๖.๓ แนวทางพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี

รวม

ปี ๒๕๕๗
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๕๘
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๕๙
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๘

๒๓๖,๐๐๐

๘

๒๓๖,๐๐๐

๘

๒๓๖,๐๐๐

๒๔

๗๐๘,๐๐๐

๒๕

๗,๘๓๕,๐๐๐

๒๓

๗,๗๕๐,๐๐๐

๒๕

๗,๘๓๕,๐๐๐

๗๓

๒๓,๔๒๐,๐๐๐

๓

๑๕๐,๐๐๐

๓

๑๕๐,๐๐๐

๓

๑๕๐,๐๐๐

๙

๔๕๐,๐๐๐

๓๖
๑๓๔

๘,๒๒๑,๐๐๐
๒๗,๓๕๔,๖๒๐

๓๔
๑๖๕

๘,๑๓๖,๐๐๐
๔๓,๑๑๙,๑๒๐

๓๖
๑๔๓

๘,๒๒๑,๐๐๐
๕๖,๔๓๘,๖๒๐

๑๐๖
๔๓๙

๒๔,๕๗๘,๐๐๐
๑๑๙,๖๗๒,๓๖๐

๓๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

ส่งเสริมกลุม่ ค้าขายกระติบข้าว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

จํานวน ๑ กลุ่ม

-

๒๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

๒

ส่งเสริมกลุม่ เกษตรกร

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

หมู่ที่ ๑ – ๘

-

๑๐๐,๐๐๐

-

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

๓

โครงการธนาคารข้าว

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

จํานวน ๑ แห่ง

-

๕๐๐,๐๐๐

-

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

๔

โครงการธนาคารสัตว์

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

จํานวน ๑ แห่ง

๕

ส่งเสริมคุณภาพสินค้าทาง
การเกษตร

เพื่อส่งเสริมให้ผลผลิตทางการ
เกษตรของประชาชนได้
มาตรฐาน รองรับ AEC

หมู่ที่ ๑ – ๘

๖

ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

หมู่ที่ ๓

-

๕๐๐,๐๐๐

-

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

-

๓๐๐,๐๐๐

-

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

สํานักปลัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๓๓

ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโรงสี

๑.๒ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและการมีงานทํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๑

โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร
เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ

จํานวน ๑ แห่ง

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

๒

ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์
ชีวภาพและยาปราบศัตรูจาก
สารชีวภาพ

จํานวน ๘ กลุ่ม

-

๑๕๐,๐๐๐

-

ประชาชนสามารถผลิตปุย๋ ยา
ปราบศัตรูพืชไว้ไช้เอง และลด
ต้นทุนการผลิตได้

สํานักงานปลัด

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

๓

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระ
เกียรติ

๔

เพื่อขยายพันธ์ปลาและส่งเสริม
อาชีพราษฎร

หนองน้ําสาธารณะและราษฎร
ยากจน หมู่ที่ ๑ - ๘

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาชนมีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้ นการ
เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร
เกษตร(การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์)

ส่งเสริมกลุม่ อาชีพของราษฎร
หมู่ที่ ๑ - ๘

-

๕๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีความรู้และสามรถ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

๕

สนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลา

เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้

ประชาชน หมู่ ๑-๘

-

๑๖๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีอาชีพเสริมและลด
รายจ่าย เพิม่ รายได้

สํานักงานปลัด

๖

ส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๑-๓

-

๖๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

.

ส่งเสริมกลุม่ เย็บผ้า

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๔ , ๗

-

๒๕,๐๐๐

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๓๑

๗

โครงการ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๓๔

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายได้ในครัวเรือนเพื่มชึ้น

สํานักงานปลัด

๘

ส่งเสริมกลุม่ เลี้ยงโค-กระบือ

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

เกษตรกร หมู่ที่ ๑-๘

-

๑๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

๙

ส่งเสริมกลุม่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่
พันธุ์พื้นเมือง , พันธุ์ไข่

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๑-๘

๑๖๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

๑๐ ส่งเสริมกลุม่ ปลูกข้าวโพด
แตงโม แตงกวา ฟักทอง ถั่ว

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร-เพื่อ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน

หมู่ที่ ๕

-

๔๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

๑๑ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๑-๘

-

๑๕๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

๑๒ สนับสนุนการปลูกยาสูบ

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๔

-

๑๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

๑๓ ส่งเสริมกลุม่ เลี้ยงหมู

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๑- ๘

-

๑๖๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

๑๔ ส่งเสริมโครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๑-๘

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เกษตร/ อบต.

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๓๕

ที่

หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ที่รับผิดชอบ

๑๕ ส่งเสริมกลุม่ เพาะพันธุ์ข้าวไว้
ขาย
๑๖ ส่งเสริมกลุม่ ทําไร่ทําสวน

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๓

๓๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เกษตร/ อบต.

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๑

-

๓๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เกษตร/อบต.

๑๗ โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๑-๘

-

๕๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เกษตร,อบต.

๑๘ โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๑-๘

๕๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เกษตร,อบต.

๑๙ โครงการปลูกหญ้านวลน้อย
เพื่อการค้า

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๑- ๘

-

๒๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เกษตร,อบต.

๒๐ โครงการนอนนาแก้จน

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๑-๘

-

-

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เกษตร,อบต.

๒๑ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตรตามโครงการ
พระราชดําริลมุ่ น้ําก่ํา

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๑, ๓ , ๔ , ๕, ๖

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เกษตร,อบต.

๓๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๒.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๒,๖๐๐,๐๐๐

๒,๖๐๐,๐๐๐

๒

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพทั่วถึง

สํานักงานปลัด

๓

สงเคราะห์ผดู้ ้อยโอกาส

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สงเคราะห์ผดู้ ้อยโอกาส

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผู้ด้อยโอกาสมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

สํานักงานปลัด

๔

โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยา เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด
เสพติด

จัดฝึกอบรม ๑ ครั้ง

๑๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนมีความรู้เรื่องยาเสพ
ติด

อบต. , พมจ.นพ

๕

จัดกิจกรรมวันผูส้ ูงอายุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
วัย

จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่ ดูแล
จากสังคม

สํานักงานปลัด

๖

ฝึกอบรมอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

จํานวน อาสาสมัคร ๓๖ คน

-

๕๐,๐๐๐

-

มีอาสาสมัครดูแลและให้ขวัญ
กําลังใจผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี

อบต. , สปสช.

๗

สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน

กลุ่มเยาวชนตําบลหนองย่างชิ้น

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ส่วนการศึกษา

๘

สนับสนุนกิจการกาชาดอําเภอ
และจังหวัด

เพื่อสนับสนุนกิจการกาชาด
อําเภอและจังหวัด

กาชาดอําเภอและจังหวัด

๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์สามารถช่วยเหลือ
สังคมได้
มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือสังคม

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สํานักงานปลัด

สนง.กาชาด
อําเภอ/จังหวัด

หน่วยงาน

๓๗

ที่

๒,๖๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพทั่วถึง

(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ที่รับผิดชอบ

๑๐ สนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพือ่
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ตดิ เชื้อ HIV.

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้
ติดเชื้อ HIV.

ผู้ติดเชื้อในเขตอําเภอ
เรณูนคร

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ผู้ติดเชื้อได้รบั การเยียวยา

ศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติเพื่อเอดส์

๑๐ สมทบกองบุญสวัสดิการชุมชนตําบล

เพื่อเป็นสวัสดิการในชุมชน

๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ประชาชนมีกองทุนเป็น
สวัสดิการให้แก่ชุมชน
สามารถลดปัญหายาเสพติด

พมจ.,อบต.

๑๑ อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อําเภอเรณูนคร
๑๒ อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ตําบลหนองย่างชิ้น
๑๓ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ประชาชนภายในตําบล
หนองย่างชิ้น
อําเภอเรณูนคร

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

สามารถลดปัญหายาเสพติด

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์

ศูนย์ ศพส.ตําบลหนองย่าง
ชิ้น จํานวน ๑ ศูนย์
หมู่ที่ ๑-๘

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

ผู้ป่วยเอดส์มีคณ
ุ ภาพชีวิตดีขึ้น

๑๔ ฝึกอบรมให้ความรู้ยาเสพติดแก่เด็กและ
เยาวชน
๑๕ โครงการปลูกจิตสํานึกให้ชุมชนสามัคคี
เกื้อกูลกัน

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

หมู่ที่ ๑-๘

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

หมู่ ๑-๘

-

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องยา สปสช. ,อบต.
เสพติด
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สํานักงานปลัด

๑๖ โครงการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส จัด
รถรับ-ส่งนักเรียนมัธยม

เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง

หมู่ที่ ๑ - ๘

๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

เด็กด้อยโอกาสมีพาหนะเดินทาง
ไปโรงเรียน

๑๗ โครงการวัดสายตา ตัดแว่นผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อส่งเสริมการมองเห็นของ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ จํานวน ๔๕๐ คน

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตดีขึ้น

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

ศูนย์ต่อสู้ ฯ
ยาเสพติดอําเภอ
ศพส.ตําบล
หนองย่างชิ้น
สํานักงานปลัด

ส่วนการศึกษา
สํานักปลัด

๓๘

๒.๒ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

๑

สนับสนุนเบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทน
อปพร.

๒

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ
สมาชิก อปพร.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระยะเวลา ๓๖๕ วัน

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

สมาชิก อปพร.มีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัตหิ น้าที่

สํานักงานปลัด

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง เพื่อลดอุบัตเิ หตุบนท้องถนน
ถนนเทศกาลปีใหม่

ระยะเวลา ๗ วัน
( ช่วง ๗ วันอันตราย )

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

จํานวนอุบัติเหตุลดลง

สํานักงานปลัด

๓

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง เพื่อลดอุบัตเิ หตุบนท้องถนน
ถนนเทศกาลสงกรานต์

ระยะเวลา ๗ วัน
( ช่วง ๗ วันอันตราย )

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

จํานวนอุบัติเหตุลดลง

สํานักงานปลัด

๔

ฝึกอบรม อปพร.,กู้ชีพ-กู้ภัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.

จํานวน ๑ ครั้ง

๗๒,๐๐๐

-

๗๒,๐๐๐

อปพร. มีศักยภาพเพิม่ ขึ้น

สํานักงานปลัด

เพื่อใช้สําหรับบริการประชาชน

จํานวน ๑ ชุด

๕๐,๐๐๐

-

๕๐,๐๐๐

ศูนย์ อปพร.มีความพร้อม
ให้บริการประชาชน

สํานักงานปลัด

๕

จัดซื้ออุปกรณ์ประจําศูนย์ อปพร.
และประจํารถกู้ชีพ-กู้ภัย

๖

จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบพกพา

เพื่อใช้ในการประสานงาน

จํานวน ๑๐ เครื่อง

-

๑๒๐,๐๐๐

-

การประสานงานสะดวกรวดเร็ว

สํานักงานปลัด

๗

เงินสํารองจ่าย

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

หมู่ที่ ๑- ๘

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
ทันท่วงที

สํานักงานปลัด

๘

จัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร.

เพื่อใส่ปฏิบัติหน้าที่

จํานวน ๓๐ ชุด

-

๔๕,๐๐๐

-

เพื่อความคล่องตัว เป็นระเบียบ

สํานักงานปลัด

๓๙

ที่

โครงการ

๙

จัดซื้อเครื่องแต่งกายปฏิบัติงานกู้ชพี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จํานวน ๒๕ ชุด

-

๑๐ จัดหาป้ายประชาสัมพันธ์งานป้องกัน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และบรรเทาสาธารณะภัย

จํานวน ๘ ป้าย

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ สํานักปลัด
ทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

เยาวชนสามารถแก้ไขปัญหา สํานักปลัด
เฉพาะหน้าได้กรณีเกิดสาธาร ณภัยต่างๆขึ้น

-

-

เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อน
จํานวน ๑ คัน
ของประชาชนและระงับอัคคีภัย

๑๒ โครงการเยาวชนอาสาป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๓ จัดซื้อรถดับเพลิง

เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อน
จํานวน ๑ คัน
ของประชาชนและระงับอัคคีภัย

จํานวน ๑๐๐ คน

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อใส่ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย

๑๑ จัดซื้อรถน้ําเอนกประสงค์

๓๒,๕๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นระเบียบในการปฏิบตั ิงาน สํานักงานปลัด
ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

๒,๐๐๐,๐๐๐ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ สํานักปลัด
ทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย

๔๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

อบรมให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์
เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านม

จัดฝึกอบรม ๑ ครั้ง

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

๒

รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

สนับสนุนน้ํายาเคมีกาํ จัดยุงลายและ
น้ํามันสําหรับเครื่องพ่นหมอกควัน

มีการพ่นหมอกควันทั่วถึงตําบล
ปลอดโรคไข้เลือดออก
มีการพ่นหมอกควันทั่วถึงตําบล
ปลอดโรคไข้เลือดออก

๒๕,๐๐๐

๓

เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

ในตําบลไม่มผี ู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก
๑๖๖,๔๐๐ ๑๖๖,๔๐๐ ๑๖๖,๔๐๐ ในตําบลไม่มผี ู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก

๔

จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม

เพื่อรณรงค์ทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย

ป้องกันโรคไข้เลือดออก

๑๖,๐๐๐

๕

สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ ๑- ๘

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน

๖

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

เพื่อป้องกันโรคระบาด

-

๗๕,๐๐๐

-

ไม่มโี รคระบาดในตําบล

สาธารณสุข

๗

สนับสนุนวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อป้องกันโรคระบาด

เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน ๑
เครื่อง
หมู่ที่ ๑-๘

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ไม่มโี รคระบาดในตําบล

ปศุสัตว์

๘

จัดซื้อฟลูออไรด์วานิช

เพื่อเคลือบฟันเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน ๓ ศูนย์

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

เด็กมีสุขภาพฟันที่แงแรง

อบต.

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๑๖,๐๐๐

งบประมาณและที่มา

ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สาธารณสุข

สาธารณสุข
สํานักงานปลัด
สาธารณสุข

สาธารณสุข

หน่วยงาน

๔๑

ที่

๑๖,๐๐๐

ประชาชนมีความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

เพื่อสมทบกองทุน
จํานวน ๑ ครั้ง/ปี
หลักประกันสุขภาพตําบล
หนองย่างชิ้น

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ประชาชนรับบริการระบบ
หลักประกันสุขภาพทั่วถึง

๑๐ โครงการส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อให้ความรู้เรื่องโภชนา
การแก่ผู้ปกครองเด็ก

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ผู้ปกครองมีความรู้เรื่อง
โภชนาการที่ดีในการดูแลบุตร
หลานตนเอง

สาธารณสุข

๑๑ โครงการตรวจสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ประจําปี

เพื่อให้ผู้สูงอายุมสี ุขภาพที่ หมู่ที่ ๑ – ๘
ดี

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ทําให้ผู้สูงอายุทราบถึงภาวะ
สุขภาพของตนเองและมี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง

สาธารณสุข

๑๒ สนับสนุนกิจกรรมแพทย์แผนไทย

เพื่อสนับสนุนแพทย์แผน
ไทย

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ประชาชนมีสุขภาพดี

สาธารณสุข

๙

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

หมู่ที่ ๑ – ๘

จํานวน ๕๐ คน

ที่รับผิดชอบ
อบต.

๔๒

๓.๒ แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น
ชุมชนปลอดขยะ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

ค่ากําจัดขยะ

เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดขยะ

หมู่ที่ ๑-๘

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

อบต.

๒

จัดซื้อภาชนะรองรับขยะ

เพื่อให้บ้านเมืองน่าอยู่

ถังขยะจํานวน ๑๐๐ ใบ

๓๐,๐๐๐

-

-

มีภาชนะรองรับขยะทั่วถึง

ส่วนการคลัง

๓

ปรับปรุงภูมิทัศน์

เพื่อให้สภาพแวดล้อมสวยงาม

หมู่ที่ ๑ – ๘ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

สภาพแวดล้อมในตําบล
สวยงาม

ส่วนโยธา

๔

โครงการถนนสีขาวในเส้นทาง
หลักทุกหมู่บ้าน

เพื่อให้บ้านเมืองน่าอยู่และมี
สภาพแวดล้อมสวยงาม

หมู่ที่ ๑ – ๘

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

สภาพแวดล้อมสวยงาม
สะอาด ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส่วนโยธา

๓.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จํานวน ๔,๐๐๐ ต้น

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

มีป่าไม้เพิ่มขึ้น

ป่าไม้/อบต.

จํานวน ๕,๐๐๐ ต้น

-

๑๐,๐๐๐

-

ดินอุดมสมบูรณ์

สํานักปลัด

ป่าไม้/อบต.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑.

สนับสนุนต้นกล้าไม้เพื่อปลูกป่า

๒

รณรงค์การใช้และปลูกหญ้าแฝก
ตามพระราชดําริ

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการสร้างป่าชุมชน
เพื่อรักษาหน้าดินและป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน

๓

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกต้นไม้ในวันสําคัญ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

มีป่าไม้เพิ่มขึ้น

๔

รณรงค์ประหยัดพลังงาน

เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงาน

หมู่ที่ ๑-๘

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ประชาชนใช้พลังงานลดลง

อบต./พลังงาน

๕

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

หมู่ที่ ๑-๘

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ฝึกอบรมการปั้นเตาประหยัด
พลังงาน

หมู่ที่ ๑-๘

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

ประชาชนมีการใช้พลังงาน
ทดแทน
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

อบต./พลังงาน

๖

เพื่อสร้างทางเลือกด้านการใช้
พลังงาน
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมให้แก่ประชาชน

๗

ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์
ความรู้เพื่อนําไปพัฒนาตนเอง

หมู่ที่ ๑-๘

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนมีองค์ความรูเ้ พิ่มขึ้น

อบต./พลังงาน

๘

ส่งเสริมการปั่นน้าํ ด้วยพลังกังหัน
ลม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนํา
หมู่ที่ ๑-๘
พลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิด

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนสามารถนําพลังงาน
ทดแทนมาใช้

อบต./พลังงาน

อบต./พลังงาน

๙

การปั่นน้ําด้วยจักรยาน

ประโยชน์
เพื่อส่งเมริมให้ประชาชนใช้
พลังงานทดแทน

หมู่ที่ ๑-๘

-

๒๘,๐๐๐

๒๘,๐๐๐

ประชาชนสามารถนําพลังงาน
ทดแทนมาใช้

อบต./พลังงาน

๔๔

ที่

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

สนับสนุนทุนการศึกษา

เพื่อส่งเสริมการศึกษา

สนับสนุนทุนการศึกษา

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษา

ส่วนการศึกษา

๒

สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ ร.ร.สพฐ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก

สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กจํานวน ๔๐๑ คน

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน

ส่วนการศึกษา

๓

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เด็กพัฒนาเด็กเล็กและ
ร.ร.สพฐ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เด็ก จํานวน ๔๐๑ คน

๗๔๐,๐๐๐

๗๔๐,๐๐๐

๗๔๐,๐๐๐

เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน

ส่วนการศึกษา

๔

สนับสนุนค่าตอบแทน ผดด.
และครูพเี่ ลี้ยง

เพื่อจ่ายค่าตอบแทน ผดด.
และครูพเี่ ลี้ยง

จ่ายค่าตอบแทน ผดด.
จํานวน ๖ คน

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

ผดด. ครูพี่เลีย้ งได้รับ
ค่าตอบแทน

ส่วนการศึกษา

๕

ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้

ฝึกอบรม ๑ ครั้ง

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับความรู้

ส่วนการศึกษา

๖

สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมการศึกษา

สนับสนุนกิจกรรโรงเรียน

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

นักเรียนได้รับการส่งเสริม

ส่วนการศึกษา

ประถมศึกษา

ประถม ฯ ๓ โรง

การศึกษา

๗

สนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอน/ วัสดุการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมการศึกษา

สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
/วัสดุการศึกษา ๓ ศูนย์

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย

ส่วนการศึกษา

๘

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจํา
หมู่บ้าน/ อบต.
ส่งเสริมการเรียน
ภาษาต่างประเทศ

เพื่อให้ความรู้ข่าวสาร

จัดซื้อหนังสือพิมพ์จํานวน
๖,๒๒๒ ฉบับ
ประชาชนหมู่ที่ ๑ – ๘

๖๗,๒๒๐

๖๗,๒๒๐

๖๗,๒๒๐

ส่วนการคลัง

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับความรู้และ
ข่าวสาร
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้
สามารถสื่อสารภาษาต่างประ
เทศได้

๙

เพื่อพัฒนาให้ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ

สํานักปลัด

๔๕

โครงการ

วัตถุประสงค์

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐ วันเด็กแห่งชาติ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็ก

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๑ สนับสนุนทุนการศึกษาพนักงาน
ส่วนตําบล/ลูกจ้าง/
ส.อบต./ คณะบริหาร

เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จํานวนพนักงานส่วนตําบล/
๓๐๐,๐๐๐
ส่วนตําบล/ลูกจ้าง/
ลูกจ้าง/ ส.อบต./ คณะบริหาร
ส.อบต./ คณะบริหาร
ปี ละ ๕ คน

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

พนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง/ ส.
อบต./ คณะบริหารมีความรู้
เพิ่มขึ้น

๑๒ สนับสนุนเครื่องเล่นกลางแจ้ง

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมวัย

ส่วนการศึกษา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

นักเรียนมีการพัฒนาตนเองด้าน
สติปัญญา

ส่วนการศึกษา

ศพด. ๓ ศูนย์

๑๓ สร้างเสริมทักษะทางวิชาการแก่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้าน เด็กนักเรียนภายในตําบล
นักเรียนมัธยมตอนต้นและมัธยม คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ตอนปลาย

เด็กมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
๔๓

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส่วนการศึกษา
สํานักปลัด

๑๔ โครงการเรียนรู้ระบบใหม่ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์

เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้และ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

ศพด. ๓ ศูนย์

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เด็กปฐมวัยมีความรู้ในการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ส่วนการศึกษา

๑๕ โครงการสร้างรายได้ให้นักเรียน
ช่วงปิดเทอม

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีรายได้

เด็กนักเรียนภายในตําบล

-

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

นักเรียนได้ใช้เวลาว่างสร้าง
รายได้ให้กับตัวเอง

ส่วนการศึกษา

๑๖ โครงการเรียนพิเศษและเข้าค่าย
วิชาการช่วงปิดเทอม

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้าน เด็กนักเรียนภายในตําบล
วิชาการและเพิม่ ความรู้ด้านภาษา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

นักเรียนมีการพัฒนาตนเองด้าน
สติปัญญา , ภาษาต่างประเทศ

ส่วนการศึกษา

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

เด็กปฐมวัยได้รับการปรับปรุง
ครบทุกด้านด้าน

ส่วนการศึกษา

๑๗ โครงการปรับปรุงคุณภาพเด็กวัย เพื่อพัฒนาเด็กให้มีคณ
ุ ภาพ ได้
ปฐมวัยในทุกด้าน
มาตรฐานในทุกด้าน

ศพด. ๓ ศูนย์

๔๖

๔.๒ แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑.

แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
ติด
ห่างไกลยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

ส่วนการศึกษา

๒

จัดการแข่งขันกีฬา อบต.
สัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมความสามัคคี

จัดกิจกรรมจํานวน ๒ ครั้ง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

พนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง /
ส.อบต. มีความรักใคร่สามัคคี

ส่วนการศึกษา

๓

สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ตัวแทนเยาวชนระดับจังหวัด/
เขต

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
ห่างไกลยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
หมู่ที่ ๑-๘

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

ส่วนการคลัง

๔

สนับสนุนการเต้นแอโรบิค

เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน

จัดให้มีการเต้นแอโรบิคหมู่ที่ ๑-๘

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

สํานักปลัด

๕

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้งประจําหมู่บ้าน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออก
กําลังกาย

หมู่ที่ ๑ - ๘

-

๕๐๐,๐๐๐

๖

จัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นเมือง

เพื่อฝึกซ้อมให้ประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไปหมู่ที่ ๑ - ๘

-

๑๐๐,๐๐๐

ที่

๔.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

-

ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีความสามรถด้าน
ดนตรีพื้นเมือง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๔๗

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ที่รับผิดชอบ

๑

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
(งานบุญมหาชาติ)

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

อนุรักษ์ประเพณีงานบุญ
มหาชาติ ๘ หมู่บ้าน

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่

ส่วนการศึกษา

๓

สนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ

เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

สนับสนุนงานประเพณีไหลเรือ
ไฟ ๑ ครั้ง

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่

ส่วนการศึกษา

๔

สนับสนุนฟ้อนรําภูไท

เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

สนับสนุนฟ้อนรําภูไท
๑ ครั้ง

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่

ส่วนการคลัง

๕

จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

สนับสนุนประเพณีสงกรานต์
๑ ครั้ง

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่

สภาวัฒนธรรม

๖

สนับสนุนงานบุญประเพณีปลอด
เหล้า

เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นปลอดเหล้า

หมู่ที่ ๑ – ๘

-

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีงานบุญ
ประเพณีคงอยู่

ส่วนการศึกษา

๗

กิจกรรมวันผู้ไทย

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ชาวผู้ไทย

จัดกิจกรรมวันผูไ้ ทย ๑ ครั้ง

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ได้อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

ส่วนการศึกษา

๘

โครงการส่งเสริมการทําบุญเจ็ดวัด

เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต

ประชาชนได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี

สภาวัฒนธรรม

หมู่ที่ ๓

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่

สภาวัฒนธรรม

๙

ส่งเสริมประเพณีบุญซําฮะเดือนเจ็ด เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๑๐ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

๔๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่
๕.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การคมนาคมมีความ
สะดวกปลอดภัย

กรมส่งเสริมฯ/อบต.

๑

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑ บ้านหัวขัวใต้

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ขนาด กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร

๑๐๐,๐๐๐

๒

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างชิ้น

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ขนาด กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร

๑๐๐,๐๐๐

-

-

”

กรมส่งเสริมฯ/อบต.

๓

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๓ บ้านนาดี

เพื่อการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรรวดเร็ว

ขนาด กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร

-

๑๐๐,๐๐๐

-

”

กรมส่งเสริมฯ/อบต.

๔

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะอาด

เพื่อการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรรวดเร็ว

ขนาด กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร

-

๑๐๐,๐๐๐

-

”

กรมส่งเสริมฯ/อบต.

๕

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๕ บ้านนาคอย

เพื่อการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรรวดเร็ว

ขนาด กว้าง ๕ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร

๑๐๐,๐๐๐

-

-

”

กรมส่งเสริมฯ/อบต.

๖

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเจริญ

เพื่อการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรรวดเร็ว

ขนาด กว้าง ๕ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร

-

๑๐๐,๐๐๐

-

”

กรมส่งเสริมฯ/อบต.

๗

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองย่างชิ้น

เพื่อการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรรวดเร็ว

ขนาด กว้าง ๕ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร

๑๐๐,๐๐๐

-

-

”

กรมส่งเสริมฯ/อบต.

๘

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองย่างชิ้น

เพื่อการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรรวดเร็ว

ขนาด กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร

๑๐๐,๐๐๐

-

-

”

กรมส่งเสริมฯ/อบต.

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๔๙

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๙

ตัดถนนสายใหม่ภายในตําบล

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

๑๐ วางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง

ระยะทาง ๑ กม.
.
หมู่ที่ ๔, ๕, ๖, ๗,๘ ขนาดØ
๐.๔๐ เมตร X ๑.๐๐ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลงลูก
รังถนนความยาวรวม ๓๐๐ ม.

๑๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง
ถนนภายในตําบล

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง

๑๒ ซ่อมแซมถนนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
หมู่. ๑ – ๘
และหมู่บา้ นใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการคมนาคม

๑๓ ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒
ด้าน

”

๑๔ วางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
จากหมู่ที่ ๔, ๗ ถึงห้วยแคน
๑๕ ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแคน

-

๒๐๐,๐๐๐

-

๕๐๐,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
น้ําไม่ท่วมขัง

กรมส่งเสริมฯ/อบต.

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

น้ําไม่ท่วมขัง

กรมส่งเสริมฯ/อบต.

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัย

กรมส่งเสริมฯ/อบต.

หมู่ ๑ – ๘

-

๑๐๐,๐๐๐

-

หมู่ที่ ๔ , ๗

-

-

๒,๕๐๐,๐๐๐

-

-

๒,๕๐๐,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
หมู่ที่ ๒ , ๓ , ๔ , ๘
และหมู่บา้ นใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการคมนาคม

อบต./อบจ.

กรมส่งเสริมฯ/อบต./
อบจ.
การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัย

กรมส่งเสริมฯ/อบต./
อบจ.

๕๐ ๕๐

๕.๒ แนวทางการพัฒนาการขยายเขต ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า

”

อบต.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ที่

โครงการ

๑

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

หมู่ที่ ๑-๘

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อใช้สําหรับซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ
ใช้สําหรับบริการประชาชน

-

๑๐๐,๐๐๐

๔

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หมู่ที่ ๑-๘

-

๑๐๐,๐๐๐

-

๕

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา

เพื่อใช้สําหรับที่อยู่อาศัย

หมู่ที่ ๑ – ๘

๕๐๐,๐๐๐

-

-

หมู่ที่ ๑-๘

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง
บริการประชาชนทั่วถึง
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง การไฟฟ้า /อบต.

๕๑

๕.๓ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ อาคารและสถานที่ต่าง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

ซ่อมแซม/ต่อเติมที่ทําการ
อบต.

เพื่อให้บริการประชาชนสะดวก
ยิ่งขึ้น

ต่อเติมที่ทําการ อบต.

๒๕๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

๒

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์

หมู่ที่ ๔, ๘ จํานวน ๒ แห่ง

๒๐๐,๐๐๐

-

-

มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์

ส่วนโยธา

๓

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมการศึกษา

ปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.
จํานวน ๓ แห่ง

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

เด็กมีสถานที่เรียนรู้ที่สะอาด
ปลอดภัย

กรมส่งเสริมฯ /
อบต.

๔

จัดซื้อทิ่ดิน

เพื่อก่อสร้างสํานักงาน อบต. และ จํานวน ๑ แปลง
ใช้ประโยชน์สาธารณะอื่นๆ

-

-

๕,๐๐๐,๐๐๐

มีที่ดินสาธารณประโยชน์

สํานักปลัด

๕

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์

-

๔,๐๐๐,๐๐๐

-

มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
สาธารณประโยน์

ส่วนโยธา

จํานวน ๑ แห่ง

๕.๔ แนวทางการพัฒนาการบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

๑

ขยายเขตเสียงตามสาย

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

หมู่ที่ ๑ -๘

-

๕๐,๐๐๐

-

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึง

ส่วนโยธา

๒

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตาม
สาย

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

หมู่ที่ ๑ -๘

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึง

ส่วนโยธา

๓

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

หมู่ที่ ๑ -๘

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึง

ส่วนโยธา

๔

ส่งเสริมและพัฒนาอินเตอร์เน็ต
ตําบล

เพื่อบริการข้อมูลสารสนเทศแก่
ประชาชนและผู้สนใจ

ให้บริการอินเตอร์เน็ตตําบล

๕๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนมีความรู้ทันต่อ
เหตุการณ์

สํานักปลัด

๕

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซือ้
การจ้างของเทศบาลและ อบต.
ระดับอําเภอ

เพื่อให้มีสถานที่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้าง

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการจ้างจํานวน ๑
ศูนย์

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

มีการเผยแพร่ข้อมูลด้วย
ความโปร่งใส

ส่วนการคลัง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕๓

๕.๕ แนวทางพัฒนาแหล่งน้ําอุปโภค-บริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

๑

ท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตร

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ํา
หมู่ที่ ๒ , ๘

๒

ก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

๓

ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บา้ น

๔
๕

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีน้ําเพียงพอสําหรับทํา
การเกษตรตลอดปี

กรมทรัพยากรน้ํา/
อบต.

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา ๑ แห่ง

-

-

๔,๐๐๐,๐๐๐

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

กรมทรัพยากรน้ํา/
อบต.

เพื่อให้น้ําเพียงพอสําหรับ
อุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่
๓,๔

-

๔,๕๐๐,๐๐๐

๔,๕๐๐,๐๐๐

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

ส่วนโยธา

จัดหาภาชนะเก็บน้ําแบบไฟเบอร์
ขนาด ๒๐๐ ลิตร

เพื่อให้น้ําเพียงพอสําหรับ
อุปโภค-บริโภค

จัดหาภาชนะเก็บน้ําแบบไฟ
เบอร์ หมู่ที่ ๑ - ๘

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

ส่วนโยธา

ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน

เพื่อให้น้ําเพียงพอสําหรับ

ขยายเขตประปาภายใน

๑๐๐,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

ส่วนโยธา

อุปโภค-บริโภค

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๘

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน

เพื่อให้น้ําเพียงพอสําหรับ
อุปโภค-บริโภค

ซ่อมแซมประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓,๕, ๗,๘

๕๐๐,๐๐๐

-

๕๐๐,๐๐๐

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

ส่วนโยธา

๗

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒,
๔, ๗ , ๘

-

๒๐๐,๐๐๐

-

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

ส่วนโยธา

๘

จัดซื้อท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตร
(หัวหมู)

พื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖

-

๒๐๐,๐๐๐

-

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

ชลประทาน/อบต.

๙

จัดซื้อถังกรองน้ําระบบประปาภายใน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําสะอาด
หมู่บ้าน
สําหรับอุปโภค บริโภค

หมู่ที่ ๑ - ๘

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

มีน้ําสะอาดสําหรับ
อุปโภค บริโภค

อบต.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๕๔

๖

๕.๖ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําตามธรรมชาติ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

ขุดลอกห้วย,หนอง,บึง

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

ขุดลอกห้วยหนอง ๒ แห่ง

-

๔,๐๐๐,๐๐๐

-

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

กรมทรัพยากรน้ํา

๒

ก่อสร้างฝายน้ําล้น

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

ก่อสร้างฝายน้ําล้น ๒ แห่ง

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

กรมทรัพยากรน้ํา
ส่วนโยธา

๓

ก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยบ่อเปือย

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

ก่อสร้างฝายน้ําล้น ๑ แห่ง

-

-

๖๐๐,๐๐๐

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

กรมทรัพยากรน้ํา

๔

ขุดลอกร่องน้ําเหมืองเก่า

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขังพื้นที่
ทางการเกษตร

หมู่ที่ ๔

-

๕๐๐,๐๐๐

-

น้ําไม่ท่วมพื้นที่ทําการเกษตร

ส่วนโยธา

๕

ขุดลอกร่องน้ําหนองหลวง

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

หมู่ที่ ๑

-

-

๖๐๐,๐๐๐

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

ส่วนโยธา

๖

ขุดลอกห้วยหนองสระพังสู่ห้วยบ่อแก เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

หมู่ที่ ๖

-

-

๖๐๐,๐๐๐

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

ส่วนโยธา

๗

ขุดลอกห้วยน้อย

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

หมู่ที่ ๒ , ๓

-

-

๗๐๐,๐๐๐

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

ส่วนโยธา

๘

ก่อสร้างทํานบกั้นน้ําห้วยน้อย

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

หมู่ที่ ๓

-

-

๖๐๐,๐๐๐

มีน้ําเพียงพอในการทํา
การเกษตร

อบต.

๕๕

๕.๗ แนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะอื่น ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

สนับสนุนโต๊ะ เต้นท์เก้าอี้

เพื่อให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน

สนับสนุนโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้
หมู่ที่ ๒ , ๗, ๘

๓๐๐,๐๐๐

-

๓๐๐,๐๐๐

มีโต๊ะ เต้นท์เก้าอี้ให้บริการ
ประชาชน

ส่วนการคลัง

๒

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เพื่อให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน

สนับสนุนวัสดุงานครัวแก่
หมู่บ้าน

-

๑๐๐,๐๐๐

-

มีวัสดุงานครัวบริการ
ประชาชน

ส่วนการคลัง

๓

ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน เช่น
โต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯ

เพื่อให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน

ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน
เช่น โต๊ะ เต้นท์เก้าอี้
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

มีการซ่อมแซมครุภัณฑ์
สํานักงานโต๊ะเต้นท์เก้าอี้ที่ชํา
รุดพร้อมให้บริการประชาชน

ส่วนโยธา

๔

ติดตั้งไฟจราจรและเครื่องหมาย
ต่างๆ

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ถนนหน้า รพ.สต.โนนสะอาด

-

๒๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีความปลอดภัย

กรมทางหลวง

๕

ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า

เพื่อใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑ -๘

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ประชาชนมีเครื่องตัดหญ้าใช้
พัฒนาหมู่บ้าน

ส่วนโยธา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๑ แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล
สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชน
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ
จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่าง ๆ

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
นโยบายของรัฐและชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาและพนักงานส่วน
ตําบล

จัดประชุมประชาคม ๘ หมู่

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

จัดประชุมประชาคม ๘ หมู่

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑ - ๘

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑ - ๘

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑ - ๘

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

หมู่ที่ ๑ – ๘

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

องค์กรในชุมชนมีความเข้มแข็ง

หมู่ที่ ๑ – ๘

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

ชุมชนมีระเบียบ ถนนไม่ชํารุด

อบต,

จํานวน ๑ ครั้ง

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

อบต.สามารถปรับปรุงงาน
บริการให้ดีขึ้น

อบต.

๒
๓
๔
๕

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

๖

เสริมสร้างขีดความสามารถองค์กร
ชุมชนตําบลหนองย่างชิ้น

๗

ออกข้อบัญญัติตําบลเรื่องรถบรรทุก เพื่อจัดระเบียบในชุมชน
หินและดินภายในตําบล
ค่าประเมินความพึงพอใจของ
เพือ่ ประเมินความพึงพอใจ
ประชาชนในการรับบริการสาธารณะ ของประชาชนในการรับ
บริการสาธารณะ

๘

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ อบต.
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ อบต.
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง
สามารถสนองนโยบายของรัฐ
และชุมชน
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
ส่วนการคลัง

พอช.,อบต.

ที่
๑

๖.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘ ๒๕๕๙
(บาท)
(บาท) (บาท)

ส่งเสริมให้คณะบริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างเข้ารับการศึกษาดูงาน
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
จัดหาวัสดุสํานักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล/
ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มต่าง ๆ

เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงาน

เข้ารับการฝึกอบรม
อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

จัดหาวัสดุสํานักงานและ
วัสดุคอมพิวเตอร์

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

เพื่อจ่ายเงินเดือนแก่พนักงาน

จํานวน ๒๔ อัตรา

เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความ
เข้าในในการปฏิบัติงาน

จํานวน ๑ หลักสูตร

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นํา

จํานวน ๑ ครั้ง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๙

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะ
บริหารและสมาชิกส.อบต.
เพื่อจ่ายช่วยเหลือการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนตําบล
เพื่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน ๑๗ อัตรา
จํานวน ๒๑ อัตรา

๘

ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
อปท.
จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

๒

๓

๔

๕
๖
๗

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะบริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานและลูกจ้างมีความเข้าใจใน
การบริหารงานของ อบต.

มีวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องในการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ
๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ เพื่อขวัญและกําลังใจในการทํางาน

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

จํานวน ๓ ชุด

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

สํานักปลัด/ส่วน
การคลัง/ส่วนโยธา

ส่วนการคลัง

สํานักปลัด

มีความรู้ในการปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด

ผู้นําชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ มีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
๒,๑๕๐,๐๐๐ ๒,๑๕๐,๐๐๐ ๒,๑๕๐,๐๐๐ มีการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน

จํานวน ๖ คน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

พนักงานส่วนตําบลมีสวัสดิการ
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
การทํางานมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ส่วนการคลัง
สํานักปลัด
ส่วนการคลัง
สํานักปลัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๕๘

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑๐ จัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นคู่มือใน
การปฏิบัต-ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ประชุม
เบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการแก่
พนักงานส่วนตําบล
สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการแก่
พนักงานส่วนตําบล
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่ารักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ

จํานวน ๑๒ ฉบับ/เล่ม

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด

จํานวน ๓๐ ครั้ง

๓๖๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

มีการประชุมบริหารงาน

สํานักงานปลัด

จํานวน ๑๐ อัตรา

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

เจ้าหน้าที่มสี วัสดิการที่ดี

ส่วนการคลัง

จํานวน ๔ คน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

เจ้าหน้าที่มสี วัสดิการที่ดี

ส่วนการคลัง

บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน
จ้างเหมาบริการ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ทรัพย์สินของหน่วยงานได้รับ
การบํารุงรักษา
หน่วยงานมีความเป็นระเบียบ

ส่วนโยธา
ส่วนการคลัง

๑๖ ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าระบบ
สาธารณูปโภค

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน

จ่ายค่าสาธารณูปโภคทุกด้าน

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีใน
หน่วยงาน

ส่วนการคลัง

๑๗ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน

หมู่ที่ ๑-๘ และ อบต.

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

การให้บริการประชาชนทั่วถึง

ส่วนการคลัง

๑๘ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ( แบบ
โน้ตบุ๊คและแบบตั้งโต๊ะ )

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน
๔ เครื่อง

๖๐,๐๐๐

-

๖๐,๐๐๐

มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด

๕๙
๕๙

ที่

โครงการ

๑๙ จัดซื้อเครื่องปรินซ์เตอร์

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน ๒ เครื่อง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๕,๐๐๐

-

๒๕,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอใน

ส่วนการคลัง

ให้บริการประชาชน
๒๐ จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถขนขยะ ให้บริการประชาชน
และรถกู้ชีพ

การปฏิบัติงาน
จํานวน ๓ คัน

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และให้บริการประชาชน
รวดเร็ว

ส่วนการคลัง

๒๑ เลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง จํานวน ๑ ครั้ง
ซ่อม

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

การเลือกตั้งซ่อมมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

๒๒ จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

ประจําสํานักงาน อบต.

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

การให้บริการประชาชนทั่วถึง

ส่วนการคลัง

๒๓ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

ระยะเวลา ๑ ปี

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

การให้บริการประชาชน
รวดเร็ว

ส่วนการคลัง

๒๔ สมทบกองทุนบําเหน็จข้าราชการ
ท้องถิ่น

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จ
ข้าราชการท้องถิ่น

จํานวน ๑๓ คน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ข้าราชการมีสวัสดิการบําเหน็จ

ส่วนการคลัง

๒๕ สมทบกองทุนประกันสังคมของ
ลูกจ้างชั่วคราว

เพื่อสมทบกองทุน
จํานวน ๑๓ คน
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง

๑๒๕,๐๐๐

๑๒๕,๐๐๐

๑๒๕,๐๐๐

พนักงานจ้างมีสวัสดิการ
ประกันสังคม

ส่วนการคลัง

๖๐

๖.๓ แนวทางพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑๐๐,๐๐๐

การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ

ส่วนการคลัง

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

ส่วนการคลัง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาชนมีทัศนคติที่ดตี ่อ
องค์การบริหารส่วนตําบล

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

๑

พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีโดยใช้
ระบบแผนทีภ่ าษี ระบบข้อมูลและ
การประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จัดเก็บภาษีได้ทั่วถึง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษี

เพื่อให้ความรู้แก่ผเู้ สียภาษี

ราษฎรภายในตําบล

๓๐,๐๐๐

๓

โครงการ อบต. หนองย่างชิ้นพบ
ประชาชน(อบต.สัญจร)

เพื่อสร้างทัศนคติทดี่ ี
ประชาชน

ประชาชนภายในตําบลหนอง
ย่างชิ้น

๒๐,๐๐๐

๖๑

๖๒
ส่วนที่ ๖
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
๖.๑ องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผน
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองย่างชิ้น ประกอบด้วย
๑. นายสุวิทย์ อรรคศรีวร ประธานสภา
ประธานกรรมการ
๒. นายชํานาญ วังกะธาตุ ส.อบต.
กรรมการ
๓. นายชาญชัย พลโลก
ส.อบต.
กรรมการ
๔. นายมิทชัย มงคล
ส.อบต.
กรรมการ
๕. นายแซม มงคล
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๖. นายชุมไพ อินทร์ติยะ ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๗. นายยนมา ใยสุวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘. นายพรภิรมย์ ไชยราช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๙. นายรังสฤษฏ์ อินทร์ติยะ ปลัด อบต.
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.นางสาวณัฐกมล ดวนลี หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๖.๒ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น ได้กําหนดรูปแบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ๒ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๖๓
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแบบ
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็น เครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถนําไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่กําหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม ๒ ประเด็น คือ (๑) การติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ๓ ปี (๒) ผลการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ
ประโยชน์
๑) เป็นเครื่องมือสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลที่จะนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๓ ปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทําให้รับทราบถึง
สถานการณ์ในการดําเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “ สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนด
สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่
๒) เป็นเครื่องมือสําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and
Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ระยะเวลาในการติดตาม
แบบติดตามผลการการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายไตรมาส ๓ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ
องค์ประกอบของแบบ
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประกอบด้วย เนื้อหาที่สําคัญ
๔ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อหน่วยงาน
- ไตรมาสที่รายงาน
ส่วนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสามปี
- จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี
- จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําปี..............
- จํานวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

- การเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ ๓ ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี
ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๖๔

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
ทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…………………………………………………………………………………
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
(๑) ไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม – ธันวาคม )
(๒) ไตรมาสที่ ๒ ( มกราคม - มีนาคม )
(๓) ไตรมาสที่ ๓ ( เมษายน – มิถุนายน ) (๔) ไตรมาสที่ ๔ ( กรกฎาคม – กันยายน )

ส่วนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี
ปีที่ ๑……….
ปีที่ ๒……….
ยุทธศาสตร์ จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ
๑.
๒.
๓.

ปีที่ ๓……….
จํานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

รวม
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
รวม

๖๕
๔. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ปีที่ ๑……….
ยุทธศาสตร์ จํานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

ปีที่ ๒……….
จํานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

ปีที่ ๓……….
จํานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

รวม
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

รวม
๕. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี………………..
ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ
จํานวน

รวม

ร้อยละ

จํานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ
จํานวน ร้อยละ

จํานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ
จํานวน ร้อยละ

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
จํานวน

ร้อยละ

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
จํานวน

ร้อยละ

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด
จํานวน

ร้อยละ

๖๖
๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี………….
ยุทธศาสตร์

งบปกติ
เงินสะสม
รวม
จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อย
ละ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
รวม

ส่วนที่ ๓ ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี……………
ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ
ดําเนินการ
อยู่ใน
ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ
เสร็จแล้ว
ระหว่าง ดําเนินการ
ที่ได้รับ ที่เบิกจ่ายไป
ดําเนินการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๖.
๗.
รวม

๖๗
ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คําอธิบายแบบ
ข้อ
๑

ข้อคําถาม
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความหมาย
: ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ทําการบันทึกข้อมูล

การวัดและการนําเสนอผล
หน่วยวัด : ความถี่ในการวัด : ๓ เดือนครั้ง
แหล่งข้อมูล : วิธีการวัด / สูตรการคํานวณ : เกณฑ์ในการพิจารณา : หน่วยวัด : รายงานไตรมาสที…่ ..โดย
ใส่เครื่องหมายลงบนไตรมาสที่
รายงาน
ความถี่ในการวัด : ๓ เดือน ครั้ง
แหล่งข้อมูล : วิธีการวัด / สูตรการคํานวณ : เกณฑ์ในการพิจารณา พิจารณาเพียง
ว่าเป็นรายงานในไตรมาสใด

๒

รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่

๓

จํานวนโครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาสามปี

: ช่วงเวลาที่ทําการติดตามผลการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งจําแนกเป็น ๔ ไตรมาส
ไตรมาสละ ๓ เดือน ตาม
ปีงบประมาณ คือ
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)
ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม- มีนาคม)
ไตรมาสที่ ๓ ( เมษายน-มิถุนายน)
ไตรมาสที่ ๔ ( กรกฎาคม-กันยายน)
: จํานวนโครงการและงบประมาณที่ หน่วยวัด : จํานวนโครงการและ
ระบุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี จําแนก งบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์ที่ท้องถิ่นกําหนด
ความถี่ในการวัด : ๓ เดือน ครั้ง
แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนาสามปี
วิธีการวัด / สูตรการคํานวณ : -

๔

จํานวนโครงการและงบประมาณ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด

เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่า
แผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ มีการกระจาย
ของโครงการและงบประมาณในแต่
ละยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร มีการ
กระจุกตัวของโครงการและ
งบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใด
ยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญ
กับยุทธศาสตร์ใด
: จํานวนโครงการและงบประมาณที่ หน่วยวัด : จํานวนโครงการและ
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์จังหวัด
งบประมาณ
ความถี่ในการวัด : ๓ เดือน ครั้ง
แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนาสามปี
วิธีการวัด / สูตรการคํานวณ : -

๖๘
ข้อ

๕

ข้อคําถาม

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปี……

ความหมาย

การวัดและการนําเสนอผล
เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
โครงการและงบประมาณที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อย
เพียงใด ถ้าโครงการทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดมาก ก็แสดงให้
เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ดี
: สถานการณ์ของผลจากการ
หน่วยวัด : จํานวนโครงการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนางานที่
ความถี่ในการวัด : ๓ เดือนครั้ง
ผ่านมา ณ วันที่ทําการรายงาน โดย แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนาสามปี

พิจารณาจาก จํานวนโครงการที่
เสร็จ จํานวนโครงการทีย่ ังไม่ได้
ดําเนินการ จํานวนโครงการที่มีการ
ยกเลิก จํานวนโครงการที่มีการ
เพิ่มเติม และจํานวนโครงการ
ทั้งหมด

วิธีการวัด / สูตรการคํานวณ :
การคํานวณร้อยละสามารถทําได้โดย
การนําเอาจํานวนโครงการที่เสร็จหรือ
โครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการหรือ
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ตั้งหารด้วยจํานวน
โครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ
แล้วคูณด้วย ๑๐๐ อาทิ มีจํานวน
โครงการที่เสร็จในยุทธศาสตร์มาร ๑
จํานวน ๑๐ โครงการ จาก ๒๐
โครงการ ดังนั้น ร้อยละของโครงการ
ที่เสร็จในยุทธศาสตร์ที่ ๑ จึงเท่ากับ
( ๑๐/๒๐) /๑๐๐ = ๕๐%
เกณฑ์ในการพิจารณา : (๑) ทําการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงาน
ในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่า มีโครงการที่
เสร็จเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการ
ดําเนินโครงการตามแผนฯ (๒) หากมี
ร้อยละของโครงการที่ดําเนินงานเสร็จ
แล้วมากเท่าใด ก็แสดงให้เห็นว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

๖๙
ข้อ

๖

๗

ข้อคําถาม

ความหมาย

การวัดและการนําเสนอผล
ตามแผนที่กําหนดในทางกลับกัน
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สัดส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ โครงการที่ยกเลิก หรือที่
เพิ่มโครงการมากเท่าไร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายย่อม
สะท้อนให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์นั้น
ๆ ไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าที่ควร
การเบิกจ่ายงบประมาณปี…….. : จํานวนงบประมาณที่องค์กรปกครอง หน่วยวัด : งบประมาณที่เบิกจ่าย
ส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายมาเพื่อใช้ในการ
ความถี่ในการวัด : ๓ เดือน ครั้ง
ดําเนินงานทั้งที่เป็นงบปกติ และเงิน
แหล่งข้อมูล : เกสารการเบิกจ่าย
สะสมพร้อมเปรียบเทียบกับจํานวน
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้ระบุไว้
วิธีการวัด / สูตรการคํานวณ :
การคํานวณร้อยละ ทําได้โดยการ
นําเอางบประมาณปกติหรือ
งบประมาณสะสมตั้งหารด้วย
งบประมาณทั้งหมดในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ หารด้วย
๑๐๐ อาทิ ใช้งบปกติไป ๑๐๐,๐๐๐
บาท จาก งบประมาณทั้งหมด
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในยุทธศาสตร์ที่
๑ จะได้
( ๑๐๐,๐๐๐/๑,๐๐๐,๐๐๐)*๑๐๐=
๑๐%
เกณฑ์ในการพิจารณา : นําข้อมูลที่
ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้
ระบุไว้ในแผน เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดง
ให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงิน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นใน
การดําเนินงานตามแผน ฯ
จํานวนโครงการและงบประมาณ : โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หน่วยวัด : จํานวนโครงการและ
ตามแผนพัฒนาสามปี
ประจําปีที่ทําการรายงาน โดยพิจารณา งบประมาณ
ในส่วนของผลการดําเนินงาน อาทิ
ความถี่ในการวัด : ๓ เดือน ครั้ง
จํานวนโครงการทีเ่ สร็จ, จํานวนโครงการ แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนาสามปี
ที่อยู่ในระหว่าดําเนินการดําเนินการ,
วิธีการวัด / สูตรการคํานวณ : จํานวนโครงการที่ยังไม่ดาํ เนินการ

๗๐
ข้อ

๘

ข้อคําถาม

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติ

ความหมาย
และงบประมาณ อาทิ งบประมาณที่
ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

การวัดและการนําเสนอผล
เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่า
สถานการในการดําเนินงานของ
โครงการทีไ่ ด้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
นั้นเป็นอย่างไร

: ปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสบจากการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์

หน่วยวัด : ความถี่ในการวัด : ๓ เดือน ครั้ง
แหล่งข้อมูล : การสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
วิธีการวัด / สูตรการคํานวณ : เกณฑ์ในการพิจารณา : สรุปข้อมูล
ปัญหาพร้อมทั้งนําไปพิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ เพื่อนําไป
อธิบายถึงสาเหตุที่การดําเนินงานไม่
สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กาํ หนด
ตลอดจนเป็นข้อมูลสําหรับที่จะใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไขให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

