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คํานํา
ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ๓ ปี ( ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองย่างชิ้น จัดทําโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ โดยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและ
ติดตามการแก้ไขปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ วุฒิสภา กับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่าง
ชิ้น ร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองย่างชิ้น ( หนองย่างชิ้นโมเดล) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยและการวางแผน
อย่างบูรณาการ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน นําศักยภาพที่มีอยู่ พร้อมทั้งนําปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนมาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตําบลให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดผลอย่างแท้จริง
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงเป้าหมายมากที่สุด
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนา ๓ ปี ( ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )
ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
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ส่วนที่ ๑
บทนํา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น ไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมากขึ้น การ
วางแผนถือเป็นกลไกสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลบรรลุจุดหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์
ที่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตําบลจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กําหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
ในช่วงเวลาที่กําหนด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองย่างชิ้น ที่กําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นกรอบที่กําหนด
ทิศทางในการพัฒนาของท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สถานการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีต้องตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น ก็
เช่นเดียวกันที่จัดทําขึ้นเพื่อนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ
จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย ที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี
กล่าวคือ องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีไปจัดทํางบประมาณ
เพื่อให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
๑. เพื่อเร่งรัดการพัฒนาหมู่บ้าน ตําบล โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพ และสุขภาพอนามัยของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ขอ
ประชาชนให้ดีขึ้น
๓. มุ่งให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ พัฒนาด้านความคิด ติดตามข่าวสารข้อมูล
๔. เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา
๕. เพื่อพัฒนาทางด้านสังคม ชุมชน ให้มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
๗. เพื่อส่งเสริมอาชีพ และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน
๘. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๙. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๒
๑๐. เพื่อปรับปรุงระบบบริการในส่วนราชการต่างๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง สนองตอบต่อ
ปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึง
ขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้กําหนดขั้นตอนการจัดทําเป็นแนวทางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปดําเนินการ ๗ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ความสําคัญและความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดําเนินการ
ต่อไปและดําเนินการเสนอโครงการการจัดทําแผนพัฒนาสามปีห้วงปีพ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๐ ผ่านปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
และกําหนดปฏิทินการทํางานไว้อย่างชัดเจน
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาคม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/รัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน
กรรมการ
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
กรรมการ
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตามข้อ (๓) (๔) (๕) และ(๖)ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
กรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน
กรรมการและเลขานุการ
(๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรการตาม (๓) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

๓
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
๑. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคม
ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก ให้เวทีการ
ประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
แต่สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการประชุมร่วมพิจารณา
ทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ / กิจกรรมที่กําหนดไว้ยังมีความ
เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไป จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่จะนํามาใช้เป็นกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปีก็ได้ รวมทั้งกําหนดโครงการ / กิจกรรม ที่จะ
เพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้
๓. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ / กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้อง
ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
๔. โครงการ / กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเป็นจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนาเช่นใน
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้กําหนด “แนวทางการพัฒนาสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” โดยเวทีการประชุมร่วมได้กําหนด “โครงการพัฒนาด้านการตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับ
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งได้กําหนด “แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยได้กําหนด “โครงการปรับปรุงสถานที่ประวัติศาสตร์ประสาทเก่า” หากพิจารณาแล้วจะเห็น
ได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน แต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ใน

เชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเที่ยว ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนา
สามปีแล้วจะต้องกําหนดห้วงเวลาการดําเนินงานที่สอดรับกัน
(๒)ให้พิจารณานําโครงการ กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ
ชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
(๓) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้
อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลําดับโครงการไว้เพื่อทําแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย เนื่องจาก
ในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ / กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปใน
ระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดทําแผนพัฒนาสามปีได้
(๔) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
๔.๑ งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ ทรัพยากรการบริหารอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๓ ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดําเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการในเรื่อง
นั้นๆ เมื่อพิจารณาด้านต่างๆดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อยสามประเภท คือ
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง กล่าวคือมีขีดความสามารถทั้งทางด้าน
กําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ท่งด้านการบริหารจัดการที่จะดําเนินการได้เอง
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดําเนินการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
๔
หรือไม่ประสงค์จะดําเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตาม
ระเบียบวิธีการของทางราชการ
- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชนอันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือเป็นโครงการที่หน่วยงาน
ดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริหารสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการ
สนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว)
ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่อ
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่า
ยุทธศาสตร์การพิจารณา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลของห้วง
เวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม
ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามา
วิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ได้
๒. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ

๒.๑ การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนําเสนอที่ประชุมซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนา
ท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ(สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลควรจัด
ให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย)
๒.๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ในที่ประชุมร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม / ชุมชนในห้วง
ระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
ก็ได้)
ในกรณีที่เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มีความจําเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องกําหนดขึ้นใหม่ก็อาจกําหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น(และนําไปปรับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาต่อไป)
๒.๓ การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจําเป็นในการดําเนินการ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสําคัญ ความจําเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน
ที่ประชุมจะต้องร่วมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญดังกล่าวไม่ได้
หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญอยู่ในลําดับหลังๆจะไม่ต้องนํามาปฏิบัติ เพราะการที่จะ
กําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดําเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของ
แผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จําเป็นต้องนํามาเน้นการปฏิบัติ
วิธีการจัดลําดับความสําคัญมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนน
คัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับความสําคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์
อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธีอื่นๆซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
สามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม
๕
๒.๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงเวลาสามปี
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนําแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมา
ดําเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพราะในการจัดลําดับ
ความสําคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลําดับว่ามีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis ) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ ๔ การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
๑. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนํา
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้วแต่อาจนํามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี
๒. ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากําหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้องดําเนินการ
ตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ
(๑) พิจารณากิจกรรมที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กําหนดอย่าง
รอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ / กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมที่ร่วมดําเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็น
ผู้ดําเนินการ
(๒) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกันและ
ระหว่างแนวทางการพัฒนา
(๓) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการดําเนินงานและในด้านของผลการ
ดําเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมในปีต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(๔) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรมจากความจําเป็นเร่งด่วน ขีดความสามารถทางทรัพยากรการ
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดทํารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการใยปีแรกของ
แผนพัฒนาสามปีเพื่อให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครงการ
ประกอบด้วย ๖ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนํา
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ ๕ การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
๖
ภาคผนวก
๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ แล้วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนําร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
๑.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยนําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา ความ
ต้องการและข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารราร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆที่อาจเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย
๑. เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
๒. คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะมี
ความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนําศักยภาพของ
กําลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และถ้าพิจารณาให้ความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย
๓. วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใช้ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของ
สังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
๔. การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนําไป
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ แผนที่ตําบลหนองย่างชิ้น

๘
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 ๑๔.๗๔ ตร.กม. หรือประมาณ
๙,๒๑๒.๕๐ ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครพนมและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๗๕๗ กิโลเมตร
๑.๒.๓ อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตตําบลโพนทอง
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตตําบลพระกลางทุ่ง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับเขตตําบลพระกลางทุ่ง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตําบลโพนทอง

อําเภอเรณูนคร
อําเภอธาตุพนม
อําเภอธาตุพนม
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

๙
๑.๒.๕ ข้อมูลประชากร
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อหมู่บ้าน
หัวขัวใต้
หนองย่างชิ้น
นาดี
โนนสะอาด
นาคอย
โคกเจริญ
หนองย่างชิ้น
หนองย่างชิ้น
รวม

จํานวนครัวเรือน
๑๓๒
๑๔๗
๑๗๙
๒๐๘
๘๗
๑๓๙
๙๒
๑๐๓
๑,๐๘๗

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
๓๑๑
๒๗๓
๒๗๐
๒๙๕
๓๔๙
๓๕๖
๓๗๘
๓๙๘
๑๕๗
๑๖๓
๓๐๖
๒๖๓
๒๑๔
๒๑๙
๑๙๗
๑๙๙
๒,๑๘๒
๒,๑๖๖

รวมประชากร
๕๘๔
๕๖๕
๗๐๕
๗๗๖
๓๒๐
๕๖๙
๔๓๓
๓๙๖
๔,๓๔๘

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

๑.๒.๖ สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรในตําบลหนองย่างชิ้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพหลัก คือ การทํานา
ทําไร่ยาสูบ รองลงมา คือ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป ตามลําดับ
ด้านการเกษตร
ตําบลหนองย่างชิ้นมีพื้นที่ประมาณ ๙,๒๑๒.๕๐ ไร่ เป็นพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน ๔,๕๒๑ ไร่
มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ดังนี้
- พื้นที่ทํานา จํานวน ๔,๓๒๑ ไร่
ข้าวเจ้า
จํานวน ๒,๗๘๘ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๔๒๐ ก.ก./ไร่
( ผลผลิตรวมประมาณ ๑,๑๗๐ ตันๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นมูลค่า ๑๐.๕ ล้านบาท
โดยประมาณ )
ข้าวเหนียว จํานวน ๑,๕๓๓ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๔๐๐ ก.ก./ไร่
( ผลผลิตรวมประมาณ ๖๑๓ ตันๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นมูลค่า ๔.๒ ล้านบาท
โดยประมาณ )

-

พื้นที่ทําไร่ (ยาสูบเตอร์กิต)
จํานวน
พื้นที่ปลูกไม้ผล
จํานวน
พื้นที่ปลูกพริก
จํานวน
พื้นที่อื่นๆ ( ที่อยู่อาศัย, แหล่งน้ํา ,ถนน,ที่สาธารณะ ฯลฯ )

๕๐ ไร่
๑๐๐ ไร่
๕๐ ไร่
๔,๖๙๑ ไร่

๑๐
ด้านการประมง
บ่อเลี้ยงปลา
เลี้ยงปลาในนาข้าว
เลี้ยงปลาในกระชัง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

๖๕๐
-

บ่อ
ไร่
บ่อ

ด้านปศุสัตว์
ประชากรตําบลหนองย่างชิ้นประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ สถิติปี พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน สัตว์เลี้ยงของตําบลหนองย่างชิ้น มีดังนี้
โค
จํานวน
๗๐๐ ตัว
กระบือ
จํานวน
๕๐๐ ตัว
สุกร
จํานวน
๓๐๐ ตัว
เป็ด
จํานวน
๑,๘๐๐ ตัว
ไก่
จํานวน
๕,๐๐๐ ตัว
นอกจากนั้นประชากรตําบลหนองย่างชิ้น ยังมีอาชีพรองอีก คือ การค้าขาย การทอผ้า
ขายสินค้าพื้นเมือง
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- รีสอร์ท
๔
แห่ง
- ปั๊มน้ํามัน (ปั๊มหลอด)
๒
แห่ง
- ปั๊มน้ํามัน (ใหญ่)
๒
แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม
แห่ง
- โรงสี
๒๓ แห่ง
- ร้านค้า
๓๐ 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

๑๑
๑.๓.๒. สถาบันและองค์กรศาสนา
ประชากรตําบลหนองย่างชิ้น มีจํานวนทั้งสิ้น ๔,๓๔๘ 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

๑๒
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
๔. เซิ้งไก่งวง
๑.๗ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตํารวจ
จํานวน
- สถานีดับเพลิง
จํานวน
- หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
จํานวน

๑
๑

๑.๘ สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
- สถานพยาบาลเอกชน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

จํานวน
จํานวน
จํานวน

แห่ง
แห่ง
หน่วย
๑
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา
- สถานที่ผลิตน้ําดื่ม

อัตราร้อยละ ๑๐๐
จํานวน
๑

แห่ง

๑๓
๑.๙ การบริการพื้นฐาน
๑.๙.๑ การคมนาคม ตําบลหนองย่างชิ้นมีการคมนาคมติดต่อกับจังหวัดและอําเภอ
ใกล้เคียง โดยทางรถยนต์สะดวกทุกฤดูกาล สําหรับการติดต่อส่วนใหญ่ภายในตําบลเป็นถนนคอนกรีต สภาพ
ถนนสามารถติดต่อกับทุกหมู่บ้าน เพียงแต่ไม่สะดวกในฤดูฝนในบางเส้นทาง
- ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
จํานวน
๒๓ สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน
๑๐ สาย
- ถนนลูกรังในหมู่บ้าน
จํานวน
๒๕ สาย
- ถนนลาดยาง
จํานวน
๑
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
๑,๐๘๗ 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

๑๔
๑.๑๑ ศักยภาพในตําบล
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๑) จํานวนบุคลากร
จํานวน
๓๑ คน
- สํานักงานปลัด อบต.
จํานวน
๑๗ คน
- ส่วนการคลัง
จํานวน
๖ คน
- ส่วนโยธา
จํานวน
๓ คน
- ส่วนการศึกษา
จํานวน
๕ 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 ๒๕๕๖ รวมเป็นเงิน ๒๐,๔๕๐,๔๐๑.๐๙ บาท
แยกเป็นดังนี้
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง จํานวน ๘๓๒,๙๕๔.๒๓ บาท
- รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
จํานวน ๑๓,๖๗๗,๐๘๙.๘๖ บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จํานวน ๕,๙๔๐,๓๕๗ บาท
จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตําบล)
ตําบลหนองย่างชิ้น มีศักยภาพที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนา ดังนี้
- ตําบลหนองย่างชิ้น เป็นตําบลขนาดเล็ก มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔.๗๔ 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) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโข่ง
๒) จัดซื้อวัสดุเกษตร (ท่อส่งน้ํา pvc)
๓) จัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี
๔) จัดซื้อเครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์
๕) จัดซื้อท่อสูบน้ําพญานาค
๖) จัดซื้อ Angle Valve
๒. การดําเนินงานด้านสังคม และการป้องการและบรรเทาสาธารณภัย
๑) จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
๒) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๓) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
๔) สนับสนุนกิจการกาชาดอําเภอและจังหวัด
๕) อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองย่างชิ้น
๖) อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอเรณูนคร
๗) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
๘) จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว
๙) จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจําศูนย์ อปพร.
๑๐) โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ผู้สูงวัยในตําบลหนองย่างชิ้น
๑๑) เติมน้ํายาเคมีดับเพลิง น้ํายาเคมีอื่นๆ
๓. การดําเนินงานด้านสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อม
๑) สนับสนุนการดําเนินงานของ อสม.
๒) จัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย
๓) จัดซื้อทรายอะเบท
๔) จัดซื้อน้ํามันสําหรับเครื่องพ่นหมอกควัน
๕) ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๔. การดําเนินงานด้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
๒) จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน/อบต.
๓) ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔) สนับสนุนอาหารเสริมนม
๕) สนับสนุนอาหารกลางวัน
๖) แข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์
๗) แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตําบล

๘) จัดซื้อวัสดุการศึกษา
๙) ทุนการศึกษาสําหรับพนักงาน
๑๐) จัดซื้อวัสดุกีฬา
๑๑) ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นท้องถิ่นงานประเพณีไหลเรือไฟ
๑๒) อนุรักษ์และสืบสานประเพณีการฟ้อนรําผู้ไทยเรณูนคร
๑๓) จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
๑๖
๑๔) อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ( งานบุญมหาชาติ ) ภายในตําบลหนองย่างชิ้น
๑๕) จัดซื้อวัสดุดนตรีสากล
๑๖) จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล
๑๗) จัดซื้อชุดเครื่องนอนเด็ก สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕. การดําเนินงานด้านบ้านเมืองน่าอยู่
๑) ค่ากําจัดขยะ
๒) จัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล
๓) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
๔) ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในตําบล
๕) ซ่อมแซมไฟฟ้าพาดสายหรือไฟฟ้าสาธารณะ
๖) ซ่อมแซมเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน
๗) ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
๘) ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
๙) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างชิ้น
๑๐) ก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเจริญ
๑๑) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑
๑๒) ก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองย่างชิ้น
๑๓) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓
๑๔) ก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะอาด
๑๕) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านหัวขัวใต้
๑๖) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างชิ้น
๑๗) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านนาดี
๑๘) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะอาด
๑๙) ซ่อมแซมถนนลูกรังหมูที่ ๕ บ้านนาคอย
๒๐) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองย่างชิ้น
๒๑) ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองย่างชิ้น
๒๒) ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ บ้านหนองย่างชิ้น
๒๓) ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านนาคอย
๒๔) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้าหนองย่างชิ้น
๒๕) ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหัวขัวใต้

๒๖) ก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
๒๗) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองย่างชิ้น
๒๘) ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
๒๙) ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
๓๐) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างสถานที่จอดรถ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
๓๑) จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์

๑๗
๖. การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๑. พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. จัดหาวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นของสํานักงาน
๓. ซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
๔. ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นระบบสาธารณูปโภค
๕. สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
๖. ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และลูกจ้าง
๗. เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
๘. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดเวทีประชาคม
๙. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๑๐. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของเทศบาลและ อบต. ระดับอําเภอ
๑๑. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑๒. จัดซื้อเก้าอี้เหล็ก
๑๓. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
๑๔. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของเทศบาลและ อบต. ระดับอําเภอ
๑๕. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
๑๖. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
๑๗. จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๑๘. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
๑๙. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
๒๐. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
๒๑. จัดซื้อคอมพิวเตอร์
๒๒. จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์
๒๓. จัดซื้อเครื่องโทรสาร
๒๔. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ๒ บานเลื่อน

๒๕. จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก ๔ ชั้น
๒๖. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
๒๗. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
๒๘. จัดซื้ออุปกรณ์รับ – ส่งสัญญาณ
๒๙. จัดซื้อเสาส่งสัญญาณ
๓๐. จัดซื้อตู้เย็น

ส่วนที่ ๔
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
“สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจสู่อาเซียน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาในช่วง ๓ ปี ( ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้นมีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategic issues ) ๖ ด้าน
หลัก คือ
๑. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
๒. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓. การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
๔. การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่
๖. การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี ( ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
๑ ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส
๒ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการ
๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
๔ ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันครอบครัว
๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๗ การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ
๘ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๙. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๑ ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๒ ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความระทับใจแก่
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
๓. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
๔. บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว

๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนครพนม กลุ่มจังหวัด
และ ประเทศเพื่อนบ้าน
๗ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

๑๙
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
๓ ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อให้มีน้ําเพื่อการเกษตร และเพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค
๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและ
ขยายพื้นที่ชลประทาน
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร และ
วิสาหกิจ ชุมชน
๔. พัฒนาสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร
๕. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดกลางสินค้าการเกษตร และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา
๗. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ
๘ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎิใหม่
๙ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ําเสีย และมลพิษในชุมชน
๒. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อ และไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๓. ส่งเสริมการฟื้นฟู และบําบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๔. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกกําลังกาย
๕. ส่งเสริมให้มีการจัดการสาธารณะสุขมูลฐานที่ดี
๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
๑. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ํา สะพาน โครางสร้างพื้นฐานที่จําเป็น
๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง

๓. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญานไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า ประปาอย่าง
ทั่วถึง
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
๑ มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
๒ พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ
๓ บริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒๐
๔ สนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน หารือเพื่อจัดแผนพัฒนากับภาคส่วนต่างๆ

สนับสนุนกระบวนการมีสวนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาสน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผน
และยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้ามีส่วนร่วมรวมทั้งเพื่อ
สนับสนุนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการติดตามประเมินผล
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

๒๑
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
๑) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
๒) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ก็เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ( พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
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

๒๒
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

๒๓
๓. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ
๖. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มจังหวัด “ สนุก”
ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
วิสัยทัศน์
“ เกษตรนําการพัฒนา เส้นทางการค้า การท่องเที่ยว สู่ประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้”
เป้าประสงค์รวม
“เกษตรก้าวหน้า การค้ามั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ ด้าน ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ : การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอน
ใต้
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์
“ เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและทะเลจีนตอนใต้”
เป้าประสงค์รวม
“ เมืองแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตดี ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ ๕ ด้าน
๑) ด้านเศรษฐกิจ ใช้โอกาสจากการเป็น “ประตูการค้าสู่อาเซี่ยนและจีนตอนใต้” สร้างความ
เจริญเติบโตให้จังหวัด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เป็นหลักควบคู่กับการเสริม
การลงทุนจากนักลงทุน ระดับประเทศ ในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ คือ การค้าชายแดนและการค้า
ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มน้ําโขง การพัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษและ
อุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อให้นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับสูง พ้นความยากจนภายในปี ๒๐๒๐ โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๒๔
๒) ด้านสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มี
โอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง มีโอกาสประกอบอาชีพมั่นคง
๓) ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็น เมืองพัฒนาปลอดสารพิษต้นแบบแห่งอนุภาคลุ่มมน้ําโขง ด้วยการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
๔) ด้านการจัดการ มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะระบบบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลองค์กร ให้โปร่งใส มีส่วนร่วม
และตรวจสอบได้โดยภาคประชาชน
๕) ด้านความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ๘ ด้าน
๑ การพัฒนาการค้าและการลงทุน
๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มน้ําโขง
๓ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
๘ การรักษาความมั่นคงชายแดน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้นมีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการการพัฒนาใน

ช่วง ๕ ปี ( ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ) ๖ ด้านหลัก คือ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
๑ ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส
๒ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการ
๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
๔ ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันครอบครัว
๕ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๗ การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ
๘ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๙. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
a. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๒ ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความระทับใจแก่
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
๓. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
๒๕
๔. บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว
๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนครพนม กลุ่มจังหวัด
และ ประเทศเพื่อนบ้าน
๗ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อให้มีน้ําเพื่อการเกษตร และเพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค
๒. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและ
ขยายพื้นที่ชลประทาน
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร และ
วิสาหกิจ ชุมชน
๔. พัฒนาสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร
๕. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดกลางสินค้าการเกษตร และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา
๗. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ

๘ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎิใหม่
๙ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ําเสีย และมลพิษในชุมชน
๒. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อ และไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๓. ส่งเสริมการฟื้นฟู และบําบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๔. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกกําลังกาย
๕. ส่งเสริมให้มีการจัดการสาธารณะสุขมูลฐานที่ดี
๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
๑. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ํา สะพาน โครางสร้างพื้นฐานที่จําเป็น
๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง
๓. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญานไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า ประปาอย่าง
ทั่วถึง
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒๖
๖. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
๑ มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
๒ พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ
๓ บริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๔ สนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน หารือเพื่อจัดแผนพัฒนากับภาคส่วนต่างๆ
สนับสนุนกระบวนการมีสวนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาสน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผน
และยุทธศาสตร์การพัฒนา

๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้ามีส่วนร่วมรวมทั้งเพื่อ
สนับสนุนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการติดตามประเมินผล
นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น
๑. นโยบายด้านการศึกษา
๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดถึงการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
ที่ดี
๑.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการพัฒนาและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
๑.๓ ส่งเสริมและผลักดันสถานศึกษาในท้องถิ่น จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่น ให้รู้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก
๑.๔ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น
๑.๕ ส่งเสริมให้มีสวัสดิการแก่นักเรียน ช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวัน ช่วยเหลือนักเรียนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กเรียนดีแต่ยากจน
๒. นโยบายด้านสาธารณสุข
สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
๒.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดการสาธารณะสุขมูลฐานที่ดี
๒.๒ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกกําลังกาย
๒.๓ ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
๓. นโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๒๗
ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้างสรรค์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทรัพยากร
มนุษย์ให้ยั่งยืนต่อไป
๓.๑ ส่งเสริมให้มีการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมมิให้ถูกทําลาย
๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน บําบัดมลพิษ โดยการวางมาตรการควบคุมอย่างเป็นระบบ
๓.๔ สนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม

๓.๕ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา สะพาน รางระบายน้ําให้ได้มาตรฐานสะดวกปลอดภัย
๔.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดทําผังเมืองที่ดี
๔.๒ จัดทําแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพนม
๔.๓ ให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ
๔.๔ ผลักดันให้มีการพัฒนา และจัดแหล่งน้ําใช้สําหรับประชาชน
๕. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ
มุ่งเน้นให้มีกิจการด้านการกีฬา และนันทนาการในชุมชน เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมด้านออกกําลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และห่างไกลยาเสพติด
๕.๑ จัดให้มีการแข่งขันกีฬา กรีฑาประจําปี
๕.๒ คัดเลือกและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
๖. นโยบายด้านการท่องเที่ยว
๖.๑ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และฟื้นฟูสถานที่สําคัญ เอกลักษณ์ ตลอดจนวัฒนธรรมที่ดี
๖.๒ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งภายในและต่างจังหวัด
๗. นโยบายด้านการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.๑ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา เพื่อสร้างคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๗.๒ ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๘. นโยบายการส่งเสริมอาชีพ
๘.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การท่องเที่ยว ตลอดจน
อาชีพอิสระอื่นๆ ทั่วไป
๘.๒ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออก
๘.๓ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรให้กับเกษตรกร
๘.๔ อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ
๘.๕ ส่งเสริมปรับปรุงสินค้า OTOP
๙. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
๙.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไทย
๙.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
๙.๓ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น ให้มีความรู้ความสามารถ

ส่วนที่ ๕
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
- บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

สงเคราะห์ผดู้ ้อยโอกาส

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สงเคราะห์ผดู้ ้อยโอกาส

๕๐,๐๐๐

-

-

ผู้ด้อยโอกาสมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

สํานักงานปลัด

๒

จัดกิจกรรมวันผูส้ ูงอายุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง

๕๐,๐๐๐

-

-

ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่ ดูแล
จากสังคม

สํานักงานปลัด

๓

สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก
เยาวชน
และเยาวชน

กลุ่มเยาวชนตําบลหนองย่าง
ชิ้น

๒๐,๐๐๐

-

-

เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์สามารถช่วยเหลือ
สังคมได้

สํานักงานปลัด

๔

สนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และ ติดเชื้อ HIV.
ผู้ติดเชื้อ HIV.

ผู้ติดเชื้อในเขตอําเภอ
เรณูนคร

๑๐,๐๐๐

-

-

ผู้ติดเชื้อได้รบั การเยียวยา

สํานักงานปลัด

๕

สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

เหล่ากาชาดอําเภอ และ

๕,๐๐๐

-

-

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือใน

สํานักงานปลัด

อําเภอเรณูนคร

กิจกรรมของสภากาชาด

จังหวัด

ด้านต่างๆ

๒๙

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๖

โครงการตรวจคัดกรองผู้
ประสบปัญหาทางสายตาเพื่อ
การรักษาและตัดแว่นสายตา
ให้แก่ผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ จํานวน ๔๘๓ คน

๒๔๑,๕๐๐

-

-

ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

ส่วนสวัสดิการ
สังคม

๓๐

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

จัดการแข่งขันกีฬา อบต.
นครพนมสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมความสามัคคี

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนทั่วไป

๓๐,๐๐๐

-

-

พนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง /
ส.อบต. มีความรักใคร่สามัคคี

สํานักปลัด

๒

ส่งเสริมการเต้นแอโรบิค

เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน

จัดกิจกรรมจํานวน ๒ ครั้ง

-

๕๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

สํานักปลัด

๓

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้งประจําหมู่บ้าน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออก
กําลังกาย

จํานวน ๗ ชุด

-

๗๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

สํานักปลัด

๓๑

๑.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

สนับสนุนทุนการศึกษา

เพื่อส่งเสริมการศึกษา

สนับสนุนทุนการศึกษา

-

๕๐,๐๐๐

-

เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษา

ส่วนการศึกษา

๒

สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ ร.ร.สพฐ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก

สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กจํานวน ๔๓๖ คน

๑,๖๙๗,๖๐๐

-

-

เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน

ส่วนการศึกษา

๓

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เด็กพัฒนาเด็กเล็กและ
ร.ร.สพฐ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เด็ก จํานวน ๔๓๖ คน

๗๗๖,๑๖๐

-

-

เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน

ส่วนการศึกษา

๔

ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้

ศึกษาดูงาน ปีละ ๑ ครั้ง

๓๐๐,๐๐๐

-

-

๕

สนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอน/ วัสดุการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมการศึกษา

สนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอน/วัสดุการศึกษา ๓ ศูนย์

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๖

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจํา
หมู่บ้าน/ อบต.

เพื่อให้ความรู้ข่าวสาร

จัดซื้อหนังสือพิมพ์จํานวน
๖,๒๒๒ ฉบับ

-

-

๖๗,๒๒๐

พนักงานได้รับความรู้เพิ่มทักษะ

ส่วนการศึกษา

เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย

ส่วนการศึกษา

ประชาชนได้รับความรู้และ
ข่าวสาร

ส่วนการศึกษา

๓๒

๑.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันครอบครัว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

-

๔๐,๐๐๐

-

ชุมชนมีความเข้มแข็ง

สํานักปลัด

๑

โครงการปลูกจิตสํานึกให้
ชุมชนสามัคคีเกื้อกูลกัน

๒

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญ เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชานได้ หมู่ที่ ๑ – ๘ จํานวน ๑ ครั้ง
ของชาติ
ให้ความสําคัญของสถาบันสําคัญ

๒๐,๐๐๐

-

-

ชุมชนมีความเข้มแข็งมีความรัก
สามัคคี

สํานักปลัด

๓

โครงการสร้างความปองดอง
และสร้างความสุขให้ชุมชน

๕๐,๐๐๐

-

-

ชุมชนมีความเข้มแข็งมีความรัก
สามัคคี

สํานักปลัด

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

เพื่อให้ชุมชนเกิดความสามัคคี
และเกิดความเข้มแข็ง

หมู่ ๑ - ๘

หมู่ที่ ๑ – ๘ จํานวน ๑ ครั้ง

๓๓

๑.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

วันเด็กแห่งชาติ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็ก

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

๒

สนับสนุนเครื่องเล่นกลางแจ้ง

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

๓

โครงการเรียนรู้ระบบใหม่ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์

๔

๕๐,๐๐๐

-

-

เด็กมีพัฒนาการสมวัย

ส่วนการศึกษา

ศพด. ๓ ศูนย์

-

๑๕๐,๐๐๐

-

เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมวัย

ส่วนการศึกษา

เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้และ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

เด็กนักเรียนภายในตําบล

-

๑๐๐,๐๐๐

-

เด็กปฐมวัยมีความรู้ในการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ส่วนการศึกษา

โครงการสร้างรายได้ให้
นักเรียนช่วงปิดเทอม

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีรายได้

เด็กนักเรียนภายในตําบล

๑๐๐,๐๐๐

-

-

นักเรียนได้ใช้เวลาว่างสร้าง
รายได้ให้กับตัวเอง

ส่วนการศึกษา

๕

โครงการเรียนพิเศษและเข้า
ค่ายวิชาการช่วงปิดเทอม

-

๑๐๐,๐๐๐

-

นักเรียนได้ใช้เวลาว่างสร้าง
รายได้ให้กับตัวเอง

ส่วนการศึกษา

๖

โครงการปรับปรุงคุณภาพเด็ก
วัยปฐมวัยในทุกด้าน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้าน เด็กนักเรียนภายในตําบล
วิชาการและเพิม่ ความรู้ด้าน
ภาษา
เพื่อพัฒนาเด็กให้มีคณ
ุ ภาพ ได้ ศพด. ๓ ศูนย์
มาตรฐานในทุกด้าน

-

๓๐๐,๐๐๐

-

เด็กปฐมวัยได้รับการปรับปรุง
ครบทุกด้านด้าน

ส่วนการศึกษา

๓๔

๑.๖ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จัดประชุมประชาคม ๘ หมู่

๕,๐๐๐

-

-

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ อบต.

สํานักปลัด

๒

สนับสนุนกระบวนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จัดประชุมประชาคม ๘ หมู่

๑๐,๐๐๐

-

-

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ อบต.

สํานักปลัด

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบ

หมู่ที่ ๑ - ๘

๑๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง

สํานักปลัด

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่าง ๆ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบาย
ของรัฐและชุมชน

หมู่ที่ ๑ - ๘

๕๐,๐๐๐

-

-

สามารถสนองนโยบายของรัฐ
และชุมชน

สํานักปลัด

ค่าประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการรับบริการ
สาธารณะ

เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการรับบริการ
สาธารณะ

จํานวน ๑ ครั้ง

๑๐,๐๐๐

-

-

อบต.สามารถปรับปรุงงาน
บริการให้ดีขึ้น

สํานักปลัด

๓
๔
๕

๓๕

๑.๗ แนวทางการพัฒนา การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนทั่วไป

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

-

-

เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

-

๑๐,๐๐๐

-

เยาวชนมีความรู้เรื่องยาเสพติด

สํานักปลัด

๑

แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
ติด
ห่างไกลยาเสพติด

ส่วนการศึกษา

๒

โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกล เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง
ยาเสพติด

๓

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการพลัง
แผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด
อําเภอเรณูนคร

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

สนับสนุนอําเภอเรณูนคร

๑๐,๐๐๐

-

-

สามารถลดปัญหายาเสพติด

สํานักปลัด

๔

สนุบสนุนโครงการเสริมสร้าง
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติด

เพื่อสนับสนุนบทบาทของ ชรบ.
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนอําเภอเรณูนคร

๗๐,๖๕๐

-

-

การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนลดลง และปลอดจากยา
เสพติด

สํานักปลัด

๕

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเรณู
นครตามโครงการป้องกัน
อาชญากรรม

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

สนับสนุนสถานีตํารวจภูธร
เรณูนคร ป้องกันปัญหายา
เสพติดในพื้นที่

๘๐,๐๐๐

-

-

การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนลดลง และปลอดจากยา
เสพติด

สํานักปลัด

๖

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเรณู เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
นครตามโครงการขอสนับสนุน
เครื่องตรวจสารเสพติด

สนับสนุนสถานีตํารวจภูธร
เรณูนคร ป้องกันปัญหายา
เสพติดในพื้นที่

๗

โครงการจัดซื้อและติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV )

จํานวน ๘ หมู่บ้าน

เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม
และปัญหายาเสพติดภายใน
ตําบล

๒๐,๐๐๐

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

๑.๘ แนวทางการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

๑

เพื่อพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่
มีความรูด้ ้านภาษาต่างประเทศ

ประชาชนหมู่ที่ ๑ – ๘

๕๐,๐๐๐

-

๑.๙ แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

-

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้
สามารถสื่อสารภาษาต่างประ
เทศได้

ส่วนการศึกษา

๓๗

ที่

ส่งเสริมการเรียน
ภาษาต่างประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

-

๓๐,๐๐๐

-

๑

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ชุมชน

เพื่อสร้างรายได้เสริมให้
ประชาชน

๒

โครงการฝึกอบรมทําน้ํายา
เอนกประสงค์

เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้เสริม ประชาชน หมู่ที่ ๑ – ๘
ให้ประชาชน

๓๐,๐๐๐

-

-

๓

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ครอบครัวพ่อ แม่ เลีย้ งเดี่ยว

เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้เสริม ประชาชน หมู่ที่ ๑ – ๘
ให้ครอบครัวพ่อ แม่ เลีย้ งเดี่ยว

๒๐,๐๐๐

-

-

หมู่ที่ ๑ – ๘

ประชาชนมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ และมีรายได้
เสริม
ประชาชนมีความรู้ สามารถ
สร้างรายได้เสริมได้

สํานักปลัด

ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ วมีอาชีพและ
มีรายได้เสริม

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๓๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

อนุรักษ์ประเพณีงานบุญ
มหาชาติ ๘ หมู่บ้าน

๑๐๐,๐๐๐

-

-

อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่

ส่วนการศึกษา

๑

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(งานบุญมหาชาติ)

๒

สนับสนุนงานประเพณีไหลเรือ เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ไฟ
ท้องถิ่น

สนับสนุนงานประเพณีไหล
เรือไฟ ๑ ครั้ง

๓๐,๐๐๐

-

-

ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่

ส่วนการศึกษา

๓

สนับสนุนการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีฟ้อนรําผูไ้ ท

สนับสนุนฟ้อนรําผู้ไทย
๑ ครั้ง

๑๐,๐๐๐

-

-

ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่

ส่วนการศึกษา

๔

จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
สนับสนุนงานบุญประเพณี
เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ปลอดเหล้า
ท้องถิ่นปลอดเหล้า

สนับสนุนประเพณีสงกรานต์
๑ ครั้ง
หมู่ที่ ๑ – ๘

๑๕๐,๐๐๐

-

-

ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่

สภาวัฒนธรรม

-

๘๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ส่วนการศึกษา

๖

โครงการส่งเสริมการทําบุญ
เจ็ดวัด

เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตให้
ประชาชน

ประชาชนได้เข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรม

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี

ส่วนการศึกษา

๗

แห่เทียนเข้าพรรษา

เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

หมู่ที่ ๑ – ๘

๑๐๐,๐๐๐

-

-

อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่

ส่วนการศึกษา

๕

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ชาวผู้ไทย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖๐
(บาท)

๓๙

๒.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความระทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

กิจกรรมโฮมสเตย์ตาํ บลหนอง
ย่างชิ้น

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็น
ที่รู้จัก

จํานวน ๑ แห่ง

-

-

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนมีรายได้เสริมจากการ
ท่องเที่ยว

สํานักปลัด

๔๐

ที่

๒.๓ แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

ฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์

เพื่อให้เยาวชนตําบลหนองย่าง
ชิ้นมีความรู้ในการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
และแนะนําแหล่งท่องเที่ยว

เยาวชนตําบลหนองย่างชิ้น

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

-

๑๐๐,๐๐๐

-

มีเยาวชนมัคคุเทศก์ เพื่อต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ในตําบล

สํานักปลัด

๔๑

๒.๔ แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่

โครงการ

๑

ประชาสัมพันธ์ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประจําตําบล

๒

ส่งเสริมกิจกรรมภูมิปัญญา
ประจําท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

เพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีอันดี ระดับอําเภอ / จังหวัด
ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

๑๐,๐๐๐

-

-

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ประจําตําบล เป็นทีร่ ู้จัก
แพร่หลาย

สํานักปลัด

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภูมิปัญญา
ประจําตําบล

๒๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาประจําตําบล
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

สํานักปลัด

จัดกิจกรรมจํานวน ๑ ครั้ง

๔๒

๒.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว
ที่

๑

โครงการ

ก่อสร้างสถานที่จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประจําตําบล

วัตถุประสงค์

เพื่อจําหน่ายของที่ระลึกต่างๆ
ประจําตําบล และเป็นสถานที่
ประชาสัมพันธ์ประเพณีประจํา
ตําบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จํานวน ๑ แห่ง

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

มีสถานที่จําหน่าย OTOP
ประจําตําบล และเผยแพร่ข้อมูล
ประจําตําบล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

๔๓

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อให้มีน้ําเพื่อการเกษตร และเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

ขุดลอกห้วยบ่อแก

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

หมู่ที่ ๖

๑๐๐,๐๐๐

-

-

มีน้ําทําการเกษตรตลอดปี

ส่วนโยธา

๒

ขุดลอกหนองผักไหม

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

หมู่ที่ ๑

-

๑๐๐,๐๐๐

-

มีน้ําทําการเกษตรตลอดปี

ส่วนโยธา

๓

ขุดลอกหนองสระพัง

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

หมู่ที่ ๖

-

๑๐๐,๐๐๐

-

มีน้ําทําการเกษตรตลอดปี

ส่วนโยธา

๔

ขุดลอกห้วยน้อย

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

หมู่ที่ ๓

๓๐๐,๐๐๐

-

-

มีน้ําทําการเกษตรตลอดปี

ส่วนโยธา

๕

โครงการบริหารจัดการน้าํ
ระดับตําบล

เพื่อให้มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน

หมู่ที่ ๑ – ๘

๑๐๐,๐๐๐

-

-

มีการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็น
ระบบเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน

สํานักปลัด

๔๔

๓.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและขยายพื้นที่ชลประทาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๖๐
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐ มีน้ําเพียงพอสําหรับทํา
การเกษตรตลอดปี

ส่วนโยธา

๑

ท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตร

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

หมู่ที่ ๑ - ๘

๑๐๐,๐๐๐

-

๒

ก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร(คลองใส้ไก่)

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

หมู่ที่ ๒ และ ๘

๒๐๐,๐๐๐

-

-

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

ส่วนโยธา

๓

จัดหาภาชนะเก็บน้ํา

เพื่อให้น้ําเพียงพอสําหรับ
อุปโภค-บริโภค

จัดหาภาชนะเก็บน้ํา หมู่ที่ ๓

๑๐๐,๐๐๐

-

-

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

ส่วนโยธา

๔

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่
๑–๘

๕

จัดซื้อท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตร
(หัวหมู)

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

๖

ก่อสร้างสถานีสูบน้ําเพื่อ
การเกษตร

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอสําหรับ
การเกษตร

ส่วนโยธา

๑๐๐,๐๐๐

-

-

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖

-

-

๑๐๐,๐๐๐

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

ส่วนโยธา

หมู่ที่ ๒ , ๔ , ๗ , ๘

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

สามารถทําการเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี

ส่วนโยธา

๗
๘

จัดซื้อวาวล์เปิดปิดน้ําขนาด
๑๒ นิ้ว (Angle Valve)

ใช้สําหรับเปิด ปิดน้ําจากท่อส่ง
น้ําเพื่อการเกษตร

จํานวน ๒ ตัว

๘๐,๐๐๐

-

-

มีน้ําสําหรับทําการเกษตร
เพียงพอ

ส่วนโยธา

จัดซื้อถังกรองน้ําสแตนเลส

เพื่อกรองน้ําประปาให้มคี วาม
สะอาด ปราศจากเชื้อโรค

จํานวน ๒ ถัง

๒๐๐,๐๐๐

-

-

มีน้ําสะอาดใช้สําหรับอุปโภค
บริโภค

ส่วนโยธา

๔๕

๓.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร และวิสาหกิจ ชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

ส่งเสริมตลาดชุมชน

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
จําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

๒

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
เลี้ยงไก่งวงตําบลหนองย่างชิ้น

เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนดําเนินการ จํานวน ๑ แห่ง
ได้ตามวัตถุประสงค์สร้างอาชีพ
เสริมให้กับประชาชน

จํานวน ๑ แห่ง

-

๑๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

-

-

มีสถานที่รองรับผลผลิตทาง
การเกษตรของประชาชน

สํานักปลัด

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การประกอบการวิสาหิจชุมชน

สํานักปลัด

๔๖

ที่

๓.๔ แนวทางการพัฒนาพัฒนาสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

ส่งเสริมคุณภาพสินค้าทาง
การเกษตร

เพื่อส่งเสริมให้ผลผลิตทางการ
เกษตรของประชาชนได้
มาตรฐาน รองรับ AEC

หมู่ที่ ๑ – ๘

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

-

-

๘๐,๐๐๐

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

๔๗

๓.๕ แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ

๒๕๕๘
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

ส่งเสริมการปลูกพืชแบบ
อินทรีย์

เพื่อลดต้นทุนการผลิต

หมู่ที่ ๑ – ๘

๒

ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์
ชีวภาพและยาปราบศัตรูจาก
สารชีวภาพ

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

จํานวน ๑ กลุ่ม

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

-

๑๐๐,๐๐๐

-

ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ราคาสูงขึ้น

สํานักปลัด

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนสามารถผลิตปุย๋ ยา
ปราบศัตรูพืชไว้ไช้เอง และลด
ต้นทุนการผลิตได้

สํานักปลัด

๔๘

๓.๖ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมเกษตรทฤษฎิใหม่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

ส่งเสริมกลุม่ เกษตรกร ทํานา
๑ ไร่ ได้ ๑ แสน

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร และ
บริหารจัดการทีด่ ินได้อย่างเป็น
ระบบ

จํานวน ๑ กลุ่ม

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

๒

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตรตามโครงการ
พระราชดําริลมุ่ น้ําก่ํา

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๑ – ๘

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

๓

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
การทําเกษตรแบบผสมผสาน

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการ
กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ ๑ – ๘
จัดการพื้นที่ทํากินอย่าเป็นระบบ

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนในพื้นที่พึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน

สํานักปลัด

๔๙

๓.๗ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่
อาชีพ

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

๒

โครงการปลูกหญ้านวลน้อย
เพื่อการค้า

๓

โครงการนอนนาแก้จน

๔

ส่งเสริมกลุม่ ค้าขายกระติบข้าว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

หมู่ที่ ๑-๘

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๑- ๘

-

๑๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๑-๘

-

๑๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

จํานวน ๑ กลุ่ม

-

๑๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

๕๐

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ และ ๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ แนวทางการพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ําเสีย และมลพิษในชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

กําจัดขยะ

เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดขยะ

๒

จัดซื้อถังขยะ

เพื่อจัดหาภาชนะในการเก็บขยะ จํานวน ๕๐ ถัง
ให้เพียงพอ

จํานวนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๑๑๐,๐๐๐

-

-

ชุมชนสะอาดน่าอยู่

สํานักปลัด

๒๐,๐๐๐

-

-

ชุมชนสะอาดน่าอยู่

สํานักปลัด

๕๑

๔.๒ แนวทางการพัฒนาการป้องกันและรักษาโรคติดต่อ และไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

เพื่อบริการประชาชนในกรณี
บาดเจ็บ ฉุกเฉิน

พื้นที่ตําบลหนองย่างชิ้น

๓๐๐,๐๐๐

-

๔.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการฟื้นฟู และบําบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

-

ประชาชนปลอดภัยในชีวิต

สํานักปลัด

๕๒

ที่

โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

๒๐,๐๐๐

-

-

๑

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกต้นไม้ในวันสําคัญ

มีป่าไม้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

๒

รณรงค์ประหยัดพลังงาน

เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงาน

หมู่ที่ ๑ - ๘

-

-

๑๐,๐๐๐

ประชาชนใช้พลังงานลดลง

สํานักปลัด

๓

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อสร้างทางเลือกด้านการใช้
พลังงาน

หมู่ที่ ๑ - ๘

-

๒๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีการใช้พลังงาน
ทดแทน

สํานักปลัด.

๔

ฝึกอบรมการปั้นเตาประหยัด
พลังงาน

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมให้แก่ประชาชน

หมู่ที่ ๑ - ๘

-

๑๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด.

๕

ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์
ทดแทน
ความรู้เพื่อนําไปพัฒนาตนเอง

หมู่ที่ ๑ - ๘

-

๒๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีองค์ความรูเ้ พิ่มขึ้น

สํานักปลัด.

๖

ส่งเสริมการปั่นน้าํ ด้วยพลัง
กังหันลม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนํา
พลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้
เกิดประโยชน์

หมู่ที่ ๑ - ๘

-

-

๘๐,๐๐๐

ประชาชนสามารถนําพลังงาน
ทดแทนมาใช้

สํานักปลัด.

๗

การปั่นน้ําด้วยจักรยาน

เพื่อส่งเมริมให้ประชาชนใช้
พลังงานทดแทน
เพื่อขยายพันธ์ปลาและส่งเสริม
อาชีพราษฎร

หมู่ที่ ๑ - ๘

-

-

๒๐,๐๐๐

สํานักปลัด.

๒๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนสามารถนําพลังงา
ทดแทนมาใช้
ประชาชนมีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น

๘

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิม
พระเกียรติ

หนองน้ําสาธารณะและ
ราษฎรยากจน หมู่ที่ ๑ - ๘

สํานักปลัด

๕๓

๔.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกกําลังกาย

ที่

๑

โครงการ

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจใน จํานวน ๑ ชุด
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ตนเอง

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

๕๔

๔.๕ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีการจัดการสาธารณะสุขมูลฐานที่ดี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

๑๒๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขมูลฐานที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่ ๑- ๘

สํานักปลัด

๒

จัดซื้อฟลูออไรด์วานิช

เพื่อเคลือบฟันเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน ๓ ศูนย์

๖,๐๐๐

-

-

เด็กมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง

ส่วนการศึกษา

๓

จัดกิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม

เพื่อรณรงค์ทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย

ป้องกันโรคไข้เลือดออก

๑๖,๐๐๐

-

-

ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออก

สํานักปลัด

๔

จัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

มีการพ่นหมอกควันทั่วถึง
ตําบลปลอดโรคไข้เลือดออก

๔๐,๐๐๐

-

-

ในตําบลไม่มผี ู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก

สํานักปลัด

๕

จัดซื้อทรายอเบท

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยุงลาย

จํานวน ๑๐ ถัง

๑๕,๐๐๐

-

-

ไม่มีการแพร่ระบาดของยุงลาย

สํานักปลัด

๖

สนับสนุนวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ระบาด

หมู่ที่ ๑-๘

๓๐,๐๐๐

-

-

ไม่มโี รคพิษสุนัขบ้าระบาดใน
ตําบล

สํานักปลัด

๗

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น

เพื่อใช้ในการผสมและเติมเครื่อง
พ่นหมอกควัน
หมู่ที่ ๑ – ๘

ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออก
๖๕,๐๐๐

-

-

สํานกปลัด

๕๕

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖
๕ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่
๕.๑ แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ํา สะพาน โครางสร้างพื้นฐานที่จําเป็น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหัวขัวใต้

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ขนาด กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร

๑๐๐,๐๐๐

๒

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านนาดี

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ขนาด กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร

๑๐๐,๐๐๐

-

๓

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านนาคอย

เพื่อการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรรวดเร็ว

ขนาด กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร

๑๐๐,๐๐๐

๔

เพื่อการขนส่งสินค้าทางการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเจริญ เกษตรรวดเร็ว

ขนาด กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร

๕

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ ๗ บ้านหนองย่าง
ชิ้น

เพื่อการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรรวดเร็ว

ขนาด กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร

๖

เพื่อการขนส่งสินค้าทางการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่๘บ้านหนองย่างชิ้น เกษตรรวดเร็ว

ขนาด กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร

๗

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่าง
ชิ้น
ปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติมที่ทํา
การ อบต.

๘

การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัย

ส่วนโยธา

-

การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัย

ส่วนโยธา

-

-

การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัย

ส่วนโยธา

๑๐๐,๐๐๐

-

-

การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัย

ส่วนโยธา

๑๐๐,๐๐๐

-

-

การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัย

ส่วนโยธา

๑๐๐,๐๐๐

-

-

การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัย

ส่วนโยธา

-

-

การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัย

ส่วนโยธา

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว
๕๐ เมตร

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อให้บริการประชาชนสะดวก
ยิ่งขึ้น

ต่อเติมที่ทําการ อบต.

๒๕๐,๐๐๐

-

-

๕๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๘
(บาท)
๙

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

ตัดถนนสายใหม่

เพื่อความสะดวกในการคมนาคม หมู่ที่ ๕

๑๐๐,๐๐๐

-

-

การคมนาคมมีความสะดวก

ส่วนโยธา

๑๐ ตัดถนนสายใหม่

เพื่อความสะดวกในการคมนาคม หมู่ที่ ๖

๑๐๐,๐๐๐

-

-

การคมนาคมมีความสะดวก

ส่วนโยธา

๑๑ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา
คสล. พร้อมบ่อพัก

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง

หมู่ที่ ๓ , ๔ ,๖

-

-

น้ําไม่ท่วมขัง

ส่วนโยธา

๑๒ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา
คสล.

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง

หมู่ที่ ๓

-

-

น้ําไม่ท่วมขัง

ส่วนโยธา

๑๓ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในตําบล

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
หมู่. ๑ – ๘
และหมู่บา้ นใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

๕๐,๐๐๐

-

-

การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัย

ส่วนโยธา

๑๔ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
หมู่ ๑ – ๘
และหมู่บา้ นใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

๕๐,๐๐๐

-

-

การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัย

ส่วนโยธา

๑๕ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพที่ดี

จํานวน ๓ ศูนย์

๑๕๐,๐๐๐

-

-

ส่วนโยธา

๑๖ วางท่อระบายน้ํา คสล. ชนิด
แบ่งครึ่ง

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง

หมู่ที่ ๘

๒๖,๘๐๐

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพที่ดี
เด็กมีความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
น้ําไม่ท่วมขัง

๑๗ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ

ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองย่างชิ้น

๖๐,๐๐๐

-

-

มีที่จอดรถสําหรับบริการประชา

ส่วนโยธา

๔๖๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ส่วนโยธา

๕๗

ชน และใช้จัดกิจกรรมต่างๆ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑๘ โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์หมู่ที่ ๗

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่
จัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ

จํานวน ๑ หลัง

๒๔๐,๐๐๐

-

๑๙ โครงการก่อสร้างลานจอดรถ
คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.
หนองย่างชิ้น

เพื่อให้บริการประชาชนและใช้
เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ

จํานวน ๑ แห่ง

๑๐๐,๐๐๐

-

๒๐ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง ๑๘๐ เมตร

๑๐๐,๐๐๐

๒๑ โครงการปรับปรุงต่อเติม
เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ จัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ

จํานวน ๑ หลัง

๒๒ โครงการปรับปรุงอาคารเอนก
ประสงค์ อบต.หนองย่างชิ้น

เพื่อใช้เป็นสถานที่บริการ
ประชาชน

๒๓ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตําบลหนองย่างชิ้น

เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก

-

มีสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะ
ต่างๆ

ส่วนโยธา

-

มีที่จอดรถสะดวกปลอดภัย และ
มีสถานที่จัดกิจกรรม

ส่วนโยธา

-

-

การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัย

ส่วนโยธา

๒๖๐,๐๐๐

-

-

มีสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะ
ต่างๆ

ส่วนโยธา

จํานวน ๑ หลัง

๒๐,๐๐๐

-

-

มีสถานที่สําหรับบริการ
ประชาชนที่สะอาด สะดวก

ส่วนโยธา

จํานวน ๑ แห่ง

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

-

มีสถานที่ดูแลเด็กเล็กทีส่ ะอาด
ปลอดภัย น่าอยู่ ถูกสุขลักษณะ

ส่วนโยธา

๕๘

๕.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการติดตั้งสัญญานไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า ประปาอย่างทั่วถึง
ที่

โครงการ

๑

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

๒

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

๓

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

ไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบล

๑๕๐,๐๐๐

-

-

จํานวน ๘ หมู่บ้าน

๑๐๐,๐๐๐

-

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพื่อใช้สําหรับซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ
เพื่อใช้สําหรับที่อยู่อาศัย

จํานวน ๒ หมู่บ้าน

๒๐๐,๐๐๐

๔

ขยายเขตประปาภายใน
หมู่บ้าน

เพื่อให้น้ําเพียงพอสําหรับ
อุปโภค-บริโภค

หมู่ที่ ๘

๕

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน

เพื่อให้น้ําเพียงพอสําหรับ
อุปโภค-บริโภค

จํานวน ๘ หมู่บ้าน

๖

ก่อสร้างระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน

เพื่อให้น้ําเพียงพอสําหรับ
อุปโภค-บริโภค

หมู่ที่ ๓, ๔

๗

จัดทําป้ายชื่อหมู่บ้านและ
องค์การบริหารส่วนตําบล

เพื่อบอกชื่อสถานที่ต่างๆให้
ชัดเจน

จัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์

๘

๙

ปรับปรุงป้ายชื่อที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

-

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง

-

-

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

ส่วนโยธา

-

๑๐๐,๐๐๐

-

มีน้ําเพียงพอตลอดปี

ส่วนโยธา

๓๐๐,๐๐๐

-

-

มีน้ําเพียงพอสําหรับอุปโภค
บริโภคตลอดปี

ส่วนโยธา

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

มีน้ําอุปโภค – บริโภค เพียงพอ

ส่วนโยธา

จํานวน ๘ หมู่บ้าน

๒๗๐,๐๐๐

-

-

มีป้ายชื่อหมู่บ้านที่ชัดเจนสะดวก
ในการมองเห็นของประชาชน

ส่วนโยธา

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

จํานวน ๓ ชุด

๗๕,๐๐๐

-

-

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

เพื่อปรับปรุงป้ายชื่อที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ดี

จํานวน ๑ ป้าย

๕๕,๐๐๐

-

-

ที่ทําการองค์การบริหารส่วน

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

๑๐ จัดซื้อชุดไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

และทันสมัย
เพื่อส่องสว่างทางคมนาคมใน
หมู่บ้าน

จํานวน ๕ ชุด

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ตําบลมีป้ายชื่อที่ชัดเจนและ
ทันสมัย
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การเดินทาง

๕.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

สนับสนุนเบี้ยเลี้ยง
ค่าตอบแทน อปพร.

เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ
สมาชิก อปพร.

ระยะเวลา ๓๖๕ วัน

๔๕๐,๐๐๐

-

-

สมาชิก อปพร.มีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัตหิ น้าที่ดูแลประชาชน

สํานักงานปลัด

๒

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปี
ใหม่

เพื่อลดอุบัตเิ หตุบนท้องถนน

ระยะเวลา ๗ วัน
( ช่วง ๗ วันอันตราย )

๒๐,๐๐๐

-

-

จํานวนอุบัติเหตุลดลง

สํานักงานปลัด

๓

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเทศกาล
สงกรานต์

เพื่อลดอุบัตเิ หตุบนท้องถนน

ระยะเวลา ๗ วัน
( ช่วง ๗ วันอันตราย )

๒๐,๐๐๐

-

-

จํานวนอุบัติเหตุลดลง

สํานักงานปลัด

๔

ฝึกอบรม อปพร.,กู้ชีพ-กู้ภัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.

จํานวน ๑ ครั้ง

๗๒,๐๐๐

-

-

อปพร. มีศักยภาพเพิม่ ขึ้น

สํานักงานปลัด

๕

จัดซื้ออุปกรณ์ประจําศูนย์ อป
พร. และประจํารถกู้ชีพ-กู้ภัย

เพื่อใช้สําหรับบริการประชาชน

จํานวน ๑ ชุด

๕๐,๐๐๐

-

-

ศูนย์ อปพร.มีความพร้อม
ให้บริการประชาชน

สํานักงานปลัด

๖

จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง

เพื่อใช้ในการป้องกันอัคคีภัย
เบื้องต้น

จํานวน ๖ ถัง

๙,๐๐๐

-

-

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัด

๗

เงินสํารองจ่าย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณี
เกิดภัยพิบตั ิต่างๆ

จํานวน ๘ หมู่บ้าน

๒๕๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที

สํานักปลัด

๖๐

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

๘

จัดหาป้ายประชาสัมพันธ์งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัย

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๙

จัดซื้อรถน้ําเอนกประสงค์

เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อน จํานวน ๑ คัน
ของประชาชนและระงับอัคคีภัย

จํานวน ๘ ป้าย

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

๔,๐๐๐

-

-

ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

สามารถช่วยเหลือประชาชนได้
ทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย

สํานักปลัด

๖๑

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕
๖ ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
๖.๑ แนวทางการพัฒนามุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
หน่วยงาน
งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๑

ส่งเสริมให้คณะบริหาร
สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
เข้ารับการศึกษาดูงาน

เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงาน

เข้ารับการฝึกอบรม
อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง

๓๐๐,๐๐๐

-

-

คณะบริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานและลูกจ้างมีความ
เข้าใจในการบริหารงานของ
อบต.

สํานักปลัด/ส่วน
การคลัง/ส่วน
โยธา

๒

ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความ
เข้าในในการปฏิบัติงาน

อย่างน้อย ๑ หลักสูตร

๑๐๐,๐๐๐

-

-

มีความรู้ในการปฏิบัติงาน

อบต.

๓

ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของ อปท.

เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความ
เข้าในในการปฏิบัติงาน

อย่างน้อย ๑ หลักสูตร

๑๐๐,๐๐๐

-

-

มีความรู้ในการปฏิบัติงาน

อบต.

๔

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

เพื่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน ๓ ชุด

๑๐,๐๐๐

-

-

การทํางานมีความปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

๕

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

เพื่อใช้ปฏิบัติราชการและบริการ เติมรถยนต์ รถจักยานยนต์
ประชาชน
และเครื่องยนต์อื่นๆ

๓๐๐,๐๐๐

-

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และให้บริการประชาชนรวดเร็ว

สํานักปลัด

๖

จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกอย่างดี

เพื่อใช้ปฏิบัติราชการและบริการ จํานวน ๒๐๐ ตัว
ประชาชน

๕๐,๐๐๐

-

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และให้บริการประชาชนทั่วถึง

สํานักปลัด

๖๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๗

จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก ๔ ชั้น

๘

๙

เพื่อเก็บเอกสาร และเก็บข้อมูล จํานวน ๒ หลัง
ทางราชการ

๑๒,๐๐๐

-

-

เอกสาร และข้อมูลทางราชการ
สําหรับบริการประชาชนเป็น
ระเบียบ สะดวกในการค้นหา

สํานักปลัด/ส่วน
การศึกษาฯ

จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อน เพื่อเก็บเอกสาร และเก็บข้อมูล จํานวน ๒ ตู้
กระจก
ทางราชการ

๑๒,๐๐๐

-

-

เอกสาร และข้อมูลทางราชการ
สําหรับบริการประชาชนเป็น
ระเบียบ สะดวกในการค้นหา

สํานักปลัด

จัดซื้อเต๊นท์ผ้าใบอย่างดี

เพื่อใช้ปฏิบัติราชการและบริการ จํานวน ๔ หลัง
ประชาชน

๑๐๐,๐๐๐

-

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และให้บริการประชาชนทั่วถึง

สํานักปลัด

๑๐ จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

เพื่อใช้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสน
พิธี และบริการประชาชน

จํานวน ๒ ชุด

๑๙,๘๐๐

-

-

การปฏิบัติกจิ กรรมทางศาสนพิธี
เป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์

สํานักปลัด

๑๑ จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์

เพื่อใช้ปฏิบัติราชการและบริการ จํานวน ๑๐ ตัว
ประชาชน

๔๐,๐๐๐

-

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และให้บริการประชาชนทั่วถึง

สํานักปลัด

๑๒ จัดซื้อจักรพันริม

เพื่อใช้ฝึกอาชีพ ให้กับประชาชน จํานวน ๑ คัน

๓๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้าง
รายได้ให้ครอบครัว

สํานักปลัด

๑๓ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

เพื่อให้การปฏิบัตริ าชการและ
บริการประชานเป็นที่น่าพอใจ

จํานวน ๒ เครื่อง

๖๖,๐๐๐

-

-

ส่วนการคลัง/
ส่วนการศึกษา

๑๔ จัดซื้อพัดลมโคจร

เพื่อให้การปฏิบัตริ าชการและ
บริการประชานเป็นที่น่าพอใจ

จํานวน ๑ ตัว

๒,๕๐๐

-

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และเกิดความพึงพอใจของ
ประชาชน
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และเกิดความพึงพอใจของ
ประชาชน

ส่วนการคลัง

๖๓

๖.๒ แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการ อบต. หนองย่างชิ้น
พบประชาชน(อบต.สัญจร)

เพื่อสร้างทัศนคติทดี่ ีประชาชน

ประชาชนภายในตําบล
หนองย่างชิ้น

๒

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จัดประชุมประชาคม ๘ หมู่

๑๐,๐๐๐

๓

สนับสนุนกระบวนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จัดประชุมประชาคม ๘ หมู่

๑๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
-

๒๕๕๙
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๖๐
(บาท)
-

ประชาชนมีทัศนคติที่ดตี ่อ
องค์การบริหารส่วนตําบล

สํานักงานปลัด

-

-

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ อบต.

สํานักงานปลัด

-

-

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ อบต.

สํานักงานปลัด

๖๔

๖.๓ แนวทางการพัฒนาการบริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่

๑

โครงการ

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการจ้างของเทศบาล
และ อบต. ระดับอําเภอ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีสถานที่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการจ้างจํานวน ๑
ศูนย์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

๒๕,๐๐๐

-

-

มีการเผยแพร่ข้อมูลด้วยความ
โปร่งใส

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ส่วนการคลัง

๖๕

๖.๔ แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน หารือเพื่อจัดแผนพัฒนากับภาคส่วนต่างๆ
สนับสนุนกระบวนการมีสวนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จัดประชุมประชาคม ๘ หมู่

๑๐,๐๐๐

-

-

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ อบต.

สํานักงานปลัด

๒

สนับสนุนกระบวนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จัดประชุมประชาคม ๘ หมู่

๑๐,๐๐๐

-

-

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ อบต.

สํานักงานปลัด

๖๖

๖.๕ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สํานักงาน

เพื่อใช้ปฏิบัติงานและบริการ
จํานวน ๓ เครื่อง
และเป็นฐานข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน

๔๕,๐๐๐

-

-

มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบสําหรับ
บริการประชาชน

สํานักปลัด

๒

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
สําหรับสํานักงาน

เพื่อใช้ปฏิบัติราชการและบริการ จํานวน ๑ เครื่อง
ประชาชน

๑๘,๐๐๐

-

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และให้บริการประชาชนรวดเร็ว

สํานักปลัด

๓

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ประมวลผล

เพื่อใช้ปฏิบัติราชการและบริการ จํานวน ๑ เครื่อง
ประชาชน

๒๒,๐๐๐

-

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และให้บริการประชาชนรวดเร็ว

สํานักปลัด

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี

เพื่อใช้ปฏิบัติราชการและบริการ จํานวน ๑ เครื่อง
ประชาชน

๒๓,๐๐๐

-

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และให้บริการประชาชนรวดเร็ว

สํานักปลัด

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

เพื่อใช้ปฏิบัติราชการและบริการ จํานวน ๒ เครื่อง

๓๖,๐๐๐

-

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

๔

๕

LED สี แบบ Network

ประชาชน

และให้บริการประชาชนรวดเร็ว

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
LED ขาวดํา

เพื่อใช้ปฏิบัติราชการและบริการ จํานวน ๑ เครื่อง
ประชาชน

๓,๕๐๐

-

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และให้บริการประชาชนรวดเร็ว

ส่วนโยธา

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ขนาด A3

เพื่อใช้ปฏิบัติราชการและบริการ จํานวน ๑ ตัว
ประชาชน

๘,๕๐๐

-

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และให้บริการประชาชนรวดเร็ว

ส่วนโยธา

๕๐,๐๐๐

-

-

ใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบตั ิ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนการคลัง

๖

๗

๘
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหาร จํานวน ๑ ครั้ง
ทะเบียนทรัพย์สิน
จัดการทางราชการ

๖๗

๖.๖ แนวทางการพัฒนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้ามีส่วนร่วมรวมทั้ง
เพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖๐
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑

ขยายเขตเสียงตามสาย

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร

หมู่ที่ ๔

-

๑๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง

ส่วนโยธา

๒

ขยายเขตเสียงตามสาย

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร

หมู่ที่ ๕

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง

ส่วนโยธา

๔

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร

หมู่ที่ ๑ -๘

-

-

๕๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง

ส่วนโยธา

๕

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร

หมู่ที่ ๑ -๘

-

-

๒๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง

ส่วนโยธา

๖

ส่งเสริมและพัฒนา
อินเตอร์เน็ตตําบล

เพื่อบริการข้อมูลสารสนเทศแก่
ประชาชนและผู้สนใจ

ให้บริการอินเตอร์เน็ตตําบล

-

๕๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีความรู้ทันต่อ
เหตุการณ์

สํานักปลัด

๖๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑) ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส
๒) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการ
๓) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษา
๔) ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันครอบครัว
๕) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๗) การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ
๘) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
๙) สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพือ่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ การท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
๒. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวสร้างความระทับใจแก่ นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
๓. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
๔. บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว
๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่นอื่นใน
จังหวัดนครพนม กลุม่ จังหวัด และ ประเทศเพื่อนบ้าน
๗. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

ปี ๒๕๕๘
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๖
๑
๕

๓๗๖,๕๐๐
๓๐,๐๐๐
๒,๙๔๐,๙๘๐

๒
๑

๘๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

-

-

๖
๓
๖

๓๗๖,๕๐๐
๘๘๐,๐๐๐
๒,๙๙๐,๙๘๐

๒
๒
๕
๖
๑

๗๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๑,๒๘๐,๖๕๐
๕๐,๐๐๐

๑
๔
๑
-

๔๐,๐๐๐
๖๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
-

-

-

๓
๖
๕
๗
๑

๑๑๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๑,๒๙๐,๖๕๐
๕๐,๐๐๐

๒

๕๐,๐๐๐

๑

๓๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๕,๐๓๓,๑๓๐

๑๐

๑,๖๓๐,๐๐๐

-

๓

๓๐

-

๔๐

๖,๖๖๓,๑๓๐

๖

๔๘๐,๐๐๐

๑

๘๐,๐๐๐

-

-

๗

๕๖๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๒
-

๒๑๐,๐๐๐
-

๑
-

๑๐๐,๐๐๐
-

๑
-

๑,๐๐๐,๐๐๐
-

๑
๒
๑
-

๑๐๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

๘

๖๙๐,๐๐๐

๒

๑๘๐,๐๐๐

๒

๑,๑๐๐,๐๐๐

๑๒

๑,๙๗๐,๐๐๐

๖๙

ยุทธศาสตร์
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
๑ ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อให้มีน้ําเพื่อ
การเกษตร และเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
๒ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและขยายพื้นที่ชลประทาน
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ
สินค้าทางการเกษตร และวิสาหกิจ ชุมชน
๔. พัฒนาสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร
๕. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมการจัดให้มตี ลาดกลางสินค้าการเกษตร และส่งเสริมการ
รวมกลุม่ เพื่อต่อรองราคา
๗. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ
๘. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎิใหม่
๙. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มี
คุณภาพ
รวม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ําเสีย และมลพิษในชุมชน
๒. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อ และไม่ตดิ ต่อแก่ประชาชน รวมทั้ง
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๓. ส่งเสริมการฟื้นฟู และบําบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ปี ๒๕๕๘
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๕๙
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๓

๕๐๐,๐๐๐

๒

๒๐๐,๐๐๐

-

-

๕

๗๐๐,๐๐๐

๗

๑,๗๘๐,๐๐๐

๒

๒,๑๐๐,๐๐๐

-

-

๙

๓,๘๘๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

-

-

๒

๔๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑
-

๘๐,๐๐๐
-

๑
-

๘๐,๐๐๐
-

๑
๓
๑

๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑
๓

๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

-

-

๒
๓
๔

๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

๑๖

๒,๘๘๐,๐๐๐

๙

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑

๘๐,๐๐๐

๒๖

๕,๙๖๐,๐๐๐

๒
๑

๑๓๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒
๑

๑๓๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๒

๔๐,๐๐๐

๓

๒๓๐,๐๐๐

๓

๑๑๐,๐๐๐

๘

๓๘๐,๐๐๐

๔. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกกําลังกาย
๕. ส่งเสริมให้มีการจัดการสาธารณะสุขมูลฐานทีด่ ี
๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รวม

๕. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่
๑. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ํา สะพาน โคราง
สร้างพื้นฐานที่จําเป็น
๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง
๓. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร
ขยายเขตไฟฟ้า ประปาอย่างทัว่ ถึง
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวม
๖. ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
๑ มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดย
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพือ่ ให้บริการประชาชน
๒ พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สนับสนุนการบริการ
ประชาชนเคลื่อนทีแ่ บบบูรณาการ
๓ บริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วน
ราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔ สนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด หารือเพือ่

๑๐๐,๐๐๐
๒๙๒,๐๐๐
๘๖๒,๐๐๐

ปี ๒๕๕๘
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑
๔

๑๐๐,๐๐๐
๓๓๐,๐๐๐

ปี ๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๓

๑๑๐,๐๐๐

ปี ๒๕๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๒
๖
๒๐

๒๐๐,๐๐๐
๒๒๗,๐๐๐
๑,๓๐๒,๐๐๐

๗๐

ยุทธศาสตร์

๑
๗
๑๓

รวม ๓ ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๒๓

๑,๔๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒๓

๑,๔๕๐,๐๐๐

๘

๑,๓๖๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๘

๓,๔๖๐,๐๐๐

๘

๖๑๖,๐๐๐

-

-

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๘

๒,๖๑๖,๐๐๐

๓๙

๖,๕๐๑,๘๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๒

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔๒

๑๐,๖๐๑,๘๐๐

๑๔

๑,๑๔๒,๓๐๐

-

-

-

-

๑๔

๑,๑๔๒,๓๐๐

๒

๒๐,๐๐๐

๑

๒๐,๐๐๐

-

-

๓

๔๐,๐๐๐

๑

๒๕,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๒๕,๐๐๐

๒

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒

๒๐,๐๐๐

จัดแผนพัฒนากับภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนกระบวนการมีสวนร่วมของ
ประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาสน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อ
เข้ามีสว่ นร่วมรวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการติดตาม
ประเมินผล
รวม
รวมทั้งสิ้น

๘

๒๐๖,๐๐๐

-

-

-

-

๘

๒๐๖,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๒

๑๕๐,๐๐๐

๒

๗๐,๐๐๐

๕

๓๒๐,๐๐๐

๒๘
๑๓๔

๑,๕๑๓,๓๐๐

๓
๒๙

๑๗๐,๐๐๐

๒
๑๐

๗๐,๐๐๐

๓๓
๑๗๓

๑,๗๕๓,๓๐๐
๒๒,๒๕๐,๒๓๐

๗๑

๗๒

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

๗๓
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

๗๔

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

๗๕
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

๗๖
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

๗๗
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
ความถีใ่ นการวัด : 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 : -

๗๘
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

๗๙
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

๘๐
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

