แผนพัฒนาสามป
พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน
คํานํา

เนื่องดวยครบรอบการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาสามปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งตองทบทวน
ปรับปรุงทุกปเพื่อใหสนองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ และเปนแผนพัฒนาเพื่อใชเปนแนวทางพัฒนา
ครอบคลุมระยะเวลาสามป และเปนการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกรโดยกําหนดกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุ
งานนโยบายและแผน สํานักปลัด

ภารกิจวัตถุประสงคนโยบายเปาหมายและเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูที่
ดีขึ้นของประชาชนในทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ
การจัดทําแผนพัฒนาสามปเพื่อเปนการเตรียมการสําหรับพัฒนาในอนาคต องคการบริหารสวน
ตําบลหนองปลาหมอ ไดยึดถือแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนหลัก ดังนั้นจึงไดดําเนินการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
สามปขึ้นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาจังหวัด
แผนยุ ท ธศาสตร เ พื่ อการพั ฒ นาอํ า เภอ โดยผา นขั้น ตอนและกระบวนการในการจัด ทํ า แผนงาน โครงการ เช น
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองปลาหมอ โดยรวบรวมขอมูล และรับทราบปญหาตลอดถึงความตองการของประชาชนในพื้นที่โดยวิธีการ
ประชาคมหมูบาน แลวนํามาวิเคราะหจําแนกปญหา และกําหนดแนวทางแกไขโดยคํานึงถึงศักยภาพ ความสามารถ
ในการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณและบุคลากรที่มี
อยูใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อพัฒนาตําบลใหประชาชนอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เพื่ อให การดํ า เนิ น การตามแผนยุทธศาสตร และแนวทางที่กําหนดไวสําเร็จ ลุลว งบรรลุตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายการพัฒนาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการกํากับดูแล ตลอดจนการสนับสนุนในดาน
ตาง ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ

เรื่อง

สารบัญ

หนา

• สวนที่ ๑ บทนําการจัดทําแผนพัฒนาสามป
- ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
- วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
- ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
- ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
• สวนที่ ๒ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ
- ขอมูลเกี่ยวกับประวัติตําบลหนองปลาหมอ
- ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต สภาพทั่วไป
- ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ
- ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม
- ขอมูลเกี่ยวกับบริการพื้นฐาน

๓
๔
๕

๖

๗
๘
๙
9
๑0

- ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลอื่น ๆ
- ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพในตําบล
สวนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
- การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาสและขอจํากัด
- สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
• สวนที่ ๔ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
- วิสัยทัศนการพัฒนา
- ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ
- ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ
- กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัด
• สวนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา
- รายละเอียดโครงการพัฒนา
- สรุปบัญชีโครงการพัฒนา
- รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ
- สรุปบัญชีโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ
• สวนที่ ๖ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

๑1-12
๑3
๑5
๑6-21
๒2
๒๒
23-24
๒5-27
28-98
99-103
104-109
110-111
๑12-115

• ภาคผนวก
- คําสั่ง ที่ ๕๓/๒๕๕๖ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ
- คําสั่ง ที่ ๕๔/๒๕๕๖ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.หนอง
ปลาหมอ
- คําสั่ง ที่ ๕๕/๒๕๕๖ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบต.หนอง
ปลาหมอ
- รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญประจําป ๒๕๕8 เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป
(ป พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61)
- บันทึกขอความเรื่องขออนุมัติรางแผนพัฒนาสามป (ป พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61)
- ประกาศเรื่องใชแผนพัฒนาสามป (ป พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61)

บทนํา

**************************************************
นับตั้งแตมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ เปนตนมาบทบาทอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก รัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกําหนดกรอบ ความเปนอิสระใน
การปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน และความเปนอิ สระในการกําหนดนโยบาย การปกครองการ
บริ ห าร การบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น การคลั ง และมี อํ า นาจหน า ที่ ข องตนเองโดยเฉพาะ (รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๒๘๔ )
นอกจากนั้น พระราชบั ญญั ติกําหนดแผนและขั้น ตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสว น
ท อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒ ให มี อ งค ก รรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า แผนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รส ว นท อ งถิ่ น
คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรสวนทองถิ่นและกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การใหบริการสาธารณะที่จําเปนแกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของทองถิ่นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานสวน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่มีความเปนอิสระมากขึ้น
นอกจากกฎหมายทั้ งสองฉบั บ แล ว ยั งมี กฎหมายอื่น อีกหลายฉบับ ที่เกี่ย วข อง ทําใหเห็น ไดวามีการกําหนดตั ว
กฎหมาย และกลไกทางกฎหมายเพื่ อให การกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจาก
ประชาชนและองคกรตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว
ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะประกาศใชจึงมีบทบาทอํานาจ
หนาที่อยางกวางขวางโดยมิเพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตยัง
ขยายบทบาทหน าที่ ออกไปรวมถึ งการพั ฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดว ย
และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ (๔) และการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๕.๒ กําหนดใหรัฐ
จัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของรายไดของรัฐทั้งหมด
ภายในป ๒๕๔๔ และไมนอยกวารอยละ ๓๕ ของรายไดของรัฐทั้งหมดภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงมีความจําเปนในการ
ใชทรัพยากรรายได ทั้งที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง และรายไดที่รัฐจัดสรรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมี ความ
โปรงใสมากที่สุด การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุ
จุ ด มุ งหมายดั งกล า วโดยใช ยุ ทธศาสตร ที่เ หมาะสมองคกรปกครองสว นทอ งถิ่น จําเปน อยางยิ่งที/จุ่ตดอมุงวางแผนใช
งหมาย...
ทรัพยากร เหลานั้นใหคุมคา และเกิดประโยชนมากที่สุดแกประชาคมทั้งในปจจุบัน และอนาคตมีการปฏิบัติตาม
แผนงานในโครงการที่กําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาที่กําหนด มีการควบคุมติดตาม วัดผล และประเมินผล
โครงการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริหารจัดการอยางที่ดีมีความโปรงใส และ
พรอมที่จะใหมีการตรวจสอบทั้งในหนวยงานของรัฐ และประชาคม
การวางแผนเป น การพิ จ ารณา และกํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ งานให บ รรลุ เ ป าหมายที่ ป รารถนา
เปรี ยบเสมื อนเป นสะพานเชื่ อมโยงระหว า งปจ จุบัน และอนาคต เปน การคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ฉะนั้น การ

วางแผนจึงจําเปนกระบวนการทางสติปญญาที่พิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตาม
วัตถุประสงค ความรู และการคาดคะเนอยางใชดุลพินิจ
การวางแผนจึงมีความเกี่ ยวของกับ การคาดการณตาง ๆ ในอนาคตและตัดสิน ใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้นจึงกลาวไดวา การวางแผนคือ ความพยายามที่เปนระบบ
เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพื่อใหองคกรบรรลุผลที่ปรารถนา
การวางแผนเปนการมองไปเพิ่มทฤษฎีการวางแผนขางหนา อาจเปนชวงระยะเวลาสั้น ระยะเวลา
ปานกลาง หรือระยะยาว และเปนกระบวนการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกร โดยกําหนดกิจกรรมตาง ๆ
ในช วงเวลาให บรรลุ ภารกิ จ วัต ถุป ระสงค นโยบายเป าหมาย และเปาหมายขององคกรปกครองส วนทองถิ่ นนั้ น
จะเกี่ย วข องกั บชี วิ ตความเป น อยู ที่ดีขึ้นของประชาคมทองถิ่ น ในอนาคต การที่ทองถิ่ นจะพั ฒ นาไปในทิศทางใด
จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือภาพในอนาคต และแปลงมาสูการปฏิบัติ ดังนั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ จึงไดกาํ หนดประเภทของแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไว ๒ ประเภทคือ
๑. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (เปนแผนพัฒนาระยะ ๕ ป) ซึ่งหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศนพันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒ นาในอนาคต โดยสอดคลองกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนพัฒ นา
จังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ
๒. แผนพั ฒ นาสามป (เป น แผนพั ฒ นาแบบหมุน เวี ย นที่ ต อ งมี การทบทวนและจั ด ทํ าทุ ก ป )
หมายความถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น สําหรับปงบประมาณแตละปซึ่ง
มีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และการปกครองรูปแบบพิเศษ มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
/เนือ่ งจากการ...
เนื่ อ งจากการวางแผนทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาวเกี่ ย วข อ งกั บ การกํ า หนดนโยบายการปกครอง
การบริหาร การบริหารสวนบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อบต.) ยอมมีความเปนอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินตามแผนความเปน
อิสระนั้น ไมไดหมายถึงความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐวิสาหกิจ” แตเปนการมอบอํานาจหนาที่ในการจัดบริการ
สาธารณะบางสวนให และยังตองอยูในการกํากับดูแลหรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวย
ผูที่เกี่ยวข องกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองส วนทองถิ่ น จะตองตระหนักวา แผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับต าง ๆ ไดแก แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ระดับชาติ สําหรับการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาอําเภอ ในระดับอําเภอนั้ น ทั้งองคการปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาคม จะมีสวนเกี่ยวของอยูดวย
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป แผนพัฒนาสามป ๒๕๕9-๒๕61 ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองปลาหมอ เปนแผนพัฒนาที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบล ไดพิจารณาอยาง

รอบครอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบล นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
และใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด ซึ่งมีลักษณะสรุปได
ดังนี้
แผนพั ฒ นาสามป หมายถึ ง แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมขององค กรปกครองสว นท องถิ่น ที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวน
เพื่ อปรั บ ปรุ งเป น ประจํา ทุ กป โครงการที่ บ รรจุอยูในแผนพัฒ นาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหว ง
ระยะเวลาสามปนั้นมีสภาพความพรอม ๒ ประการ คือ
๑. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ
/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม
๒. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป มีความพรอมในเรื่องรูปแบบ และ
รายละเอี ยดทางเทคนิคพอสมควร เพื่ อใหส ามารถกํ าหนดรายการในแผนพัฒ นาที่จ ะนํ าไปใชจั ดทํ างบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป
แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้
๑. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒. เป น เอกสารที่ แสดงแนวทางการพัฒ นาและวัตถุป ระสงคของแนวทางการพัฒ นาที่
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
๓. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
/๔ เปนเอกสาร...
๔. เป น เอกสารที่ จ ะแสดงความเชื่ อ มโยงระหว า งแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
กับงบประมาณรายจายประจําป
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป มีดังนี้
๑.๒.๑ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล
๑.๒.๒ เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๓ เพื่อลดความซ้ําซอนของโครงการ/งาน/กิจกรรม ระหวางสวนราชการและองคการ
บริหารสวนตําบลที่ดําเนินการในพื้นที่
๑.๒.๔ เพื่อประโยชนในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายไดอยางถูกตอง
๑.๒.๕ เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
๑. ขออนุมัติโครงการ
๒. แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติแลวใหผูเกี่ยวของทราบ
๓. จัดประชุมชี้แจง
๔. มอบหมายความรับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

๑. คณะกรรมการสนับสนุนรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถิ่น
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อําเภอและนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดการประชุมรวมระหวาง คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นประชาคมทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณา คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนาที่สมควรนํามาเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ
/กิจกรรม
๓. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม
ที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการ
พัฒนา
๔. พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตร หรือระหวางแนวทางการพัฒนา
นําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุลง
ในแผนพัฒนาสามป งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
๑. การเก็บรวบรวมขอมูล
๒. การวิเคราะหขอมูล
๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป

/ขั้นตอนที่ ๓...

ขั้นตอนที่ ๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
๑. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาแลวคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา
มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
๒. พิ จ ารณากํ า หนดโครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ จ ะดํ า เนิ น การตามแนวทางที่
คัดเลือก
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
คั ด เลื อ กโครงการที่ ส อดคล อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นามาจั ด ทํ า โครงการ ในด า นเป า หมาย ผลผลิ ต ผลลั พ ธ
งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามปโดยมี
เคาโครงประกอบดวย ๖ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ บทนํา
สวนที่ ๒ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบล
สวนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

สวนที่ ๔ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่ ๕ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดโครงการพัฒนา
สวนที่ ๖ การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๓. คณะกรรมการสนับ สนุ น การจั ดทําแผนพัฒ นาทอ งถิ่น นํา รางไปปรับ ปรุงแลว เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรางแผนพัฒนาสามปที่ผานความเห็นชอบการพิจารณาให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือเสนออนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ระดับอําเภอ
๒. ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น นํ า ร า งแผนพั ฒ นาสามป ที่ ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
/๒.ผูบริหาร...
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ
๓. เมื่ อสภาท องถิ่ น พิ จ าณาอนุ มัติ แ ผนพั ฒ นาสามป แล ว สภาท อ งถิ่ น จะส งให ผู บ ริห าร
ท อ งถิ่ น ประกาศใช แ ผนพั ฒ นาสามป แ ละนํ า ไปปฏิ บั ติ และแจ ง สภาท อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาจั ง หวั ด
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน
๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑.๔.๑ ทํา ให ป ระชาชนในเขตองคการบริหารสว นตําบลและใกลเคียงไดรับ บริการขั้น
พื้นฐานอยางทั่วถึงและสอดคลองกับความตองการของประชาชน
๑.๔.๒ สามารถลดความซ้ําซอนของโครงการ/งาน/กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๔.๓ เปนเครื่องมื อใหผูที่มีหนาที่เกี่ยวของสามารถติดตามโครงการ/งาน/กิจกรรมได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
๑.๔.๔ ทําใหการจัดทํางบประมาณรายจายเปนไปอยางถูกตอง

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

ส่ วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ
**********************************************

๑. ประวัติตําบลหนองปลาหมอ
ดวยกระทรวงมหาดไทย ไดประกาศจัดตั้งสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยเมื่อพน ๖๐ วันแลว ใหจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ
และองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ ไดจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลา
หมอ เปนครั้งแรก ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ
จํานวน ๑๖ คน โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอเลือกกันเอง ซึ่งนายกองคการบริหารสวน
ตําบลคนแรกที่มาจากสมาชิกเลือกกันเอง ก็คือ นายอเนก ศุภกรรม โดยสํานักงานอยูในที่วาการอําเภอโนน
ศิลา ตอมาเมื่อ ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดยายจากที่วาการอําเภอ โนนศิลามาอยูที่อาคารชั่วคราวของโรงเรียนบาน
หนองปลาหมอศรีสงา และไดดําเนินการซื้อที่ดินจาก นายดิษฐ สินกุล จํานวน ๘ ไร ๑๒๓ ตารางวา
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๖ งบประมาณจํานวน ๓๒๐,๐๐๐.-บาท และไดจายขาดเงินสะสมสรางอาคาร
สํานักงานงบประมาณทั้งสิ้น เปนเงิน ๑,๙๔๖,๔๙๙.-บาท โดยสรางเสร็จสมบูรณ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖
และได ย า ยเข า มาอยู อ าคารสํ า นั ก งานในเดื อ นธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๔๗
กระทรวงมหาดไทยไดยุบรวมสภาตําบลโนนศิลา โดยมีหมูบานจํานวน ๕ หมูบาน ตําบลโนนศิลา องคการบริหาร
สวนตําบลหนองปลาหมอ จึงได จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ เพิ่ มอีก ๕
หมูบาน โดยมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มอีก ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๓ หมูบาน และมีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองปลาหมอ ตั้งแตกอตั้งจนถึงปจจุบัน ดังนี้
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ - สกุล
นายอเนก ศุภกรรม
นางรัตนา คําพรม
นายสมนึก ไชยศึก
นายจรัส ผิวขม

ดํารงตําแหนงตั้งแต พ.ศ. …- ถึง พ.ศ…
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

๒๕๔๓ – พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕
๒๕๕๕ – ปจจุบัน

หมายเหตุ
สภาเลือกตั้ง
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

/๒. สภาพทั่วไป...

๒. สภาพทั่วไป

๒.๑
ที่ตั้ง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ ตั้งอยูในพื้นที่ ตําบลหนองปลาหมอ
อํ า เภอโนนศิ ล า จั ง หวั ด ขอนแก น มี ร ะยะทางห า งจากที่ ว า การอํ า เภอโนนศิ ล า ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ประมาณ ๘ กิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา
ทิศใต
ติดตอกับพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล
ทิศตะวันตก
ติดตอกับพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานแทน อําเภอชนบท
ทิศตะวันออก
ติดตอกับพื้นที่เทศบาลอําเภอโนนศิลา อําเภอโนนศิลา
๒.๒ เนื้อที่ องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ มีพื้นที่ประมาณ ๕๘.๒๒ ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ ๒๐,๑๓๐ ไร
๒.๓ ลักษณะภูมิประเทศ องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสูง
สลับกับที่ลุมเปนบางแหง ไมมีแมน้ําสายใดไหลผาน ไมมีภูเขาในพื้นที่
๒.๔ ประชากร มีประชากรทั้งสิ้น 5,838 คน แยกเปนชาย ๒,953 คน หญิง ๒,885 คน
และมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,864 ครัวเรือน
ตารางแสดงจํานวนราษฎรและจํานวนครัวเรือนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ พ.ศ. ๒๕๕8
(ขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอโนนศิลา ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8)
หมูที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หมูที่

ชื่อหมูบาน
ตําบลหนองปลาหมอ
บานหนองกุง
บานศรีสงา
บานหนองกุง
บานหวยเสียว
บานผักหวาน
บานหนองปลาหมอ
บานหนองปลาหมอ
บานผักหวาน

ชื่อหมูบาน
ตําบลโนนศิลา

จํานวนครัวเรือน
162
86
160
127
220
213
164
172

จํานวนครัวเรือน

ชาย
274
152
319
265
359
318
267
280

จํานวนราษฎร
หญิง
292
152
308
228
363
314
273
301

รวม
566
304
627
493
722
632
540
581

ชาย

จํานวนราษฎร
หญิง

รวม

๒
๔
๕
๖
๗

บานเหลาโนนคูณ
บานขอนสัก
บานตอประดู
บานระหอกโพธิ์
บานหลุบคา
รวม

122
39
24
144
122
551

147
49
36
209
278
2,953

102
36
35
200
281
2,885

249
85
71
409
559
5,838

๓. สภาพทางเศรษฐกิจ
๓.๑ การประกอบอาชีพของประชาชน โดยสวนใหญ ประกอบอาชีพทําไร ปลูกออย ปลูกมันสําปะหลัง
ปลูกขาว เลี้ยงสัตว และคาขาย ดังนั้น รายไดสวนใหญจึงขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตรเปนหลัก
๓.๒ หนวยธุรกิจตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล สวนมากจะเปนหนวยธุรกิจพื้นฐานขนาดยอม
ซึ่งเปนรานคาขายปลีก และรานซอมเครื่องยานยนต ดังนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ประเภท

จํานวน
๓
๒๕
๓๙
๕
๑
๕
๔

ปมน้ํามันและกาซ
โรงสีขาว
รานคา , รานอาหาร
รานซอมยานยนต
รานตัดเย็บเสื้อผา
บานเชา
โรงงาน

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ ดานการศึกษา มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต ๓ (สพฐ.) ๕ แหง ดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ โรงเรียน

๑
๒
๓
๔
๕

โรงเรียนบานหนองปลาหมอศรีสงา
โรงเรียนบานผักหวาน
โรงเรียนหนองกุงหวยเสียววิทยา
โรงเรียนบานหลุบคา
โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา

จํานวนนักเรียน (คน)

อ.๑

อ.๒

ป.๑

10
10
21
18
-

13
12
18
21
-

11
11
21
8
-

ป. ป. ป. ป. ป. ม. ม. ม. ม. ม. ม. รวม
๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
10 8 7 12 12 - ๑06
11 12 9 10 12 - 87
20 16 20 11 18 11 21 18 - 195
7 14 9 9 8 - 94
- 13 12 25 25 14 22 111

๔.๒ สถาบันหรือองคกรศาสนาทางศาสนา มีวัด และสํานักสงฆ รวม ๙ แหง ไดแก
(๑) วัดอัมพวัน
ตั้งอยูหมูที่ ๑ (ตําบลหนองปลาหมอ)
(๒) วัดศิริธรรมมงคล
ตั้งอยูหมูที่ ๔ (ตําบลหนองปลาหมอ)
(๓) วัดอรัญญวาส
ตั้งอยูหมูที่ ๕ (ตําบลหนองปลาหมอ)
(๔) วัดบุตรสิม
ตั้งอยูหมูที่ ๕ (ตําบลหนองปลาหมอ)

ครู
๑0
11
18
7
13

(๕) วัดปาดอนเจาปูตา
ตั้งอยูหมูที่ ๖ (ตําบลหนองปลาหมอ)
(๖) วัดสระบัวรอง
ตั้งอยูหมูที่ ๗ (ตําบลหนองปลาหมอ)
(๗) วัดระหอกโพธิ์
ตั้งอยูหมูที่ ๖ (ตําบลโนนศิลา)
(๘) วัดปาสามัคคีธรรมาราม
ตั้งอยูหมูที่ ๖ (ตําบลโนนศิลา)
(๙) วัดศรีสงาวราราม
ตั้งอยูหมูที่ ๗ (ตําบลโนนศิลา)
๔.๓ ดานการสาธารณสุข มีสถานีอนามัย ๒ แหง ดังนี้
๑. สถานีอนามัยตําบลหนองปลาหมอ
ตั้งอยูหมูที่ ๗ มีเจาหนาที่สาธารณสุข ๔ คน
๒. สถานีอนามัยตําบลโนนศิลา
ตั้งอยูหมูที่ ๔ มีเจาหนาที่สาธารณสุข ๔ คน
๕. บริการพื้นฐานอื่นๆ
๕.๑ การคมนาคม การคมนาคมติดตอระหวางองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ ไปยังหมูบานใน
ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอขางเคียง และจังหวัด มีเสนทางที่ใชสัญจรไปมา ดังนี้
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
- ทางหลวงแผนดินระหวางหนาที่วาการอําเภอและจังหวัด
- ถนนผานหนาที่วาการอําเภอ-หนองปลาหมอ (ถนน รพช.)
- ถนนคอนกรีตเชื่อมภายในหมูบาน
- ถนนลูกรังเชื่อมภายในหมูบาน และพื้นที่การเกษตร
๕.๒ บริการไฟฟา
จํานวนหมูบานที่ไฟฟาเขาถึง
๑๓
หมูบาน
จํานวนประชากรที่ใชไฟฟา
๑,864
ครัวเรือน
๕.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มีสถานีตํารวจ
๑
แหง
๕.๔ แหลงน้ําธรรมชาติ
ลําน้ํา,ลําหวย
๒
แหง
บึง, หนอง และอื่น ๆ
๑๑
แหง
๖. ขอมูลอื่นๆ
๖.๑ มวลชนจัดตั้ง

อปพร.
อสม.
ตํารวจชุมชน
ทีมกูภัย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๒๗
๘๘
๓๐
๑๐

คน
คน
คน
คน

๗. ศักยภาพในตําบล
๗.๑ ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
(๑) ฝายบริหาร
๑. นายจรัส ผิวขม
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ
๒. นางสงา รูปสูง
ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ
๓. นางสายใจ ภักดีดํารงรัตน ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ

๔. นางวันวิสาข ศรีกระภา

ตําแหนง เลขานุการคณะผูบริหาร

(๒) สวนสํานักงาน ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ๑๐ คน
๑. นางบุญสม ศรีทาแก
ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนอปลาหมอ
๒. จ.อ.สุภัช สีราบัว
ตําแหนง
รองปลัด อบต.หนองปลาหมอ
๓. นางปทมา แสงบัวทาว
ตําแหนง
หัวหนาสํานักปลัด
๔. นางสาวนิภาพรรณ นันตื้อ ตําแหนง
นักพัฒนาชุมชน
๕. นางสาวกนกศรี สนิทนิตย ตําแหนง
บุคลากร
๖. นายสุรชัย สิทธิบุน
ตําแหนง
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
7.นางสาวพนิดา รูปสูง
ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ
8. นางอุบล บุระภักดิ์
ตําแหนง
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
9. นายสงกรานต ไชยพิมูล
ตําแหนง
พนักงานขับรถ
10. นางอรวรรณ คํามณีจนั ทร ตําแหนง
จางเหมาบริการทั่วไป
11.นายทรงยศ คงกระพันธุ
ตําแหนง
จางเหมาบริการทั่วไป
ตําแหนงในสวนการคลัง ๖ คน
๑. นางรุงรัตนา อดทน
ตําแหนง
ผูอํานวยการกองคลัง
๒. วาที่รอยตรีคมสัน คุณชื่น
ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
๓. นางสาวธัญกมล บุญทัน
ตําแหนง
เจาหนาที่พัสดุ
4. นางสาวสุชัญญา สิทธิบุน
ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ
5. นางรัตนา ระวา
ตําแหนง
ผช.เจาพนักงานการเงินและบัญชี
6. นางสาวมะลิวรรณ พันธุทอง ตําแหนง
จางเหมาบริการทั่วไป

ตําแหนงในสวนโยธา ๓ คน
๑. นายณรงคฤทธิ์ รักษวจิ ิตร ตําแหนง
ผูอํานวยการกองชาง
ตําแหนงในสวนการศึกษา ๑ คน
๑. นายสมบัติ โชคชัย
ตําแหนง หัวหนาสวนการศึกษาฯ
ระดับการศึกษาของบุคลากร
ปริญญาโท
จํานวน
6
คน
ปริญญาตรี
จํานวน
๙
คน
ปวส.
จํานวน
๑
คน
ปวช.
จํานวน
๒
คน
ม.๖ หรือเทียบเทา
จํานวน
๑
คน
สวนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ลําดับที่

ชื่อ - นามสกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนง

๑

นางศิรินนั ท การมงคล
นางสุนิตย สวางตา
นางบุญสม ศรีทาแก
นายเจน พลเสนาะ

๒
๓
๔

ปวส.
ม.ตน
ม.ปลาย

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑

นายจักรกฤษ ระดารงค
นางบุญเลิศ ระเวรี
นายสมจิตร เถาทิพย

ปวส.
ม.ปลาย
ม.๔

สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางเทวา ยุรอด
นางนิตยา สุภา
นายเสวต บางปา
นายอังคาร เถาหมอ
นางศิรินนั ท การมงคล
นางสุนิตย สวางตา
นายบุญถิ่น จินดาจิตร
นายบันทม วิเศษชู
นางสาวกัลยา เถาพันธ

ป.๔
ปวช.
ป.๖
ประถมศึกษา
ปวส.
ม.ตน
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ปวช.

สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๓
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๓
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นายปรีชา หลาอยู
นายสมนึก สวางตา
นายประวิทย ทิพเนตร
นายประจบ โยธาทูล
นายเกรียงไกร สีพี
นายสมบัติ ชาวโพธิ์
นายเดน ประวันเน

ปวช.
ป.๔
ป.๖
ป.๖
ม.ปลาย
ป.๔
ม.ตน

สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๘
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๘
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นางบาลั่น บวนนอก
นายบุญมี สีตะ
นางแสง ศรีรูป
นายบัวลอย เถาพันธ
นายสมบัติ วันลา

ป.๔
ป.๔
ป.๔
ป.๔
ป.๔

สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗

ปริญญาโท

(๔) รายไดขององคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณ 1 ต.ค. 57 – ๓0 มิ.ย. ๕8 จํานวน ๑
6,541,331.73 บาท
- รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง
จํานวน 925,154.94 บาท
- รายไดที่สวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให
จํานวน 9,433,985.79 บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
จํานวน ๖,182,191.๐๐ บาท
๗.๒ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(๑) การรวมกลุมของประชาชนที่รวมกันประกอบอาชีพประกอบดวยกลุมตาง ๆ ดังนี้
๑. กลุมทอผาไหม หมูที่ ๑ , ๕ ตําบลหนองปลาหมอ
๒. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต หมูที่ ๒ , ๔ , ๕ , ๖ และ ๗ ตําบลหนองปลาหมอ
๓. กลุมเลี้ยงโคพันธุเนื้อ หมูที่ ๓,๖ ตําบลหนองปลาหมอ
๔. กลุมโรงสีชุมชน หมูที่ ๕ ตําบลหนองปลาหมอ
๕. กลุมศูนยสาธิตการตลาด หมูที่ ๑ , ๓ และ ๕ ตําบลหนองปลาหมอ
๖. กลุ ม สตรี หมู ที่ ๑ - ๘ ตํ า บลหนองปลาหมอ และ หมู ที่ ๖ , ๗ ตํ า บลโนนศิ ล า
(นอกเขตเทศบาลโนนศิลา)
๗. กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม หมูที่ ๕ บานผักหวาน ตําบลหนองปลาหมอ

(๒) จุดเดนของพื้นที่ที่เอื้อตอการพัฒนาตําบล
๑. ตําบลหนองปลาหมอเปนชุมชนขนาดกลาง มีหมูบาน ๑๓ หมูบาน ประชากร ๕,๘38 คน
ครัวเรือนทั้งหมด ๑,864 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร ประชากรในตําบลมีความ
ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ
๒. มีการรวมตัวกันเปนกลุมอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง และชวยเหลือเกื้อกูลกันตามกระบวนการ
ของชุมชนแบบมีสวนรวม
๓. วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยูสวนใหญในตําบลไดแก ออย มันสําปะหลัง ขาว โคเนื้อ และ
ปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผา
************************************************

ส่ วนที่ ๓
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

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

การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาสและขอจํากัด (SWOT Analysis)

๑. จุดเดน
๑.๑ ความไดเปรียบดานชุมชน ชุมชนหนองปลาหมอมีที่ตั้งอยูใกลตัวอําเภอ ซึ่งตําบลหนองปลา
หมอ หางจากตัวอําเภอประมาณ ๘ กิโลเมตร สามารถเดินทางไปติดตอกับสวนราชการในอําเภอไดสะดวก
รวดเร็ว ชุมชนมีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีการรวมกลุมอาชีพเพื่อเสริมสรางความสามัคคี ใหความรวมมือตอทาง
ราชการเปนอยางดี
๑.๒ เปนพื้นที่ที่เหมาะสมทางการเกษตร เนื่องจากเปนที่ราบลุม มีแหลงน้ํา มีลําหวยไหลผาน
หมูบาน จึงเปนสภาพพื้นที่ที่เหมาะแกการเกษตร ประชากรสวนใหญปลูกออย มันสําปะหลัง ขาว และเลี้ยง
โคกระบือ เปด ไก ฯลฯ
๑.๓ ดานการศึกษา ตําบลหนองปลาหมอมีโรงเรียนเพียงพอตอการศึกษาของประชาชนในพื้นที่
เหมาะที่ จะส งเสริมใหประชาชนไดรับ การศึกษาใหสูงขึ้ นได เพราะมีสถานศึ กษาพรอมอยูแลว อี กทั้งมี
อินเตอรเน็ตตําบลซึ่งจะชวยใหประชาชนมีโอกาสไดศึกษาหาขอมูลรับรูขาวสารไดมากขึ้น
๒. จุดดอย
๒.๑ สภาพสังคม ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน เนื่องจากประชาชนบางสวนยังไมกลาคิด
กลาแสดงออก ยังคงยึดติดกับการเปนผูตาม และตองเชื่อฟงผูนําอยู ทําใหการมีสวนรวมของประชาชน
นอย
๒.๒ เสนทางคมนาคม ตําบลหนองปลาหมอมีถนนสําหรับคมนาคมหลายสาย แตสวนมากเปน
ถนนดิน และถนนหินคลุก ซึ่งเปนหลุมเปนบอ พื้นถนนไมแนน เวลาหนาฝนจะทําการมีน้ําขัง การสัญจรไป
มาจะไมสะดวกเทาที่ควร อีกทั้งงบประมาณในการซอมแซมมีไมเพียงพอจึงยังเปนปญหามาตลอด
๒.๓ ประชาชนยังขาดความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ทําใหประชาชนยังใหความสนใจ
อินเตอรเน็ตตําบลนอย
๓. โอกาส
๓.๑ สภาพพื้นที่เหมาะแกการเกษตร เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม จึงเหมาะแกการ
พัฒนาและสงเสริมทางดานการเกษตร เชน การเกษตรผสมผสาน การใชปุยชีวภาพ ซึ่งเปนแนวทางที่จะ
ตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และนโยบายของรัฐบาลอยางยิ่ง
๓.๒ นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ เปนตนมา
ที่รัฐบาลเริ่มมีนโยบายกระจายความเจริญจากสวนกลางสูสวนภูมิภาค กระจายอํานาจจากสวนกลางสู
ทองถิ่น รวมถึงนโยบายของรั ฐบาลในปจ จุบันมองเห็น ความสําคัญของประชาชนในฐานราก จึงมีการ
กระจายรายไดสูรากหญา ดังจะเห็นไดจากการจัดสรรงบประมาณ การจัดทําโครงการ และการอุดหนุน
งบประมาณตางๆ จํานวนมากสูทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ตาง ๆ
๓.๓ เยาวชนสวนใหญใหความสําคัญกับการเลนกีฬา จึงเหมาะที่จะสงเสริมใหเยาวชนหันมาเลน
กีฬาเพื่อสรางความสามัคคีในชุมชน ทําใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด

๔. ขอจํากัดหรืออุปสรรค
๔.๑ ความไมต อเนื่องของนโยบายสนั บสนุนจากรัฐ บาล ขาดการสนับ สนุ นงบประมาณจาก
ภาครัฐปจจุบันภาครัฐมีการปรับงบประมาณใหมทั้งกระบวนการ หากเสนอแผนงานโครงการเปนไปตามที่
นโยบายรัฐบาลกําหนด ถึงแมจะเปนความตองการของชุมชนที่แทจริงก็ตาม ก็จะไมไดรับการพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณ ประกอบกับงบประมาณของ อบต. เองมีจํากัด แตโครงการที่จําเปนตองทํามีมาก
ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางลาชาโดยเฉพาะการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๔.๒ ประชาชนยังใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการบริการจัดการ และการเมืองนอย ทําให
การประสานงานในเรื่องตาง ๆ ระหวางประชาชนและองคกรภาครัฐไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร
๔.๓ ประชาชนสวนใหญไมมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ทําใหประชาชนไมคอยสนใจในเรื่อง
อินเตอรเน็ต จึงขาดโอกาสการเรียนรูขาวสารผานทางอินเตอรเน็ตตําบลที่ทางกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจัดใหมี
จุดเดนของพื้นที่ที่เอื้อตอการพัฒนาตําบล
๑.มี ก ารรวมตั ว กั น เปน กลุม อาชี พเพื่ อพึ่ง พาตนเอง และช ว ยเหลือ เกื้อ กูล กั น ตาม
กระบวนการ ของชุมชนแบบมีสวนรวม
๒.วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยูสวนใหญในตําบลไดแก มันสําปะหลัง ขาว ออย และ
โคเนื้อ
๓.ตําบลหนองปลาหมอมีความพรอมในดานการเพิ่มความสามารถในการพัฒนาการ
เกษตรแบบผสมผสานที่ยั่งยืน เพื่อเปนแบบอยางตอไปได

ส่ วนที่ ๔
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

*********************************************
 วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ
“ชุมชนนาอยู เชิดชูคุณธรรม เสริมสรางผลิตภัณฑ พรอมนําชุมชน สูการบริหารการจัดการ”
 พันธกิจ MISSION
(๑) โครงสรางพัฒนาอาชีพและรายได โดยการสงเสริมกลุมอาชีพ และหาตลาดมารองรับผลผลิต
ใหแกเกษตรกร
(๒) การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเข็มแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
(๓) การสรางศักยภาพในการผลิตสินคาดานการเกษตร โดยฝกอบรมใหความรูแกเกษตร เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต สงเสริมการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการเกษตรสรางทํานบกั้นน้ําเพื่อการเกษตร
(๔) การพัฒนาทุนมนุษย โดยการสนับสนุนบุคลากรในมีการศึกษาเพิ่มใหจัดอบรม รักษาฟนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามใหรุงเรืองสืบไป เสริมสรางสุขภาพอนามัยและการ
สาธารณูปโภค และอุปโภค
(๕) การจัดระบบบริหารจัดการ โดยมีภาครัฐ และมีประชาชน เขามามีสวนรวมจากทุกสวน
รวมกัน
 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. ประชาชนมีความรูมีศักยภาพ สามารถพึ่งตนเองได
๒. ประชาชนไดรับการบริการดานโครงสรางพื้นฐาน มีความสะดวก สบายและสงบ ปลอดภัย
๓. มีความรูความเขาใจที่จะพัฒนา ผลิตภัณฑเพื่อออกสูตลาด ไดอยางมีคุณภาพและราคาสูง
๔. นําความรูที่ไดมาเพื่อชวยเหลือสังคมใหดียิ่งขึ้น อนุรักษและรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถิ่นใหคงอยูตลอดไป
๕. การจัดระบบบริหารจัดการ จากภาครัฐ เอกชนที่ดีมีการบูรณาการรวมกัน
 ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.หนองปลาหมอใหเปนชุมชนที่นาอยู และยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย
๔. ยุทธศาสตรการจัดระบบการบริหารจัดการ

 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ

ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ
๑.ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาอาชีพ และรายไดสรางความเขมแข็งในชุมชน เขาถึงบริการของสังคม
ปรับระบบการบริหารจัดการใหเอื้ออํานวยการแกปญหาความยากจน
๒. จัดหาตลาด จัดตั้งศูนยแปรรูป ผลผลิตทางดานการเกษตร
๓. ประชาชนมีงานทําตลอดป ไมมีการอพยพแรงงานไปสูสังคมเมือง
๔. ประชาชนทุกหมูบานมีพันธุพืชและพันธุสัตว
๕. ประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในดานการเกษตร
๖. ประชาชนสามารถซื้อหาของจากตลาดไดใกลบาน
๗. มีแหลงจัดทุนหมุนเวียนเพื่อการเกษตรและกลุมอาชีพตาง ๆ
๘. สงเสริมศักยภาพ และขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทาง การเกษตรอินทรีย
๙. สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน และกลุมอาชีพ
๑๐. สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.หนองปลา
๑. กอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพานทางเขา และทอระบายน้ํา
หมอใหเปนชุมชนที่นาอยูและยัง่ ยืน
๒. การขยายเขตไฟฟาในหมูบาน ขยายไฟฟาเพื่อการเกษตร ขยายไฟฟาสาธารณะ
และปรับปรุงซอมแซม
๓. กอสรางและขยายเขตประปา
๔. การบริการสาธารณะที่พึงไดรับ
๕. ขุดลอกแหลงน้ําตามธรรมชาติ และที่สรางขึ้นเอง
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย
๑. การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
๒. การพัฒนาสงเสริมดานการศึกษา
๓. การพัฒนาสงเสริมสุขภาพและอนามัย
๔. การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
๕. การพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ
๖. พัฒนาศักยภาพดานแรงงาน
๗. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและใหองคกรมีขีดความสามารถในการพัฒนา
๘. สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
๙. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน
๑๐. การถายโอนภารกิจการจัดการศึกษา
๑๑.สงเสริมการมีสุขภาพอนามัยทีด่ ีของมารดาและบุตร
๑๒. สงเสริมโอกาสในการเขาถึงการบริการดานสาธารณสุข
๔ ยุทธศาสตรการจัดระบบการบริหารจัดการ ๑. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒. การจัดระบบบําบัดน้ําเสีย
๓. การบริหารจัดการ และรณรงค การกําจัดขยะมูลฝอย
๔. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
๕. สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ลดปญหา
ความรุนแรงของครอบครัว อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม
และการบรรเทาสาธารณภัย
๖. สงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด
๗. สงเสริมดานการจัดการบริหารการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ
และคุมคา

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน
ประจําป ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (ฉบับทบทวน)
วิสัยทัศน
พันธกิจ

๑.
๒.
๓.
๔.

“ขอนแกนเมืองนาอยู เปนศูนยกลางการเรียนรู และเมืองหลักเศรษฐกิจ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู
สรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล
สร า งเศรษฐกิ จ ฐานรากให เ ข ม แข็ ง และแข ง ขั น ได โดยเชื่ อ มโยงการค า การลงทุ น การบริ ก าร
การทองเที่ยว

๕. พั ฒ นาโครงข ายระบบการคมนาคมขนส ง ระบบบริ ก ารสาธารณะ ระบบป องกั น และบรรเทา
สาธารณภัยให มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน
๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม

๒. การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แขงขัน

๔. ยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งใน
และนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหเรียนรูตลอดชีวิต
๒. สรางเสริมคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็กและ
เยาวชน
๓. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการดานสาธารสุข การปองกันและ
ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจ
ใหประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ
๔. พั ฒ นา ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การแพทย แ ผนไทย การแพทย ท างเลื อ ก
การแพทยพื้นบาน และสมุนไพร
๕. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน
และประชาชนทุกระดับ
๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง และระบบการใหบริการ
ขนสงมวลชน
๒. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น
๓. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ใหเมืองและ
ชุมชนปลอดภัย โดยใหชุมชนมีสวนรวม
๔. สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข
๑. พั ฒ นา ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเพิ่ ม มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ชุม ชนและสิ น ค า
การเกษตรอยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ และ
การตลาด
๒. สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ
๓. พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและแขงขันได
๔. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
๑. เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ พัฒนา และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน
๒. อนุรักษ ฟนฟูพื้นที่ปา และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมบูรณ
๓. พั ฒ นาฟ น ฟู แ หล ง น้ํ า และการบริ ห ารจั ด การน้ํ า อย า งเป น ระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
๔. การพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย

ภาคผนวก

สวนที่ 5
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

สวนที่ ๖
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล

**********************************************
การติดตามแผนพัฒนาตําบลสามป พ.ศ.๒๕๕9–๒๕61 และการนําแผนพัฒนาไปสูการ
ปฏิบัติ เปนหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นตองกําหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาทองถิ่น ซึ่งผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหแผนพัฒนาทองถิ่นตอบสนองตอปญหา
ความตองการและศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน
แบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบาย
ของรัฐบาล ดังนั้นการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจึงสามารถแบงเปน ๔ แนวทางดังนี้
๑. องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการ
ในแผนพัฒนาตําบลสามป นําไปจัดทําแผนงานงบประมาณหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
เพื่อปฏิบัติใหบรรลุจุดประสงคของแผนงานโครงการ
๒. การสนับสนุนใหหนวยงานราชการอื่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือองคกร
เอกชนเปนผูดําเนินงาน ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมมีความพรอมหรือมีศักยภาพเพียงพอ และมี
หนวยงานหรือองคกรอื่นมีศักยภาพและมีความพรอมที่จะดําเนินงานมากกวา
๓. การรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือองคกรเอกชนอื่นใน
การดําเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะตองเกี่ยวพันกับหนวยงานหรือองคกร โดยอาจดําเนินงานในรูปแบบ
หุนสวนสหการหรือคณะทํางานหรือคณะกรรมการ
4. การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรเอกชนอื่นเปนผู
จัด สรรงบประมาณและการดํา เนิ น การตามแผนงานเพื่อใหบ รรลุเปาหมายตามแนวทางที่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาตําบลสามปและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานหนองปลามอโดย
ผานความเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและ
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนตามลําดับ
หนวยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยการ
กํากับดูแลของปลัดองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารดังนี้
(๑) สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(๒) กองคลัง
(๓) กองชาง
(๔) สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๖ ขอ ๓๘ กําหนดใหผูบริหารทองถิ่น
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(๑) ประธานสภาทองถิ่น
ประธานคณะกรรมการ

(๒) ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
กรรมการ
(คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน )
(๓) ผูแทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
(คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน )
(๔) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่สภา
กรรมการ
ทองถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน
(๕) ผูแทนฝายบริหารที่คัดเลือกกันเอง
กรรมการ
จํานวน ๒ คน
(๖) ผูทรงคุณวุฒิที่สภาทองถิ่นคัดเลือก
กรรมการ
กันเอง จํานวน ๒ คน
***ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ***
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓)
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอย ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ทั้งนี้ ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
วิธีการติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลเพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวน
ตําบลหนองปลาหมอ โดยตรวจสอบติดตามและประเมินผลกอนดําเนินการโครงการวาคุมคากับการลงทุน
หรือไม ทั้งในขณะดําเนินการตามโครงการเพื่อปรับปรุงแกไขไดทันทวงที และหลังสิ้นสุดโครงการเปน
ประจํ า ทุ ก ป เพื่ อ ประเมิ น ว า โครงการประสบความสํ า เร็ จ ตามแผนที่ ว างไว ห รื อ ไม ได ผ ลผลิ ต ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค แ ละคุ ม ค า ของผลการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ตั ด สิ น ว า ควรจะขยาย ปรั บ ปรุ ง หรื อ สิ้ น สุ ด หรื อ
ดําเนินการตอเนื่องในปตอไป
๒. การจัดทําระบบฐานขอมูลการพัฒนาตามยุทธศาสตรในแตละดาน เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในแตละปใหเหมาะสม สอดคลองกับความเปนจริง โดยแยก
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทั้ง ๔ ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการแกไขปญหาความยากจน
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนา อบต.หนองปลาหมอใหเปนชุมชนที่นาอยูและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการจัดระบบการบริหารจัดการ
๓. การติดตามและประเมินผล กําหนดใหมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในแตละเรื่องโดยใหมี
การวัดผลเพื่อวัดคุณคาของโครงการและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นใน ๓ ระดับ คือ
ผลงาน ได แ ก สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการดํ า เนิ น งานในการแก ไ ขป ญ หาความ
ตองการ ตามเปาหมายของงาน/โครงการ

ผลลัพธ

ไดแก ผลที่ตามมา ซึ่งเปนเรื่องที่แสดงถึงการบรรลุความสําเร็จของ
งานที่เกิดขึ้น
ผลกระทบไดแก การประเมินผลที่ไดจากผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไมได
คาดหวัง ซึ่งเปนผลทางบวกและลบ เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการ เชน ยกเลิก หรือ ดําเนินการตอไป
๔. ให มี อ งค ก รและหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการกํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
องคกรใหคําแนะนํา ปรึกษา และติดตามประเมินผล
- คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ
แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมิลผลการดําเนินงาน แยกตามสาขาการพัฒนาแตละดาน
องคกรที่มีสวนรวมในการติดตามประเมินผล
- สนั บสนุ นให องค กรตาง ๆ เข ามามี ส วนร วมในการติ ดตามประเมิ นผล ได แก ภาครั ฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา ผูนําชุมชนและประชาชน โดยติดตามประเมินผลในภาพรวม
- การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ไดนํากรอบแนวคิดตามที่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ๓ ป ไปสูการปฏิบัติมากนอยเพียงใด
- สภาพการพัฒนาเปนไปตามความตองการที่ใหเกิดขึ้นอยางเปนระบบหรือไม
- ประชาชนไดรับประโยชนคุมคาหรือไม
- ครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุก ๆ ดานหรือไม
หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผล กําหนดหว งเวลาในการติดตามและประเมิ น ผล
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตและแผนงาน / โครงการ ในขณะที่การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่
เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว และกําหนดหวงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการในภาพรวมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง แลวรายงานผลการประเมินผล
และเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได จ ากการติ ด ตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสามป ตอ สภาท อ งถิ่น ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
สรุประยะเวลาในการติดตามประเมินผล และวิธีการติดตามประเมินผล
การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองกําหนด
หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาในแตละ
ยุทธศาสตร ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ
เปนแบบติดตามตนเอง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําตําบล
หนองปลาหมอ ภายใตแผนพัฒนา ๓ ป โดยจะทําการติดตามและประเมินผล พรอมรายงานใหองคการ
บริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ ทราบ 4 เดือน ตอ 1 ครั้ง
ตามปงบประมาณ คือ
ครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม 2557– มกราคม 2558
ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2558
ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน – กันยายน 2558

แลวรายงานผลการประเมินผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
สามป ต อสภาท องถิ่ น ผู บ ริ ห ารท องถิ่ น คณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
************************************************************

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ�า
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI)
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
1
เพื�อให้ราษฎร ( คลองอีสาน
350,000
- จํานวน
โครงการ
ครัวเรือน
งบ
มีนํ�าเพื�อ
เขียว)ขนาด
ก่อสร้างทํานบ
เกษตรกรมีน้ํา
อบต.
การเกษตรที� ความกว้างสัน
กั�นนํ�าฝายถนน
ใชอยางเพียงพอ
เพียงพอ
ฝาย 4 เมตร
นํ�าล้นผ่าน
ยาว 19
(คลองอิสาน
เมตร สันฝาย
เขียว) บ.ศรีสง่า
สูง 2 เมตร
หมู่ที� 2 (ลําดับที�
100,00
เพื�อให้นํ�า
ภายในหมู่บ้าน
2 ก่อสร้างร่อง
- ปญหาน้ําทวม
ขังไดรับการ
บ้าน
ระบายนํ�า
ระบายได้
0 งบ
แกไข
หนองกุง หมู่
ภายในหมู่บ้าน
สะดวก ไม่
อบต.
ที� 1
บ้านหนองกุง หมู่ เกิดการท่วม
ที� 1
ขัง และเน่าเสีย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน
พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ราษฎรมีนํ�าไว้
ใช้เพื�อ
การเกษตร
และอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

นํ�าระบายได้ดี
ขึ�นไม่เกิด
การท่วมขัง
และเน่าเสีย

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ�า
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI)
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
3 ซ่อมแซมร่อง
เพื�อให้นํ�า
ซ่อมแซมและ
1 0 0 , 0 0 ปญหาน้ําทวม
ระบายนํ�าภายใน
ระบายได้
ขุดลอกร่อง
0 งบ ขังไดรับการ
หมู่บ้าน บ้าน
สะดวก ไม่
ระบายนํ�า
อบต. แกไข
หนองกุง หมู่ที� 3 เกิดการท่วม
ภายในหมู่บ้าน
บ้าน
ขัง และเน่าเสีย
หนองกุงหมู่ที�
3

หน่วยงาน
พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
นํ�าระบายได้ดี
ขึ�นไม่เกิด
การท่วมขัง
และเน่าเสีย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ�า
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI)
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
4 ก่อสร้างร่อง
เพื�อให้นํ�า
จากบ้านสมัย
500,000
- ปญหาน้ําทวม
ขังไดรับการ
งบ
นามเกลี�ยงระบายได้
ระบายนํ�า
แกไข
อบต.
บ้านนางเพียร
สะดวก ไม่
บ้านหนองปลา
บุทัน ตาม
เกิดการท่วม
หมอ หมู่ที� 6
ขัง และเน่าเสีย สภาพพื�นที�
(ลําดับที� 1)
5 ก่อสร้างร่อง
- # # # # # # ปญหาน้ําทวม
เพื�อให้นํ�า
หน้าร้าน
ขังไดรับการ
ระบายนํ�า
ระบายได้
สหกรณ์-บ้าน
แกไข
ผอ.ชา ภูผา
บ้านหนองปลา
สะดวก ไม่
หมอ หมู่ที� 7
เกิดการท่วม
ขัง และเน่าเสีย

หน่วยงาน
พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
นํ�าระบายได้ดี
ขึ�นไม่เกิด
การท่วมขัง
และเน่าเสีย

กองช่าง

นํ�าระบายได้ดี
ขึ�นไม่เกิด
การท่วมขัง
และเน่าเสีย

กองช่าง

6 ก่อสร้างร่อง
ระบายนํ�า
บ้านระหอกโพธิ�
หมู่ที� 6

เพื�อให้นํ�า
ก่อสร้างร่อง
ระบายได้
ระบายนํ�า
สะดวก ไม่
ภายในหมู่บ้าน
เกิดการท่วม
ขัง และเน่าเสีย

-

250,00
0 งบ
อบต.

-

ปญหาน้ําทวม
ขังไดรับการ
แกไข

นํ�าระบายได้ดี
ขึ�นไม่เกิด
การท่วมขัง
และเน่าเสีย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ�า
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI)
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
7 ก่อสร้างร่อง
เพื�อให้นํ�า
ก่อสร้างท่อ
- 2 0 0 , 0 0 ปญหาน้ําทวม
ระบายได้
ระบายนํ�า
ระบายนํ�า
0 งบ ขังไดรับการ
บ้านหลุบคา หมู่ที� สะดวก ไม่
( บล๊อคคอน
อบต. แกไข
เกิดการท่วม
7
เวิรส์)หน้าบ้าน
ขัง และเน่าเสีย แม่ดม

หน่วยงาน
พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
นํ�าระบายได้ดี
ขึ�นไม่เกิด
การท่วมขัง
และเน่าเสีย

กองช่าง

8 ยกระดับถนน
คสล. จากบ้าน
พ่อแถม
สินเธาว์-บ้านพ่อ
แสน รอนณรงค์
บ้านหนองกุง
หมู่ที� 1 (ลําดับที�
1)

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ยกระดับถนน
คสล. จาก
บ้านพ่อแถม
สินเธาว์-บ้าน
พ่อแสน รอน
ณรงค์ บ้าน
หนองกุง หมู่
ที� 1 กว้าง
4 . 0 0 เมตร

448,000
งบ
อบต.

-

- ถนน
คสล.
จํานวน 1
เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ�า
งบประมาณและที�มา
เป้าหมาย
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI)
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
9 ยกระดับถนน
- 2 5 0 , 0 0 ถนน
เพื�อให้การ
ยกระดับถนน
คสล. จาก
คสล. จากหน้า
สัญจรของ
0 งบ คสล.
บ้านพ่อแถม
วัด-บ้านแม่เหรียญ ประชาชน
อบต. จํานวน 1
บ้านหนองกุง
เส้น
สินเธาว์-บ้าน
สะดวกขึ�น
หมู่ที� 1
พ่อแสน อรนร
รงค์ บ้าน
หนองกุง หมู่
ที� 1

หน่วยงาน
พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
นํ�าระบายได้ดี
ขึ�นไม่เกิด
การท่วมขัง
และเน่าเสีย

กองช่าง

1 0 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน
หนองกุง หมู่ที� 1

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน
คสล.จากบ้าน
พ่อขุน เล่ห์
กล-บ้านพ่อ
วิเชียร พรมรูป

-

200,00
0 งบ
อบต.

- ถนน
คสล.
จํานวน 1
เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ�า
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
หน่วยงาน
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
1 1 โครงการก่อสร้าง
เพื�อให้การ ก่อสร้างถนน
- 2 5 0 , 0 0 ถนน
ประชาชนมี
กองช่าง
้
ั
โ
ี ่
ใ ้ใ

ถนน คสล.บ้าน
ศรีสง่า หมู่ที� 2
12

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คสล.บ้านหนอง
กุง หมู่ที� 3
(ลําดับที� 1)

1 3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน
หนองกุง หมู่ที� 3

สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น
เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

คสล.โรงสีพ่อ
รินทร์-สวนแม่
หนชอบ
ก่อสร้างถนน
คสล.ข้าง
โรงเรียนบ้าน
หนองกุง-ทาง
ไปบ้านร่องดูก
กว้าง 5
เมตร ยาว
2 5 0 เมตร
ก่อสร้างถนน
คสล.บ้านนาย
สมหมายหนองวารี

0 งบ
อบต.
450,000
งบ
อบต.

-

คสล.
จํานวน 1
เส้น
- ถนน
คสล.
จํานวน 1
เส้น

ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น
ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

2 5 0 , 0 0 ถนน
0 งบ คสล.
อบต. จํานวน 1
เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

-

-

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ�า
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
หน่วยงาน
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)

1 4 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน
ห้วยเสียว หมู่ที� 4

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน
คสล.บ้านห้วย
เสียว-บ้าน
หนองปลาหมอ

-

1 5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน
ห้วยเสียว หมู่ที� 4

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น
เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน
คสล.ซอย
บ้านนางอรทัย

-

16 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คสล.บ้าน
ผักหวาน หมู่ที� 5
(ลําดับที� 1 )

ก่อสร้างถนน
คสล.ข้างวัด
อรัญวาส-ดอน
ปู่ตา กว้าง
4 . 0 0 เมตร
ยาว 150

- ถนน
คสล.
จํานวน 1
เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

# # # # # ถนน
คสล.
จํานวน 1
เส้น
- ถนน
คสล.
จํานวน 1
เส้น

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น
ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

250,00
0 งบ
อบต.

336,000
งบ
อบต.

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์

การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ�า

กองช่าง

เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
2560
2561
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
1 7 โครงการก่อสร้าง
เพื�อให้การ ก่อสร้างถนน
- 250,00
ถนน คสล.บ้าน
สัญจรของ คสล.เส้น
0
ผักหวาน หมู่ที� 5
ประชาชน กลางหมู่บ้าน
งบ
สะดวกขึ�น
อบต.
1 8 โครงการก่อสร้าง
เพื�อให้การ ก่อสร้างถนน
- 150,00
ถนน คสล.บ้าน
สัญจรของ คสล.บ้าน ส.
0
หนองปลาหมอ
ประชาชน อบต.บุญถิ�นงบ
หมู่ที� 6
สะดวกขึ�น บ้านพ่อไพจิตร
อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ

หน่วยงาน
ตัวชี�วัด (KPI)

ถนน
คสล.
จํานวน 1
เส้น
ถนน
คสล.
จํานวน 1
เส้น

พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น
ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

กองช่าง

กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ�า
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
หน่วยงาน
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559

1 9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน
หนองปลาหมอ
หม่ที� 7
2 0 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน
หนองปลาหมอ
หม่ที� 7
21 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คสล.บ้าน
ผักหวาน หมู่ที� 8
สายศรรามทางลาดยาง

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น
เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น
เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

จากบ้าน พ่อ
หวัง-บ้านพ่อ
สวย
จากบ้านแม่
ปัสสา-วัดสระ
บัวรอง
ก่อสร้างถนน
คสล. กว้าง
4 . 0 0 เมตร
ยาว 200
เมตร หนา
0 1 5 เมตร

(บาท)
-

(บาท) (บาท)
# # # # # # ถนน
คสล.
จํานวน 1
เส้น
- ######
- ถนน
คสล.
จํานวน 1
เส้น
######
- ถนน
คสล.
จํานวน 1
เส้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ

ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น
ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น
ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ�า
งบประมาณและที�มา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559

2 2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน
ผักหวาน หมู่ที� 8

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน
คสล.บ้านพ่อ
วัง แบบบางสามแยกบ้าน
แม่จํารัส

23 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คสล.บ้านเหล่า
โนนคูณ หมู่ที� 2
ต.โนนศิลา
จํานวน 2 จุด
(ลําดับที�1)

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

1 . สามแยกนา
พ่อดี-นาพ่อ
บุญส่ง
285,000
2 . บ้านแม่
จอม-บ้านนาง
ฉวีวรรณ เพีย
โครต
224,000

2 4 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน
ขอนสัก หมู่ที� 4
ตําบลโนนศิลา

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ก่อสร้างถนน
คสล.สาย
โรงงาน
พลาสติก

(บาท) (บาท) (บาท)
- ######
- ถนน
คสล.
จํานวน 1
เส้น

ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

ถนน
คสล.
จํานวน 2
เส้น

ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

######

-

250,00
0 งบ
อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

-

-

ถนน
ประชาชนมี
คสล.
ถนนใช้ในการ
จํานวน 1
คมนาคม
เส้น
สะดวกขึ�น

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์

ที�
25

26

27

การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ�า
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
เพื�อให้การ
ก่อสร้างถนน
- ถนน
โครงการ
สัญจรของ
คสล.จากลาน 3 0 0 , 0 0 0
คสล.
ก่อสร้างถนน
งบ
ประชาชน
อ้อยดาวศรีบุญ
จํานวน 1
คสล.บ้านตอ
เส้น
อบต.
สะดวกขึ�น
เรือง-ถนนใหญ่
ประดู่ หมู่ที� 5
ต โนนศิลา
เพื�อให้การ
ก่อสร้างถนน
- ถนน
โครงการ
สัญจรของ
คสล.จากบ้าน 3 0 0 , 0 0 0
คสล.
ก่อสร้างถนน
งบ
ระหอกโพธิ-�
จํานวน 1
คสล.บ้านระหอก ประชาชน
เส้น
อบต.
บ้านน้อย
โพธิ� หมู่ที� 6 ต. สะดวกขึ�น
โนนศิลา
โครงการก่อสร้าง เพื�อให้การ
ก่อสร้างถนน
ถนน
ถนน คสล.บ้านระ สัญจรของ
คสล.จากบ้าน
2 5 0 , 0 0 คสล.
หอกโพธิ� หมู่ที� 6 ประชาชน
พ่อคํา-วัดป่า
0 งบ จํานวน 1
ต.โนนศิลา
เส้น
สะดวกขึ�น
สามัครคีธรรม
อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ

หน่วยงาน
พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น
ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น
ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ�า
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI)
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
2 8 โครงการก่อสร้าง เพื�อให้การ
ก่อสร้างถนน
- ถนน
ถนน คสล.บ้าน
สัญจรของ
คสล.จากบ้าน
คสล.
250,00
หลุบคา หมู่ที� 7 ประชาชน
แม่อวน-นา
จํานวน 1
0 งบ
ต.โนนศิลา
เส้น
สะดวกขึ�น
พ่อบัติ
อบต.
2 9 ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก
บ้านผักหวาน หมู่
ที� 5 จํานวน 2 จุด
3 0 ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก
บ้านผักหวาน หมู่
ที� 8 จํานวน 2 จุด

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น
เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

1 . เส้นโรงใหม
วัยอ่อน
2.
ข้างวัดอรัญญ
วาส-โสกรัง
1 . เส้น
โรงเรียนบ้าน
ผักหวาน-นา
แม่หนูพิษ
โนนเปือย
2 . นาแม่สุ

-

-

- ปรับปรุง
ถนน
300,00
จํานวน 2
0 งบ
เส้น
อบต.
ปรับปรุง
3 0 0 , 0 0 ถนน
0 งบ จํานวน 2
เส้น
อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ�า

หน่วยงาน
พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น
ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น
ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท)
3 1 ปรับปรุงถนนดิน
เพื�อให้การ
1 . เส้นนาพ่อ
บุญมา-สาม
พร้อมลงหินคลุก
สัญจรของ
แยกบ้านหลุบ
บ้านเหล่าโนนคูณ ประชาชน
หมู่ที� 2 ต.โนน สะดวกขึ�น
คา
2.นา
ศิลา จํานวน 2 จุด
พ่อส่ง-นานาง
ฉวี
วรรณ
3 2 ปรับปรุงถนนดิน
เพื�อให้การ
ปรับ
ปรุงถนน
พร้อมลงหินคลุก
บ้านตอประดู่ หมู่
ที� 5 ต โนนศิลา
3 3 ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก
บ้านตอประดู่ หมู่
ที� 5 ต.โนนศิลา

สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น
เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

3 4 ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก
บ้านหลุบคา หมู่ที�
7 ต.โนนศิลา

เพื�อให้การ
สัญจรของ
ประชาชน
สะดวกขึ�น

ดินพร้อมลง
หินคลุกบ่อ
ขยะ-บ้านระ
ปรับปรุงถนน
ดินพร้อมลง
หินคลุกลาน
อ้อยวีรดา-นา
พ่อกหลาบ
ปรับปรุงถนน
ดินพร้อมลง
หินคลุกสาม
แยกนาพ่อใจลําห้วยเสียว

-

-

2560
(บาท)
-

2561
(บาท)

ที�รับผิดชอบ
พธ์ที�คาดว่าจะไ

ปรับปรุง
3 0 0 , 0 0 ถนน
0 งบ จํานวน 2
เส้น
อบต.

ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

- ปรับปรุง
ถนน
300,00
จํานวน 1
0 งบ
เส้น
อบต
ปรับปรุง
3 0 0 , 0 0 ถนน
0 งบ จํานวน 1
เส้น
อบต.

ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น
ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

ปรับปรุง
2 5 0 , 0 0 ถนน
0 งบ จํานวน 1
เส้น
อบต.

ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์

ตัวชี�วัด (KPI)

การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน

แนวทางที� 2 การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตร ขยายไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
หน่วยงาน
2560
2561
ที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไ
(บาท)
-

1 ขยายเขตไฟฟ้า
เพื�อการเกษตร
บ้านหนองกุงหมู่ที�
1

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

บ้านหนองกุง
หมู่ที� 1

2 ขยายเขตไฟฟ้า
เพื�อการเกษตร
บ้านหนองกุง หมู่
ที� 3 จํานวน 2 จุด

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

บ้านหนองกุง
หมู่ที� 1 1.
บ.หนองกุง-บ.
ร่องดูก 2.นา
พ่อหนามหนองวารี

3 ขยายเขตไฟฟ้า
เพื�อการเกษตร
บ้านห้วยเสียว
หมู่ที� 4(ลําดับที� 1)

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ภายในหมู่บ้าน 2 0 0 , 0 0 0
งบ
อบต.

-

(บาท)
200,00
0 งบ
อบต.

(บาท)
- ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

-

3 0 0 , 0 0 ประชาชนมี
0 งบ ไฟฟาใชทั่วถึง
อบต.

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

-

- ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 2 การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตร ขยายไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
หน่วยงาน
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
4 ขยายเขตไฟฟ้า
เพื�อให้การ
บ้านเส้นโรง
2 0 0 , 0 0 ประชาชนมี
ประชาชน
กองช่าง
เพื�อการเกษตร
บริการด้าน
ไหมวัยอ่อน
0 งบ ไฟฟาใชทั่วถึง ได้รับความ
บ้านผักหวาน หมู่ ไฟฟ้า
สะดวกจาก
อบต.
ที� 5
สาธารณะ
ระบบ
อย่างทั�วถึง
สาธารณูปโภค
ครอบคลุม
5 ขยายเขตไฟฟ้า
เพื�อการเกษตร
บ้านขอนสัก หมู่ที�
4 ตําบลโนนศิลา

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ภายในหมู่บ้าน

-

200,00
0 งบ
อบต.

- ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

6 ขยายเขตไฟฟ้า
เพื�อการเกษตร
บ้านตอประดู่ หมู่
ที� 5 ตําบลโนน
ศิลา

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ภายในหมู่บ้าน

-

7 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง บ้านหนอง
กุง หมู่ที� 1

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง
จํานวน 10 จุด

-

-

-

2 0 0 , 0 0 ประชาชนมี
0 งบ ไฟฟาใชทั่วถึง
อบต.

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

2 5 0 , 0 0 ถนนมีแสงสวาง ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
0 งบ เพียงพอ
สะดวกจาก
อบต.
ระบบ
สาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 2 การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตร ขยายไฟฟ้าสาธารณะ
งบประมาณและที�มา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)

8 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง บ้านหนอง
กุง หมู่ที� 3

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง
จํานวน 10 จุด

9 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง บ้านห้วย
เสียว หมู่ที� 4
(ลําดับที� 1)

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
250,000
งบ
แสงสว่าง
จํานวน 10 จุด อบต.

-

- ถนนมีแสงสวาง ประชาชน
กองช่าง
เพียงพอ
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

1 0 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง บ้านหนอง
ปลาหมอ หมู่ที� 6

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง
จํานวน 15 จุด

-

3 7 5 , 0 0 ถนนมีแสงสวาง ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
0 งบ เพียงพอ
สะดวกจาก
อบต.
ระบบ
สาธารณูปโภค

11 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง บ้าน
หนองปลาหมอ
หมู่ที� 7 (ลําดับที�
1)

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
250,000
งบ
แสงสว่าง
จํานวน 10 จุด อบต.

-

- ถนนมีแสงสวาง ประชาชน
กองช่าง
เพียงพอ
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

- 250,00
0 งบ
อบต.

-

กองช่าง
- ถนนมีแสงสวาง ประชาชน
เพียงพอ
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 2 การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตร ขยายไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
หน่วยงาน
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
1 2 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
เพื�อให้การ
ติดตั�งไฟฟ้า
- 250,00
กองช่าง
- ถนนมีแสงสวาง ประชาชน
เพียงพอ
สว่าง บ้านเหล่า
บริการด้าน
แสงสว่าง
ได้รับความ
0 งบ
โนนคูณ หมู่ที� 2
ไฟฟ้า
จํานวน 10 จุด
สะดวกจาก
อบต.
ตําบลโนนศิลา
สาธารณะ
ระบบ
อย่างทั�วถึง
สาธารณูปโภค
ครอบคลุม
1 3 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง บ้านขอนสัก
หมู่ที� 4 ตําบล
โนนศิลา

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง
จํานวน 10 จุด

-

-

2 5 0 , 0 0 ถนนมีแสงสวาง ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
0 งบ เพียงพอ
สะดวกจาก
อบต.
ระบบ
สาธารณูปโภค

1 4 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง บ้านตอ
ประดู่ หมู่ที� 5
ตําบลโนนศิลา

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง
จํานวน 10 จุด

-

1 5 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง บ้านระหอก
โพธิ� หมู่ที� 6
ตําบลโนนศิลา

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง
จํานวน 10 จุด

-

-

2 5 0 , 0 0 ถนนมีแสงสวาง ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
0 งบ เพียงพอ
สะดวกจาก
อบต.
ระบบ
สาธารณูปโภค

250,00
0 งบ
อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ

-

ถนนมีแสงสวาง ประชาชน
กองช่าง
เพียงพอ
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 2 การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตร ขยายไฟฟ้าสาธารณะ
งบประมาณและที�มา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)

1 6 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง บ้านหลุบคา
หมู่ที� 7 ตําบล
โนนศิลา

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสว่าง
จํานวน 10 จุด

1 7 ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่าง พลังงาน
แสงอาทิตย์

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

จํานวน 13
หมู่บ้าน

######

1 8 ขยายเขตไฟฟ้า
เพื�อการเกษตร
บ้านหนองปลา
หมอ หมู่ที� 6

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื�อ
การเกษตร
คลองอิสาน
เขียว

-

1 9 ไฟฟ้าขยายเขต,
ไฟฟ้าแสงสว่าง
, และซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในพื�นที�
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนอง
ปลาหมอ

เพื�อให้การ
บริการด้าน
ไฟฟ้า
สาธารณะ
อย่างทั�วถึง
ครอบคลุม

จํานวน 13
หมู่บ้าน

######

2 5 0 , 0 0 ถนนมีแสงสวาง ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
0 งบ เพียงพอ
สะดวกจาก
อบต.
ระบบ
สาธารณูปโภค

-

-

200,00
0 งบ
อบต.

-

- ถนนมีแสงสวาง ประชาชน
กองช่าง
เพียงพอ
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ถนนมีแสงสวาง ประชาชน
กองช่าง
เพียงพอ
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
- ประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง
และ ถนนมีแสง
สวางเพียงพอ

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกจาก
ระบบ
สาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 3 ก่อสร้างและขยายเขตประปา
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI)
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างระบบ
เพื�อให้
ก่อสร้างระบบ
300,00
- จํานวน
ครัวเรือนมีน้ํา
ประปาหมู่บ้าน
ประชาชนใน
ประปาหมู่บ้าน
0 งบ
ใชอยางเพียงพอ
บ้านหนอง
บ้านหนองปลา
หมู่บ้านมี
อบต.
ปลาหมอ หมู่
หมอ หมู่ที� 6
นํ�าประปาใช้
อย่างเพียงพอ ที� 6 พร้อม
วางท่อประปา
2 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน
บ้านผักหวาน หมู่
ที� 8

เพื�อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
นํ�าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน
บ้าน
ผักหวาน หมู่
ที� 8 พร้อม

-

-

หน่วยงาน
พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ประชาชนมีนํ�า กองช่าง
ใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค อย่าง
พอเพียง

3 0 0 , 0 0 จํานวน
ประชาชนมีนํ�า กองช่าง
0 งบ ครัวเรือนมีน้ํา ใช๎ในการ
อบต. ใชอยางเพียงพอ อุปโภคบริโภค อย่าง
พอเพียง

3 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน
บ้านหลุบคา หมู่
ที� 7 ต.โนนศิลา
(ลําดับที� 1)

เพื�อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
นํ�าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

โดยการติดตั�ง
ถัง ขนาด
ความจุไม่น้อย
กว่า 12.00
ลบ.ม. ความ
สูงหอถังไม่
น้อยกว่า
1 2 . 6 0 เมตร

500,000
งบ
อบต.

-

- จํานวน
ประชาชนมีนํ�า กองช่าง
ครัวเรือนมีน้ํา ใช๎ในการ
ใชอยางเพียงพอ อุปโภคบริโภค อย่าง
พอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 3 ก่อสร้างและขยายเขตประปา
งบประมาณและที�มา
เป้าหมาย
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI)
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
4 ขยายเขตประปา
1 0 0 , 0 0 ระบบประปา
เพื�อให้
ขยายเขต
บ้านผักหวาน หมู่ ประชาชนใน
ประปาซอย
0 งบ หมูบานมี
อบต. ประสิทธิภาพ
ที� 5
หมู่บ้านมี
โรงไหมวัย
นํ�าประปาใช้
อ่อน โดยวาง
อย่างเพียงพอ ท่อ PVC

หน่วยงาน
พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ระบบประปา
กองช่าง
หมู่บ้าน
สามารถใช้
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

5 ขยายเขตประปา
บ้านผักหวาน หมู่
ที� 8

เพื�อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
นํ�าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

ขยายเขต
ประปานานาง
เรืองระวี-นา
นายฤทธิ�เดช

- 100,00
0 งบ
อบต.

6 ขยายเขตประปา
บ้านเหล่าโนนคูณ
หมู่ที� 2 ตําบล
โนนศิลา

เพื�อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
นํ�าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

ขยายเขต
ประปาภายใน
หมู่บ้าน โดย
วางท่อ PVC
ขนาด 2
นิ�ว
ขด

-

-

ระบบประปา
หมูบานมี
ประสิทธิภาพ

ระบบประปา
กองช่าง
หมู่บ้าน
สามารถใช้
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1 0 0 , 0 0 ระบบประปา
0 งบ หมูบานมี
อบต. ประสิทธิภาพ

ระบบประปา
กองช่าง
หมู่บ้าน
สามารถใช้
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 3 ก่อสร้างและขยายเขตประปา
งบประมาณและที�มา
เป้าหมาย
2560
2561
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี�วัด (KPI)

หน่วยงาน
พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ

7 ขยายเขตประปา
บ้านขอนสัก
หมู่ที� 4 ตําบล
โนนศิลา
(ลําดับที� 1)

เพื�อให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
นํ�าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

8 เจาะบ่อบาดาล
เพื�อการเกษตร

เพื�อให้
จํานวน 13
ประชาชนมีนํ�า หมูบ
่ ้าน
เพื�อใช้
อุปโภคบริโภคใช้
อย่างเพียงพอ

300,000
งบ
อบต.

-

9 ก่อสร้าง และ
ซ่อมแซมระบบ
ประปา ภายใน
พื�นที�รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนอง
ปลาหมอ

เพื�อให้
จํานวน 13
ประชาชนมี
หมูบ
่ ้าน
นํ�าประปาเพื�อ
ใช้อุปโภคบริโภคใช้
อย่างเพียงพอ

400,000
งบ
อบต.

-

ขยายเขต
ประปาภายใน
หมู่บ้าน โดย
วางท่อ PVC
ขนาด 2
นิ�ว
ยาว
2 , 0 0 0 เมตร
ขุดพร้อมฝัง
กลบ

200,000

- ระบบประปา
หมูบานมี
ประสิทธิภาพ

ระบบประปา
กองช่าง
หมู่บ้าน
สามารถใช้
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

-

ระบบประปา
หมูบานมี
ประสิทธิภาพ

ระบบประปา
กองช่าง
หมู่บ้าน
สามารถใช้
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

-

ระบบประปา
หมูบานมี
ประสิทธิภาพ

ระบบประปา
กองช่าง
หมู่บ้าน
สามารถใช้
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

-

งบ
อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 4 การบริการสาธารณะที�พึงได้รับ
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
2560
2561
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี�วัด (KPI)

หน่วยงาน
พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ

1 ติดตั�งเสียงตาม
สาย พร้อม
อุปกรณ์ ครบชุด
บ้านหนองกุง
หมู่ที� 3

เพื�อให้
ประชาชน
ได้ร้บข้อมูล
ข่าวสารได้
อย่างทั�วถึง
ทุกครัวเรือน

ติดตั�งเสียง
ตามสาย
รายละเอียด
ดังนี�
( 1 . ) เครื�อง
ขยายเสียง
ขนาด 2000
วัตต์ 1
เครื�อง
( 2 . ) เครื�องเล่น
แผ่นซีดี 1
เครื�อง
( 3 . ) สายไฟ
เครื�องเสียง
ยาว 100
เมตร (4) ฮอ
ลกระจายเสียง
8 ตัว(5)
ไมค์สาย 2 ตัว

-

-

5 0 , 0 0 0 จํานวนหอ
งบ กระจายขาว
อบต. และเสียงตาม
สาย ที่ใชงานได

ประชาชน
ได้ร้บข้อมูล
ข่าวสารได้
อย่างทั�วถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 4 การบริการสาธารณะที�พึงได้รับ
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
หน่วยงาน
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI) พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
2 ต่อเติมศาลา
เพื�อให้มีพื�นที� ต่อเติมศาลา
2 5 0 , 0 0 ศาลา
ให้มีพื�นที�ใช้
กองช่าง
อเนกประสงค์
ใช้ประโยชน์
อเนกประสงค์
0 งบ เอนกประส ประโยชน์เพิ�ม
อบต. งค์ 1
บ้านผักหวาน หมู่ เพิ�มมากขึ�น
มากขึ�น
ที� 8
หลัง
เพื�อปรับปรุง
ปรับปรุงภูมิ
100,000
- จํานวนกิจกรรม ทัศนียภาพ
สํานักปลัด
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์
งบ
ภายในเขตพื�นที�
ภูมิทัศน์ที�
ทัศน์ภายใน
และ
อบต.
รับผิดชอบ
เสื�อมโทรม
หมู่บ้าน
สิ�งแวดล้อม
องค์การบริหาร
ให้ร่มรื�น และ จํานวน 13
ได้รับการ
ส่วนตําบลหนอง
สะอาด
หมู่บ้าน
ปรับปรุงให้ดี
ปลาหมอ
ขึ�น
4 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนอง
ปลาหมอ

เพื�อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ และ
เป็นสถานที�
บริการ
ประชาชน
ให้

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน
บริเวณ
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลหนอง

100,000
งบ
อบต.

-

- จํานวนกิจกรรม ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เข้ารับบริการ
และ
สถานที�

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 4 การบริการสาธารณะที�พึงได้รับ
เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI)
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการจัดซื�อรถ เพื�อเป็นการ
จัดซื�อรถขขยะ 2 , 3 0 0 , 0
- ปริมาณขยะ
ลดลง
จํานวน 1 0 0 งบ
ขยะ
กําจัดขยะมูล
คัน
อบต.
ฝอยให้ถูก
สุขลักษณะ
6 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสํานักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนอง
ปลาหมอ

เพื�อปรับปรุง
อาคาร
สํานักงานให้
มีสภาพพร้อม
ใช้งาน

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคาร
สํานักงาน
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลหนอง
ปลาหมอ

500,000
งบ
อบต.

-

-

จํานวน
ผูใชบริการ

หน่วยงาน
พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
กําจัดสิ�ง
ปฏิกูลในเขต
ตําบลเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

ปรับปรุง
กองช่าง
อาคาร
สํานักงานและ
โรงจอดรถ
ให้มีความ
พร้อมในการ
ปฎิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน

7 ปรับปรุงซ่อมแซม
โรงจอดรถ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนอง
ปลาหมอ

เพื�อปรับปรุง
ซ่อมแซมโรง
จอดรถ ให้มี
สภาพพร้อม
ใช้งาน

ปรับปรุง
ซ่อมแซมโรง
จอดรถ
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลหนอง
ปลาหมอ

350,000
งบ
อบต.

-

-

จํานวน
ผูใชบริการ

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
โรงจอดรถให้
มีสภาพพร้อม
ใช้งานและ
บริการ
ประชาชน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ ให้เป็นชุมชนที�น่าอยู่และยั�งยืน
แนวทางที� 1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายนํ�า
เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
2560
2561 ตัวชี�วัด (KPI)
ที� โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2559
(บาท) (บาท) (บาท)
3 5 ปรับปรุงถนนคัน
เพื�อให้การ
ปรับปรุงถนน
ปรับปรุง
คูอิสานลําห้วย
สัญจรของ
คันคูลําห้วย
2 5 0 , 0 0 ถนน
แฮด บ้านหนอง
ประชาชน
แฮดพร้อม
0 งบ จํานวน 1
เส้น
กุงหมู่ที� 1 ตําบล สะดวกขึ�น
เกลี�ยเรียบ
อบต.
หนองปลาหมอ

หน่วยงาน
พธ์ที�คาดว่าจะไที�รับผิดชอบ
ประชาชนมี
กองช่าง
ถนนใช้ในการ
คมนาคม
สะดวกขึ�น

3 6 ก่อสร้าง และ
ซ่อมแซม ถนน
ท่อระบายนํ�า
ทํานบกั�นนํ�า
ภายในพื�นที�
ป

เพื�อแก้ไข
จํานวน 13
ปัญหาความ
หมูบ้าน
เดือดร้อน
ของประชาชน
ในพื�นที�

500,000
งบ
อบต.

-

-

ปญหาความ
ปญหาความเดือดรอน กองช่าง
เดือดรอนของ ของประชาชนในพื้นที่
ประชาชนใน ไดรับการแกไข
พื้นที่ไดรับการ
แกไข

