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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมีความเข้าใจปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นและมีภารกิจอำนาจหน้าที่มากมายที่จะต้องปฏิบัติ และส่วนราชการต่างๆได้ถ่ายโอนภารกิจ
ต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
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สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สภาพทั่วไป
ทีต่ ั้ง
องค์การบริห ารส่ วนตำบลหนองหาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอหนองหาน 1 กิโลเมตร และห่างจากตัว
จังหวัดอุดรธานี 33 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากอำเภอหนองหานถึงจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 35 นาที
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 43,638 ไร่ หรือ 69.98 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ประชากร ประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน มีจำนวน
ประชากรทั้งหมด 11,629 คน และจำนวนครัวเรือนทัง้ หมด 3,812 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558 จากสำนักบริหารการทะเบียน
อ.หนองหาน )

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน
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หนองงิ้ว
หนองหาน
เชียงงาม
ยาง
ม่วง
หนองหาน
หนองบ่อ
โพนยอ
โสกหมู
หนองหาน
หนองหาน
ม่วง
หัวเชียง
หนองบ่อ
เชียงงาม
โสกหมู

ชาย
361
14
401
336
535
147
470
420
373
67
344
468
336
472
445
376

ประชากร (คน)
หญิง
รวม
351
712
20
34
414
815
317
653
578
1113
137
284
482
952
371
791
368
741
65
132
328
672
464
932
353
689
506
978
416
861
343
719

จำนวนครัวเรือน
203
12
231
190
319
133
335
223
183
55
345
276
360
311
333
161
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ยาง
รวม

272
5,837

279
5,792

551
11,629

142
3,812

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
การคมนาคม ตำบลหนองหานมี ก ารติ ด ต่ อ ระหว่ า งหมู่ บ้ าน,ตำบล,อำเภอและจั ง หวั ด มี ลั ก ษณะเป็ น
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง ได้แก่
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22 ถนนลาดยางระหว่างจังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนคร
2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2312 ถนนลาดยางระหว่างอำเภอหนองหาน-อำเภอเพ็ญ
3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2023 ถนนลาดยางระหว่างอำเภอหนองหาน-อำเภอกุมภวาปี
การศึกษา
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีสถานศึกษา ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
จำนวน 2 แห่ง ซึ่งมีจำนวนนักเรียน ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง
จำนวนนักเรียน 74 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู
จำนวนนักเรียน 50 คน
- โรงเรียนประถมศึกษา
จำนวน 7 แห่ง ซึ่งมีจำนวนนักเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง
จำนวนนักเรียน 166 คน
2. โรงเรียนบ้านโสกหมู
จำนวนนักเรียน 151 คน
3. โรงเรียนบ้านดงโพนยอ
จำนวนนักเรียน 69 คน
4. โรงเรียนบ้านเชียงงาม
จำนวนนักเรียน 102 คน
5. โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว
จำนวนนักเรียน 35 คน
6. โรงเรียนบ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาประชานุสรณ์)
จำนวนนักเรียน 125 คน
7. โรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)
จำนวนนักเรียน 53 คน
- โรงเรียนอาชีวศึกษา
จำนวน 1 แห่ง
สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลัก ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ข้าว
ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง การทำการเกษตรในตำบลเป็นลักษณะดั้งเดิม โดยอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นสำคัญ
ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรกรรม ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย และการบริการ
สภาพทางสังคม

ด้านสังคม
ชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีชุมชนทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ดังนี่
ผู้นำชุมชน
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หมู่ที่ 1 บ้านหนองงิ้ว
นายอินทร์เขียน เมืองเลน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2 บ้านหนองหาน
นายจิระศักดิ์ จำนงค์นิจ
กำนันตำบลหนองหาน
หมู่ที่ 3 บ้านเชียงงาม
นายสุรพล แจ้งดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4 บ้านยาง
นายโชคอนันต์ รัฐบันรินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5 บ้านม่วง
นายนัฐไกร นากลาง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหาน
นายพิชิต มณีเพชร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ
นายอดุลย์ ชัยนิคม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้นำชุมชน
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หมู่ที่ 8 บ้านโพนยอ
นายบุญน้อม นรินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
หมูท่ ี่ 9 บ้านโสกหมู
นายชาญยุทธ์ ทุ่มกระเดิ่อง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10 บ้านหนองหาน
นายสมคิด ทองแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11 บ้านหนองหาน
นางกัลยาณี ไชยเชียงพิณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12 บ้านม่วง
นายอำนาจ สิงห์สาธร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13 บ้านหัวเชียง
นายไชยยันต์ สุทธิบริบาล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ
นางยุวดี ริยะสุ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 15 บ้านเชียงงาม
นายอาคม จวงทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
หมู่ที่ 16 บ้านโสกหมู
นายพันนา ทับละคร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16
หมู่ที่ 17 บ้านยาง
นายกมล ศรีบุโฮม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17
ศาสนา
ชุมชนในเขตพื้น ที่ขององค์การบริห ารส่ วนตำบลหนองหาน มีผู้ นับถือศาสนาพุทธ 100 % ของจำนวน
ประชากรทั้งหมด และมีวัดประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน คือ
(1) ประเพณีสงกรานต์ ห้วงเดือนเมษายนของทุกปี
(2) ประเพณีงานบุญประจำปีของแต่ละชุมชน
(3) ประเพณีลอยกระทง ห้วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

จุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

4. การพัฒนาด้านการศึกษา
และสังคม
จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
ของ อบต.
หนองหาน

3. การพัฒนาด้านสังคม
7. การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

6. 6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559-2561 )
*******************************************
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จั งหวั ด อุ ด รธานี ได้ จั ด ทำและทบทวน
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ใน
การประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลหนองหาน สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจำปี 2558 เมื่ อ วัน ที่ 21
พฤษภาคม 2558 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานได้พิจารณาอนุมัติแล้ว นั้น
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้อ 17 และข้อ 18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอั น มี ลั กษณะเป็ น การกำหนดรายละเอีย ดแผนงานโครงการพั ฒ นาที่ จัด ทำขึ้ น สำหรับ
ปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนขั้นก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวน
และปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
แผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ขององค์การบริห ารส่ว นตำบลหนองหานเป็น แผนพั ฒ นาที่ได้
ทบทวน ปรับปรุง โดยการกำหนดรายละเอียดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ และจัดลำดับความสำคัญของ
โครงการใหม่ที่ได้จัดลำดับความสำคัญและความต้องการเร่งด่วนจากการประชาคมหมู่บ้านที่เป็น ความต้องการของ
ประชาชนและการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดงเกิดประโยชน์สูงสุด
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
(1) เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานในระยะสามปี
(พ.ศ.2559 - 2561)
(2) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
(3) เพื่อกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการที่จะจัดทำเพื่อพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปี (พ.ศ.2559 2561)
(4) เพื่อเป็นเครื่องมือที่คณะผู้บริหารใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
(5) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติตำบล
(6) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิ่น
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาคมหมู่บ้ านและชุมชน โดยให้น ำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒ นาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา ความต้องการ
และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
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(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป
ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลหนองหาน ได้
ดำเนินการโดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่บ้าน ประชาคมตำบล ตลอดจนหน่วยงานของ
ภาครัฐหรือองค์กรเอกชนต่างๆ ได้มีการระดมความคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบลให้มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป
1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
(1) เป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561)
(2) เป็ น แนวทางกำหนดรายละเอีย ดแผนงานโครงการที่ จะจั ดทำเพื่ อ พั ฒ นาในช่ ว งระยะเวลาสามปี
พ.ศ. 2559 - 2561
(3) เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
(4) เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิ่น

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)
( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหาน
2.1.1 จุดแข็ง(Strength)
1.ระบบการบริหาร
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- การมอบอำนาจ หรือมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
- ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน
2. ระบบข้อมูลข่าวสาร
- มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมสำหรับการใช้ การเชื่อมโยง
ข้อมูลกับครือขายกับกลุ่ม องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ สามารถนำระบบข้อมูลมาพัฒนา
โครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้
3. อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่อง มีแผนอัตรากำลัง
บุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่
4. การเงิน งบประมาณ
- การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติหลายสายเหมาะแก่การทำการเกษตร
6. สถานที่ปฏิบัติงาน
- อาคารสถานที่ปฏิบัติงานกว้างขว้างสะดวกในการปฏิบัติงานและการมาติดต่อราชการของ
ประชาชน
2.1.2 จุดอ่อน(Weakness)
1. ระบบการบริหาร
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน
2. ระบบข้อมูล
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- ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนคลอบคลุมทุกด้าน
2.1.3 โอกาส(Opportunity)
- นโยบายรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการเอื้อต่อการบริหารจัดการองค์การนำไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
- ไม่พบปัญหาขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรง
- สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดินดีน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช/ผลไม้ทุกชนิด
- มีแหล่งน้ำธรรมชาติหนองน้ำหนองบ่อ สามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่นเพื่อพักผ่อนหย่อน
ใจและออกกำลังกาย
- ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทำกิจกรรมร่วมกันโดยการออกกำลังกายเล่นกีฬาในตอนเย็นหลัง
เสร็จภารกิจประจำวันรวมกลุ่มกันวิ่งออกกำลังกายบริเวณริมหนองบ่อทั้งตอนเช้าและตอนเย็น
- มีจำนวนประชากรประมาณ 11,629 กว่าคน พื้นที่ 69.98 ตารางกิโลเมตร ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลประชาชนมีการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำค่อนข้างทันสมัย
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นบางส่วนที่อนุรักษ์และผสมผสานในการสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้
เป็นอย่างดี
2.1.4 ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Thtreat)
- ท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทำให้การบริหารจัดการไม่เป็น
เอกเทศ มีความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาให้แก่ท้องถิ่น เพราะต้องขออนุมัติขออนุญาตดำเนิน
งานจากหน่วยงานผู้ดูแล
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายหรือระเบียบชุมชน
- ประชาชนในท้องถิ่น ขาดการรวมตัวกันเป็นชุมชนเข้มแข็งและขาดการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับชุมชน
- สภาพพื้นที่ของท้องถิ่นเป็นชุมชน เศรษฐกิจการค้า ขาดความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตแบบไทยและ
ความเอื้ออาทรแบบไทยไม่ค่อยมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาชนจะมุ่งเน้นที่การประกอบอาชีพหลักของตน
- ท้องถิ่นไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรและทำให้ผลิตสินค้าออกมาแต่ไม่มีสถานที่จำหน่ายหรือ
ตลาดรองรับ
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้นโยบายทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปไม่
สามารถยึดเป็นแนวทางการ กำหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างยั่งยืน
2.1.5 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนพัฒนา ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในระดับ
หนึ่ง ไม่สามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ ผลการดำเนินงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านและภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตามตัวชี้วัดที่กำหนด
2.2 การประเมินประสิทธิผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.2.1 การดำเนินงาแผนพัฒนาสามปี
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ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ
13
4
16
14
4
3
7
61

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคม
4. การพัฒนาด้านการศึกษา
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7. การพัฒนาด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

จำนวนงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
16,818,300
570,000
3,913,000
6,817,000
400,000
320,000
2,850,000
31,688,300

2.2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557
ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้าน
สังคม
4. การพัฒนาด้าน
การศึกษา
5. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
7. การพัฒนาด้านการ
บริการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
รวม

จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ

จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการที่
ที่อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้ดำเนินการ
ดำเนินการ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

13

56.52

-

4

57.14

16

ร้อย
ละ

จำนวน
โครงการที่มี
การยกเลิก

จำนวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อย
ละ

จำนวน

-

10

43.48

-

-

-

-

-

3

42.86

-

-

61.53

-

-

10

38.47

-

14

45.16

-

-

17

54.83

4

100

-

-

-

3

42.85

-

-

7

58.33

-

61

55.45

-

จำนวน

ร้อยละ

-

23

20.90

-

-

7

6.36

-

-

-

26

23.63

-

-

-

-

31

28.18

-

-

-

-

-

4

3.50

4

57.15

-

-

-

-

7

6.36

-

5

41.67

-

-

-

-

12

10.90

-

49

44.55

-

-

-

-

110

100

5

ร้อย
ละ

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

2.2.3 ค่าร้อยละของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานคิด
เป็นร้อยละ ดังนี้
รายการ
งบประมาณตามแผนปี ดำเนินการจริงปี 2557
คิดเป็นร้อยละ
2557
จำนวนโครงการ
110
61
55.45
80,339,000
จำนวนงบประมาณ
31,688,300
39.44
(รายละเอียดโครงการแนบท้าย)
ลำดับที่
ชื่อโครงการ
จำนวนเงิน
หมาเหตุ
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16 10,749,000.00 ด้าน
1
ตำบลหนองหาน
โครงสร้าง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558พื้นฐาน
2560 )

2
3
4

5

โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหาน อำเภอ

297,000.00

หนองหาน จังหวัดอุดรธานี (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
725,300.00
โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 9,15 ตำบลหนองหาน อำเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.หนองหาน หมู่ที่ 14 ตำบล 2,387,000.00
หนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2558-2560 )

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณที่ทำการ อบต.หนองหาน หมู่ที่ 14

397,000.00

ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )

6

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมห่อถัง หมู่ที่ 14ตำบลหนอง

497,000.00

หาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )

7

โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในที่ทำการ อบต.หนองหาน หมู่ที่ 14

277,000.00

ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )

8
9

โครงการลงหินลูกรังซ่อมสร้างผิวจราจร หมู่ที่ 16 ตำบลหนองหาน อำเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่ที่ 17 ตำบลหนองหาน อำเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )

6

427,000.00
312,000.00

ลำดับที่
ชื่อโครงการ
10
โครงการรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโสกหมู ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จำนวนเงิน
100,000.00

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )

11

อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหานตามโครงการวาง
ระบบไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี

หมาเหตุ
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

400,000.00

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )

12

13

1
2
3
4
1
2
3

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาประชาคม(ศาลาทรงธรรม)หมู่ที่ 16

ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 5,6
ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ สตรี กลุ่มแม่บ้านภายในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
ของ อบต.หนองหาน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ อาชีพต่างๆแก่ประชาชน และเยาวชน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )

โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
จัดตั้งศูนย์สาธิตด้านการเกษตร (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25582560 )
จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็กเร่ร่อน คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ผู้สูงอายุ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
สนับสนุนการฝึกอบรมอปพร.(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )

อุดหนุนโครงการดำเนินการกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีให้แก่ที่ทำ
การปกครองอำเภอหนองหาน ประจำปี 2557

50,000.00

200,000.00

170,000.00 ด้านเศรษฐกิจ
100,000.00
200,000.00
100,000.00
3,000,000.00
100,000.00
20,000.00

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )

4

5
6

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
ประจำปี 2557 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560)

อุดหนุนสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ที่ทำการ
ปกครองอำเภอหนองหาน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
7

10,000.00

50,000.00
30,000.00

ด้านสังคม

ลำดับที่

7
8
9
10

ชื่อโครงการ

จำนวนเงิน

อุดหนุนโครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับที่
ทำการอำเภอหนองหาน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25582560 )
โครงการสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
อุดรธานี (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
อบรม/จัดหาสวัสดิการแก่ราษฎรอาสาต่างๆ/ตชต.
/อปพร. (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว (ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2558-2560 )

20,000.00

25,000.00
100,000.00
98,000.00

11

โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร , ผู้สูงอายุ ,
สมาชิกสภา,พนักงาน อบต.หนองหาน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2558-2560 )

300,000.00

12

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการณ์
และปีใหม่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )

100,000.00

13

อุดหนุนโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้กับที่ว่าการอำเภอหนอง
หาน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
อุดหนุนโครงการบูรณาการและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้กับที่ทำการอำเภอหนองหาน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2558-2560 )
อุดหนุนโครงการการจัดงานรับพิธีและวันสำคัญต่างๆ ให้กับที่วา่ การ
อำเภอหนองหาน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
เขต อบต.หนองหาน(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 )
สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต
อบต.หนองหาน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
อบต.หนองหาน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนและเยาวชนในเขต อบต.หนอง
หาน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )

10,000.00

14

15
16
1
2
3
4

8

หมายเหตุ

20,000.00

10,000.00
20,000.00
1,500,000.00 ด้านการศึกษา
4,000,000.00
100,000.00
100,000.00

ลำดับที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

ชื่อโครงการ

จำนวนเงิน

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25582560 )
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหมูบ่ ้าน(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
ส่งเสริม สนับสนุนกีฬามวลชนตำบลหนองหาน(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาประชาชนและเยาวชนทั่วไป(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา อบจ. (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 )
ส่งเสริม สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2558-2560 )
จัดงานวันผูส้ ูงอายุ วันครอบครัว และประเพณีสงกรานต์ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
อุดหนุนงานมรดกโลกบ้านเชียง (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 )
จัดงานประเพณีลอยกระทง (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 )
ส่งเสริม สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2558-2560 )

หมายเหตุ

100,000.00
170,000.00
10,000.00
100,000.00
50,000.00
17,000.00
300,000.00
50,000.00
300,000.00

20,000.00

ปลูกต้นไม้ตามถนน และที่สาธารณะเนื่องในวันสำคัญต่างๆ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
อุดหนุนโครงการตามพระราชเสาวนีย์(ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2558-2560 )
โครงการปลูกป่าทดแทน(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 )

200,000.00 ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
100,000.00

1

จัดซื้อทรายอะเบท,น้ำยาพ่นหมอกควันและอุปกรณ์ในการพ่นยาป้อง
กันโรคไข้เลือดออก(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2558-2560)

200,000.00 ด้านสาธารณสุข

2

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิดสุนัข(ปรากฏ

100,000.00

2
3

100,000.00

ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )

3

โครงการจัดซื้อถังขยะเพื่อบริการประชาชน(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
9

20,000,00

ลำดับที่
1

ชื่อโครงการ

จำนวนเงิน

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผบู้ ริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างและ
สมาชิกสภา อบต.หนองหาน(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

500,000.00 ด้านการบริหาร

กิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2558-2560 )
2

ทัศนศึกษาดูงานสำหรับผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา อบต .พนักงานและ
พนักงานจ้าง อบต.หนองหาน(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

300,000.00

2558-2560 )
3

จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน(ปรากฏตามแผนพัฒนา

600,000.00

สามปี พ.ศ. 2558-2560 )
4

โครงการสำรวจจำนวนป้ายร้านค้าในเขต อบต.(ปรากฏตาม

50,000.00

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
5

หนองหาน
ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี

100,000.00

พ.ศ. 2558-2560 )
6

การสำรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ อบต.หนองหาน(ปรากฏตาม

7

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 )
จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 )
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หมายเหตุ

100.000.00
1,200,000.00

สรุปภาพรวม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2560) ประจำปีงบประมาณ สามารถนำโครงการในแผนไปปฏิบัติได้ จำนวน 74 โครงการ โดยคิดเป็นร้อยละ 37.00
ของแผนพัฒนา และสามารถนำโครงการตามข้อบัญญัตไิ ปปฏิบตั ิได้จริง จำนวน 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.00 ของแผนพัฒนา 3 ปี มีการใช้จา่ ยเงินงบประมาณสำหรับการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทั้งสิน้ 22,203,110.37 คิดเป็นร้อยละ 27.28 ของแผนพัฒนาสามปี รายละเอียดมีดังนี้
จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ปี 2557
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคม
4. การพัฒนาด้านการศึกษา
5. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
7. การพัฒนาด้านการ
บริการจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

โครง
การ
ตาม
แผน
(1)
23

งบประมาณ
ตามแผน
(2)

โครง
การ
ข้อบัญ
ญัติ
(3)
55,100,000.00
13

งบประมาณ
(4)
ตามข้อบัญญัติ
เงินสะสม

7,909,000.00

ร้อยละ
โครงการ
นำแผน
ไปปฏิบัติ
(5)
(3)x100/(1)

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ
เสร็จ
(6)

การเบิกจ่ายงบ
ประมาณตาม
โครงการที่เสร็จ

56.52

13

8,957,300.00

ค่าร้อยละ
งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(8)
(7x100/(4)

ค่าร้อยละ
โครงการที่
เสร็จตาม
ข้อบัญญัติ
(9)
(6)x100/
(3)

ค่าร้อยละ
งบประมาณ
ตาม
แผนพัฒนา
(10
(7)x100/
(2)

ค่าร้อยละ
โครงการตาม
แผน
พัฒนา
(11)
(6)x100/
(1)

8,957,300.00

53.10

100

16.25

56.52

(7)
(รวมเงินสะสม)

7
26
31
4

2,527,000.00
4,645,000.00
10,847,000
450,0000.00

4
16
14
4

570,000.00
3,913,000.00
6,817,000.00
400,000.00

-

57.14
61.53
45.16
100

4
16
14
4

-

-

100
100
100
100

-

57.14
61.53
45.16
100

7

780,000.00

3

320,000.00

-

42.85

3

-

-

100

-

42.85

12

5,990,000.00

7

2,850,000.00

-

58.33

7

-

-

100

-

58.33

110

80,339,500

61

22,779,000.00

8,957,300.00

55.45

61

8,957,300.00

53.10

100

16.25

55.45
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม ( ทั้งตำบล )
ประเด็น
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอปัญหาความ
ต้องการ/โครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการก่อนประชาคม
3. อบต.หนองหาน การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดเห็น
และเสนอปัญหาตามความต้องการของชุมชนอย่างเต็มที่ใน
โครงการ/กิจกรรมของ อบต.หนองหาน
4. อบต.หนองหาน การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการของ อบต.หนองหานทุก
โครงการ
5. การวางแผนการดำเนินงาน อบต.หนองหาน เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
6. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
การตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น
7. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

พอใจมาก
จำนวน
ร้อยละ
55
22.00

พอใจ
จำนวน ร้อยละ
150
60.00

ไม่พอใจ
จำนวน
ร้อยละ
45
18.00

รวม
จำนวน
250

ร้อยละ
100

62

24.80

160

64.00

28

11.20

250

100

49

19.60

171

68.40

30

12.00

250

100

59

23.60

142

56.80

49

19.60

250

100

69

27.60

150

60.00

31

12.40

250

100

57

22.80

163

65.20

30

12.00

250

100

42
70
64

16.80
28.00
25.60

160
158
152

64.00
63.20
60.80

48
22
34

19.20
8.80
13.60

250
250
250

100
100
100
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ส่วนที่ 3
การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทาการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.1.1 วิสัยทัศน์
“เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีพพอดี ประชาชนมีสุข”
3.1.2 พันธกิจ
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4. ส่งเสริมด้านการศึกษา
5. ส่งด้านด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
3.1.3 เป้าประสงค์ในการพัฒนา
1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความเพียงพอ
และอย่างทั่วถึง
2. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพียงพอ และสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาชนในพื้นที่ได้รับสวัสดิการที่ดี และมีคุณภาพที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้
4. เด็กปฐมวัยได้รับการศึกษาก่อนวัยเรียน และประชาชนได้มีโอกาสอย่างทั่วถึง
5. ชุมชนมีหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน
6. ประชาชนในพื้นที่ได้สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงสืบต่อไป
7. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. มีการบริหารจัดการ การกำจัดขยะ และประชาชนมีสุขลักษณะที่ดี
9. ท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยการวิเคราะห์
ปั จจั ยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness)
โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน
นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พัน ธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นา จากการวิเคราะห์ SWOT รวมถึงความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อจะกำหนดแผนงานจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในช่วงปี (พ.ศ.2559-2561) ดังต่อไปนี้
13

3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อ
ระบายน้ำ อาคารสถานที่
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้าและด้านระบบประปา
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนา
3.1 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา แนวทางการพัฒนา
4.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
4.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารสำหรับประชาชน
4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานกีฬาและงานนันทนาการ
4.4 แนวทางการพัฒ นาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาและศิลปวัฒ นธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แนวทางการพัฒนา
5.1 แนวทางการพั ฒ นาด้านการส่ งเสริม บำรุงรักษา อนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการพัฒนา
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสาธารณสุข
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนาและ
บัญชีประสานโครงการพัฒนา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ผ.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่
ที่

งาน / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2559

2560

2561

(บาท)
7,500,000

(บาท)
7,500,000

(บาท)
7,500,000

1 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน
ม.1-17
2 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน ม.1-17

เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการคมนาคม

ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการคมนาคม

ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

4,000,000

4,000,000

4,000,000

3 ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน
พร้อมลงลูกรังถนนภายใน
หมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร
ม.1-17
4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ที่ชำรุดเสียหายภายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนยกร่องพูนดินพร้อม
ลงหินลูกรัง
จำนวน 17 หมู่บ้าน

3,000,000

3,000,000

3,000,000

เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ถนนภายในหมูบ่ ้าน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

3,500,000

3,500,000

3,500,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

17 การคมนาคมของ
สายทาง ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็ว
17 การคมนาคมของ
สายทาง ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็ว
17 การคมนาคมของ
สายทาง ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็ว
17 การคมนาคมของ
สายทาง ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ที่
5

6

7

8

9
10

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่
งบประมาณ
เป้าหมาย
งาน / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หรือท่อ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ท่อระบายน้ำภาย
500,000
500,000 500,000
ระบายพร้อมบ่อพักภายใน
ขังและปัญหาน้ำเน่าเสีย
ในหมู่บ้าน
หมู่บ้าน ม.1-17
ภายในหมู่บ้าน
จำนวน 17 หมู่บ้าน
ขุดลอกรางระบายน้ำภายใน
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ท่อระบายน้ำภาย
300,000
300,000 300,000
หมู่บ้าน ม.1-17
ขังและปัญหาน้ำเน่าเสีย
ในหมู่บ้าน
ภายในหมู่บ้าน
จำนวน 17 หมู่บ้าน
ปรับปรุง ซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ถนนภายในหมูบ่ ้าน
5,000,000
5,000,000 5,000,000
ถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหาย
ปลอดภัยในการ
จำนวน 17 หมู่บ้าน
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
คมนาคม
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำ เพื่อปรับปรุงตกแต่ง
ตกแต่ง และจัดสวนย่อม
200,000
200,000 200,000
การอบต.หนองหาน
สถานทีบ่ ริเวณ อบต.
บริเวณที่ทำการ
หนองหาน ให้มีความร่ม
อบต.หนองหาน
รื่น น่าอยู่
ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
เพื่อให้ประชาชนสะดวก
จำนวน 2 แห่ง
2,000,000
2,000,000 2,000,000
และลำห้วย หรือบล็อกคอนเวิส ในการคมนาคม
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
เพื่อปรับปรุงพื้นที่
จำนวน 17 หมู่บ้าน
350,000
350,000 350,000
สาธารณะภายในหมูบ่ ้าน ม.1- สาธารณะภายในหมูบ่ ้าน
17
ให้มีความ
ร่มรื่น น่าอยู่
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ผ.01
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

17
น้ำไม่ท่วมขังและสามารถ
สายทาง ระบายน้ำเสียจากหมู่บ้านได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

17
น้ำไม่ท่วมขังและสามารถ
สายทาง ระบายน้ำเสียจากหมู่บ้านได้

กองช่าง

17
การคมนาคมของประชาชนมี
สายทาง ความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย
1 แห่ง ที่ทำการ อบต.
หนองหาน มีความร่มรื่น น่า
อยู่ยิ่งขึ้น

กองช่าง

2 แห่ง

กองช่าง

17 แห่ง

การคมนาคมของประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
พื้นที่สาธารณะภายใน
หมู่บ้านร่มรื่น ใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

กองช่าง

ที่
11

12

13

14

15

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ผ.01
1.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่า
(KPI)
งาน / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
หน่วยงานที่
2559
2560
2561
จะได้รับ
โครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ก่อสร้างศาลานาบุญ
เพื่อให้ประชาชนภายใน
ศาลาพักศพ
300,000
300,000 300,000
1
ประชาชนภายในหมู่บา้ น
กองช่าง
หมู่บ้าน ใช้ศาลาพักศพเป็น
จำนวน 1 แห่ง
แห่ง ใช้ประโยชน์ของศาลาพัก
สถานที่จดั พิธีทางศาสนา
ศพจัดพิธีทางศาสนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลา เพื่อให้ประชาชนใช้ศาลา
ศาลากลางบ้าน
300,000
300,000 300,000
2
ประชาชนได้ใช้ศาลา
กองช่าง
ประชาคมประจำหมู่บ้าน
ประชาคมไว้สำหรับจัด
จำนวน 2 แห่ง
แห่ง กลางบ้านไว้สำหรับจัด
ประชุม หรือกิจกรรมภายใน
ประชุมหรือกิจกรรม
หมู่บ้าน
ภายในหมู่บ้าน
เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
จำนวน 17 หมู่บ้าน 500,000
600,000 700,000
17 อาคารสถานที่และ
กองช่าง
ทรัพย์สินด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน/ ทรัพย์สินด้านโครงสร้างพื้นฐาน/
หมู่บ้าน ทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ใน
อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นๆ
อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นๆ
ความรับผิดชอบของ อบต.
ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หนองหานมีความสวยงาม
อบต.หนองหาน
อบต.หนองหาน
และเป็นระเบียบ
จัดหารถเกรดดิน
เพื่อดำเนินการปรับหน้าดิน
จำนวน 1 คัน
3,200,000
3,400,000 3,600,000 1 คัน ประชาชนในเขตพื้นที่
กองช่าง
และตกแต่งดิน ให้แก่
ได้รับการบริการด้านการ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ปรับหน้าดิน และถนน
รับผิดชอบ
จัดหารถแบคโฮ
เพื่อดำเนินการในการขุดดิน
จำนวน 1 คัน
3,700,000
3,900,000 4,100,000 1 คัน ประชาชนในเขตพืน้ ที่
กองช่าง
ขุดบ่อ ปรับพื้นผิวดินให้มี
ได้รับการบริการด้านการ
ความเรียบ
ขุดดิน ขุดบ่อ ปรับผิวดิน
และถนน
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน )
1.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
(KPI)
ที่
งาน / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างถนนลาดยางระหว่าง
เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ถนนลาดยาง
12,000,000
6,000,000 6,000,000
2
หมู่บ้าน
ในการคมนาคม
จำนวน 2 สาย
สายทาง
2 ก่อสร้างถนนลาดยางระหว่างตำบล เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ถนนลาดยาง
15,000,000
15,000,000 15,000,000
1
หนองหาน ถึง ตำบลสร้อยพร้อย ในการคมนาคม
จำนวน 1 สาย
สายทาง
3 ก่อสร้างถนนลาดยางระหว่างตำบล เพื่อให้ประชาชนสะดวก
หนองหาน ถึง ตำบลหนองไผ่
ในการคมนาคม

ถนนลาดยาง
จำนวน 1 สาย

15,000,000

15,000,000 15,000,000

1
สายทาง

4 ก่อสร้างถนนลาดยางระหว่างตำบล เพื่อให้ประชาชนสะดวก
หนองหาน ถึง ตำบลหนองเม็ก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยาง
จำนวน 1 สาย

15,000,000

15,000,000 15,000,000

1
สายทาง

5 ปรับปรุง ตกแต่งภูมิทัศน์หนองบ่อ

เพื่อปรับปรุงตกแต่ง
พื้นที่สาธารณะหนองบ่อ
ให้มีความร่มรื่น สวยงาม

หนองบ่อ
จำนวน 1 แห่ง

7,000,000

7,000,000

7,000,000

1 แห่ง

6 ก่อสร้างเตาเผาขยะ

เพื่อป้องกันและควบคุม
สภาวะความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมให้ประชาชน

เตาเผาขยะ
จำนวน 1 แห่ง

10,000,000

-

-

1 แห่ง
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ผ.01
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
การคมนาคมของประชา
ชนมีความสะดวกรวดเร็ว
การคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็ว
การคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็ว
การคมนาคมของ
ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็ว
พื้นที่สาธารณะหนองบ่อ
มีความน่าอยู่ ร่มรื่น เป็น
ที่พักสำหรับผู้ที่เดิน
ทางผ่านเส้นทางนีไ้ ด้
ประชาชนได้รับ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการ
สร้างรายได้เสริมให้กับ
ประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ที่
7

8

9

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน )
1.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่
งบประมาณ
เป้าหมาย
งาน / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน
ถนนลาดยาง
15,000,000
15,000,000
15,000,000
ระหว่างตำบลหนองหาน
การคมนาคม
จำนวน 1 สาย
ถึง ตำบลผักตบ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน
ถนนลาดยาง
15,000,000
15,000,000
15,000,000
ระหว่างตำบลหนองหาน
การคมนาคม
จำนวน 1 สาย
ถึง ตำบลสะแบง
ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน
ถนนลาดยาง
15,000,000
15,000,000
15,000,000
ระหว่างตำบลหนองหาน
การคมนาคม
จำนวน 1 สาย
ถึง ตำบลดอนหายโศก
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ผ.01
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1
การคมนาคมของ
สายทาง ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็ว
1
การคมนาคมของ
สายทาง ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็ว
1
การคมนาคมของ
สายทาง ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็ว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ผ.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านไฟฟ้าและด้านระบบประปา
ที่

งาน / กิจกรรม

1 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อม
สายดับเพื่อใช้ในครัวเรือน
ภายในหมู่บ้าน และพื้นที่
การเกษตร
ม.1-17
2 ติดตั้ง,ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน และพื้นที่
การเกษตร ม.1-17
3 ขยายเขต และก่อสร้างระบบ
ประปาภายในหมู่บา้ น ม.1-17

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 17 หมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมูบ่ ้าน
ทุกหมู่บ้าน
ขยายเขต และก่อสร้าง
ระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน
จำนวน 17 หมู่บ้าน
ขยายเขต และก่อสร้าง
ระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค

4 ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
ภายในหมู่บ้าน ม.1-17
อุปโภคบริโภค

งบประมาณ

2559

2560

2561

(บาท)
1,000,000

(บาท)
1,000,000

(บาท)
1,000,000

300,000

300,000

300,000

2,650,000

2,550,000

3,500,000

2,650,000

2,550,000

3,500,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

17 แห่ง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

17 แห่ง ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในการ
คมนาคม
17 แห่ง ประชาชนมีนำ้ ใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

17 แห่ง ประชาชนมีนำ้ ใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านไฟฟ้าและด้านระบบประปา

ผ.01
งบประมาณ

ที่

งาน / กิจกรรม

5 ก่อสร้างหอถัง เพื่อทำระบบ
ประปา พร้อมติดตั้งหอถัง
ภายในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559

2560

2561

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค

จำนวน 2 แห่ง

6 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
ประปา
อุปโภคบริโภค

บ่อบาดาล
จำนวน 2 หมู่บ้าน

200,000

200,000

7 วางท่อ PVC ชัน้ มอก.13.5

จำนวน 1 แห่ง

360,000

360,000

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค

ตัวชี้วัด
(KPI)

22

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 แห่ง ประชาชนมีนำ้ ใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

200,000

2 แห่ง ประชาชนมีนำ้ ใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

360,000

1 แห่ง ประชาชนมีนำ้ ใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ผ.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
ที่

งาน / กิจกรรม

1 ขุดลอกลำห้วย,หนอง,คลอง,บึง,
สระ,บ่อ และที่กักน้ำ ภายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.
หนองหาน
2 ก่อสร้าง และปรับปรุง ซ่อมแซม
ฝายน้ำล้น และที่กักเก็บน้ำ
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
อบต.หนองหาน
3 ก่อสร้างผนังคลองกั้นน้ำภายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.
หนองหาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2559

2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
700,000

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

5 แห่ง

ประชาชนมีนำ้ สำหรับ
อุปโภคบริโภค

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค

ลำห้วย,หนอง,คลอง,บึง,
สระ,บ่อ และที่กักน้ำ
จำนวน 5 แห่ง

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค

ฝายน้ำล้นและที่กักเก็บน้ำ
จำนวน 6 แห่ง

6,000,000

5,000,000

4,000,000

6 แห่ง

ประชาชนมีนำ้ สำหรับ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค

ฝายน้ำล้นและที่กักเก็บน้ำ
จำนวน 1 แห่ง

3,000,000

3,000,000

3,000,000

1 แห่ง

ประชาชนมีนำ้ สำหรับ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ผ.01

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
ที่

งาน / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2559

2560

2561

(บาท)
170,000

(บาท)
170,000

เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน
อาชีพให้กับประชาชน

จำนวน 17 หมู่บ้าน

(บาท)
170,000

เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม
อาชีพในชุมชน ส่งเสริม
อาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่
เยาวชน
เพื่อกระตุ้นกลุ่มเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็ง และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้

จำนวน 17 หมู่บ้าน

1,700,000

จำนวน 17 หมู่บ้าน

170,000

4 ส่งเสริม สนับสนุนโครงการส่งเสริมการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนใช้ดำเนินชีวิต
ตามแนวพระราชดำริ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จำนวน 17 หมู่บ้าน

200,000

1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ สตรี
กลุ่มแม่บ้านภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.หนองหาน
2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ อาชีพ
ต่างๆแก่ประชาชน และเยาวชน

3 ส่งเสริม สนับสนุนโครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจกลุ่มอาชีพเกษตรกร
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

17 แห่ง ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้
1,700,000 1,700,000 17 แห่ง มีกลุ่มอาชีพขึ้นใน
หมู่บ้าน ส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น
170,000 170,000 17 แห่ง กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็ง และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
ประชาชน มีรายได้เพิ่ม
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
200,000 200,000 17 แห่ง ประชาชนมีการดำเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
สวัสดิการ
สังคม
ส่วน
สวัสดิการ
สังคม
ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

ผ.01

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
ที่

งาน / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2559

2560

2561

(บาท)
17,000

(บาท)
17,000

5 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรม(ดนตรีพื้นบ้าน/ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
6 จัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
หนองหาน
7 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการด้านการ
พัฒนาสตรี

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวน 17 หมู่บ้าน

(บาท)
17,000

เพื่อส่งเสริม และเพิ่มความรู้
ใหม่ๆด้านการเกษตรให้กับ
ประชาชน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มสตรี

จำนวน 1 กลุ่ม

20,000

20,000

20,000

จำนวน 17 หมู่บ้าน

700,000

700,000

700,000

8 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หมู่บา้ น(OTOP)

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผลิตภัณฑ์(OTOP)ได้
มาตรฐาน

จำนวน 17 หมู่บ้าน

100,000

100,000

9 โครงการเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน ฯ

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 17 หมู่บ้าน

100,000

100,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

17 แห่ง ประชาชนสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
1 แห่ง ประชาชนได้ความรู้
เกี่ยวกับเกษตรแบใหม่ๆ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
สวัสดิการ
สังคม
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

17 แห่ง กลุ่มสตรีในเขตพื้นที่
ส่วน
รับผิดชอบของ อบต.
สวัสดิการ
หนองหานให้มีศักยภาพ
สังคม
ในการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาต่อไป
100,000 17 แห่ง หมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วน
คุณภาพได้มาตรฐาน
สวัสดิการ
และประชาชนมีรายได้
สังคม
เพิ่มมากขึ้น
100,000
1
ประชาชนได้รับความรู้
ส่วนส่งเสริม
โครงการ จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ การเกษตร
พอเพียงที่สามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

ที่

งาน / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

10 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ประชาชนใช้ดำเนินชีวิต
ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
11 โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ชุมชน
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

ผ.01
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559

2560

2561

จำนวน 17 หมู่บ้าน

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

จำนวน 1 หมู่บ้าน

40,000

40,000

40,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1
ประชาชนมีการดำเนิน
โครงการ ชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1
เกิดกองทุนสวัสดิการ
โครงการ ชุมชนในพื้นที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ผ.01

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ที่

งาน / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการเข้าค่ายเยาวชน
ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาสา
ต่างๆ
2 โครงการจัดสวัสดิการสำหรับ
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ติด
เชื้อเอดส์ และผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรูค้ วาม
เข้าใจ เรื่องยาเสพติด และสร้างผู้นำ
ชุมชนให้มีความเข็มแข็ง
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้
ติดเชื้อเอดส์ และผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

3 สนับสนุนการฝึกอบรม
อปพร.

เพื่อให้การดำเนิน
อบรมให้ความรู้ในการ
การช่วยเหลือประชาชนมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหน้าที่ ของอปพร.
ประจำตำบล
จำนวน 3 ครั้ง
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานกาชาดได้นำ
อุดหนุนให้กับอำเภอ
งบประมาณ สิง่ ของที่สนับสนุนไปใช้
หนองหานจำนวน 1
ประโยชน์กับผู้ด้อยโอกาส
โครงการต่อปี

4 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
อุดรธานี

จำนวน 17 หมู่บ้าน

งบประมาณ

2559
(บาท)
100,000

จำนวนผู้ด้อยโอกาส คน 300,000
พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
และผู้สงู อายุต่อปี
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50,000

20,000

2560

2561

(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1
เยาวชนในหมู่บ้านห่างไกล
โครงการ ยาเสพติด ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง
300,000 300,000
1
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้
โครงการ ติดเชื้อเอดส์ และผู้สูงอายุ
ได้รับสวัสดิการที่ทาง
หน่วยงานจัดสรรให้และ
บรรเทาความเดือดร้อน
50,000 50,000
1
การช่วยเหลือประชาชนมี
โครงการ ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

20,000

20,000

1
ผู้ด้อยโอกาสได้รบั โอกาส
โครงการ และประโยชน์จากหน่วย
กาชาด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
สวัสดิการ
สังคม
ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

สำนักปลัด

สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ที่

งาน / กิจกรรม

7 อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ
อำเภอหนองหาน
8 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยให้กับที่ทำการ
อำเภอหนองหาน
9 โครงการสนับสนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ

2559

2560

2561

(บาท)
20,000

(บาท)
20,000

(บาท)
20,000

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ประชาชนที่ประสบปัญหาภัย
ปัญหาภัยแล้งด้าน
แล้งในเขตพืน้ ที่ อบต.หนอง
การเกษตร
หาน
เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
โครงการป้องกันและแก้ไข
ให้กับโครงการป้องกันและ ปัญหายาเสพติดของอำเภอ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ
หนองหาน
อำเภอหนองหาน
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน โครงการส่งเสริมการปกครอง
พื้นที่ อบต.หนองหาน
ในระบอบประชาธิปไตยของ
ได้มีความรู้เรื่อง
อำเภอหนองหาน
ประชาธิปไตย

100,000

100,000

100,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ
จังหวัดอุดรธานี

25,000

25,000

25,000

วัตถุประสงค์

5 อุดหนุนโครงการการจัดงาน
เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัด งานประเพณีวัฒนธรรม
อุดรธานี
ของจังหวัดอุดรธานี
6 อุดหนุนโครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผ.01

อุดหนุนงบประมาณให้งาน
ประเพณีวัฒนธรรม ของให้กับ
จังหวัดอุดรธานี

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของจังหวัด
อุดรธานี
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1
ประชาชนได้เข้าร่วม
โครงการ รำลึกถึงงานประเพณี
งานประจำปีทุ่งศรีเมือง
1
ผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง
โครงการ ได้รับความช่วยเหลือใน
ระดับหนึ่ง
1
เยาวชนได้รับความรู้
โครงการ เรื่องยาเสพติด และเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เยาวชนติด
ยาเสพติด
1
ประชาชนมีความเข้าใจ
โครงการ เรื่องการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและรู้
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง
1
เยาวชนได้รับความรู้
โครงการ เรื่องยาเสพติด และเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เยาวชนติด
ยาเสพติด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

ผ.01

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ที่

งาน / กิจกรรม

10 โครงการประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
โรคเอดส์

11 อบรม/จัดหาสวัสดิการแก่
ราษฎรอาสาต่างๆ/ตชต.
/อปพร.
12 จัดหาผ้าห่มกันหนาว

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนและผูท้ ี่ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่
ได้รับเชื้อเอดส์มีความรู้
ติดเชื้อเอดส์ในเขตพื้นที่
และสามารถป้องกันการ
อบต.หนองหาน
ติดต่อและรักษาตนเอง
จำนวน 17 หมู่บ้าน
ไม่ให้แพร่เชื้อเอดส์อย่าง
ถูกวิธี
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับ ประชาชนกลุ่มอาสาต่างๆ/
ประชาชนกลุ่ม
ตชต./อปพร.
อาสาสมัครต่างๆ
จำนวน 100 คน
ต่อโครงการ
เพื่อแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่ 17
จำนวน 500 คน ต่อปี
หมู่บ้าน ในช่วงฤดูหนาว

13 ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
แก่ผู้บริหาร , ผู้สูงอายุ , สมาชิก กิจกรรมมีคุณธรรมและ
สภา,พนักงาน อบต.
เป็นคนดีในสังคม

ผู้บริหาร , ผู้สูงอายุ ,
สมาชิกสภา,พนักงาน
อบต.
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2559

2560

2561

(บาท)
20,000

(บาท)
20,000

(บาท)
20,000

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1
ประชาชนทั่วไป และผู้ที่
โครงการ ติดเชื้อเอดส์ได้รับความรู้
และวิธีการป้องกันอย่าง
ถูกวิธี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

1
กลุ่มอาสาต่างๆ ได้รับ
โครงการ ความรู้เพิ่มเติมและทบ
ทวนหลักสูตรแลได้รับ
สวัสดิการที่จัดสรรให้
1
ประชาชนได้รับผ้าห่ม
โครงการ บรรเทาความหนาว
ในช่วงฤดูหนาวจัด

สำนักปลัด

1
ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกิจกรรม
โครงการ ทีเ่ สริมสร้างจิตใจให้มี
คุณธรรม

สำนักปลัด

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

ผ.01

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ที่

งาน / กิจกรรม

14 โครงการจัดระเบียบสังคม

15 ฝึกอบรมชุดรักษาความสงบ
เรียบร้อยประจำหมู่บ้าน

16 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ

17 อุดหนุนโครงการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนให้กับอำเภอ
หนองหาน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บ้านเมือง
มีระเบียบ สงบเรียบร้อย
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
เพื่อเพิ่มความรู้และ
ทบทวนชุดรักษาความ
สงบเรียบร้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชน , ผูน้ ำชุมชน
รวมถึงห้างร้านและ
หน่วยงานต่างๆ ต่อปี
ชุดรักษาความสงบ
เรียบร้อย จำนวน 17
หมู่บ้าน ต่อโครงการ

เพื่อป้องกันการเกิด
ชุด อปพร. และชุดรักษา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง ความสงบเรียบร้อยประจำ
เทศกาลต่างๆ และ
หมูบ่ ้าน
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุเบื้องต้น
เพื่ออุดหนุนโครงการ
โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ทางถนนให้กบั อำเภอ
ถนนให้กับอำเภอหนอง
หนองหาน
หาน

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2559

2560

2561

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

100,000

100,000

100,000

1
ชุดรักษาความสงบ
โครงการ เรียบร้อยได้เพิ่มความรู้
และทบทวนหลักสูตร

สำนักปลัด

100,000

100,000

100,000

1
สามารถป้องกันและลด
โครงการ อุบัติเหตุทางถนนได้
ในช่วงเทศกาล

สำนักปลัด

10,000

10,000

10,000

1
เยาวชนได้รับช่วยเหลือ
โครงการ เบื้องต้นในการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน

สำนักปลัด

30

1
บ้านเมืองมีความสงบ
โครงการ เรียบร้อย การดำรงชีวิต
ร่วมกันอย่างมีความสุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

ผ.01

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ที่

งาน / กิจกรรม

18 โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน

19 โครงการประกวดหมู่บ้านและ
ชุมชนดีเด่น

วัตถุประสงค์
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ทำกิจกรรม
ร่วมกับเสริม สร้างความ
รักสามัคคี และชุมชนมี
ความสวยงาม น่าอยู่
20 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์
อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
(OTOP)ให้กับที่ทำการอำเภอ ชุมชน(OTOP)ให้กับที่ทำ
หนองหาน
การอำเภอหนองหาน
21 อุดหนุนโครงการบูรณาการและ โครงการบูรณาการและ
ประสานงานกับองค์กรปกครอง ประสานงานกับองค์กร
ส่วนท้องถิ่นให้กับที่ทำการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอหนองหาน

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2559

2560

2561

(บาท)
60,000

(บาท)
60,000

(บาท)
60,000

ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.หนองหาน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.หนองหาน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

20,000

20,000

20,000

1
เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติ
โครงการ ตน ตามแนว
พระราชดำริฯ

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

อุดหนุนโครงการบูรณา
การและประสานงานกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้กับที่ทำการ
อำเภอหนองหาน

20,000

20,000

20,000

1
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
โครงการ การบริการจาก
หน่วยงานราชการแบบ
เบ็ดเสร็จ

สำนักปลัด

ประชาชนซึ่งเป็นตัวแทน
ของแต่ละหมู่บ้าน
จำนวน 17 หมู่บ้าน
ต่อโครงการ

31

1
ประชาชนได้รับความรู้
โครงการ เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นและการปฏิบัติ
ยุทธวิธีทางตำรวจ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
1
ประชาชนได้ร่วม
โครงการ กิจกรรมกัน สร้างความ
สามัคคี และชุมชนก็มี
ความสวยงาม น่าอยู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

ผ.01

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

ที่

งาน / กิจกรรม

22 อุดหนุนโครงการการจัดงานรัฐ
พิธีและวันสำคัญต่างๆ

วัตถุประสงค์

โครงการการจัดงานรัฐ
พิธีและวันสำคัญต่างๆ

23 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับ
อำเภอ

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารระดับ
อำเภอ
24 โครงการบ้านเทิดไท้ องค์ราชันย์ เพื่อสนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน
25 โครงการ TO BE NUMBER
ส่งเสริมด้านการออก
ONE
กำลังกาย มีสุขภาพ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559

2560

2561

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

20,000

20,000

20,000

จำนวน 1 แห่ง

150,000

150,000

ประชาชน

20,000

20,000

อุดหนุนโครงการการจัด
งานรัฐพิธีและวันสำคัญ
ต่างๆ ให้กับอำเภอหนอง
หาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับ
อำเภอของอำเภอหนอง
หาน

จำนวน 17 หมู่บ้าน

แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และ
เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1
เพื่อให้ประชาชนได้
โครงการ ร่วมกันทำรัฐพิธี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภายในชุมชน
1
ประชาชนสามารถรับ
โครงการ ข้อมูลข่าวสารที่ทนั ต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

สำนักปลัด

150,000

1 แห่ง

สำนักปลัด

20,000

1
โครงการ แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด

ประชาชนที่ด้อยโอกาส
ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ประชาชนมีสุขภาพ

สำนักปลัด

สำนักปลัด

ผ.01

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ที่

งาน / กิจกรรม

26 โครงการ พัฒนาสายใยรักแห่ง
ครอบครัว

วัตถุประสงค์

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้
ประชาชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

27 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ
ชีวิต
ชีวิตและเพิ่มศักยภาพ
ทักษะและความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

งบประมาณ

2559

2560

2561

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1
ประชาชนมีคุณภาพ
โครงการ ชีวิตที่ดีขึ้นและความ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

เป็นอยู่ที่ดี
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ

300,000

300,000

300,000

พนักงาน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหาน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหานมี

28 โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิ
มนุษย์ชนและประชาธิปไตย

เพื่อให้ความรู้สิทธิมนุษย์ชน
และประชาธิปไตย

ประชาชน จำนวน 17
หมู่บ้าน

40,000

40,000

40,000

29 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับผูส้ ูอายุและผู้
พิการ
๓๐ โครงการส่งเสริมสิทธิประโยชน์
ที่ประชาชนพึงได้รับ

เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ได้รับข้อมูลและวารสาร
ต่างๆในระบบสารสนเทศ

ผู้สูงอายุและผู้พิการ

30,000

30,000

30,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างทั่วถึง

ประชาชนในเขตพื้นที่

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
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1
คณะผู้บริหาร
โครงการ ข้าราชการ พนักงาน

ศักยภาพทักษะและ
ความรู้ในการปฏิบัตงิ าน
1
ประชาชนได้รับความรู้
โครงการ เรื่องสิทธิมนุษย์ชนและ
ประชาธิปไตย
1
ผู้สูงอายุและผู้พิการมี
โครงการ คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

1
ประชาชนในพื้นที่มี
โครงการ คุณภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น

สวัสดิการ
สังคม
สวัสดิการ
สังคม

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ผ.01

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.1 แนวทางโครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ที่

งาน / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 อุดหนุนการดำเนินโครงการ
ต่างๆของโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมการศึกษา
และด้านนันทนาการ
ให้กับเด็กนักเรียน

สถานศึกษา
จำนวน 7 แห่ง

2 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขต อบต.หนอง
หาน
3 สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขต อบต.หนอง
หาน

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบทั้ง 5
หมู่

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
สำหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จำนวน 2 ศูนย์
โรงเรียน จำนวน 7 แห่ง
สนับสนุนอาหารกลางวัน
สำหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จำนวน 2 ศูนย์
โรงเรียน จำนวน 7 แห่ง

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบทั้ง 5
หมู่

งบประมาณ

2559

2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
210,000

(บาท)
210,000

(บาท)
210,000

7 แห่ง

1,500,000

1,600,000

1,700,000

9 แห่ง

4,000,000

4,200,000

4,400,000

9 แห่ง
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
โรงเรียน และนักเรียน
ได้รับการสนับสนุนด้าน
การศึกษา และด้าน
นันทนาการ
เด็กได้รับอาหารเสริม
(นม) กันทุกคนทำให้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
เด็กได้รับอาหารครบทุก
หมู่ ช่วยสร้างภูมิ
ต้านทาน และเสริมสร้าง
สุขภาพร่างให้มีความ
แข็งแรง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วน
การศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.1 แนวทางโครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ผ.01
งบประมาณ

ที่

งาน / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ เพื่อจัดหาสื่อการเรียน
สอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน การสอนให้กับเด็กก่อน
เขต อบต.หนองหาน
วัยเรียนให้มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ และเตรียม
ความพร้อมที่จะเรียนใน
ชั้นต่อไป
5 ปรับปรุงพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็ก เพื่อจัดสถานที่การศึกษา
เล็กในเขต อบต.หนองหาน
โดยเอื้อและอำนวย
ความสะดวกต่อผู้เรียนรู้
ทุกด้าน
6 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้มีสถานที่เตรียมความ
พร้อมของเด็กก่อนวัย
เรียน
7 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้ที่รับทุน
ผู้บริหาร,สมาชิกสภา,ข้าราชการ ได้มีการพัฒนาการด้าน
และพนักงานจ้าง
การศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2559

2560

2561

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

2 แห่ง

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการ
พัฒนาการด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และมี
ความพร้อมที่จะเรียนในชัน้ ที่
สูงขึ้นต่อไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 2 ศูนย์

200,000

200,000

200,000

2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมที่จะทำการเรียน
การสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 1 ศูนย์ ต่อปี

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1 แห่ง

ทุนการศึกษา
จำนวน 15 ทุน ต่อปี

300,000

300,000

300,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 2 ศูนย์
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ประชาชนในพื้นที่ที่มีบตุ ร
หลานได้นำมาพัฒนา และ
เตรียมความพร้อมก่อนที่จะ
เข้าเรียนชั้นต่อไป
1
ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ได้มี
โครงการ โอกาสเรียน หรือศึกษาต่อ
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของ
ตนเองและหน่วยงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษาฯ

กองช่าง

ส่วน
การศึกษาฯ

สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.1 แนวทางโครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ผ.01
งบประมาณ

ที่

8

งาน / กิจกรรม

โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
ของนักเรียนและเยาวชนใน
เขต อบต.หนองหาน
โครงการศึกษาดูงานมหกรรม
การจัดการศึกษาของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้
ฝึกฝนจิตใจของตนเองให้
มีธรรมะ
9
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับ
ความรู้ และได้นำมา
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
การศึกษาของพื้นที่ของ
ตน
10 อุดหนุนโครงการเข้าค่ายทาง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
วิชาการและค่ายคุณธรรม
ได้รับความรู้ทางวิชาการ
จริยธรรมของเยาวชน
รวมทั้งคุณธรรมและ
จริยธรรม
11 โครงการก่อสร้างรั่วรอบศูนย์ เพื่อให้สถานที่การศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัยเด็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เยาวชน นักเรียนได้
ฝึกฝนจิตใจของตนให้มี
ธรรมะ
ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้
และนำสิ่งทีพ่ ัฒนาขึ้น
ใหม่มาปรับ เปลี่ยนให้
เข้ากับพื้นที่ของตน

ส่วน
การศึกษาฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2559

2560

2561

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

1 โครงการ

สถานศึกษา
จำนวน 7 แห่ง

35,000

35,000

35,000

1 โครงการ เยาวชนสามารถนำมา
ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้

ส่วน
การศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 2 ศูนย์

360,000

360,000

360,000

1 โครงการ ศนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น

ส่วน
การศึกษาฯ

เยาวชน / นักเรียน
จำนวน 100 คน ต่อ
โครงการ
สถานศึกษา
จำนวน 7 แห่ง
และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จำนวน 2 ศูนย์
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ส่วน
การศึกษาฯ

ผ.01

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.2 แนวทางโครงการพัฒนาและส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารสำหรับประชาชน
ที่

งาน / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
หอกระจายข่าวประจำหมูบ่ ้าน ข่าวสารที่ทนั ต่อ
เหตุการณ์
2 จัดหาเครื่องเสียง เครื่องขยาย เพื่ออำนวยความสะดวก
เสียงประจำหมู่บ้าน
ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม และข่าวสาร
ของหมู่บ้าน
3 ประชาสัมพันธ์ด้วยเครื่อง
เพื่ออำนวยความสะดวก
กระจายเสียงไร้สาย
ให้กับการโฆษณา
ประชา สัมพันธ์ข้อ
ราชการหรือกิจกรรมต่าง
ของหมู่บ้าน

งบประมาณ

2559

2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

2 แห่ง

ประชาชน
จำนวน 2 หมู่บ้าน

200,000

200,000

200,000

2 แห่ง

ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้าน

สำนักปลัด

ประชาชน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

1
ประชาชนได้รับข้อมูล
โครงการ ข่าวสาร และข่าวประชา
สัมพันธ์ ข้อราชการ หรือ
กิจกรรมต่างๆ

สำนักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน
จำนวน 2 หมู่บ้าน
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร กองช่าง
ที่ทันต่อสถานการณ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.3 แนวทางโครงการพัฒนาและส่งเสริมงานกีฬาและงานนันทนาการ
ที่

งาน / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผ.01
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559

2560

2561

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

1 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติด
และเล่นกีฬาเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง

ประชาชน จำนวน 17
หมู่บ้าน
ต่อโครงการ

2 จัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับทุก
หมู่บ้าน

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
ประชาชนได้ออกกำลัง
กายโดยการเล่นกีฬา
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพที่แข็งแรงโดยมี
ศูนย์สุขภาพเป็นสถานที่
ออกกำลังกายและไว้
พักผ่อน
เพื่อให้เยาวชนใช้เวลา
ว่างเป็นประโยชน์และ
ร่วมกันทำกิจกรรมกัน

ประชาชน จำนวน 17
หมู่บ้าน
ต่อโครงการ
ประชาชน จำนวน 17
หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

500,000

500,000

500,000

ประชาชน จำนวน 17
หมู่บ้าน

200,000

150,000

150,000

3 ก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชน

4 ก่อสร้างสนามกีฬาประจำ
หมู่บ้าน

38

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1
ประชาชนห่างไกลจาก
โครงการ ยาเสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์โดย
การเล่นกีฬาสร้างเสริม
สุขภาพให้มีความ
แข็งแรง
1
ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง
โครงการ ให้เป็นประโยชน์โดยการ
ออกกำลังกายเล่นกีฬา
17 แห่ง ประชาชนได้มีศนู ย์
สุขภาพเป็นที่ออกกำลัง
กายและสถานที่พักผ่อน

17 แห่ง เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา
กองช่าง

กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.3 แนวทางโครงการพัฒนาและส่งเสริมงานกีฬาและงานนันทนาการ
ที่

งาน / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผ.01

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2559

2560

2561

(บาท) (บาท)
100,00 100,000
0

5 ส่งเสริม สนับสนุนการเต้น
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้
ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโร
บิค

ประชาชน จำนวน 17
หมู่บ้าน

(บาท)
100,00
0

6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายในหมู่บา้ น

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาภายในหมู่บา้ น

ประชาชน จำนวน 17
หมู่บ้าน

170,00
0

170,00 170,000
0

กิจกรรมกีฬามวลชนใน
พื้นที่
ต่อโครงการ
ประชาชน จำนวน 17
หมู่บ้าน
ต่อโครงการ
งานกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ของส่วน
ราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปี

10,000

10,000

100,00
0

100,00 100,000
0

100,00
0

100,00 100,000
0

7 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬามวลชน
ตำบลหนองหาน

สนับสนุนกีฬามวลชนของ
ตำบล เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกาย
8 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา
ส่งเสริมให้ ประชาชนได้ออก
ประชาชนและเยาวชนทั่วไป
กำลังกาย และทำกิจกรรม
ร่วมกัน
9 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาเชื่อม
เพื่อสนับสนุนเชื่อม
ความสัมพันธ์ของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีความสามัคคี

39

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1
ประชาชนได้ออกกำลังกาย
ส่วน
โครงการ เสริมสร้างสุขภาพให้
การศึกษา
แข็งแรงโดยการเต้น
แอโรบิค
1
ประชาชนได้ออกกำลังกาย
ส่วน
โครงการ และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
การศึกษา
และสร้างความสามัคคี
1
ประชาชนได้ออกกำลังกาย
ส่วน
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง การศึกษา
1
เยาวชน ประชาชนได้ออก
โครงการ กำลังกายและใช้เวลาว่าง
เป็นประโยชน์
1
พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ
โครงการ อปท.ได้ร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬากัน และช่วย
สร้างความสามัคคีกัน

ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา

ผ.01

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.3 แนวทางโครงการพัฒนาและส่งเสริมงานกีฬาและงานนันทนาการ
ที่

งาน / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

10 ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์กีฬา
ตำบลหนองหาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2559

2560

2561

(บาท)
50,000

(บาท) (บาท)
50,000 100,000

เพื่อสนับสนุนศูนย์กีฬาตำบล
หนองหานให้มีนักกีฬาที่มี
ความสามารถและพัฒนาการที่
ดีขึ้น
11 โครงการจัดงานวันเด็กของศูนย์ เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของ
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน ตนเองและอยู่ในระเบียบวินัย
เขตรับผิดชอบ อบต.หนองหาน อันดีงาม
12 โครงการจัดงานวันอำลาสถาบัน เพื่อให้เด็กที่สำเร็จการศึกษามี
ของศูนย์พัฒนาเล็ก
ความภาคภูมิใจและเผยแพร่
กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้
และเข้าร่วม

ศูนย์กีฬาตำบลหนองหาน

จำนวน 7 แห่ง
และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จำนวน 2 ศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 2 ศูนย์

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

13 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม
สัมพันธ์ระหว่าง อบต./อปพร./
ตชต.

เพื่อสนับสนุนเชื่อม
ความสัมพันธ์ของอบต./อปพร./
ตชต.ให้มีความสามัคคี

งานกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ของอบต./
อปพร./ตชต.ประจำปี

20,000

20,000

20,000

14 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
เยาวชน ประชาชน

เพื่อสนับสนุนเด็กเยาวชน
ประชาชนให้มีความสามัคคี รู้
แพ้ รู้ชนะ

เด็กและเยาวชน
ประชาชน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

40

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1
นักกีฬาประจำศูนย์ได้มี
โครงการ การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
จนเกิดความชำนาญ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

1
เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง
โครงการ และอยู่ในระเบียบวินัยอัน
ดีงาม
1
เด็กเห็นถึงความสำคัญของ
โครงการ การศึกษาและความมี
ภาคภูมิใจในความสำเร็จ

ส่วน
การศึกษา

1
อบต./อปพร./ตชต.ได้ร่วม
โครงการ กิจกรรมแข่งขันกีฬากัน
และช่วยสร้างความสามัคคี
กัน
1
เด็กเยาวชน ประชาชนได้
โครงการ ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา
กัน และช่วยสร้างความ
สามัคคี

สำนักปลัด

ส่วน
การศึกษา

สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.4 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ที่

งาน / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผ.01
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ

2559

2560

2561

(บาท)
17,000

(บาท)
17,000

(บาท)
17,000

1 ส่งเสริม สนับสนุนงาน
ประเพณีท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงาน
ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป

กิจกรรมประเพณี จำนวน
17 หมู่บ้าน

2 จัดงานวันผูส้ ูงอายุ วัน
ครอบครัว และประเพณี
สงกรานต์

เพื่อเป็นการขอขมา ขอพร
จากผู้สูงอายุให้อยู่ดีมีสุข

ประชาชนและผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมกิจกรรม

200,000

200,000

200,000

3 อุดหนุนงานมรดกโลก
บ้านเชียง

เพื่อส่งเสริมงานมรดกโลก
บ้านเชียงให้คงอยู่สืบทอด
ต่อไป

งานมรดกโลกบ้านเชียงจัด
ร่วมกับอำเภอหนองหาน

50,000

50,000

50,000

4 จัดงานประเพณีลอยกระทง

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และ
สืบทอดประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่ และเป็น
การขอขมาแม่คงคา
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
กิจกรรมสำคัญทางศาสนา
ให้คงอยู่สืบทอดต่อไป

กิจกรรมประเพณีลอย
กระทง

300,000

300,000

300,000

วันสำคัญทางศาสนา

20,000

20,000

20,000

5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
วันสำคัญทางศาสนา

41

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1
ประชาชนได้เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น และรักษาให้
คงอยู่ต่อไป
1
ผู้สูงอายุและประชาชน
โครงการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดี
งามและรักษาให้คงอยู่
ต่อไป
1
สามารถเผยแพร่
โครงการ วัฒนธรรมประเพณี
ของบ้านเชียงให้คนทั่ว
โลกได้รับรู้
1
ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาส
โครงการ รักษาประเพณีอันดี
งามไว้และได้ขอขมา
แม่คงคา
1
ประชาชนได้เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมทางศาสนา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา

สำนักปลัด

ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ยดโครงการพัทฒ
นา่น
4.4 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาและศิลรายละเอี
ปวัฒนธรรมประเพณี
้องถิ

ผ.01

งบประมาณ
ที่

งาน / กิจกรรม

6

ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ
ปฏิบัติธรรมของบุคลากร
ของ อบต.หนองหาน
ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
อนุรักษ์ ปรับปรุง ซ่อมแซม
โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ

7
8

9

10

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
1
บุคลากรของ อบต. ได้เข้าร่วม
ส่วน
โครงการ กิจกรรมทางศาสนาและได้ขัด การศึกษาฯ
เกลาจิตใจให้เป็นคนดี
1
ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่และมี
ส่วน
โครงการ การพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นเรื่อยๆ สวัสดิการ
1
ให้เป็นแหล่งรวมจิตใจของ
กองช่าง
โครงการ ประชาชนในพื้นที่

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

50,000

50,000

100,000

100,000

200,000

200,000

1
ประชาชนได้แสดงความ
โครงการ จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และร่ม
กิจกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีประจำท้องถิ่น

ส่วน
การศึกษาฯ

50,000

50,000

1
ประชาชนสามารถนำมา
โครงการ ประยุกต์ใช้ในชีวิตและการ
ทำงานได้อย่างยั่งยืน

ส่วน
การศึกษาฯ

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำ
บุคลากรของ
30,000
กิจกรรมทางศาสนา เพื่อขัด
อบต.หนองหาน
เกลาจิตใจให้เป็นคนดี
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
งานภูมปิ ัญญาของท้องถิ่น 50,000
ภูมิปัญญาของประชาชน
ภายในชุมชนในเขตพืน้ ที่
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยรู้
โบราณสถานและ
100,000
คุณค่าของโบราณสถานและ โบราณวัตถุ เช่น หอปู่
โบราณวัตถุ
เมืองซ้าย
กิจกรรมวันพ่อวันแม่
200,000
โครงการจัดงานพระราช เพื่อเป็นการแสดงความ
กิจกรรมทางศาสนา
พิธีและกิจกรรมต่างๆ เช่น จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
กิจกรรมประเพณีทอ้ งถิน่
วันพ่อแห่งชาติ วันแม่
สนับสนุนกิจกรรมทาง
แห่งชาติ วันสำคัญทาง
ศาสนาประเพณีประจำ
พระพุทธศาสนาและ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
ประเพณีประจำท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก
ส่งเสริมให้ประชาชนนำมา
ประชาชน
50,000
เยาวชน ประชาชนน้อมนำ ประยุกต์ใช้ในชีวิตและการ
จำนวน 17 หมู่บ้าน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ปฏิบัติงาน
พอเพียง
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

1

2

3

4

5

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านการส่งเสริม บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
งบประมาณ
เป้าหมาย
งาน / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปลูกต้นไม้ตามถนน และที่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมการปลูกป่า
ปลูกต้นไม้บริเวณ
200,000
200,000 200,000
เนื่องในวันสำคัญต่างๆ
ทดแทน
ทางเข้าหมู่บ้าน
จำนวน 17 หมู่บ้าน
อบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ประชาชน
50,000
50,000 50,000
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความรู้ด้านการอนุรักษ์
จำนวน 17 หมู่บ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและรู้
คุณค่าของธรรมชาติ
อุดหนุนโครงการตามพระราชเสาวนีย์ เพื่อเป็นการแสดงความ
กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ 100,000
100,000 100,000
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ปลูกต้นไม้ถวายพระ
พระมหากษัตริย์
พร
โครงการปลูกป่าทดแทน
เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้
ปลูกต้นไม้ในพืน้ ที่ 100,000
100,000 100,000
ประชาชนรู้คุณค่าของป่าไม้
สาธารณะในเขต
อบต.หนองหาน
โครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ นำสู่ ส่งเสริมสนับสนุนให้
จำนวน 17 หมู่บ้าน 50,000
50,000 50,000
กระบวนการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ประชาชนรู้จักรักษา
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
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ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1
ประชาชนร่วมกิจกรรมปลุก
โครงการ ป่าทดแทนการตัดทำลาย
เพื่อนำมาที่พักอาศัย
1
ผู้เข้าร่วมได้ความรู้ดา้ นการ
โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วน
สาธารณสุข

1
ประชาชนได้แสดงความ
โครงการ จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
1
ประชาชนได้ประโยชน์จาก
โครงการ ต้นไม้ทปี่ ลูก คืออากาศที่ดี
รักษาดินและน้ำ
1
ประชาชนสามารถจัดการ
โครงการ กับสภาพแวดล้อมได้อย่าง
ถูกวิธี

ส่วน
สาธารณสุข

ส่วน
สาธารณสุข

ส่วน
สาธารณสุข
ส่วน
สาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านการส่งเสริม บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ที่

งาน / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6 โครงการปลูกหญ้าแฝก ส่งเสริม
สนับสนุนงานตามพรราชดำริ

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้
หมู่บ้าน/ชุมชนเห็น
ความสำคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรดินและน้ำ
7 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการทำเกษตร เพื่อส่งเสริมการเกษตร
อินทรีย์
ปลอดสารพิษ

8 โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800
กล้าฯ

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ผ.01
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชน
จำนวน 17
หมู่บ้าน
โครงการ
ส่งเสริมการทำ
เกษตรอินทรีย์
ให้อำเภอหนอง
หาน
กิจกรรมวันแม่
ปลูกต้นไม้ถวาย
พระพร
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2559

2560

2561

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

20,000

20,000

20,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนส่งเสริม
โครงการ เห็นความสำคัญของการ
การเกษตร
อนุรักษ์ทรัพยากรดินและ
น้ำ
1
สามารถนำการเกษตร
ส่วนส่งเสริม
โครงการ ปลอดสารพิษใช้ในการ
การเกษตร
ประกอบอาชีพได้

1
ประชาชนได้แสดงความ
โครงการ จงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ผ.01

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสาธารณสุข
ที่

งาน / กิจกรรม

1 จัดหาทรายอะเบท,น้ำยาพ่น
หมอกควันและอุปกรณ์ในการ
พ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559

2560

2561

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

เพื่อใช้พ่นฆ่ายุงลายและ
ทำลายลูกน้ำที่เป็น
สาเหตุของโรค
ไข้เลือดออก
เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆ

ประชาชน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

ประชาชน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

80,000

80,000

80,000

3 จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและการคุมกำเนิดสุนัข
บ้าและเพื่อควบคุมการ
กำเนิดสุนัขทีไ่ ม่มีเจ้าของ
และมีเจ้าของ
4 รณรงค์ป้องกันและระงับ
เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
โรคติดต่อ
และระงับโรคติดต่อ
5 จัดหาถังขยะเพื่อบริการ
เพื่อให้ถูกลักษณะ และ
ประชาชน
บ้านเรือนสะอาดเป็น
ระเบียบ

ประชาชน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

100,000

100,000

ประชาชน
จำนวน 17 หมู่บ้าน
ประชาชน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

150,000
50,000

2 จัดหาน้ำยาป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1
สามารถกำจัดลูกน้ำ
โครงการ และยุงลายทีเ่ ป็นตัว
พาหะนำเชื้อ
ไข้เลือดออก
1
สามารถป้องกันโรคไข้
โครงการ ติดต่อต่างๆได้

ส่วน
สาธารณสุข

100,000

1
สามารถป้องกันโรคพิษ
โครงการ สุนัขบ้า และควบคุมการ
กำเนิดของลูกสุนัข

ส่วน
สาธารณสุข

150,000

150,000

50,000

50,000

1
โครงการ
1
โครงการ

ส่วน
สาธารณสุข
ส่วน
สาธารณสุข

สามารถป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อได้
ชุมชนถูกสุขลักษณะ
บ้านเรือนสะอาดและ
เป็นระเบียบ

ส่วน
สาธารณสุข

ผ.01

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสาธารณสุข

ที่

งาน / กิจกรรม

6 ส่งเสริมสุขภาพเด็กเพื่อ
พัฒนาการสมวัย(ภายใต้
โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว)
7 การรณรงค์และป้องกันการติด
เชื้อเอดส์ในกลุ่มเยาวชน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กอายุ 0-5 ปี ที่
มีปัญหาด้านโภชนาการ
พัฒนาการล่าช้าได้รับ
การส่งเสริมที่ดีขึ้น
เพื่อส่งเสริมความรู้และ
ข้อมูลที่จำเป็นและการ
ป้องกันให้กับเยาวชน
ประชาชน
8 อุดหนุนส่วนราชการอื่น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
โครงการกิจกรรมต่างๆของศูนย์ กิจกรรมต่างๆของ
สาธารณสุขมูลฐาน
สาธารณสุขให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สงู สุด
9 โครงการจัดตั้งศูนย์กระจาย
เพื่อให้มีการควบคุมการ
วัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรค
เกิดโรคระบาดในสัตว์
ระบาดในสัตว์

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

1 โครงการ เด็กอายุ 0-5 ปี มี
โภชนาการและ
พัฒนาการที่ดีขึ้น

ส่วน
สาธารณสุข

2559

2560

2561

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

ประชาชน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

1 โครงการ เยาวชน ประชาชนได้
ความรู้และข้อมูลการ
ป้องกันจากโรคเอดส์

ส่วน
สาธารณสุข

จำนวน 17 หมู่บ้าน

255,000

255,000

255,000

ส่วน
สาธารณสุข

จำนวน 1 แห่ง

20,000

20,000

20,000

1 โครงการ ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบได้รับ
ประโยชน์ในด้าน
สาธารณสุข
1 แห่ง ประชาชนรู้จักการ
ควบคุมการเกิดโรค
ระบาดในสัตว์ได้อย่าง
ถูกต้องและถูกวิธี

ประชาชน
จำนวน 17 หมู่บ้าน
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ส่วน
สาธารณสุข

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 แนวทางการพัฒนาโครงการด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสาธารณสุข
ที่

งาน / กิจกรรม

10 โครงการบำบัดบ่อขยะ

วัตถุประสงค์

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
และมลพิษในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
รับผิดชอบ อบต.หนอง
หนองหาน
หาน
11 โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข เพื่อป้องกันและควบคุม
และแมวแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสุนัขและแมวจร
ปัญหาสุนัขและแมวจนจัดอย่าง จัดไม่ให้เพิ่มจำนวนมาก
ยั่งยืน
ขึ้น

ผ.01
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559

2560

2561

จำนวน 17 หมู่บ้าน

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

จำนวน 17 หมู่บ้าน

30,000

30,000

30,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1
สภาพแวดล้อมไม่เป็น
โครงการ พิษประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อน
1
สามารถป้องกันและ
โครงการ ควบคุมการเพิ่มจำนวน
สุนัขและแมว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
สาธารณสุข

ส่วน
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ผ.01

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แนวทางด้านการพัฒนาโครงการปรับปรุง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่

งาน / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่
เพื่อเพิ่มทักษะและ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ความรู้ในการปฏิบัตงิ าน
จ้างและสมาชิกสภา อบต.หนอง
หาน

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานและ
พนักงานจ้าง อบต.หนอง
หาน

2 ทัศนศึกษาดูงานสำหรับ
เพื่อเพิ่มทักษะและ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต .
ความรู้ในการปฏิบัตงิ าน
พนักงานและพนักงานจ้าง อบต.
หนองหาน

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานและ
ลูกจ้าง อบต.
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2559

2560

2561

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
โครงการ อบต. พนักงานและ
พนักงานจ้าง อบต.มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
1
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
โครงการ อบต. พนักงานและ
พนักงานจ้าง อบต.มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

สำนักปลัด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แนวทางด้านการพัฒนาโครงการปรับปรุง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผ.01
งบประมาณ

ที่

งาน / กิจกรรม

3 โครงการสำรวจจำนวนป้าย
ร้านค้าในเขต อบต.
หนองหาน
4 โครงการประชาคมจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

5 โครงการจัดหน่วยเคลื่อนที่ใน
การให้บริการประชาชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นการอำนวยความ ห้าง ร้าน ประชาชน จำนวน 17
สะดวกในการจัดเก็บภาษี
หมู่บ้าน
ของ อบต.หนองหาน
เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ประชาชน จำนวน 17 หมู่บ้าน
ร่วมในการเสนอ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตน
เพื่อสร้างความสามัคคี
ประชาชน จำนวน 17 หมู่บ้าน
ให้กับชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2559

2560

2561

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

6 จัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน

เพื่อปฏิบัติงานสะดวก
และรวดเร็ว

คอมพิวเตอร์สำนักงาน
จำนวน 5 ชุด

150,000

150,000

150,000

7 การสำรวจพื้นที่
สาธารณประโยชน์ อบต.หนอง
หาน

เพื่อประชาชนมีที่ดนิ ทำ
กินอย่างถาวร

ประชาชน จำนวน 17 หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1 โครงการ ห้าง ร้าน ประชาชน มี
ความสะดวกในการ
ชำระภาษี
1 โครงการ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง
1 โครงการ ประชาชนได้เกิดความ
สามัคคี และการบริการ
ของ อบต.
1 โครงการ การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่มีความ
สะดวกรวดเร็ว
1 โครงการ ประชาชนมีที่ดินทำกิน
อย่างถาวร และได้
เอกสารสิทธิ์ในการทำ
กินเป็นของตนเอง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองคลัง

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

ผ.01

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แนวทางด้านการพัฒนาโครงการปรับปรุง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่

งาน / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8 ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นา
เพื่อไว้เป็นสถานที่สง่ เสริมเพิ่ม
ทักษะกลุ่มส่งเสริมอาชีพประจำ ความรู้ด้านอาชีพเสริมของตำบล
อบต.หนองหาน
หนองหาน

9 โครงการ อบต.หนองหาน
ท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรและประชาชนในเขต
พืน้ ที่รับผิด อบต.หนองหาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

บุคลากรใน อบต.หนอง
หาน และประชาชน

งบประมาณ

2559

2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
1,500,000

(บาท)
-

(บาท)
-

1 แห่ง

50,000

50,000

50,000

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและ
เยาวชน ห่างไกลยาเสพติดฯ

12 โครงการประชุมส่วนราชการ
เพื่อรับทราบ รับฟังปัญหา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุปสรรคของส่วนราชและร่วม
วางแผนแนวทางการปฏิบัติงาน

1
บุคลากรและประชาชน
โครงการ ในเขตพื้นที่รับผิด

สำนักปลัด

อบต.หนองหาน

จำนวน 17 หมู่บ้าน

ห่างไกลยาเสพติด
จำนวน 17 หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

เสพติด
11 โครงการเด็ก เยาวชน ห่างไกล
ยาเสพติดฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ตำบลหนองหาน มีสถานที่ไว้
กองช่าง
คอยส่งเสริม เพิ่มความรู้
และสนับสนุนในด้านอาชีพ
ให้กับเกษตรกร และ
ชาวบ้านได้มีรายได้เสริมหลัง
การทำนา

ห่างไกลยาเสพติด
10 โครงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสาร เพื่อใช้ในจุดตรวจ
เสพติดฯ
จุดบริการในการตรวจหาสาร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1
ใช้ในจุดตรวจ
โครงการ จุดบริการในการ

สำนักปลัด

ตรวจหาสารเสพติด
เด็กและเยาวชน
ประชาชน
จำนวน 17 หมู่บ้าน

50,000

50,000

ส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

10,000

50

50,000

1
เด็กและเยาวชน
โครงการ ตระหนักถึงโทษของยา
เสพติด
ส่วนราชการได้รับทราบ
10,000
1
โครงการ รับฟังปัญหาอุปสรรคของ
ส่วนราชและร่วมวางแผน
แนวทางการปฏิบัติงาน

สำนักปลัด

สำนักปลัด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แนวทางด้านการพัฒนาโครงการปรับปรุง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่

งาน / กิจกรรม

13 โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ในการปฏิบัติราชการของ
ผู้บริหารและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หาน
14 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผ.01
ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ

2559

2560

2561

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

ผู้บริหารและพนักงาน พนักงาน องค์การบริหาร
ขององค์การบริหารส่วน
ส่วนตำบลหนองหาน
ตำบลหนองหานมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติ
ราชการ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
เพื่อดำเนินการตาม

20,000

20,000

20,000

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้

นโยบายของรัฐบาลได้ พนักงาน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
15 โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง
จำนวน 17 หมู่บ้าน
เข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชนภายในเขต
รับผิดชอบ อบต.หนอง
หาน

10,000
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10,000

10,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1
ผู้บริหารและพนักงานของ
โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหานมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมใน
การปฏิบัติราชการ

สำนักปลัด

1
สามารถดำเนินการตาม
โครงการ นโยบายของรัฐบาลได้

สำนักปลัด

อย่างมีประสิทธิภาพ
1
หมู่บ้าน/ชุมชนภายใน
โครงการ เขตรับผิดชอบ อบต.
หนองหานความเข้มแข็ง

สำนักปลัด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แนวทางด้านการพัฒนาโครงการปรับปรุง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผ.01
งบประมาณ

ที่

งาน / กิจกรรม

16 จัดหาครุภัณฑ์ของ อบต.หนอง
หาน

17 จัดหาวัสดุของ อบต.หนองหาน

18 จัดหารถจักรยานยนต์

19 จัดหารถกู้ชีพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อใช้ในการ
ครุภัณฑ์ ขององค์การ
ปฏิบัติงานของ อบต.
บริหารส่วนตำบลหนอง
หนองหานให้มี
หาน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
เพื่อใช้ในการ
วัสดุ ขององค์การบริหาร
ปฏิบัติงาน อบต.หนอง ส่วนตำบลหนองหาน
หานให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
จำนวน 1 คัน
เพื่อใช้งานในด้านการ
จัดส่งหนังสือราชการ
และงานอื่นๆภายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ

700,000

700,000

700,000

50,000

50,000

50,000

1 คัน

เพื่อบริการปฐมพยาบาล
และนำส่งผู้บาดเจ็บหรือ
ผู้เสียชีวิตออกมาจาก
รถยนต์ซึ่งประสบ
อุบัติเหตุ

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1 คัน

วัตถุประสงค์

จำนวน 1 คัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1
อบต.หนองหาน
โครงการ สามารถปฏิบัติงานได้

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
600,000

52

600,000

600,000

1
สำนักปลัด
อบต.หนองหาน
โครงการ สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
สำนักปลัด
อบต.หนองหาน
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
บริการปฐมพยาบาล
และนำส่งผู้บาดเจ็บหรือ
ผู้เสียชีวิตออกมาจาก
รถยนต์ซึ่งประสบ
อุบัติเหตุ

สำนักปลัด

ผ 02
บัญชีโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกำหนด กรอบประสานที่ 1 โครงการพัฒนาที่
ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์
ลำดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1.
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ที่
เชื่อมต่อระหว่างตำบลหนองหาน
หมู่ที่ 15,9,1ที่ติดกับตำบล
สร้อยพร้าว
2.
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ที่
เชื่อมต่อระหว่างตำบลหนองหาน
หมู่ที่ 13,14,7 ที่ติดกับตำบล
หนองไผ่
3.
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ที่
เชื่อมต่อระหว่างตำบลหนองหาน
หมู่ที่ 9,16 ที่ติดกับตำบลหนอง
เม็ก
4
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ที่
เชื่อมต่อระหว่างตำบลหนองหาน
หมู่ที่ 7 ที่ติดกับตำบลผักตบ
5
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ที่
เชื่อมต่อระหว่างตำบลหนองหาน
หมู่ที่ 9,15 ที่ติดกับตำบลสะแบง
6
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ที่
เชื่อมต่อระหว่างตำบลหนองหาน
หมู่ที่ 4,17,1 ที่ติดกับตำบลดอน
หายโศก
รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 โครงการ

พ.ศ.2559
15,000,000

งบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
15,000,000 15,000,000

รวม
45,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

45,000,000

อบจ.
อุดรธานี

15,000,000

15,000,000

15,000,000

45,000,000

อบจ.
อุดรธานี

15,000,000

15,000,000

15,000,000

45,000,000

อบจ.
อุดรธานี

15,000,000

15,000,000

15,000,000

45,000,000

อบจ.
อุดรธานี

15,000,000

15,000,000

15,000,000

45,000,000

อบจ.
อุดรธานี

90,000,000

90,000,000

90,000,000

270,000,000
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หน่วยงานที่
ขอประสาน
อบจ.
อุดรธานี

รายละเอียดโครงการลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลหนองหาน หมู่ที่ 15,9,1 ที่ติดกับตำบลสร้อย
พร้าว
2. ที่มาของโครงการ ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกำหนด กรอบประสานที่
1 โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้
ประโยชน์
3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลสัญจรสะดวก
4. เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย
5. พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหนองหาน หมู่ที่ 15 บ้านเชียงงาม,หมูที่ 9 บ้านโสกหมู,หมู่ที่ 1 บ้านหนองงิ้ว ที่ติดกับ
ตำบลสร้อย
6. วิธีการดำเนินการ................
7. ระยะเวลาดำเนินการ............
8. งบประมาณดำเนินการ...............
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ....................
10. ผลลัพธ์ การเดินทางมีความสะดวกสบายมากขึ้นการสัญจรไปมาปลอดภัยสำหรับการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนทั้ง 2 ตำบล และสามารถลดอุบัติเหตุ
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รายละเอียดโครงการลำดับที่ 2
1. ชือ่ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลหนองหาน หมู่ที่ 13,14,7 ที่ติดกับตำบลหนอง
ไผ่
2. ที่มาของโครงการ ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกำหนด กรอบประสานที่
1 โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้
ประโยชน์
3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลสัญจรสะดวก
4. เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย
5. พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหนองหาน หมู่ที่ 13 บ้านหัวเชียง,หมูที่ 14 บ้านหนองบ่อ,หมู่ที่ 7 หนองบ่อ ที่ติดกับ
ตำบลหนองไผ่
6. วิธีการดำเนินการ................
7. ระยะเวลาดำเนินการ............
8. งบประมาณดำเนินการ...............
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ....................
10. ผลลัพธ์ การเดินทางมีความสะดวกสบายมากขึ้นการสัญจรไปมาปลอดภัยสำหรับการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนทั้ง 2 ตำบล และสามารถลดอุบัติเหตุ
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รายละเอียดโครงการลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลหนองหาน หมู่ที่ 9,16 ที่ติดกับตำบลหนองไผ่
2. ที่มาของโครงการ ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกำหนด กรอบประสานที่
1 โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้
ประโยชน์
3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลสัญจรสะดวก
4. เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย
5. พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหนองหาน หมู่ที่ 9,16 บ้านโสกหมู ที่ติดกับตำบลหนองเม็ก
6. วิธีการดำเนินการ................
7. ระยะเวลาดำเนินการ............
8. งบประมาณดำเนินการ...............
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ....................
10. ผลลัพธ์ การเดินทางมีความสะดวกสบายมากขึ้นการสัญจรไปมาปลอดภัยสำหรับการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนทั้ง 2 ตำบล และสามารถลดอุบัติเหตุ
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รายละเอียดโครงการลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลหนองหาน หมู่ที่ 7 ที่ติดกับตำบลผักตบ
2. ที่มาของโครงการ ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกำหนด กรอบประสานที่
1 โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้
ประโยชน์
3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลสัญจรสะดวก
4. เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย
5. พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหนองหาน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ ที่ติดกับตำบลผักตบ
6. วิธีการดำเนินการ................
7. ระยะเวลาดำเนินการ............
8. งบประมาณดำเนินการ...............
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ....................
10. ผลลัพธ์ การเดินทางมีความสะดวกสบายมากขึ้นการสัญจรไปมาปลอดภัยสำหรับการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนทั้ง 2 ตำบล และสามารถลดอุบัติเหตุ
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รายละเอียดโครงการลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลหนองหาน หมู่ที่ 9,15 ที่ติดกับตำบลสะแบง
2. ที่มาของโครงการ ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกำหนด กรอบประสานที่
1 โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้
ประโยชน์
3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลสัญจรสะดวก
4. เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย
5. พืน้ ที่ดำเนินการ ตำบลหนองหาน หมู่ที่ 9 บ้านโสกหมู,หมู่ที่ 15 บ้านเชียงงาม ที่ติดกับตำบลสะแบง
6. วิธีการดำเนินการ................
7. ระยะเวลาดำเนินการ............
8. งบประมาณดำเนินการ...............
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ....................
10. ผลลัพธ์ การเดินทางมีความสะดวกสบายมากขึ้นการสัญจรไปมาปลอดภัยสำหรับการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนทั้ง 2 ตำบล และสามารถลดอุบัติเหตุ
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รายละเอียดโครงการลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลหนองหาน หมู่ที่ 4,17,1 ที่ติดกับตำบลดอน
หายโศก
2. ที่มาของโครงการ ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกำหนด กรอบประสานที่
1 โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้
ประโยชน์
3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลสัญจรสะดวก
4. เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย
5. พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหนองหาน หมู่ที่ 4 บ้านยาง,หมู่ที่ 17 บ้านยาง,หมู่ที่ 1 บ้านหนองงิ้ว ที่ติดกับตำบล
ดอนหายโศก
6. วิธีการดำเนินการ................
7. ระยะเวลาดำเนินการ............
8. งบประมาณดำเนินการ...............
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ....................
10. ผลลัพธ์ การเดินทางมีความสะดวกสบายมากขึ้นการสัญจรไปมาปลอดภัยสำหรับการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนทั้ง 2 ตำบล และสามารถลดอุบัติเหตุ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)

60

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวการการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง
บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคาร
สถานที่
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้าและด้านระบบประปา
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชน
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและ
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
รวม

แบบ ผ.03
รวม 3 ปี
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

15

34,350,000

15

34,850,000

15

35,350,000

45

104,550,000

7
3
25

7,460,000
9,700,000
51,510,000

7
3
25

7,260,000
8,500,000
50,610,000

7
3
25

9,160,000
7,500,000
52,010,000

21
9
75

23,880,000
25,700,000
154,130,000

11

3,317,000

11

3,317,000

11

3,317,000

33

9,951,000

11

3,317,000

11

3,317,000

11

3,317,000

33

9,951,000

30

2,435,000

30

2,435,000

30

2,435,000

90

7,305,000

30

2,435,000

30

2,435,000

30

2,435,000

90

7,305,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
4.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารสำหรับ
ประชาชน
4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานกีฬาและงาน
นันทนาการ
4.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม บำรุงรักษา
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

ปี 2559
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ.03

ปี 2561
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

11
3

8,455,000
350,000

11
3

8,664,000
350,000

11
3

9,055,000
350,000

33
9

26,174,000
1,050,000

14
10

1,550,000
1,017,000

14
10

1,500,000
1,017,000

14
10

1,550,000
1,017,000

42
30

4,600,000
3,051,000

38

11,372,000

38

11,531,000

38

11,972,000

114

34,875,000

8

670,000

8

670,000

8

670,000

24

2,010,000

8

670,000

8

670,000

8

670,000

24

2,010,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาสาธารณสุข
รวม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
7.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2559
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ.03

ปี 2561
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

11

1,115,000

11

1,115,000

11

1,115,000

33

3,345,000

11

1,115,000

11

1,115,000

11

1,115,000

33

3,345,000

19

5,470,000

18

4,070,000

18

4,170,000

55

13,710,000

19
142

4,220,000
74,639,000

18
141

4,070,000
73,748,000

18
141

4,170,000
75,689,000

55
424

13,710,000
225,326,000
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ตารางแสดงจำนวนความถี่ และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ประเด็น
จำนวน
(คน)

ร้อย
ละ

จำนวน
(คน)

ร้อย
ละ

จำนวน
(คน)

ร้อย
ละ

รวม

จำนวน ร้อย
(คน) ละ

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอ
ปัญหาความต้องการ/โครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการก่อนประชาคม
3. อบต.หนองหาน การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมคิดเห็น และเสนอปัญหาตามความ
ต้องการของชุมชนอย่างเต็มที่ในโครงการ/
กิจกรรมของ อบต.หนองหาน
4. อบต.หนองหาน การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ
ของ อบต.หนองหานทุกโครงการ
5. การวางแผนการดำเนินงาน อบต.หนองหาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
6. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนในท้องถิ่น
7. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม
เกณฑ์การพิจารณา : หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ถ้าหากมีร้อยละของประชาชนที่พอใจปานกลาง
และพอใจมากน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนด
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2546 ข้อ 38 และ ข้อ 39 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและกำหนด
อำนาจหน้าที่ไว้ดังนี้
องค์กรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
(1) นางบัวเงิน รอดขันเมือง
นายก อบต.หนองหาน
ประธานกรรมการ
(2) นายวุฒิชัย จันทะบูลย์
รองนายก อบต.หนองหาน
กรรมการ
(3) นายสวาท ศรีภิรมย์
เลขานุการนายก อบต.หนองหาน
กรรมการ
(4) นางสาวกองแก้ว สอนสมบัติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
กรรมการ
(5) นายปฤษฎา ดวงใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
กรรมการ
(6) นายสำเริง จันทรเสนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
กรรมการ
(7) นายจิระศักดิ์ จำนงค์นิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(8) นายพันนา ทับละคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(9) นายพิชิต มณีเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(10) นายประยุทธ นามโยธา
ผู้แทนภาคราชการ
กรรมการ
(11) นายเจษฎาวิชย์ นันทะจันทร์
ผู้แทนภาคราชการ
กรรมการ
(12) นายศาสตรา พาบุดดา
ผู้แทนภาคราชการ
กรรมการ
(13) นายอำนวย ฉิมรักแก้ว
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ 14
กรรมการ
(14) นายทองใส จดชัยภูมิ
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ 13
กรรมการ
(15) นางวาสนา สิงห์สาธร
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ 12
กรรมการ
(16) นางสาวสุภาวดี ฤทธิ์ละคร
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ 6
กรรมการ
(17) นางสาวสิริกร แก้วเจริญ
ปลัด อบต.หนองหาน
กรรมการ
(18) นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน
กรรมการ
(19) นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
(20) นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์พินิจ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
1.1 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ ทมี่ ีผลกระทบต่อประโยชน์
สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
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1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่
สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1.5 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
1.6 แผนชุมชน
ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความ
จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย
2. ร่ วมจั ดทำร่ างแผนพั ฒ นา เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นา และการแก้ ไขปั ญ หาเกี่ ยวกับ การจัด ทำร่าง
แผนพัฒนา ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่
เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพนงาม ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่
3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนดำเนินงาน
4. ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาและร่างแผนดำเนินงาน
5. พิจารณาให้ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
6. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
7.ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะการมการพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับ
ประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

นางสาวสิริกร แก้วเจริญ
นายกุลชาติ คามวรรณ
นางสมร ลักษณะจันทร์
นายสมคิด จันทรเสนา
นายรุณณี ฤทธิ์ละคร
นางวนิดา ปะพะวะ
นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์พินิจ

ปลัด อบต.หนองหาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ 13
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ 5
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ 6
หัวหน้าสำนักปลัด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒ นาให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒ นาที่คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและจัด ทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ค. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
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(1) นายธนกร วิศิษฎ์การ
ประธานสภา อบต.หนองหาน ประธานกรรมการ
(2) นางสาวนิลมล ฤทธิ์ละคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
กรรมการ
(3) นายฉวีวรรณ บุญสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
กรรมการ
(4) นายสมิง พรมชัย
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ 16
กรรมการ
(5) นายสุริยันต์ มนต์อินทร์
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ 10
กรรมการ
(6) นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ
กรรมการ
(7) นายรณฤทธิ์ นาผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
(8) นายบุญน้อม นรินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(9) นางยุวดี ริยะสุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(10) นางสาวสิริกร แก้วเจริญ
ปลัด อบต.หนองหาน
กรรมการ
(11) นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ
(12) นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์พินิจ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น เสนอต่อสภาท้ องถิ่น คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น และประกาศผลการติ ดตามและประเมิน ผล
แผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิ ดเผยไม่น้ อยกว่าสามสิ บ วัน เพื่ อทำหน้ าที่กำหนดแนวทางและวิธีการประเมิน ผลแผนรวมทั้งลงไป
ตรวจสอบพื้นที่ด้วยตนเอง
การติดตามและการประเมินผล
การติดตาม
การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี ถึงระยะใด
แล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดำเนินการในช่วงใดตรงตามกำหนดระยะเวลา
หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว
การประเมิน
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่
สำคัญ ใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
*********************************************
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4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แบบ 1 แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงาน
ทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

มี
การดำเนินงาน

ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกำหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกำหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การวัดและการนำเสนอ
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

-โดยความถี่ที่ใช้วัด : หลังจากที่ อบต.จัดทำแผนเสร็จสมบูรณ์และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
-เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ไม่มี การดำเนินการนั้น
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ไม่มี
การดำเนินงาน

4.2 กรอบและวิธกี ารในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
1. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน...............................
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง สำรวจความคิดเห็น..........คน
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ /กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม
9) มีการกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินการตามแผนงาน
10) มีการนำข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและความต้องการของประชาชนมาใส่ในแผนพัฒนาตำบล
ภาพรวม

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

ผลการดำเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดำเนินการ ดำเนินการ
เพิ่ม/ลด
(จำนวน)
(จำนวน)

1.
2.
3.

3. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความสำเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการดำเนินงานใน
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด
69

4. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
เกณฑ์การพิจารณา : เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัดเพิ่มแสดง
ว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เช่น รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาจะพิจารณาว่า หลัง
ดำเนินการตามแผนนั้นๆ แล้วหน่วยที่ทำการวัดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าเพิ่มแสดงว่า อปท.สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่
กำหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน
3. ตารางแสดงจำนวนความถี่ และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
รวม
ประเด็น
จำนวน ร้อย จำนวน ร้อย จำนวน
(คน) ละ (คน) ละ (คน)

ร้อย
ละ

จำนวน ร้อยละ
(คน)

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอปัญหา
ความต้องการ/โครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ของโครงการก่อนประชาคม
3. อบต.หนองหาน การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมคิดเห็น และเสนอปัญหาตามความต้องการของ
ชุมชนอย่างเต็มที่ในโครงการ/กิจกรรมของ อบต.หนอง
หาน
4. อบต.หนองหาน การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการของ อบต.
หนองหานทุกโครงการ
5. การวางแผนการดำเนินงาน อบต.หนองหาน เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนด
6. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญ
หาและการตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น
7. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม
รวม
เกณฑ์การพิจารณา : หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ถ้าหากมีร้อยละของประชาชนที่พอใจปานกลางและ
พอใจมากน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
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ภาคผนวก ก
รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

2.ส่งเสริม และพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต

1.ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

3.ส่งเสริม พัฒนา
ด้านการเกษตร

4.ส่งเสริม และพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
อปท.
แนวทาง
การพัฒนา

ผลผลิต /
โครงการ

4.พัฒนาการจัดการศึกษาและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจชุมชน
2.ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

1.พัฒนาและ
ส่งเสริมให้
ประชาชน
ประกอบอาชีพ
ในพื้นที่ของตน
เอโดย ยึดหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง

1.พัฒนาอาชีพ
2.ฝึกอาชีพ
3.ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพ

1.ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.สำรวจ
ตรวจสอบ
ก่อสร้าง
ปรับปรุง
บำรุง รักษา
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง
บำรุงรักษา
ซ่อมแซมถนน
สะพาน ท่อระบาย
น้ำ อาคารสถานที่

2.ขยายเขต
และพัฒนา
ระบบประปา
แหล่ง
น้ำขนาดใหญ่
ระบบ
ชลประทาน
ไฟฟ้า

1.ขยายเขต
ติดตั้ง
ซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า
และประปา

1.ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
ฝึกอบรมความ
รู้ต่างๆ ให้
ดำเนินชีวิตที่
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้

2.จัดสรร
สวัสดิการ
ให้กับผู้ด้อย
โอกาส และ
ผู้ยากไร้

1.จัดอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชน
2.จัดสรร
งบประมาณผู้ด้อย
โอกาส และ
ผู้ยากไร้

4.พัฒนาด้าน
การศึกษาและสังคม

1.ส่งเสริมให้
ประชาชน
ทุกเพศทุกวัย
ในพื้นที่ได้
รับการ
ศึกษา

7.พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

2.สืบสาน
อนุรักษ์
ศาสนาศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน
2.จัดสรรงบประมาณ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
3.พัฒนาปรับปรุงด้าน
การศึกษาเด็กปฐมวัย

2.ส่งเสริม พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

3.ส่งเสริม และพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว

5.ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียม
ประเพณี

3.ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านสังคม

5.ส่งเสริม พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1.พัฒนา
คุณภาพระบบ
บริหารจัดการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

6.ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านสาธารณสุข

2.ปลูกฝัง
จิตสำนึกด้าน
ธรรมาภิบาล

1.จัดอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น
2.จัดหาวัสดุอุปกรณ์
3.อบรมด้านธรรมาภิบาล
4.ส่งเสริมศักยภาพบุคลกร
5.บริหารจัดการการบริหารง
งานของ อปท.

1.จัดอบรม
ให้ประชาชน
มีสุขลักษณะ
ที่ดี

1.ป้องกันโรค จัด
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ
2.รณรงค์และการกำจัด
ขยะ
3.จัดการแข่งขันกีฬา
4.วางแผนการควบคุม
มลพิษทางอากาศและ
ทางน้ำ

5.ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

2.การวางแผน
จัดการและควบ
คุมมลพิษทาง
อากาศ และทาง
น้ำและการ
บริหารจัดการ
การกำจัดขยะ

1.ส่งเสริม
การอนุรักษ์
บำบัด ฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

1.อบรม ปลูก
จิตสำนึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.จัดการแข่งขันกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แผนที่ยุทธศาสตร์

“เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีพพอดี ประชาชนมีสุข”

วิสัยทัศน์

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็ว และ
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการมี
ความเพียงพออย่าง
ทั่วถึง

เป้าประสงค์

แนวทาง
พัฒนา

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่ ง
สาธารณูปโภค สาธารณู ปการ

พันธกิจ

ยุทศาสตร์

แบบ ยท. 02

Strategy map

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ก่อสร้าง
ปรับปรุง
บำรุงรักษา
ถนน สะพาน
ฯลฯ

พัฒนาด้าน
ไฟฟ้าและ
ด้านระบบ
ประปา

พัฒนาด้านแหล่ง
น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

ประชานประกอบ
อาชีพมีรายได้
พอเพียงพึ่งตนเอง
ได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

พัฒนาด้าน
การพัฒนา
และ
ส่งเสริม
อาชีพแก่
ประชาชน

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับสวัสดิการที่
ดีและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีสามารถ
พึ่งพาตนเองได้

ส่งเสริ มด้านการศึกษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น

สืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป

ด้านสังคม

พัฒนาด้าน
คุณภาพ
ชีวิตชุมชน
และ
ส่งเสริม
สวัสดิการ
การสังคม

เด็กปฐมวัยได้รับ
การศึกษาก่อนวัย
เรียน และประชาชน
มีโอกาสทาง
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึง

ด้านการศึกษา

พัฒนา
และ
ส่งเสริม
การศึกษา

พัฒนาและ
ส่งเสริม
การรับรู้
ข่าวสาร
สำหรับ
ประชาชน

บริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ส่งเสริมด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

มีการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พัฒนา
ส่งเสริมงาน
กีฬาและ
งาน
นันทนาการ

พัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริม
บำรุงรักษา
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

มีการบริหาร
จัดการกำจัดขยะ
มูลฝอย
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตถูก
สุขลักษณะ

ท้องถิ่นมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ด้านสาธารณสุข
ด้านบริหารงาน
บ้านเมืองที่ดี

พัฒนาด้าน
การส่งเสริม
สนับสนุนและ
พัฒนา
สาธารณสุข

พัฒนา
ปรับปรุง
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ภาคผนวก ข
การประเมินคุณภาพของแผน

แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท.
ประเด็นพิจารณา

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

คะแนน

10
25
65

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

(5)

3.1 วิสัยทัศน์

(5)

3.2 พันธกิจ

(10)

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.5 ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

(5)
(15)
(15)
(10)
100

ประเด็นพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปของ อปท.

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
10
- ข้อมู ล การปกครอง ประชากร ทรัพ ยากร โครงสร้างพื้ น ฐาน
(3)
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญ
- การประชุมประชาคมหรือประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
(3)
- การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือ
(2)
การใช้ข้อมูล จปฐ.
- มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา(เพื่อดูการดำเนินงานใน
(2)
แต่ละปีที่ผ่านมามีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด)

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญเพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องกา
○ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญ
ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา
○ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านสังคมเช่น
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญ
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง
ของปัญหา
○ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีสำคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของ อปท.

25

4
(2)
(2)
5
(3)

(2)

5
(2)
(3)

ประเด็นพิจารณา

3. ยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์

3.2 พันธกิจ

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5
○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
(3)
- มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง
(2)
○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ ประชาชนใน
6
พื้นที่โดนชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาความร้อง
การ
(2)
- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
(2)
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการ
(2)
จัดทำแผนพัฒนา
65
○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที
เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.
(3)
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่นำเสนอ
(2)
- มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การบรรลุ
(3)
วิสัยทัศน์
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
(2)
10
○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่
(4)
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
(4)
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา
ศักยภาพของ อปท.
(2)
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

ประเด็นพิจารณา
3.4 เป้าประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5
○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
(3)
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
(2)
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่
จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี
3.5 ตัวชี้วัดและค่า
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
15
เป้าหมายของแต่ละ ○ ตัวชี้วัด
9
ประเด็นยุทธศาสตร์
(5)
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
(4)
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
6
○ ค่าเป้าหมาย
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
(3)
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ทำได้ทั้งในด้าน
ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค
(3)
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ ○ มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ
12
ประเด็นยุทธศาสตร์ และสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่
(6)
- ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนำไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์
(6)
- มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อ
นำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ
3.7 บัญชีรายการ/ชุด บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
13
โครงการ
8
○ โครงการ/กิจกรรม
(3)
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน
(3)
- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
(2)
- การจัดลำดับของโครงการฯ/กิจกรรม
○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
5
นำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์
- โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
(3)
ชัดเจนและนำไปสู้ผลสำเร็จของเป้าประสงค์
- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน)
(2)

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนำประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์
ไปเป็นกรอบในการจัดทำแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีได้

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ที่ 050 / ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕๖1)
และ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปี ๒๕๕8
………………………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะจัดทำและทบทวนแผนพัฒ นาสามปี(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1)ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ต้องมีการนำ
ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนมาประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒ นาสามปีและองค์การบริหารส่ วนตำบล
หนองหาน จะดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒ นาตำบล แผนชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖1) และ
อบต.เคลื่อนที่ เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปี ๒๕๕8 ระหว่างวันที่
๒ - 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะทำงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย
(๑) นางสาวสิริกร แก้วเจริญ
(๒) นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา
(3) นายกุลชาติ คามวรรณ
(4) นางวนิดา ปะพะวะ
(5) นางจิตติญา ไทยลำภู
(6) นางนลพรรณ สอนจิต
(7) นายคำพันธ์ โคตรมณี
(8) นายกิตติศักดิ์ ผาระสิทธื
(9) นางสาวอนัญญา โลบุญ
(10) นางสาวศิริวัลย์ จันทร์งาม
(11) นายสุระสิทธิ์ จันทะศรี
(๑2) นายณรงค์ชัย คำดีบุญ
(๑3) นายอธิพงษ์ จันทร์ใส
(๑4) นางรัตนา จันทร์วรากร
(๑5) นางชัญญวรรณ ซุยโพธิ์น้อย
(16) นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์พินิจ

ปลัด อบต.หนองหาน
รองปลัด อบต.หนองหาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าส่วนสาธารณสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บฯ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์ฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหน้าคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
เลขาฯ คณะทำงาน

-2-

ให้บุ คคลที่ได้รับ แต่งตั้งดำเนิ น การตามโครงการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ หากมีปัญ หาหรืออุปสรรคใดๆให้
รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลำดับ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕8

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ที่ 051 / ๒๕๕8
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
………………………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการจัดทำและทบทวน
แผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1) เพื่ อปฏิ บั ติให้ เป็น ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัด ทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และการจัดทำ
ทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ประกอบด้วย
(๑) นางบัวเงิน รอดขันเมือง
นายก อบต.หนองหาน
ประธานกรรมการ
(๒) นายวุฒิชัย จันทะบูลย์
รองนายก อบต.หนองหาน
กรรมการ
(๓) นายสวาท ศรีภิรมย์
เลขานุการนายก อบต.หนองหาน
กรรมการ
(๔) นางสาวกองแก้ว สอนสมบัติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
กรรมการ
(๕) นายปฤษฎา ดวงใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
กรรมการ
(๖) นายสำเริง จันทรเสนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
กรรมการ
(๗) นายจิระศักดิ์ จำนงค์นิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(๘) นายพันนา ทับละคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(๙) นายพิชิต มณีเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(๑๐) นายประยุทธ นามโยธา
ผู้แทนภาคราชการ
กรรมการ
(๑๑) นายเจษฎาวิชย์ นันทะจันทร์
ผู้แทนภาคราชการ
กรรมการ
(๑๒) นายศาสตรา พาบุดดา
ผู้แทนภาคราชการ
กรรมการ
(๑๓) นายอำนวย ฉิมรักแก้ว
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ ๑4
กรรมการ
(๑๔) นายทองใส จดชัยภูมิ
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ 13
กรรมการ
(๑๕) นางวาสนา สิงห์สาธร
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ ๑2
กรรมการ
(๑๖) นางสาวสุภาวดี ฤทธิ์ละคร
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ 6
กรรมการ
(๑๗) นางสาวสิริกร แก้วเจริญ
ปลัด อบต.หนองหาน
กรรมการ
(๑8) นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน
กรรมการ
(๑9) นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
(20) นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์พินิจ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
(๑.๑) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

-๒(๑.๒) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
(๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
(๑.๖) แผนชุมชน
ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย
(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่าง
แผนพัฒนา
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์

พ.ศ.๒๕๕8

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ที่ 052 / ๒๕๕8
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
………………………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการจัดทำและทบทวน
แผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1) เพื่ อปฏิ บั ติให้ เป็น ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัด ทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และการจัดทำ
ทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน
ดังนั้ น องค์การบริห ารส่ วนตำบลหนองหาน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทำแผนพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประกอบด้วย
(๑) นางสาวสิริกร แก้วเจริญ
ปลัด อบต.หนองหาน
ประธานกรรมการ
(๒) นายกุลชาติ คามวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ
(๓) นางสมร ลักษณะจันทร์
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ 13
กรรมการ
(๔) นายสมคิด จันทรเสนา
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ 5
กรรมการ
(๕) นายรุณณี ฤทธิ์ละคร
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ 6
กรรมการ
(๖) นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ
(๗) นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์พินิจ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่าย
และรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑)
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕8

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ที่ 053 / ๒๕๕8
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
………………………………………
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕
9-๒๕๖1) จึ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล หนองหาน
ประกอบด้วย
(๑) นายธนกร วิศิษฎ์การ
ประธานสภา อบต.หนองหาน
ประธานกรรมการ
(๒) นางสาวนิลมล ฤทธิ์ละคร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
กรรมการ
(๓) นายฉวีวรรณ บุญสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑3
กรรมการ
(๔) นายสมิง พรมชัย
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ ๑6
กรรมการ
(๕) นายสุริยันต์ มนต์อินทร์
ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ 10
กรรมการ
(๖) นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ
กรรมการ
(๗) นายรณฤทธิ์ นาผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง
กรรมการ
(๘) นายบุญน้อม นรินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(๙) นางยุวดี ริยะสุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(๑๐) นางสาวสิริกร แก้วเจริญ
ปลัด อบต.หนองหาน
กรรมการ
(๑๑) นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ
(12) นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์พินิจ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น เสนอต่ อสภาท้ องถิ่น คณะกรรมการพั ฒ นาท้อ งถิ่น และประกาศผลการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติการงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕8
( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

